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GİRİŞ    
Türkçede kip olarak adlandırılan ve İngiliceden dilimiz Türkçeye modal olarak 

geçen çekimsiz yardımcı fiiller, gerek cümleye kattıkları zengin anlam, gerekse 
işlevlerinden ötürü, her dilde olduğu gibi İngilizcede de önemli bir yere sahiptir. Kipler, 
cümlede işi, oluşu ve eylemi ifade eden fiile yetenek, olasılık, rica, izin, tavsiye, uyarı, 
yasaklama, zorunluluk, tercih ve bu gibi çeşitli anlamlar katar. Örneğin; 

• We can go on holiday this summer. (Bu yaz tatile çıkabiliriz. / Olasılık) 
• Could you pass me the salt, please? (Bana tuzu uzatabilir misin, lütfen? / Rica) 
• Excuse me, can I go out to make a phone call? (Afedersiniz, telefon görüşmesi yapmak 

için dışarı çıkabilir miyim? / İzin İsteme) 
• I think you should apologize to her for your bad behaviour! (Sanırım kötü 

davranışından dolayı ondan özür dilemelisin! / Tavsiye) 
• You shouldn’t consume too much sugar! (Çok fazla şeker tüketmemelisin! / Uyarı) 
• Children mustn’t play with tiny toys! (Çocuklar küçük oyuncaklarla oynamamalı! / 

Uyarı/Yasaklama) 
• Students must take university enterance examination to study at university. (Öğrenciler 

üniversitede okumak için üniversite sınavına girmek zorundadır. / Zorunluluk) 
• I prefer to go to London in my summer holiday. (Yaz tatilimde Londra’ya gitmeyi tercih 

ederim. / Tercih)  
Çekimsiz yardımcı fiiller, belirli durumlardaki düşünce ve tutumları ifade eder. 

Kip olarak adlandırdığımız bu yardımcı fiilleri kullanarak çeşitli durumları ifade etmek için 
cümleler üretebilir, üretmek istediğimiz ifadeye anlam açısından farklı anlam ve işlev 
katabiliriz.  

İngiliz dilinde Modal Verbs veya Modals olarak adlandırılan kipler, yardımcı 
fiillerin farklı bir türüdür ve dört temel özellikleriyle diğer tüm fiil türlerinden ayrılırlar. 
Kiplerin dört temel özelliği aşağıdaki gibidir: 

1 )  Kiplerden sonra kullanılan ana fiillerin önüne, mastar (infinitive) eki olan 
to yapısı gelmez.  

Örn.; I can speak English fluently.  

(Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilirim/konuşabiliyorum.)  

(‘I can to speak English fluently. ’ ŞEKLİNDE OLMAZ!) 

2) Geniş zamanlı cümlelerde, özne herhangi bir 3. tekil şahıs zamiri (he/she/it) 
veya tekil bir isim (my son/her dog/our mother) olsa bile, kiplerden sonra 
kullanılan ana fiillerin sonuna tekil özneler için kullanılan fiil çekim eki olan -s 
takısı getirilmez. 

Örn.; Ayşe can’t swim very well.  
(Ayşe çok iyi yüzemez.) 
(‘Ayşe can’t swims very well.’ ŞEKLİNDE OLMAZ!) 
3) Kipler ile soru (?) cümlelerini ve olumsuz (-) cümleleri, ‘do’ yardımcı fiiline ihtiyaç 

duymaksızın kurarız. 

 
İngilizcede modal 

olarak adlandırılan 
kipler, cümlenin fiiline 

çok sayıda farklı 
anlam ve işlev katar. 
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Örn.; ‘Can you help me?’ ‘Yes, I can.’  

(‘Bana yardımcı olabilir misin?’ ‘Evet, olabilirim.’) 

(‘Do you can help me? Yes, I do can.’ ŞEKLİNDE OLMAZ!) 

4) Kiplerin, diğer fiiller için mevcut olan ve İngilizcede past participle olarak 
adlandırılan geçmiş zaman çekimli halleri (diğer bir deyişle, 2. ve 3. halleri) mevcut 
değildir. Ancak, kiplerin geçmiş zamanlı cümlelerde kullanılan farklı halleri 
bulunmaktadır. 

Örn.;  Today, most engineers can speak at least two foreign languages.  

(Günümüzde, birçok mühendis en az iki yabancı dil konuşabilmektedir.) 

But, in the past, most people were able to speak only one foreign language. 

(Ancak geçmişte birçok insan sadece bir yabancı dil konuşabiliyordu.) 

Kipler, dilbilgisel yapılarından ziyade anlamsal yönleriyle büyük önem arz 
etmektedirler. Zira her bir kip cümleye özel bir anlam ve işlev katmaktadır. Bu 
bağlamda, kiplerin ne anlama geldiklerini, ne tür işlevlere sahip olduklarını ve ne tür 
durumlarda kullanıldıklarını bilmek büyük önem taşımaktadır.  

Kiplerin sayıca fazla olmaları, kiplerin işlevsel olarak çeşitlilik sunmalarına 
zemin hazırlamaktadır. Başka bir deyişle, her kip cümleye farklı bir anlam ve işlev 
kazandırmaktadır. Bu açıdan, kipler konusunu tek bir üniteye sığdırmak pek 
mümkün olamadığından, bu ünitede sadece yetenek, yeteneğe sahip olmama, 
ricada bulunma, izin isteme, izin verme, izin vermeme, imkânsızlık ve olasılık gibi 
çeşitli durumları bildiren kiplerden söz edeceğiz. Bu ünitede işlenen kipler, özellikle 
günlük hayatta, resmi olmayan konuşma ve yazma dilinde sıklıkla karşılaşacağımız türden 
kiplerdir. Bu açıdan, günlük hayatta yeteneklerimizden bahsederken, izin isterken, ricada 
bulunurken, olasılık ve imkansızlıkları ifade ederken daha iyi bir iletişim kurabilmeniz adına 
kipler konusunu iyice özümsemeniz gerekmektedir.  

DİL BİLGİSİ 

Modal Verbs I (Çekimsiz Yardımcı Fiiller I)                    

‘Can’ kipi (Modal verb ‘can’)  

Can kipi, gerek geniş zamanlı, gerekse geçmiş zamanlı olumlu, olumsuz ve 
soru cümle yapılarında çeşitli anlam ve işlevlerde kullanımıyla belki de diğer tüm 
kipler arasında en yaygın olarak kullanılanıdır.  

Can kipi, olumlu cümle yapılarında kullanıldığı zaman cümleye özne ile ilgili 
olarak yetenek/beceri ve olasılık, soru cümlelerinde kullanıldığında izin isteme ve 
ricada bulunma anlamları katarken olumsuz cümle yapılarında kullanıldığında ise 
cümleye özne ile ilgili olarak yeteneksizlik, olasılılıksızlık ve izin vermeme gibi 
anlamlar katmaktadır.   

 
İngilizcede çok sayıda 

kip bulunmaktadır; 
ancak, bunların 
sadece birkaçı 

günümüz 
İngilizcesinde yaygın 

bir şekilde 
kullanılmaktadır. 
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Can kipinin, bir yardımcı bir yardımcı fiil olması itibariyle olumlu, olumsuz ve 
soru cümle yapılarındaki kullanım şekli, diğer yardımcı fiiler ile aynıdır. 

Aşağıdaki dilbilgisi tablosunda can kipinin olumlu, olumsuz ve soru 
cümlelerinde nasıl kullanıldığını görebilirsiniz. Can kipi hiçbir şekilsel farklılık 
göstermeksizin tekil veya çoğul özneler ile kullanılabilir. Can kipinin her tür özne 
ile aynı şekilde kullanılabildiğini görebilmeniz açısından tabloda özneler tekil ve 
çoğul olarak verilmiştir. 

• A baby can walk and talk. (Bir bebek yürüyebilir ve konuşablir. / 
Yetenek) 

• Doctors can prescribe antibiotics if it is necessary. (Eğer gerekirse 
doktorlar antibiyotik yazabilir. / Genel Olasılık)  

• Student: Excuse me! Can I go out to answer this phone call? 
(Öğrenci: Afedersiniz! Telefona cevap vermek için dışarı çıkabilir 
miyim? / İzin isteme) 

Teacher: Yes, you can. (Öğretmen: Evet, çıkabilirsin. / İzin verme)  

Teacher: No, you can’t. (Öğretmen: Hayır, çıkamazsın. / İzin 
vermeme)  

• Waiter: Excuse me! Can I get your order, please? (Garson: 
Afedersiniz! Siparişinizi alabilir miyim, lütfen? / Rica) 

Customer: Of course. Can I can get some orange juice, please? 
(Müşteri: Tabii ki. Biraz portakal suyu alabilir miyim, lütfen? / Rica) 

• Robots can’t think like human beings. (Robotlar insanlar gibi 
düşünemezler. / Yeteneğin-Becerinin Olmama Durumu) 

• It can’t snow in very hot and dry deserts. (Çok sıcak ve kurak 
çöllerde karın yağması olası değildir. / Olasılıksızlık) 

Ö
rn

ek
 

 
 

Kipler cümle içerisinde 
yardımcı fiil görevi 

görürler ve fiile çeşitli 
anlam katarlar. 
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 ‘Could’ kipi (Modal verb ‘could’) 

Could kipi, yapısal ve anlamsal açıdan bakıldığında can kipinin farklı bir şekli 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Could kipi bazı cümle yapılarıyla can kipi ile aynı 
anlam ve işleve sahipken, bazı cümlelerde farklı anlam ve işleve sahip 
olabilmektedir.  

Could kipi, rica/istek cümlelerinde ve içinde bulunduğumuz an veya gelecek 
ile ilgili olasılıklardan bahsettiğimiz cümlelerde can kipi ile aynı anlam ve işlevde 
kullanılmaktadır.  

Örn.; Can you bring me a cup of coffee, please? / Could you bring me a cup 
of coffee, please? (Bana bir fincan kahve getirebilir misiniz, lütfen? / Rica) 

Geçmişte sahip olduğumuz bir yetenek ve beceriyi veya geçmişteki bir 
olasılık durumunu ifade etmek istediğimizde, cümlede yardımcı fiil olarak could 
kipini kullanırız. Bu işleviyle could kipi, cümleyi geçmiş zamana çekimlememizi 
sağlar.  Bu özellikleri ile, could kipi, hem geniş zaman, hem de geçmiş zamanlı 
cümle yapılarında karşımıza farklı anlam ve işlevlerle çıkabilmektedir. Could kipini 
daha iyi anlayabilmemiz için öncelikle could kipinin yapısal olarak cümle içerisinde 
nasıl kullanıldığıan bir bakalım. 

(+): 
 
 

(?): 
 
 

(-): 

I / You / We / They / My friends can play the violin. 
He / She / It / The dog / Mike can run fast. 
 
Can I / you / we / they / my friends fly a plane? 
Can he / she / it / the dog / Mike drive a car? 
 
I / You / We / They / My friends cannot cook delicious foods. 
He / She / It / The dog / Mike cannot swim. 

Kı
sa

ltm
a

la
r 

 
I / You / We / They can’t…     He / She / It can't… 

 

 

Di
l B

ilg
isi

 
 

 
Tüm kipler arasında 
can, en yaygın olarak 
karşılaşabileceğimiz 
kiplerden biri olup 

farklı anlam ve 
işlevlerde 

kullanılabilir. 
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(+): 
 
 

(?): 
 
 

(-): 

I / You / We / They / My friends could play basketball. 
He / She / It / The dog / Mike could sleep for a while. 
 
Could I / you / we / they / my friends borrow this dictionary? 
Could he / she / it / the dog / Mike help me? 
 
I / You / We / They / My friends could not have have 
breafast. 
He / She / It / The dog / Mike could not find any time to 
swim. 

Kı
sa

ltm
a

la
r 

 
I / You / We / They couldn’t…     He / She / It couldn’t… 

Di
l B

ilg
isi

 
 

• Heavy rain could cause flood.  

(Yoğun yağmur, sele sebebiyet verebilir. / Genel Olasılık / Geniş 
Zaman) 

• John could go to jail for stealing money. 

(John para çaldığı için hapse girebilir. / Gelecekte Ortaya 
Çıkabilecek Olasılık / Gelecek Zaman)  

• Venessa Mae could play the violin at the age of 3. 

(Vanessa Mae 3 yaşındayken keman çalabiliyordu. / Geçmişteki 
Yetenek / Geçmiş Zaman) 

• I could not run very fast when I was a child. 

(Çocukken çok hızlı koşamazdım. / Geçmişteki Yetenek Durumu / 
Geçmiş Zaman) 

• You could go out with your friends or stay with us. 

(Arkadaşlarınla dışarı çıkabilir ya da bizimle kalabilirsin. / Öneri / 
Şimdiki Zaman ve Yakın Gelecek) 

• Could I have something to drink, please? 

(İçmek için bir şey alabilir miyim, lütfen? / Rica / Şimdiki Zaman ve 
Yakın Gelecek) 

 

Ö
rn

ek
 

 

 
Can ve could kipleri 

bazı kullanım işlevleri 
baz alındığında 

birbirleriyle büyük 
benzerlik gösterirler.  
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‘Be able to’ kipi (Modal verb ‘be able to’) 

Beceri veya yeteneklerimizi can ve could kipleriyle ifade edebildiğimiz gibi, 
be able to kipiyle de ifade edebiliriz. Genel olarak bakıldığında, can ve be able to 
kipleri yetenek bildirme bağlamında aynı anlama sahiptir. Bu anlam ve işleviyle, 
can kipi ve be able to kipi arasındaki en belirgin fark tone olarak bilinen resmiyet 
(resmi ve resmi olmayan dil) farkıdır. Genel olarak yeteneklerimizi belirtmede can 
kipi daha samimi ve doğan bir anlatım şekline sahipken, be able to kipi daha resmi 
bir anlatım tarzına sahiptir. Be able to kipi can kipinden farklı olarak gelecekte 
sahip olunabilecek yeteneklerden veya ortaya çıkabilecek olasıklardan bahsetmek 
için kullanılır. 

 

(+): 
 
 
 

(?): 
 
 
 

(-): 

 
I am able to speak French fluently.  
You / We / They / My friends are able to play the violin. 
He / She / It / The dog / Mike is able to run fast. 
 
Am I able to type a hundred words in a minute? 
Are you / we / they / my friends able to fly a plane? 
Is he / she / it / the dog / Mike able to drive a car? 
 
I am not able to draw lovely pictures. 
You / We / They / My friends are able to cook delicious 
foods. 
He / She / It / The dog / Mike is able to swim very fast. 
 

Kı
sa

ltm
al

ar
 

 
(+) I’m able to… You’re / We’re / They’re able to…     He’s / 
She’s / It’s able to… 
 
‘To be’ yardımcı fiili ile kurulan olumsuz cümlelerin iki farklı 
kısaltma şekli vardır: 
 
1) (-) You’re not / We’re not / They’re not able to…      
He’s / She’s / It’s not able to… 
 
2) (-) You aren’t / We aren’t / They aren’t able to…      
He / She / It isn’t able to… 
 

Di
l B

ilg
isi

  
 

Be able to kipi, can 
kipiyle kıyaslandığında 

daha özel bir işleve 
sahiptir. Bu kip, 

içerdiği be fiilinden 
dolayı her tense 
çekimlenebilir. 
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Be able to kipini can ve could kiplerinden farklı kılan en büyük özelliği can ve 

could kiplerinin sadece the Present Simple Tense (Geniş Zaman) ve the Past Simple 
Tense (Geçmiş Zaman) olarak adlandırılan zaman yapıları (tense’ler) ile 
kullananılabiliyorken, be able to kipinin her zaman yapısıyla birlikte kullanılabiliyor 
olmasıdır.  

 

 Be able to kipi, geçmiş ile ilgili herhangi bir yeteneğin bildirilmesi anlamı ve 
işlevi ile geçmiş zamanlı cümle yapılarında karşımıza tekil özneler için was able to, 

Can & be able to (şimdiki ve gelecek zamanlı hâlleri) 

• She can speak French very well. (O, çok iyi Fransızca 
konuşabilir/konuşabiliyor. / Mevcut Yetenek) 

• She is able to speak French very well. (O, çok iyi Fransızca 
konuşabilir/konuşabiliyor. / Mevcut Yetenek) 

• She will be able to speak French after she moves to France next 
year. (O gelecek yıl Fransa’ya taşındıktan sonra Fransızca 
konuşabilecek. / Gelecekte Sahip Olunabilecek Yetenek veya 
Olasılık) 

Could & be able to (geçmiş zamanlı hâlleri) 

• I could play the piano when I was a child. (Ben çocukken piyano 
çalabiliyordum. / Geçmişteki Yetenek) 

• I was able to play the piano when I was a child. (Ben çocukken 
piyano çalabiliyordum. / Geçmişteki Yetenek) 

 

Ö
rn

ek
 

 

• Lang Lang has been able to play the piano at concerts since 1999. 
(Lang Lang, 1999’dan beri konserlerde piyano çalabilmektedir.) 

o Bu cümlenin zamansal anlamda can ve could ile ifade 
edilebilmesi mümkün değildir çünkü can ve could kipleri 
the Present Perfect Tense’e göre çekimlenememektedir. 

• I like being able to choose my own working hours and office in my 
current job.  (Mevcut işimde kendi çalışma saatlerimi ve ofisimi 
seçebilmeyi seviyorum.) 

o Be able to kipi, yukarıdaki cümlede like ana fiilinden 
sonra fiilimsi (gerund) olarak kullanıldığından dolayı 
being able to formuyla kullanılmıştır. 

Ö
rn

ek
 

 
 

Be able to kipi, can ve 
could kipleri ile 

kıyaslandığında daha 
resmi bir usluba 

sahiptir. 
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çoğul özneler için ise were able to şeklinde çıkar ve geçmişte belirli bir zaman ve 
belirli bir durumdaki belirli bir beceri veya yetenekten bahsetmek için kullanılır. Bu 
bağlamda can kipinin geçmiş zamanlı hâli olan could pek tercih edilmez. Bunun en 
büyük sebebi, could kipinin geçmişteki özel yetenek, beceri ve olasılık durumlarını 
değil, genel yetenek, beceri ve olasılık durumlarını ifade etmesidir.  

 

Yukarıda belirtilen could ve was/were able to kipleri arasındaki genel beceri-
yetenek ve özel beceri-yetenek farklılığı sadece olumlu cümle yapıları için 
geçerlidir. Olumsuz cümlelerde bu iki kip arasındaki genel ve özel beceri-yetenek 
farklılığı ortadan kalkmakta, her iki yapı da aynı anlama gelmektedir. 

 

 ‘May’, ‘might’ ve ‘could’ kipleri (Modal verbs: ‘may’, ‘might’ and 
‘could’)  

• I was very ill, but I was able to perform at the concert hall 
successfully yesterday. (Çok hastaydım ancak dün konser 
salonunda iyi iş çıkarabildim.) 

o I was very ill, but I could perform at the concert hall 
successfully yesterday. ŞEKLİNDE OLMAZ! Bunun en 
önemli sebebi, örnekte belirtilen performans sergilemek 
eyleminin geçmişte belirli bir zamanda ve belirli bir 
durumdaki yeteneği ifade ediyor oluşudur.  

Ö
rn

ek
 

 

• I did my best; however, I could not be the winner in the song 
contest. (Elimden gelenin en iyisini yaptım ancak şarkı yarışmasında 
kazanan olamadım.) 

• I did my best; however, I was not able be the winner in the song 
contest. (Elimden gelenin en iyisini yaptım ancak şarkı yarışmasında 
kazanan olamadım.) 

o Yukarıdaki her iki cümlede de, geçmişteki olumsuz bir 
yetenek veya beceriden bahsedildiğinden (diğer bir 
deyişle, cümleler olumsuz yapılı olduğundan) could ve 
was/were be able to kipleri arasında genel yetenek ve 
özel yetenek bağlamında anlamsal açıdan hiçbir fark 
yoktur. 

Ö
rn

ek
 

 
 

Be able to kipi, can 
kipinden farklı olarak 
her zaman yapısına 

çekimlenebilir. 
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May, might ve could kipleri, belirli bir zaman, belirli bir yer ve kişi için geçerli 
olan belirl olasılıkları ifade etmek için kullanılır. May kipi aynı zamanda rica, istek, 
izin isteme soru cümlelerinde I ve we şahıs zamirleriyle birlikte kullanılır ve can 
kipiyle kıyaslndığında daha resmi ve daha kibar bir uslup sağlar. 

 

Olasılık bildirmesi anlamında may, might ve could kiplerinden farklı olarak 
can kipi herkesi, her yeri ve her zamanı kapsayıcı genel olasılık durumlarını ifade 
etmede kullanılan yegâne kiptir. 

(+): 
 

  
 
(?): 

 
 

(-): 

I / You / We / They / My friends may/might/could go on a 
picnic this weekend. 
He / She / It / The dog / Mike may/might/could like this Thai 
food. 
 
May I ask a question? 
 
I / You / We / They / My friends may/might not attend 
Angela’s wedding ceremony. 
He / She / It / The dog / Mike may/might not be there 
tonight. 

Kı
sa

ltm
a

la
r 

 
‘May’ ve ‘might’ yapılarının kısaltmaları bulunmamaktadır. 

Di
l B

ilg
isi

 
 

Belirli olasılıklar için may, might ve could kipleri ile rica ve 
istek ifadeleri için may kipi                       

• Sarp and Âlp could be brothers. They look so alike. (Sarp ve Alp 
kardeş olabilirler. Birbirlerine çok benziyorlar.) [Belirli Olasılık] 

• Where is my laptop? It might be in my office. (Dizüstü bilgisayarım 
nerede? Ofisimde olabilir.) [Belirli Olasılık] 

• It’s snowing in Erzurum, but it may be sunny in Antalya. (Erzurum’da 
kar yağıyor ancak Antalya’da hava güneşli olabilir.) [Belirli Olasılık] 

• Excuse me, sir. May I go out to have an urgent phone call? 
(Afedersiniz, efendim. Acil bir telefon görüşmesi yapmak için dışarı 
çıkabilir miyim?) [Rica; İstek] 

Ö
rn

ek
 

 

 
May, might ve could 

kipleri, belirli 
olasılıkları ifade 

etmede kullanılırlar.  
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Yukarıdaki örneklerde may, might ve could kipleri geniş zamanda 
kullanılmakta ve aralarında gerek anlam gerekse işlev bakımından fark 
bulunmamaktadır.  

   Gelecek ile iligili ihtimalleri belirtmek için may, might ve could kipleri (Modal 
verbs may, might, and could for future possibilities.) 

May, might ve could kipleri, içinde bulunduğumuz an ile ilgili olasılıkları 
berlitmek için kullanılabildikleri gibi gelecek ile ilgili olasılıkları ifade etmek için de 
kullanılabilmektedirler. 

Genel olasılıklar için can 

• It can take many years to be an expert. (Uzman olmak yıllar 
alabilir.) 

o Not: Örnekte görüldüğü üzere, bahsi geçen olasılık, 
belirli bir kişi, belirli bir zaman veya belirli bir yer için 
değil, uzman olmak isteyen herkes için geçerli bir 
durumdur. 

• It can be very hot and sunny in Hatay at this time of the year. 
(Hatay’da yılın bu zamanları hava çok sıcak ve güneşli olabilir.) 

• When people are happy, they can be very productive. (İnsanlar 
mutluyken, çok verimli olabilirler.) 

• People can feel depressed when it is always cloudy. (Hava her 
zaman bulutlu olduğunda insanlar kendilerini depresif 
hissedebilirler.) 

• It can be stressful to find a suitable job in big cities. (Büyük 
şehirlerde uygun bir iş bulmak stresli olabilmektedir.) 

• Drivers can have traffic accidents when they talk on the phone 
while driving. (Sürücüler araba sürerken telefonla konuştukları 
zaman kaza yapabilirler.) 

 

Ö
rn

ek
 

 
May, might ve could 
kiplerinden farklı 

olarak can kipi daha 
çok genel olasılıkları 

ifade etmede 
kullanılır.  
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Açıklamalarda ve örneklerde görüldüğü üzere, ihtimal bildiren may, might 
ve could kipleri, içinde bulunduğumuz an veya gelecek ile ilgili ifade etmek 
istediğimiz olasılıklar için kullanılmaktadırlar. Bu kiplerin hangi zaman atıfta 
bulunduklarını kipler üzerinde yapacağımız şekilsel veya yapısal değişikliklerle 
(çekimlemelerle) değil, bağlamsal ve anlamsal yapıtaşları olan bazı kelime ve 
kelime grupları (örn.; zarflar) ile açık ve net olarak belirtebiliriz. 

 

 

Olumsuz olasılıklar için may not ve might not (May not and might 
not for negative possibilities) 

May ve might kiplerinin olumsuz hâlleri olan may not ve might not yapıları, 
içinde bulunduğumuz an veya gelecek ile ilgili olumsuz olasılıkları dile getirmek 
için kullanılır. Bu aşamada bilmemiz gereken en önemli husus, şu anki veya 
gelecekteki olumsuz olasılıkları ifade etmek için may not veya might not yapıları 
yerine could not yapısını kullanamıyor oluşumuzdur. Başka bir deyişle, olumlu 
cümle yapılarında may, might ve could yapıları, şu anki veya gelecekteki olasılıkları 
dile getirmede aynı anlama ve işleve sahipken, olumsuz olasılıkları ifade etmek için 
sadece may ve might yapılarının olumsuz halleri kullanılır. 

• It could be more expensive than you expect. (O, senin tahmin 
ettiğinden daha pahalı olabilir.) 

• You might miss the examination if you do not take a taxi now. (Eğer 
şu an bir taksiye binmezsen, sınavı kaçırabilirsin.) 

• I may need your help to learn how to run the photocopy machine. 
(Fotokopi makinesinin nasıl çalıştırıldığını öğrenmek için senin 
yardımına ihtiyacım olabilir.) 

Ö
rn

ek
 

 

• Vincent might be in Florence now. (Vincent şu an Floransa’da 
olabilir.) 

o Now bir zaman zarfı olup şu an/şimdi anlamına gelmektedir 
ve içinde bulunduğumuz zamana atıfta bulunmaktadır. 

• Vincent might be in Milan tomorrow. (Vincent yarın Milan’da olabilir.) 
o Tomorrow bir zaman zarfı olup yarın anlamına gelmektedir ve 

gelecek zamana atıfta bulunmaktadır. 

Ö
rn

ek
 

 
Cümle içerisinde 
kiplerle birlikte 
kullanılan now, 

tomorrow gibi zaman 
zarfları, söz konusu 
kipin hangi zamana 
atfen kullanıldığını 
anlamamızı sağlar. 
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Alıştırmalar 

Alıştırma 1.1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları parantez içinde verilen 
uygun kiple doldurunuz.  

1. They (can’t have/might) __________ be abroad but I'm not sure. 

2. You (may/should have) __________ leave now if you want. 

3. (Could/Has) __________ you open the door, please? 

4. He (can/could not) __________ be Scottish. It’s obvious from his accent. 

5. (May/Can) __________ you run 100 meters in 10 seconds? 

6. Be quiet, please! You (can/can’t) __________ speak during this exam. 

7. They (can't/may) __________ still be out! It’s very late! 

8. You (can’t/might not) __________ smoke in the buildings. It’s forbidden. 

(-): 

 
I / You / We / They / My friends may not be at dormitrory. 
He / She / It / The dog / Mike may not be abroad. 
 
I / You / We / They / My friends might not like those interesting 
meals. 
He / She / It / The dog / Mike might not drink sparkling 
beverages. 
 

 

Di
l B

ilg
isi

 
 

• Yağmur might not be at the dormitrory now. (Yağmur şu an yurtta 
olmayabilir.) 

• İlayda might not be abroad tomorrow. (İlayda yarın yurtdışında 
olmayabilir.) 

• My colleagues may not like these interesting meals. (Meslektaşlarım 
bu ilginç yemekleri sevmeyebilirler.) 

• Healthy people may not drink sparkling beverages. (Sağlıklı insanlar 
asitli içecekler içmeyebilirler.) 

Ö
rn

ek
 

 
Olumsuz olasılıkları 

belirtmek için may not 
ve might not kipleri 

kullanılır. 
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9. According to the weather forecast, tomorrow (was able to/could) __________ 
be a sunny day. 

10. You (can/may not) __________ be right but I’m going to check anyway. 

11. She (can/might not be) __________ play the violin very well at concerts.  

12. According to the weather forecast, it will be warm and sunny this week. 
So, we (may/may not has) __________ go on a picnic tomorrow. 

13. It is forbidden to smoke in this area. It means that you __________ 
(can’t/might not) smoke here. 

14. When I was a child, I (was able to/can) __________ run very fast. 

15. My roommates are from Turkey. They (were able to/might not) 
__________ want to eat pork. 

Alıştırma 1.2. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşluklar için uygun olan şıkkı 
işaretleyiniz. 

1. I do not know why but I __________ remember her natioanlity now. 

a) not can 
b) will not 
c) am not able 
d) can’t 
e) have 

2. Serkan __________ the classical guitar. 

a) can play 
b) am able to play 
c) can’t to play 
d) can to play 
e) play 

3. My family __________ visit us next week. 
a) is going 
b) will be 
c) can't 
d) could 
e) will able to 

4. They __________ go out because it was raining heavily. 
a) may 
b) not 
c) couldn't  
d) can't 
e) wasn't able to 

5. Ece: Can you lend me your dictionary? 
Burak: Sorry, I __________. I don’t have any dictionary. 
a) can't 
b) am not able  
c) couldn't 
d) may not 
e) might not 

 

E
ng

lis
h 

4 
U

  
 

 

 
Tüm yardımcı fiillerden 
farklı olarak, can kipini 
olumsuzluk eki not ile 

yan yana 
kullanıldığımızda arada 

herhangi bir boşluk 
bırakmayız: cannot 
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6. You __________ solve this problem. I think it is very easy for you. 

a) can't 
b) will not 
c) be able to 
d) can 
e) may not 

 

7. Sorry, sir. I __________ finish my project because of the power cut. 

a) wasn't able to 
b) can’t 
c) haven't able to 
d) did 
e) might 

 
8. Batıkan __________ pass the exam because he studied quite hard. 

a) is going  
b) will be 
c) will be able  
d) going to 
e) was able to 

 
9. The bus crashed into a tree. Luckily, the passengers __________ survive. 

a) wasn't able to 
b) could not 
c) were able to  
d) might be 
e) may have 

 
10. We __________ go to the party tomorrow. We're going to have a difficult exam 
tomorrow. 

a) could have got to 
b) will 
c) may 
d) won't be able to 
e) will can't 
 

11. In the past, people __________ survive hard times. 
a) be able to 
b) can 
c) may 
d) is 
e) were able to 

 
12. ‘__________ I sit with you?’ she asked shyly. 

a) Will 
b) Am able to  
c) Would 
d) Am 
e) May 

 
 
 
 

 
Be able to kipi, her 

tense ile 
çekimlenebilmektedir. 
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13. I never thought I __________ do it. 
a) Will have 
b) am going  
c) was did 
d) can be 
e) could 

 
14. I’m afraid that he __________ be late. 

a) might 
b) is 
c) can’t have 
d) do 
e) have 

 
15. She wants to buy a car, but she __________ afford to buy one. 

a) able to 
b) was able  
c) can’t 
d) could have 
e) will done 

 
Dil bilgisi bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 1.1.’de 

verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tablo 1.1. Dil Bilgisi Bölümü Kelimeleri 

Healthy Sağlılklı Life Yaşam 

For İçin; Çünkü; 
Süresince Flood Sel; Taşmak 

Salt Tuz Apologize Özür dilemek 
Behavior Davranış Consume Tüketmek 
Entrance Giriş Examination Sınav 
Fluently Akıcı bir şekilde At least  En azından 
Foreign Yabancı Heavy rain Sağanak yağmur 
Prescribe Reçetelemek Necessary Gerekli 
Antibiotics Antibiyotik Order Sipariş 
Act Eylemde bulunmak Dry Kuru; Nemsiz 
Borrow Ödünç almak Cause Sebep olmak 
River Nehir; Irmak Village Köy 
Proven Kanıtlanmış Official Yetkili; Resmi 
Jail Hapishane Current Şu anki; Mevcut 
Exhausted Aşırı yorgun Perform İcra etmek 
Concert hall Konser salonu Attend Katılmak 

Contest Yarışma Wedding 
ceremony Düğün  

Alike Benzer Still Hâlâ 
Dense Yoğun Mood Ruh hali 
Productive Verimli Experience Deneyim; Deneyimlemek 
Suitable Uygun Accommodation Barınma 

 
Can’t kipi, kullanıldığı 
cümleye bağlı olarak 

hem olasılıksızlık, hem 
yeteneksizlik, hem de 

‘yasaklama/izin 
vermeme’ anlamlarını 

ifade eder. 
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Opening 
ceremony Açılış töreni Application Aplikasyon; Uygulama 

Expect Ummak Underground Yeraltı; Metro 
Dormitrory Yurt Abroad Yurtdışı 
Sparkling Asitli Beverage İçecek 
Obvious Bariz; Aşikâr Accent Aksan 

KONUŞMA 

 

Konuşma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 1.2.’de 
verilmiştir. 

Tablo 1.2. Konuşma Bölümü Kelimeleri 

Letter Mektup; Harf Parcel Kargo 

Sending a Letter and a Parcel 

Customer: Sorry. Can I send these two parcels and this letter, please?                    

Clerk:   Yes, of course. Where would you like to send them? 

Customer: I would like to send the letter to England and the parcels to 

Ankara. 

Clerk:  Well, how would you like to send them? 

Customer: Hmm. I have no idea. What do you recommend?  

Clerk:  Is it urgent? 

Customer:  Yes, the letter is urgent.  

Clerk:   So, you can send it by airmail. 

Customer:  How can I send the parcels? 

Clerk:  If they are not urgent, you may not send them by airmail. You 

may send them by surface mail. 

Customer:  How much do they cost? 

Clerk:  Can you put them on the scale, please? I must weight them 

first. The letter will be 6 TL by airmail and the parcels will be 

TL each by surface mail. 

Customer:  How much do they cost all together? 

Clerk: That cost 28 TL. 

Customer:  Here it is. 

Clerk: Here is your change. 

     

 D
ia

lo
gu

e 

 
May kipi, rica, istek ve 
izin isteme sorularında 

kullanıldığında özne 
olarak I veya we şahıs 

zamirlerinin kullanımını 
gerekli kılar. 
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Recommend Tavsiye etmek Airmail Hava postası 

Cost Mal olmak Scale Tartı; Ölçek 

Weigh Tartmak; Ağırlık Together Birlikte 

Change Para üstü Clerk Memur 

Post office Postane Thank you very much Çok teşekkür ederim 

You’re welcome Bir şey değil Surfacemail Kara postası 

Customer Müşteri Clerk Memur 

Here it is Buyrun Urgent Acil 

Idea Fikir   

Çeviri (Diyalog) 

Mektup ve Kargo Gönderme 

Müşteri: Afedersiniz, bu iki kargoyu ve mektubu gönderebilir miyim, lütfen?                    

Memur:  Evet, tabii ki. Nereye göndermek istiyorsunuz?  

Müşteri: Mektubu İngiltere’ye, kargoları da Ankara’ya göndermek istiyorum. 

Memur: Peki nasıl göndermek istersiniz?   

Müşteri: Hmm. Herhangi bir fikrim yok. Ne önerirsiniz? 

Memur: Gönderileriniz acil mi?  

Müşteri:  Evet, mektup acil.  

Memur:  Öyleyse, mektubunuzu hava postası yoluyla gönderebilirsiniz. 

Müşteri:  Kargoları nasıl gönderebilirim? 

Memur:  Eğer acil değillerse, onları hava kargosuyla göndermeyebilirsiniz. 

Onları kara postası yoluyla gönderebilirsiniz.  

Müşteri:  Peki bunları göndermem ne kadara mal olur? 

Memur:  Kargolarınızı ve mektubunuzu tartının üstüne koyabilir misiniz, lütfen? 

Öncelikle, onları tartmam lazım.  Mektubunuz hava postası yoluyla 6 TL’ye 

ve kargolarınzının her biri kara postası yoluyla 11 TL’ye mal oluyor.  

 
May kipi, rica, istek ve 
izin isteme sorularında 
kullanıldığında can kipi 
ile kıyaslandığında daha 

resmî ve kibar bir 
anlama sahiptir. 

 
May kipi, might kipiyle 

kıyaslandığında çok 
daha yaygın kullanıma 

sahiptir.  
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Müşteri:  Toplamda hepsi ne kadara mal oluyor?  

Memur: 28 TL. 

Müşteri:  Buyrun. 

Memur: Bu da paranızın üstü. 

Müşteri:  Çok teşekkür ederim. 

Memur: Bir şey değil. 

Alıştırmalar 

 Alıştırma 1.3. Diyalog ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplarıyla eşleştiriniz. 

 Sorular: 

 ( ___ ) 1. How should I send the parcels? (Bu kolileri nasıl gönderebilirim?) 

 ( ___ )  2. Are they urgent? (Acil mi?) 

 ( ___ ) 3. Where would you like to send the letter? (Mektubu nereye 

göndermek istiyorsunuz?) 

 ( ___ )  4. Can I send these two parcels and this letter, please? (Bu iki koliyi ve 

mektubu gönderebilir miyim, lütfen?)  

 Cevaplar: 

 A. No, they are not. (Hayır, değil.) 

 B. I would like to send it to Ankara. (Ankara’ya göndermek istiyorum.)  

 C. Yes, of course. (Evet, tabii ki.) 

 D. You may send them by surface mail. (Kara postası yoluyla gönderebilirsiniz.) 
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OKUMA 

 

Okuma bölümündeki kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 1.3.’te verilmiştir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tablo 1.3. Okuma Bölümü Kelimeleri 

About İle ilgili Physical Fiziksel 
Mental Zihinsel Quick Hızlı; Çabuk 
Busy Meşgul Have Sahip olmak 
Usually Genellikle Habit Alışkanlık 
Suggestion Öneri Firstly Öncelikle; İlkin 

Include İçermek; Dahil 
etmek Diet Gün içerisinde 

yenilen ve içilenler 
Enough Yeterli miktarda Also Ayrıca; Ek olarak 
Regular Düzenli Exercise Egzersiz 
Provide Sağlamak Burn Yakmak 
Fat Yağ Besides Bunun yanısıra 
Take up Hobi edinmek Relaxed Rahat; Rahatlamış 
Forget Unutmak That is Yâni 
Dentist Diş doktoru Dental Diş ile ilgili 

For a Healthy Life 

A healthy life is about physical and mental health. These days people 
do not do many things for their health. However, it is not difficult to 
have a healthy life. Your health usually depends on your habits. So you can 
make some changes in your habits for a healthier life.  

Here are some suggestions for a healthier life. Firstly, you can include 
healthy and natural food in your diet. For example, you can eat vegetables 
and fruits because they involve lots of vitamins and minerals. In addition, 
you can drink enough water - at least 2 or 3 litres a day. You can also do 
regular exercises. It provides a healthy life because it burns fat in your 
body and you can control your weight in this way. If you can't do exercise 
every day, you can go for a walk every day. Besides, you can take up hobbies. 
Hobbies help you feel more relaxed and happier and you can forget about 
your daily problems thanks to hobbies. That is, hobbies are useful for our 
mental health. In addition, you can see your doctor for regular controls and 
you can see your dentist for regular dental care. 

In addition to these precautions, you can also sleep sufficiently to 
feel relaxed and energized. And finally do not smoke cigarette or drink 
alcoholic beverages for a healthier life. 

If you follow these suggestions, you can have a healthier and happier 
life and probably you will live a longer life. 

 

Re
ad

in
g 

 
Kipler, tüm yardımcı 

fiiller arasında en geniş 
çaplı anlama ve işleve 
sahip olan yardımcı fiil 

grubudur. 

24



Can I Send A Letter? 
 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  22 

Care Bakım In addition to -e ek olarak 
Precautions Önlem However Ancak 
Energized  Enerji dolu Finally Sonuç olarak 

Smoke Sigara içmek; 
Duman Follow Takip etmek 

Probably Muhtemelen Longer  Daha uzun 
Thanks to Sayesinde  Alcoholic Alkolik 
Beverage İçecek   

Çeviri (Okuma Metni) 

Sağlıklı Bir Yaşam İçin 

Sağlıklı bir yaşam fiziksel ve zihinsel sağlık ile ilgilidir. Bugünlerde insanlar 
sağlıkları için çok şey yapmıyorlar. Ancak sağlıklı bir yaşam sürmek zor değil. Sağlığınız 
genellikle alışkanlıklarınıza bağlıdır. Bundan dolayı daha sağlıklı bir yaşam için alışkanlıklarınızda 
bazı değişiklikler yapabilirsiniz.  

Daha sağşlıklı bir yaşam için işte size bazı öneriler. Öncelikle, günlük besinlerinize 
sağlıklı, doğal gıdalar dâhil edebilirsiniz. Örneğin, sebze ve meyve tüketebilirsiniz çünkü sebze 
ve meyveler çok miktarda vitamin ve mineral içermektedir. Buna ek olarak, yeterli miktarda 
su tüketebilirsiniz – günde en az 2 veya 3 litre. Düzenli olarak egzersiz yapabilirsiniz.  Düzenli 
egzersiz size sağlıklı bir yaşam sunar çünkü vücudunuzdaki yağı yakar ve siz böylelikle kilonuzu 
kontrol altında tutabilirsiniz. Eğer her gün egzersiz yapamıyorsanız, her gün yürüyüşe 
çıkabilirsiniz. Ek olarak, hobi edinebilirsiniz. Hobiler sizi daha huzurlu ve mutlu kılar ve sizin 
günlük hayatta karşılaştığınız sorunları unutmanıza yardımcı olur. Yâni, hobiler zihin sağlığımız 
için yararlıdır. Dahası, doktorunuza gidip düzenli sağlık kontrollerinden geçebilirsiniz ve diş 
bakımınız için düzenli olarak diş doktorunuzu ziyaret edebilirsiniz. 

Tüm bu önlemlerin yanısıra, kendinizi rahat ve enerji dolu hissedebilmeniz için 
yeterince uyuyabilirsiniz. Ve son olarak, daha sağlıklı bir yaşam için sigara içmeyin ve alkollü 
içecekler tüketmeyin.  

Bu önerileri dikkate alırsanız, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilir ve muhtemelen 
daha uzun bir yaşam yaşayabilirsiniz.  

Alıştırmalar 

Alıştırma 1.4. Aşağıdaki soruları metine göre cevaplayınız. Doğru mu, Yanlış mı? (D/Y?) 

1. These days people do not want to do things for their health because they don’t 

have much time. _____ 

2. For a healthier life, we can change our habits. _____ 

3. Vegetables and fruits have a lot of vitamins and minerals. _____ 

4. Walking is not a good exercise. _____ 

5. Hobbies are useful for our mental health. _____ 

6. When you follow these suggestions, your health will be bad. _____ 

 
Kipler, çekimsiz yardımcı 

fiil olduklarından 
kolaylıkla öğrenilir ve 

günlük hayata uyarlanır.  

 
Can kipi, tavsiye, öğüt 

ve fikir verirken 
kullandığımız önemli 

kiplerdendir. 
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Alıştırma 1.5. Boşlukları kutu içerisinde verilen kelimelerle doldurunuz. 

mental / have / about / enough / include / follow / energized / take up / exercise / forget 

 

1. Sports is useful for our physical and __________ health. 

2. He has a good family and they __________ a happy life. 

3. We should drink __________ water.  

4. This book is __________ the history of Ottoman Empire. 

5. Fruits __________ a lot of vitamin. 

6. When you do sports, you feel __________. 

7. If you want to lose weight, you should do some __________. 

8. To cook delicious food, you can __________ some directions. 

9. Do not __________ to buy some bread, please. 

10. Students can __________ some hobbies to have a quality life.  

Cevaplar 

Alıştırma 1.1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları parantez içinde verilen uygun 
kiple doldurunuz.  

1. They might be abroad but I'm not sure. (Onlar yurtdışında olabilir ancak emin 
değilim.) 

2. You may leave now if you want. (Eğer istiyorsan gidebilirsin.) 

3. Could you open the door, please? (Kapıyı açabilir misin, lütfen?) 

4. He could not be Scottish. It’s obvious from his accent. (O, İskoç olamaz. Aksanından 
belli.) 

5. Canyou run 100 meters in 10 seconds? (10 saniyede 100 metre koşabilir misin?) 

6. Be quiet, please! You can’t speak during this exam. (Lütfen, sessiz olun. Sınav 
esnasında konuşamazsınız.) 

7. They can't still be out! It’s very late! (Onlar hâlâ dışarıda olamazlar! Saat çok geç!) 

8. You can’t smoke in the buildings. It’s forbidden. (Binaların içerisinde sigara 
içemezsiniz. Yasak.) 

9. According to the weather forecast, tomorrow could be a sunny day. (Hava tahminine 
göre, yarın güneşli bir gün olabilir.) 

10. You can be right but I’m going to check anyway. (Haklı olabilirsin ancak ben yine de 
bir kontrol edeceğim.) 

11. She can play the violin very well at concerts. (O, konserlerde çok iyi keman çalabilir.)  
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12. According to the weather forecast, it will be warm and sunny this week. So, we 
may go on a picnic tomorrow. (Hava tahminine göre, bu hafta hava ılık ve 
güneşli olacak. Böylelikle, yarın pikniğe gidebiliriz.) 

13. It is forbidden to smoke in this area. It means that you can’t smoke here. 
(Burada sigara içmek yasak. Bu, burada sigara içemeyeceğiniz anlamına geliyor.) 

14. When I was a child, I was able to run very fast. (Ben bir çocukken, çok hızlı 
koşabiliyordum.) 

15. My roommates are from Turkey. They might not want to eat sushi. (Oda 
arkadaşlarım Türkiye’den. Onlar suşi istemeyebilirler.) 

Alıştırma 1.2. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşluklar için uygun olan şıkkı işaretleyiniz. 

1. b, I do not know why but I can’t remember her natioanlity now. (Neden olduğunu 
bilmiyorum ancak şu an onun uyruğunu hatırlayamıyorum.) 

2. a, Serkan can play the classical guitar. (Serkan klasik gitar çalabilir.) 

3. d, My family could visit us next week. (Ailem bizi gelecek hafta ziyaret edebilir.) 

4. c, They couldn't go out because it was raining heavily. (Hava yoğun bir şekilde yağıyor 
olduğundan onlar dışarı çıkamadılar.) 

5. a, Ece: Can you lend me your dictionary? (Ece: Bana sözlüğünü ödünç verebilir 
misin?) 
Burak: Sorry, I can’t. I don’t have any dictionary. (Burak: Üzgünüm, yapamam. Hiç 
sözlüğüm yok.) 

6. d, You can solve this problem. I think it is very easy for you. (Bu problemi çözebilirsin. 
Sanırım bu senin için çok kolay.) 

7. a, Sorry, sir. I wasn't able to finish my project because of the power cut. (Üzgünüm 
efendim. Elektrik kesintisinden dolayı projemi bitiremedim.) 

8. e, Batıkan was able to pass the exam because he studied quite hard. (Batıkan sınavı 
geçebildi çünkü yeterince çalıştı.) 

9. c, The bus crashed into a tree. Luckily, the passengers were able to  

survive. (Otobüs bir ağaca çarptı. Şanslıydılar ki, yolcular hayatta kalabildi.) 

10. d, We won’t be able to go to the party tomorrow. We're going to have a difficult exam 
tomorrow. (Yarın partiye gidemeyeceğiz. Yarın zor bir sınavımız olacak.) 

 
11. e, In the past, people were able to survive hard times. (Geçmişte, insanlık zor 

zamanlarda kayatta kalabildiler.) 
 

12, e, ‘May I sit with you?’ she asked shyly. (‘Sizinle oturabilir miyim?’ diue 
utangaç bir şekilde sordu.) 
 

13. e, I never thought I could do it. (Asla yapamayacağımı düşünüyordum.) 
 

14. a, I’m afraid that he might be late. (Korkarım ki geç kalabilir.) 
 
15. c, She wants to buy a car, but she can’t afford to buy one. (O bir araba satın 

almak istiyor ancak bir araba alacak parası yok.) 
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Alıştırma 1.3. Diyalog ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplarıyla eşleştiriniz. 

 1.d, 2.a, 3.b, 4.c 

Alıştırma 1.4. Aşağıdaki soruları metine göre cevaplayınız. Doğru mu, Yanlış mı? (D/Y?) 

1. These days people do not want to do things for their health because they don’t 

have much time. (Y) (Bugünlerde insanlar sağlıkları için bir şeyler yapmak 

istemiyorlar çünkü çok zamanları yok.) 

2. For a healthier life, we can change our habits. (D) (Daha sağlıklı bir yaşam için 

alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz.) 

3. Vegetables and fruits have a lot of vitamins and minerals. (D) (Sebzelerin ve 

meyvelerin çok fazla vitamini ve minerali vardır.)  

4. Walking is not a good exercise. (Y) (Yürüyüş yapmak iyi bir egzersiz değildir.) 

5. Hobbies are useful for our mental health. (D) (Hobiler, zihin sağlığımız için 

yararlıdır.) 

6. When you follow these suggestions, your health will be bad. (Y) (Bu önerileri dikkate 

alırsanız, sağlığınız daha kötü olacak.) 

Alıştırma 1.5. Boşlukları kutu içerisinde verilen kelimelerle doldurunuz. 

1. mental, 2. have, 3. enough, 4. about, 5. include, 6. energized,  

7. exercise, 8. follow, 9. forget, 10. take up 

1. Sports is useful for our physical and mental health. (Spor fiziksel ve zihinsel 
sağlığımız için yararlıdır.) 

2. He has a good family and they have a happy life. (Onun iyi bir ailesi var ve onlar 
mutlu bir yaşama sahipler.) 

3. We should drink enough water. (Yeterli miktarda su içmeliyiz.)  

4. This book is about the history of Ottoman Empire. (Bu kitap Osmanlı Tarihi 
hakkında.) 

5. Fruits include a lot of vitamin. (Meyveler çok miktarda vitamin içerir.) 

6. When you do sports, you feel energized. (Spor yaptığınız zaman kendinizi enerjik 
hissedersiniz.) 

7. If you want to lose weight, you should do some exercise. (Eğer kilo kaybetmek 
istiyorsa, spor yapmalısın.) 

8. To cook delicious food, you can follow some directions. (Leziz yemekler pişirmek 
için, bazı yönergeleri takip edebilirsin.)  

9. Do not forget to buy some bread, please. (Lütfen, birkaç ekmek almayı unutma.) 

10. Students can take up some hobbies to have a quality life. (Nitelikli bir yaşama 
sahip olmak için, öğrenciler birkaç hobi edinebilirler.)  
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•
• Can kipini kullanrak yetenek ve becerilerinizi ifade ediniz.
• May, Might ve Could kiplerini kullanrak kendiniz, çevreniz ve içinde 

bulunduğunuz durumlar ile ilgili olasılık cümleleri kurunuz.
• Can, Could ve May kiplerini kullanarak kendiniz ve karşı taraf ile ilgili istek 

ve rica cümleleri kurunuz.
• Sağlıklı bir yaşama kavuşabilmek adına yapabileceğiniz şeyleri bir 

paragraf yazarak ifade ediniz.
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•MODAL VERBS I (ÇEKİMSİZ YARDIMCI FİİLLER I)
•Türkçede kip, İngilizcede ise modal verbs olarak adlandırdığımız bu yardımcı 

fiil grubu, her dilde olduğu gibi İngilizcede de önemli bir anlam ve işleve 
sahiptir. Kipler, cümlede işi, oluşu ve eylemi ifade eden fiile olasılık, ricada 
bulunma, izin isteme, izin verme, izin vermeme, tavsiye, uyarı, yasaklama, 
zorunluluk, tercih ve bu gibi çeşitli anlamlar katar. 

•Örn.; I can play the violin. (Keman çalabilirim. / Yetenek)
•Could you tell me the way to the post office, please? (Bana postanenin 

nerede olduğunu tarif edebilir misiniz, lütfen? / Rica)
•Excuse me, can I open the window? (Afedersiniz, pencereyi açabilir miyim ?/ 

İzin İsteme)
•You can try vegetable diet to lose weight! (Kilo vermek için sebze diyetini 

deneyebilirsin! / Tavsiye)
•This weekend we may go on a picnic. (Bu haftasonu pikniğe gidebiliriz. / 

Olasılık)
•I am going to move to Spain next summer and I will be able to learn Spanish 

language there. (Önümüzdeki yaz İspanya'ya taşınacağım ve orada 
İspanyolca öğrenebileceğim. / Gelecekteki Olasılık)

•İngilizcede Modals veya Modal Verbs olarak adlandırılan kipler, yardımcı 
fiillerin farklı bir türüdür ve dört temel özellikleriyle diğer tüm fiil türlerinden 
ayrılırlar. Kiplerin dört temel özellikleri aşağıdaki gibidir:

•1. Kiplerden sonra kullanılan fiillerin önüne mastar (infinitive) eki olan to
yapısı gelmez. 
•Örn.; I can run very fast. (Hızlı koşabilirim.)
•(‘I can to run very fast.’ ŞEKLİNDE OLMAZ!)

•2. Geniş Zamanlı cümlelerde özne herhangi bir 3. tekil şahıs zamiri 
(he/she/it) veya tekil bir isim (my son/her dog/our mother) olsa bile, kipler 
ile birlikte kullanılan fiillerin sonuna fiil çekimleme eki olan -s takısı 
getirilmez.

•Örn.; Ayşe can’t speak Korean language. (Ayşe Korece konuşamaz.)
•(‘Ayşe can’t speaks Korean language.’ ŞEKLİNDE OLMAZ!)

•3. Kipler ile soru (?) cümlelerini ve olumsuz (-) cümleleri, 'do' yardımcı fiiline 
ihtiyaç duymaksızın kurarız.

•Örn.; ‘Can you give me a hand?’ 'Yes, I can.'
•(‘Bana yardımcı olabilir misin?’ 'Evet, olurum.')
•(‘Do you can give me a hand? Yes, I do can.’ ŞEKLİNDE OLMAZ!)
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•4. Kiplerin, diğer fiiller için mevcut olan ve İngilizcede past participle olarak 

adlandırılan geçmiş zaman çekimli hâlleri (diğer bir deyişle, 2. ve 3. hâlleri) 
mevcut değildir. Ancak, kiplerin geçmiş zamanlı cümlelerde kullanılan farklı 
formları bulunmaktadır.
•Örn.;  Nowadays, children can take up more than one hobby.
•(Günümüzde, çocuklar birden fazla hobi edinebilmektedir.)
•However, in the past, most children were able to take up only one hobby.
•(Ancak geçmişte birçok çocuk sadece bir hobi edinebiliyordu.)

•Kipler, dilbilgisel yapılarından ziyade anlamsal yönleriyle büyük önem arz 
etmektedirler. Sayıca fazla olmaları, kiplerin işlevsel olarak çeşitlilik 
sunmalarına zemin hazırlamaktadır. Başka bir deyişle, her kip cümleye farklı 
bir anlam ve işlev kazandırmaktadır. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. We___________ go on a holiday this summer. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) can  
b)  were able 
c)  did 
d) be able to   
e) had 

 

2. ___________ you pass me the salt, please? 

Which of the following completes the request statement above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki rica ifadesini doğru şekilde tamamlar? 
a) Does  
b) Could 
c) Are 
d) Were able to 
e) Should 

 

3. Excuse me, ___________ I go out to make a phone call? 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) are able to 
b) should have 
c) can 
d) may not 
e) do 

 

4. Ada: Is there anything that Ayşe is bad at doing? 
Burak: There is one. Ayşe ___________ swim very well. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu doğru şekilde tamamlar? 
a) do not 
b) has not 
c) be not able to  
d) cannot 
e) is not 
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5. In the past, most people were able to speak only one foreign language. 

Which of thefollowing is Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Geçmişte birçok insan sadece bir tane yabancı dil konuşuyordu. 
b) Geçmişte birçok insan sadece bir tane yabancı dil konuşurdu. 
c) Geçmişte birçok insan sadece bir tane yabancı dil konuşmalıydı. 
d) Geçmişte birçok insan sadece bir tane yabancı dil konuşamazdı. 
e) Geçmişte birçok insan sadece bir tane yabancı dil konuşabiliyordu. 

 

6. She could play the violin at the age of 3. 

Which of the following is Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) O, 3 yaşındayken keman çalmış. 
b) O, 3 yaşındayken keman çalar. 
c) O, 3 yaşındayken keman çalabiliyordu. 
d) O, 3 yaşındayken keman çalıyordu. 
e) O, 3 yaşındayken keman çaldı. 
 

7. I like ___________ choose my own working hours and office in my current job. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) is able to 
b) being able to 
c) is not 
d) do not 
e) was not 

 

8. Hayrettin: Where is my laptop? 

Mehmet: ______________________. 

Which of the following expressions completes the dialogue above? 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıdaki diyaloğu doğru şekilde tamamlar? 
a) It was been in your office. 
b) It can to be in your office. 
c) It is able to in your office. 
d) It might be in your office. 
e) It have been in your office. 
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9. Excuse me, sir. ___________ I go out to have an urgent phone call? 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) Did 
b) Am 
c) Have 
d) May 
e) Was able to 

 

10. Sarp and Âlp ___________ be brothers. They look so alike. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) will  
b) do 
c) are 
d) could  
e) have 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.c, 7.b, 8.d, 9.d, 10.d 
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GİRİŞ  
Bir önceki ünitede de anlatıldığı gibi, İngilizcede Modals olarak ifade edilen 

Türkçe karşılığı ise Çekimsiz Yardımcı Filler veya Kipler olarak adlandırılan 
kelimeler, cümle içinde birlikte kullanıldığı fiile farklı anlamlar katarak farklı 
ifadeler üretme olanağı sunar. Bir önceki ünitede yetenek, kabiliyet, rica, istek, 
olasılık bildiren modallardan söz edilmişken, bu ünitede fiile zorunluluk, gereklilik 
veya tavsiye gibi anlamları kazandıran modallardan söz edilecektir. 

 Bu tür yardımcı fiillerin (modallar) belirli kurallar öğrenildikten sonra 
doğru bir şekilde kullanılma olanağı olmasına rağmen Türk öğrenciler için bazen 
anlaması zor bir konu olarak da görülebilmektedir. Bu durumun sebebi 
muhtemelen Türkçede birçok durumun fiile –ebilmek eki getirildiğinde 
anlatılabilmesidir. Mesela, ihtimal, yetenek, izin gibi durumların hepsini 
anlatabilmek için Türkçede fiile –ebilmek eki getirilmesi yeterlidir. Ancak 
İngilizcede ise bu farklı durumlar farklı yardımcı fiiller kullanılarak ifade 
edilmektedir. Örneğin; 

• Bugün yağmur yağabilir. (olasılık) 
• Dışarı çıkabilir miyim? (izin) 
• Çok iyi yüzebiliyorum. (yetenek) 

Örneklerde de görüldüğü gibi farklı durumları ifade edebilmek için Türkçede 
sadece –ebilmek eki yeterli olmaktadır. Fakat bu cümlelerin İngilizce karşılıklarının 
her birinde farklı bir yardımcı fiil kullanılması gerekebilmektedir; 

• It might rain today. 
• May I go out? 
• I can swim very well. 

Dil kullanımında bu tür hatalara düşmemek için Türkçeden ve bu tür fiillerin 
Türkçedeki karşılıklarından yola çıkarak değil de hangi durumda hangisinin 
kullanıldığını kavramaya çalışarak kullanmak hata yapma ihtimalini azaltacaktır. 

DİL BİLGİSİ 

Modals (Kipler) II 

Bu bölümde işlenecek olan kipler zorunluluk, tavsiye, öğüt, ikaz, uyarı ve 
yasaklama anlamları taşırlar. 

Must (-malı) 

Must yapısı, geniş zamanlı olumlu cümlelerde ‘vicdanî, içten gelen 
zorunlulukları ve kişisel sorumlulukları’, olumsuz cümlelerde ise ‘kuvvetli tavsiye, 
öğüt, ikaz, uyarı, yasaklama vb.’ durumlarını ifade etmek için kullanılır. 

Must ile olumlu cümle kurulmak istendiğinde cümle başında özne, 
sonrasında must ve sonrasında da fiilin yalın hali kullanılmaktadır. 

• Özne+must+fiilin yalın hali 

 
Modal denilen kip 

belirteçleri (can, may, 
could…) fiile yeni bir 
anlam katabilir.  I can 

drive a car. (Araba 
sürebilirim.) 
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Must ile olumsuz cümle kurulumunda ise başta özne, sonrasında must not 
veya kısaca mustn’t ve daha sonra yine fiilin yalın hali kullanılır. 

• Özne+must not/mustn’t+fiilin yalın hali 
Must ile soru cümlesi kullanımı pek yaygın olmasa da cümle sıralaması olarak 

ilk önce must, sonrasında özne ve daha sonra fiilin yalın hali kullanılır. 
• Must+özne+fiilin yalın hali 

 

Have-Has to (-mak zorunda) 

Have to/has to yapısı, geniş zamanlı olumlu cümlelerde ‘çevresel, dıştan 
(otoriteden) gelen zorunlulukları ve toplumsal, ailesel, meslekî sorumlulukları’, 
olumsuz cümlelerde ise ‘yapmak zorunda olmadığımız’ durumları ifade etmek için 
kullanılır. 

Have to ve Has to yapıları kullanıldıkları özneye göre kullanılması 
gerekmektedir. I/You/We/They/çoğul isimler gibi özneler ile have to, 
he/she/it/tekil isimler ile ise has to yapıları kullanılmalıdır. 

Olumlu cümle yapısında cümle başında özne ve sonrasında ona uygun 
şekilde have to veya has to, sonrasında ise fiilin yalın hali kullanılmaktadır. 

• Özne+have to/has to+fiilin yalın hali 

Olumsuz cümle yaparken ise I/You/We/They/çoğul isimlerden sonra do not 
veya kısaca don’t ve sonrasında have to ve daha sonra fiilin yalın hali kullanılır. 
he/she/it/tekil isimler ile ise, bu öznelerden sonra does not veya kısaca doesn’t ve 
sonrasında have to ve daha sonra fiillin yalın hali kullanılır. 

• I/You/We/They/çoğul isimler+do not/don’t+have to+fiilin yalın hali 
• He/she/it/tekil isimler+does not/doesn’t+have to+fiilin yalın hali 

Soru biçiminde ise önce do yardımcı fiili, sonrasında I/You/We/They/çoğul 
isimler gibi öznelerden biri, sonrasında have to ve son olarak fiilin yalın hali 
kullanılır. Öznelerin he/she/it/tekil isimler gibi öznelerden biri olması durumunda 

Ö
rn

ek

•My room is quite dirty and untidy. I must clean and tidy it 
immediately. (Odam oldukça kirli ve düzensiz. Onu derhal 
temizlemeli ve düzenlemeliyim.)

•Oh, you look very tired and ill! You must see a doctor right now. (Sen 
çok yorgun ve hasta görünüyorsun. Derhal bir doktora görünmelisin.)

•You mustn’t smoke here! You mustn’t walk on the grass. You mustn’t 
speak loudly. (Burada sigara içmemelisin!) (Çimenler üzerinde 
yürümemelisin.) (Yüksek sesle konuşmamalısın!)

 
Must içten gelen, 

have to dıştan gelen 
zorunlulukları anlatır. 

I must lose some 
weight. (Biraz kilo 

vermeliyim.) 
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ise, başta does yardımcı fiili, sonrasında özne, daha sonra have to ve en son fiilin 
yalın hali kullanılır. 

• Do+ I/You/We/They/çoğul isimler+have to+fiilin yalın hali 
• Does+ he/she/it/tekil isimler+have to+fiilin yalın hali 

 

 

Should  (-malı) 

Should ile olumlu cümle kurulurken cümle başında herhangi bir özne, 
sonrasında should ve daha sonra fiilin yalın hali kullanılarak cümle oluşturulur. 

• Özne+should+fiilin yalın hali 

Olumsuz cümle yapısında ise başta özne olmak suretiyle, sonrasında should 
not veya kısaca shouldn’t ve sonrasında da fiilin yalın hali kullanılır. 

• Özne+should not/shouldn’t+fiilin yalın hali 

Soru cümlelerinde ise, başta should, sonrasında özne ve son olarak fiilin 
yalın hali kullanılır. 

• Should+özne+fiilin yalın hali 

Bu yapı, must yapısı ile karıştırılmamalıdır. Should yapısında herhangi bir 
orunluluk anlamı bulunmayıp, tavsiye, öğüt, nasihat mesajı verir. 

Ö
rn

ek

•If I want to graduate from university, I have to study hard. (Eğer 
üniversiteden mezun olmak istiyorsam, çok çalışmak zorundayım.)

•Soldiers have to wear military uniform all over the world. (Tüm 
dünyada askerler askerî üniforma girmek zorundadır.)

•Civil servants do not have to go to work on official holidays. 
(Memurlar resmî tatillerde işe gitmek zorunda değiller.)

•I have to wake up early tomorrow.   You have to come to work at 
8:00 a.m. (Yarın erken kalkmalıyım. Yarın işe saat 8'de gelmek 
zorundasın.)

•She has to call the police in case of any problem. (Herhangi bir 
sorun olması durumunda polisi araması gerekir.)

•He has to visit them as soon as possible. (Onları en kısa zamanda 
ziyaret etmesi gerekiyor.)

•They have to bring it back to us. (Onu bize geri getirmeleri 
gerekiyor.)

 
Should=Tavsiye, öğüt, 
nasihat belirtmek için 
kullanılır. You should 
get up early. (erken 

kalkmalısın.)  
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Had better (-sa iyi olur) 

Had better yapısında herhangi bir zorunluluk anlamı bulunmayıp, herhangi 
bir şeyin yapılması veya yapılmaması konusunda kuvvetli tavsiye, öğüt, nasihat 
anlamı vardır. Ayrıca, yapılmadığı durumda olumsuz yaşanabileceği ima 
edilmektedir. 

Had better yapısı olumlu cümle yapısı, başlangıçta özne, sonrasında had 
better ve daha sonra fiilin yalın hali şeklindedir. 

• Özne+had better+fiilin yalın hali 

Olumsuz cümlede ise başta özne, sonrasında had better, daha sonra not ve 
sonrasında da fiilin yalın hali kullanılmaktadır. 

• Özne++had better+not+fiilin yalın hali 

Bu yapıda soru cümlesi kullanımına rastlanmamaktadır. 

 

 

 

Ö
rn

ek •Oh! It’s getting dark. I had better go! (Hava kararıyor. Gitsem iyi 
olur.)

•You had better not drink cold water. (Soğuk su içmesen iyi olur.)
•He had better not sell his house. (Dairesini satmasa iyi olur.)
•They had better come home befroe midnight. (Geceyarısından önce 
eve gelseler iyi olur.)

 

Had better -sa iyi olur 
anlamı taşımaktadır. 
You had better drive 
slower. (Daha yavaş 

sürsen (araba) iyi olur.)  

Ö
rn

ek •You look terrible. You should see the doctor! (Kötü görünüyorsun. 
Doktora görünmelisin!)

•Your exam results are really bad. You should study harder! (Sınav 
sonuçların gerçekten çok kötü. Daha çok çalışmalısın!) 

•I have headache. Should I take this medicine? (Baş ağrım var. Bu ilacı 
almalı mıyım?) 

•You have a bad cough. You shouldn’t smoke! (Kötü öksürüyorsun. 
Sigara içmemelisin!)
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Past forms of some modals (Bazı kiplerin geçmiş halleri) 

Could (-ebilirdi; -ebildi) 

Could ile olumlu cümle kurulurken cümle başında herhangi bir özne, 
sonrasında could ve daha sonra fiilin yalın hali kullanılarak cümle oluşturulur. 

• Özne+could+fiilin yalın hali 
Olumsuz cümle yapısında ise başta özne olmak suretiyle, sonrasında should 

not veya kısaca shouldn’t ve sonrasında da fiilin yalın hali kullanılır. 
• Özne+could not/couldn’t+fiilin yalın hali 
Soru cümlelerinde ise, başta should, sonrasında özne ve son olarak fiilin yalın 

hali kullanılır. 
• Could+özne+fiilin yalın hali 
Could yapısı, can yapısının geçmiş zamana göre çekimlenmiş şeklidir. Could 

Geçmiş Zamanlı cümlelerde kullanılmakla birlikte, Geniş Zamanlı 
cümlelerde ‘istek, rica, temenni’ anlamlarını taşır. 

 
Alıştırmalar 

Alıştırma 2. 1- Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları have to/has to, must veya 
mustn’t yapılarından biriyle doldurunuz.  

1. This week I_________ finish my English project. (Bu hafta İngilizce projemi 
bitirmem gerekiyor.) 

2. She will __________ wait in the queue. It’s a rule. (Kuyrukta beklemesi 
gerekecek. O bir kural.) 

3. All workers __________ come on time for work. (Tüm çalışanların işe 
zamanında gelmeleri gerekir.) 

4. We ___________ forget to take the meat out of the refrigerator. (Eti 
buzdolabından çıkarmayı unutmamalıyız.) 

5. If you are under 16 you _________ get your parents' permission to marry 
someone. (16 yaşından küçüksen, biriyle evlenmek için ailenin iznini 
alman gerekir.) 

6. Your son ___________ try on different sizes. (Oğlunun farklı  (elbise) 
bedenleri denemesi gerekir.) 

Ö
rn

ek

•When I was a child, I couldn’t speak German. But, I can speak 
German fluently now. (Ben çocukken, Almanca konuşamazdım. Ancak 
şu an Almanca’yı akıcı bir şekilde konuşabiliyorum.) 

•Could you get me a cup of coffee, please? (Bana bir fincan kahve 
getirebilir misin, lütfen?)

•Could you open the window, please? (Pencereyi açabilir misin, 
lütfen?)

 

Must içten gelen 
zorunluluğu bildirir. I 
must go to the gym. 

(Spor salonuna 
gitmeliyim.) 
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7. The doctor ___________ get here as soon as he can. (Doktorun en kısa 
zamanda buraya gelmesi gerekiyor.) 

8. Do you __________ work next Friday? (Önümüzdeki Cuma çalışman 
gerekiyor mu?) 

9. Motorists __________ remember to signal when they turn. (Motor 
sürücüleri dönüş yaptıklarında sinyal vermeyi unutmamalıdır.) 

10. Şeyma, you ___________ leave your clothes all over the floor like this. 
(Şeyma, tüm elbiselerini böyle yere atmamalısın.) 

Alıştırma 2. 2 – Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları don’t/doesn’t have to 
veya mustn’t yapılarından biriyle doldurunuz.  

1. Hey! You _______________ say awful words like that! (Hey! Böyle kötü 
kelimeler söylememelisin.) 

2. Shhhh! You _______________ pick your nose in class. It's not a good 
habit. (Şşş! Sınıfta burnunu karıştırmamalısın. O iyi bir alışkanlık değil.) 

3. You _______________ finish the exercise now. You can finish it at home. 
(Alıştırmayı şimdi bitirmek zorunda değilsin. Evde bitirebilirsin.) 

4. You _______________ drive so aggressively. You'll crash into somebody. 
(Böyle agresif bir şekildearaba kullanmamalısın.  Birine çarpacaksın.) 

5. Don’t worry, please. You _______________ pay now. You can pay me 
later. (Endişelenme lütfen. Şimdi ödemene gerek yok. Bana sonra 
ödeyebilirsin.) 

6. You _______________ stay out so late. Otherwise, I’ll get angry with you. 
(Geç saatlere kadar dışarıda kalmamalısın. Aksi takdirde sana kızarım.) 

7. You _______________ have lunch with me. It’s not necessary. (Benimle 
kahvaltı yapmana gerek yok. Gerekli değil.) 

8. I _______________ forget to phone Gökhan. It's his birthday next Friday. 
(Gökhan’ı aramayı unutmamalıyım. Gelecek Cuma onun doğumgünü.) 

9. You _______________ get married if you are under 18. (18 yaşından 
küçüksen evlenemezsin.) 

10. We _______________ play football. We can play volleyball instead. 
(Futbol oynamak zorunda değiliz. Onun yerine voleybol oynayabiliriz.) 

11. You _______________ smoke. It harms your health. (Sigara içmemelisin. 
O senin sağlığına zarar verir.) 

12. You _______________ be cruel to your family members. It’s very rude. 
(Aile fertlerine karşı acımasız olma. O çok kabaca.) 

Alıştırma 2. 3 – Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları should veya should not 
yapılarından biriyle doldurunuz.  

1. You  ___________ be so rude.  (Bu kadar kaba olmamalısın.) 
2. I don't think you __________ use alcohol so much. (Bu kadar çok alkol 

içmemelisin.) 
3. You ___________ exercise more to be healthy. (Sağlıklı olmak için daha 

çok egzersiz yapmalısın.) 

 
Could hem rica hem 

geçmişteki 
yeterlilikler için 

kullanılabilir.  
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4. I think you ___________ try to speak to her for the last chance. (Son bir 
şans için onunla konuşmaya çalışmalısın bence.) 

5. You are overweight. You ___________ go on a diet immediately. 
(Kilolusun. Hemen diyete başlamalsın.) 

6. Where ___________ we park our car? (Arabamızı nereye park etmeliyiz.) 
7. You __________ never speak to the old in such a bad way. (Yaşlılarla asla 

böyle kötü şekilde konuşmamalısın.) 
8. The young children ____________ spend so much time in front of the TV 

or the computer. (Küçük çocuklar televizyon veya bilgisayar önünde bu 
kadar çok zaman geçirmemeli.) 

9. ___________ I tell her the truth or should I say nothing? (Ona gerçeğimi 
söylemeliyim yoksa hiçbir şey söylememeli miyim?) 

10. I think we ____________ book our hotel rooms. (Sanırım otel odalarımızı 
ayırttırmalıyız.)  

Yukarıdaki dil bilgisi bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
2.1.’de verilmiştir. 

Tablo 2.1. Dil Bilgisi Bölümü Kelimeleri 

Must -malı, -meli Wear Giymek  
Room Oda  Military Askeriye  
Dirty Kirli Civil servant Memur  
Untidy Düzensiz Official Resmi  
Clean Temiz Wake up Uyanmak  
Tidy Düzenlemek Early Erken  
Immediately Derhal, hemen Call Aramak  
Tired Yorgun  Any Herhangi  
Ill Hasta  As soon as Yapar yapmaz  
Right now Hemen şimdi Possible Mümkün  
Grass Çim  Back Geri  
Loudly Yüksek sesle Terrible Korkunç  
Graduate Mezun olmak Look Görünmek  
Hard Çok  Result Sonuç  
Soldiers Askerler  Really Gerçekten 
Harder  Daha Çok Refrigerator Buzdolabı 
Headache  Baş ağrısı Under Altında 
Medician  İlaç Parent Ebeveyn 
Cough Öksürük Permission İzin 
Child Çocuk Marry Evlenmek 
German Alman Someone Biri(si) 
Cup Bardak Son Erkek çocuk 
Window  Pencere Try Denemek 
Project Proje Different Farklı 
Wait Beklemek Size Beden 

 

Should tavsiye için 
kullanılır. You should 

more polite to people. 
(İnsanlara karşı daha 

kibar olmalısın.)  
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Queue Sıra Friday Cuma 
Rule Kural Motorist Motorcu 
Workers İşçiler Remember Hatırlamak 
Forget Unutmak Signal İşaret  
Take out Çıkarmak Turn Dönmek 

 

KONUŞMA 

 
 

 

  

Buying A Suit 

Assistant: Do you need any help? 

A man     : Yes, please. How much is that suit, please? 

Assistant: That suit is 299 TL. It was 599 TL last month. 

A man     : Is it in the sale? 

Assistant: Yes it is. It is half price. 

A man     : Have you got it in blue? 

Assistant: Yes. What size would you like? 

A man     : Size 50. 

Assistant: Here it is. Would you like to try it on? 

A man     : I had better try it on. Where are the 
fitting/changing rooms? 

Assistant: Upstairs. 

   
 D

iy
al

og
 I 

 

 

How much ifadesi fiyat 
sormada kullanılabilir. 

How much is that 
jacket? (Şu ceket ne 

kadar?) 
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Yukarıdaki konuşma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
2.2.’de verilmiştir. 

Tablo 2.2. Konuşma Bölümü Kelimeleri 

To need İhtiyacı olmak Could -ebilirdi 
To help Yardım etmek Changing rooms Deneme odaları 
Madam Hanımefendi Upstairs Üst kat(ta) 
How much Ne kadar, Kaç para To look for Aramak 
Suit Takım elbise To get Gidip getirmek 
Last month Geçen ay Medium Orta beden 
In the sale İndirimde What colour Ne renk 
Half price Yarı fiyatına Too Çok, aşırı 
To try on Üzerinde denemek Expensive Pahalı  
Had better İyi olur No problem Sorun değil 

 
Çeviri  1. Diyalog  

Giyim Eşyası Satın Alma 

Tezgâhtar: Yardıma ihtiyacınız var mı? 

Erkek: Evet, lütfen. Şu takım elbise ne kadar acaba? 

Buying A Shirt 

Assistant : How may I help you, madam? 

A woman: I am looking for a shirt. So, could you get 
me a medium, please? 

Assistant : What colour would you like? 

A woman: White, please. 

Assistant : Here is one. 

A woman: How much is this shirt? 

Assistant: It is 79 TL. 

A woman: It is too expensive for me, so I’ll leave it. 

Assistant : No problem. 

Di
ya

lo
gI

I 
   

 

“Modal” denilen kip 
belirteçleri (can, may, 
could…) fiile yeni bir 

anlam katabilir.  I can 
drive a car. (Araba 

sürebilirim.) 
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Tezgâhtar: O takım elbise 299 TL. Geçen ay 599 TL idi. 

Erkek: İndirimde mi? 

Tezgâhtar: Evet, indirimde. Yarı fiyatında. 

Erkek: Onun mavisi var mı sizde? 

Tezgâhtar: Evet. Kaç beden istersiniz? 

Erkek: 50 beden. 

Tezgâhtar: Buyurun. Üzerinizde denemek ister misiniz? 

Erkek: Üzerimde denesem iyi olur. Deneme odaları nerede? 

Tezgâhtar: Üst katta. 

2. Diyalog  

Bir Gömlek Satın Alma 

Tezgâhtar: Size nasıl yardımcı olabilirim, hanımefendi? 

Kadın: Gömlek arıyorum. Bana orta bedenini getirebilir misiniz, lütfen? 

Tezgâhtar: Ne renk istiyorsunuz? 

Kadın: Beyaz, lütfen. 

Tezgâhtar: İşte bir tane. 

Kadın: Bu gömlek ne kadar? 

Tezgâhtar: 79 TL. 

Kadın: Bana çok pahalı geldi, bu yüzden satın almayacağım. 

Tezgâhtar: Sorun değil. 

Alıştırmalar 
Alıştırma 2. 4- Aşağıda verilen soruların cevaplarını seçeneklerden bularak 
başındaki harfleri soruların başındaki parantez içine yazınız. 

 (__) 1- Have you got it in blue? 

(__) 2-Would you like to try it on? 

(__) 3- Is this in the sale? 

(__) 4- How much is that suit, 
please? 

(__) 5- What colour would you like? 

A- Yes, it is. 

B- White, please. 

C- Yes, I had better. 

D- 299 TL. 

E- Yes, here it is. 

 

Here it is ifadesi 
buyurun anlamındadır. I 

want that jacket. (Şu 
ceketi istiyorum.) Here 

it is. (Buyurun.) 

 

Gelecekle ilgili planların 
anlatılmasında going to  

yapısı kullanılır. I am 
going to visit my 

brother tomorrow. 
(Yarın kardeşimi ziyaret 

edeceğim.) 
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OKUMA 

My Life In Future  

I am Ali and I am a high school student. This is my final year at high school, 
next year I am going to take university entrance exam and I want to go to a good 
university after the exam. 

Yesterday our teacher gave us homework about our life 40 years after now. 
When I began to think about it, I felt very strange because many great changes 
will probably happen in my life 40 years later. For example, I might be married 
and have children. Besides, I may probably be enjoying my retirement. My 
children will also probably be married and they will be working in their jobs. I 
might even be a grandfather, too. These things don’t seem very bad, but I think 
bad things will probably happen, too. I won’t probably be living a very healthy and 
energetic life because I will be very old then. 

Yukarıdaki okuma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
2.3.’te verilmiştir. 

Tablo 2.3. Okuma Metni Bölümü Kelimeleri 

High school Lise Change  Değişiklik  
Entrance  Giriş  Married  Evli 

Homework  Ev ödevi Besides  Ayrıca  
Strange  Garip, tuhaf Retirement  Emeklilik  
Probably  Muhtemelen Seem  Gibi görünmek 
Great  Büyük, önemli Healthy  Sağlıklı 

 

Gelecekteki Hayatım (Okuma Metni Çevirisi) 
 

Benim adım Ali ve ben bir lise öğrencisiyim.  Bu benim lisedeki son yılım, 
gelecek yıl üniversite giriş sınavına gireceğim ve sınavdan sonra iyi bir üniversiteye 
gitmek istiyorum. 

Dün, öğretmenimiz şu andan 40 yıl sonraki hayatımızla ilgili bir ev ödevi 
verdi. Onun hakkında düşünmeye başlayınca, çok garip hissettim çünkü 40 yıl 
sonra hayatımda muhtemelen çok büyük değişiklikler olacak. Örneğin, Evlenmiş ve 
çocuk sahibi olmuş olacağım. Ayrıca, emekliliğimin tadını çıkarıyor olabilirim. 
Çocuklarım da muhtemelen evlenmiş ve işlerinde çalışıyor olacaklar. Hatta dede 
bile olabilirim. Bu şeyler çok kötü görünmüyor ama kötü şeyler de olacak. Çok 
sağlıklı ve enerjik bir hayat yaşıyor olmayacağım muhtemelen çünkü o zaman çok 
yaşlı olacağım. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 2. 5- Okuduğunu Anlama 

 

Probably 
(muhtemelen) kelimesi 

sıklıkla will olan 
cümlelerde kullanılır. 
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Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap verin. 

Doğru mu&Yanlış mı?(D/Y) 

1. Ali is a university student. ____ 

2. Ali felt unhappy when he thought about his future. ____ 

3. He might be enjoying his retirement 40 years later. ____ 

4. Ali may have lost his health 40 years later. ____ 

5. He could have had grandchildren in the future. ____ 

6. Life will be horrible for Ali in the future. ____ 

Cevaplar 
Alıştırma 2. 1- Boşlukları have to/has to ve must  veya mustn’t ile 

doldurunuz. 

1. must   
2. has to  
3. have to  
4. mustn't  
5. have to 
6. must   
7. has to  
8. have to  
9. must   
10. mustn’t 

Alıştırma 2. 2- Boşlukları don’t/doesn’t have to veya mustn’t ile doldurunuz. 

1. mustn't   

2. mustn't  

3. don't have to   

4. mustn't  

5. don't have to 

6. mustn't   

7. don't have to   

8. mustn't  

9. mustn't  

10. don't have to 

11. mustn't   

12. mustn't 

Alıştırma 2. 3- Boşlukları  should veya shouldn’t  ile doldurunuz. 

 

Later kelimesi sonra, 
sonraki anlamına 
gelmektedir. I will 

probably be retired ten 
years later. 

(Muhtemelen on yıl 
sonra emekli olacağım.) 
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1. shouldn't  

2. should  

3. should  

4. should  

5. should  

6. should   

7. should  

8. shouldn’t  

9. Should  

10. should 

Alıştırma 2. 4- Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

1. E 

2. C 

3. A 

4. D  

5. B 

Alıştırma 2. 5- Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplandırınız. Doğru mu 
yanlış mı?(D/Y) 

1. Y 

2. D 

3. D 

4. Y 

5. D 

6. Y 

 Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Must, mustn't, should, shouldn't, have to, has to, had 
better, could kullanarak ikişer cümle yazın.
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Ö
ze

t
•MODALS (KİPLER) II
•Türkçe karşılığı Çekimsiz Yardımcı Filler veya Kipler olarak adlandırılan 

İngilizcede ise Modals olarak ifade edilen kelimeler birlikte kullanıldığı fiile 
farklı anlamlar katar ve bu sayede farklı anlamlar elde edebilme olanağı 
sağlar. Bir önceki ünitede yetenek, kabiliyet, rica, istek, olasılık bildiren 
modallardan söz edilmişti. Bu ünitede ise fiile zorunluluk, gereklilik veya 
tavsiye gibi anlamları kazandıran modallardan söz edilmiştir.

•Bu bölümde anlatılan kipler zorunluluk, tavsiye, öğüt, ikaz, uyarı ve 
yasaklama anlamları taşırlar. 

•Öncelikle must yapısı, geniş zamanlı olumlu cümlelerde vicdanî, içten gelen 
zorunlulukları ve kişisel sorumlulukları, olumsuz cümlelerde ise kuvvetli 
tavsiye, öğüt, ikaz, uyarı, yasaklama vb durumlarını ifade etmek için 
kullanılır.

•Must ile cümle kurulurken tüm öznelerle must ve sonrasında yalın halde 
esas fiil kullanılır. Özneye göre herhangi bir değişiklik yapılmaz. 

•Örnek: I must visit my sister. (Kızkardeşimi ziyaret etmeliyim.)
•We must help each other. (Birbirimize yardım etmeliyiz.)

•Olumsuz cümlede ise must sonrasına not getirilerek veya kısaltması olan 
mustn't ve sonrasında yalın hâlde fiil kullanılarak cümleler oluşturulur. 

•Örnek: You mustn’t smoke here. (burada sigara içmemelisiniz.)
•Must ile soru sormak pek yayın bir kullanım olmasa da, soru yapmak 

isteniyorsa must öznenin öncesine getirilerek ve sonrasında gene fiil yalın 
halde kullanılarak soru cümlesi oluşturulabilir.

•Have/has to yapısı ise geniş zamanlı olumlu cümlelerde çevresel, dıştan 
(otoriteden) gelen zorunlulukları ve toplumsal, ailesel, meslekî 
sorumlulukları, olumsuz cümlelerde ise yapmak zorunda olmadığımız 
durumları ifade etmek için kullanılır.

•Must'ın kullanımından farklı olarak have to ve has to kullanıldığı özneye göre 
değişmektedir.  Olumlu cümlede I/you/we/they ve diğer çoğul öznelerde, 
özneden sonra have to ve sonrasında yalın halde fiil kullanılması gerekirken, 
öznelerin he/she/it ve diğer tekil özneler olmaları durumunda, özneden 
sonra has to ve yalın hâlde esas fiil kullanılmalıdır.

•Örnek: I have to study for the exam. (Sınava çalışmam gerekiyor.)
•She has to complete her homework. (Ev ödevini tamamlaması gerekiyor.)

• Olumsuz cümle kurmak istenirken ise, geniş zamanda olduğu gibi özneye 
göre do not (don't) veya does not (doesn't) ve sonrasında yalın hâlde fiil 
kullanılarak olumsuz cümle oluşturulur. 

•Örnek: You don’t have to bring your books tomorrow. (Yarın kitaplarınızı 
getirmeniz gerekmiyor.)
•She doesn’t have to get up early. (Erken kalkması gerekmiyor.)

•Soru cümleleri ise özneden önce, gene özneye uygun olacak şekilde do veya 
does ve özneden sonra da have to ve sonrasında da yalın halde fiil 
kullanılarak oluşturulur.

•Örnek: Do you have to go to work tomorrow? (Yarın işe gitmen gerekiyor 
mu?)
•Does he have to read this book in two days? (Bu kitabı iki günde mi 
okuması gerekiyor?)
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Ö
ze

t (
de

va
m

ı)
•Should ise daha ziyade tavsiye, öğüt, nasihat mesajı verir.
•Should, must gibi özneye göre değişiklik göstermez. Tüm öznelerden sonra 

should ve yalın hâlde fiil kullanarak olumlu cümle oluşturulabilir. 
•Örnek: You should drink more water. (Daha fazla su içmelisin.)

•She should talk to her friends. (Arkadaşlarıyla konmuşmalı.)
•Olumsuz cümle için ise, özneden sonra should not veya kısaca shouldn't ve 

devamında yalın hâlde fiil kullanılması gerekir. Soru cümlelerinde öznenin 
öncesine should ve sonrasında yalın halde fiil kullanılır.

•Örnek: You shouldn’t go to bed too late. (Çok geç yatmamalısın.)
•He shouldn’t spend too much time playing computer games. (Bilgisayar 

oyunları oynayarak çok fazla zaman geçirmemeli.)
•Had better yapısında herhangi bir şeyin yapılması veya yapılmaması 

konusunda kuvvetli tavsiye, öğüt, nasihat anlamı vardır.
•Had better ile olumlu cümle kurulurken yine özneye göre değişiklik 

gösterilmeyecek şekilde, özne, had better ve sonrasında yalın hâlde fiil 
kullanılarak cümle oluşturulur. 

•Örnek: You had better listen to him. (Onu dinlesen iyi olur.)
•Olumsuz cümlelerde ise özneden sonra had better, sonrasında not ve 

sonrasında da yalın hâlde fiil kullanılır. 
•Örnek: You had better not talk to your friend during the class. (Ders 

esnasında arkadaşınla konuşmasan iyi olur.)
•Had better yapısı ile soru cümlesi kurmak pek yaygın bir kullanım değildir.
•Could yapısı ise Geçmiş Zamanlı cümlelerde kullanılmakla birlikte, Geniş 

Zamanlı cümlelerde istek, rica, temenni anlamlarını taşır.
•Bu anlamlardaki kullanımlarda daha çok soru yapısı kullanılmaktadır.
•Örnek: Could you open the door, please? (Kapıyı açabilir misiniz, lütfen?)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. I feel really bad. I think I ………. stop smoking. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) should 
b) has to 
c) have 
d) must 
e) should to 

 

2. You ………… be quiet. The baby has just gone to sleep. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) could 
b) had better 
c) have better 
d) must to 
e) has to 

 

3. You had better go to bed. You ……….. to get up early. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) must 
b) should 
c) could 
d) had better 
e) have 

 

4. Tomorrow is holiday. I ………… go to school. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) don’t have to 
b) haven’t to 
c) have  
d) do have to 
e) do 

 

5. You should ……….. the film. It is fantastic. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) see 
b) sees 
c) seeing 
d) to see 
e) have to see 
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6. ……….. you open the window? It is really hot in here. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) Should 
b) Must 
c) Could 
d) Had better 
e) Have to 

7. ……….. I ………….. fill in this form? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) Have/do 
b) Have/to 
c) Do/to 
d) Has/to 
e) Do/have to 

 

8. The boss is furious. You ……………………. appear. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) hadn’t better 
b) had better not 
c) not had better 
d) have notbetter 
e) has better 

 

9. She has a lot of jobs. She …………. finish them until tomorrow. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) has to 
b) have to  
c) has 
d) have 
e) having to 

 

10. ………… you help me lift this box, please? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) Must  
b) Should 
c) Had better 
d) Could 
e) Have 

 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.d, 2.b, 3.e, 4.a, 5.a, 6.c, 7.e, 8.b, 9.a, 10.d 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Okuduğunuz metinlerdeki edilgen 

yapıları fark edebileceksiniz,
•Dinlediğiniz konuşmalardaki 

edilgen yapıları fark 
edebileceksiniz,

•Yazılarınızda ve konuşmalarınızda 
değişik zaman ve kiplerde edilgen 
yapıları kullanabileceksiniz,

•Meyve ve sebzelerin fiyatlarını ve 
nerede üretildiğini sorabilecek ve 
ne kadar istediğinizi ifade 
edebileceksiniz.
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GİRİŞ   
 İngilizcede basit bir cümle yapısında genellikle işi ya da eylemi yapan özne 

ve yapılan iş yani fiil belirtilerek cümle oluşturulur ve bu tür cümlelere etken 
(active) cümleler denir. Diğer bir ifade ile işi gerçekleştiren kişi ya da nesnelerin 
belirtildiği cümleler etken cümlelerdir. Ancak, eylemi gerçekleştiren kişi veya 
nesne bilinmiyor veya belirtilmek istenmiyorsa cümle edilgen hâle getirilir. 
Örneğin Ali camı kırdı. cümlesinde Ali cümlenin öznesidir yani işi yapan kişidir ve 
bu cümledeki fiil etken (active) bir fiildir. Fakat Cam kırıldı. cümlesinde cam, işi 
yapan değil; işten etkilenendir, dolayısıyla bu cümlenin fiili edilgen (passive) bir 
fiildir. Edilgen ifadelerin cümle yapıları özne + yardımcı fiil (be fiilinin çekimli hali) + 
fiilin 3. hâli şeklinde kurulur. Farklı zamanlarda ifade edilen etken ve edilgen örnek 
cümleleri inceleyelim; 

• Active: I clean the room every day. (Etken: Ben odayı her gün temizlerim.)  
Passive: The room is cleaned everyday. (Edilgen: Oda her gün temizlenir.) 
• Active: I am cleaning the room now. (Etken: Ben şimdi odayı 

temizliyorum.) 
Passive: The room is being cleaned now. (E dilgen: Oda şimdi temizleniyor.) 
• Active: Ok, I will clean the room. (Etken: Tamam, odayı temizleyeceğim.) 
Passive: Ok, the room will be cleaned. (Edilgen: Tamam, oda temizlenecek.) 
• Active: I cleaned the room yesterday. (Etken: Odayı dün temizledim.) 
passive: The room was cleaned yesterday. (Edilgen: Oda dün temizlendi.) 
• Active: I have just cleaned the room. (Etken: Odayı az önce temizledim.) 
passive: The room has just been cleaned. (Edilgen: Oda az önce temizlendi.) 
• Active: I am going to clean the room at five o’clock today. (Etken: Odayı 

bugün saat beşte temizleyeceğim.) 
Passive: The room is going to be cleaned at five o’clock today. (Edilgen: Oda 

bugün saat beşte temizlenecek.) 
• Active: I should clean the room as soon as possible. (Etken: Odayı 

mümkün olan en kısa sürede temizlemeliyim.) 
Passive: The room should be cleaned as soon as possible. (Edilgen: Oda 

mümkün olan en kısa sürede temizlenmeli.) 
Yukarıdaki bazı temel zamanlarda ve kiplerde oluşturulan edilgen cümlelere 

verilen örneklerden de anlaşılabileceği gibi edilgen cümlelerde özneye ne olduğu, 
ne olmakta olduğu, ne olması gerektiği veya ne olacağı ifade edilmektedir. Bu 
ünitede geniş zaman, Di’li geçmş zaman ve şimdiki zaman edilgen yapılarını 
öğreneceksiniz. 

DİL BİLGİSİ  

Passive Voice (Edilgen Yapılar)  

Daha önce de belirtildiği gibi edilgen ifadeler özneye ne olduğunu anlatır. 
Edilgen cümlenin fiil yapısı be + fiilin 3. hâli şeklindedir. Yani edilgen cümlede be 
bulunmak zorundadır. Diğer bir ifade ile her bir edilgen cümlede be  fiilinin o 
cümlenin yapısına göre çekimi yapılmak durumundadır (ör: am/is/are, be, being, 

 
Etken yapılar öznenin 

ne iş yaptığını 
anlatırken edilgen 
yapılar özneye ne 

yapıldığını ifade eder. 
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was/were, been). Diğer bir ifade ile cümle şimdiki zaman ise, şimdiki zaman 
yardımcı fillerinden (am, is, are) sonra fiil yerine be getirilerek şimdiki zaman etken 
cümlelerinde fiilin sonuna getirilen -ing eki bu defa be fiilinin sonuna getirilir. 
Dolayısıyla etken bir cümleyi edilgen hale dönüştürmek için; 1) Etken cümlenin 
nesnesi edilgen cümlenin öznesi konumuna getirilir, 2) be fiilinin cümlenin 
zamanına uygun olan şekli kullanılır (En pratik şekil: Etken cümlede fiil hangi 
şekildeyse, edilgen cümlede be aynı şekilde kullanılır), 3) Etken cümlenin fiili 
mutlaka üçüncü halde (past participle) olmak zorundadır. Diğer taraftan edilgen 
yapılarda yapılan işin kimin tarafından yapıldığı belirtilmek istenirse, cümlenin 
sonuna by + özne/zamir getirilir. Örnek: by Ali (Ali tarafından), by my father (abam 
tarafından), by me (benim tarafımdan), by you (senin tarafından), by him/her 
(onun tarafından), by us (bizim tarafımızdan), by them (onlar tarafından) Örnek 
cümle içinde göstermek gerekirse; 

• I clean my car every week. (Arabamı her hafta temizlerim.) 
My car is cleaned by me every week. (Arabam her hafta benim tarafımdan 

temizlenir.) 

Geniş zaman  
Anadili İngilizce olmayanların en çok zorlanacağı yapılardan biri geniş zaman 

edilgen yapılardır. Geniş zaman olumlu etken cümlelerde olduğu gibi edilgen geniş 
zaman yapılarının olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde geniş zaman yardımcı 
fiilleri do/does kullanılmaz. Geniş zaman olumlu edilgen fiil yapısı am/is/are + fiilin 
3. hâli şeklindedir. 

 

 Buna ilaveten geniş zaman olumsuz edilgen cümle fiil yapıları  am/is/are + 
not + fiilin 3. hâli şeklindedir. Buradan anlaşılacağı gibi olumlu fiil yapısından tek 
farkı am/is/are kelimelerinden sonra not olumsuzluk ekinin gelmesidir. Yukarıda 
verilen örnek tablodaki olumlu edilgen cümlelerin olumsuz hâlleri aşağıdaki örnek 
tablosunda verilmiştir. 

Ö
rn

ek •I wash the dishes everyday. (Her gün bulaşıkları yıkarım.)
•The dishes are washed everyday. (Bulaşıklar her gün yıkanır.)

•We tidy up our room. (Biz odamızı toparlarız.)
•Our room is tidied up. (Odamız toparlanır.)

•She waters the flowers weekly. (O çiçekleri haftalık olarak sular.)
•The flowers are watered weekly. (Çiçekler haftalık olarak sulanır.)

•We clean our house daily. (Evimizi günlük olarak temizleriz.)
•Our house is cleaned daily. (Evimiz günlük olarak temizlenir.)

 
Geniş zaman ve geçmiş 

zaman hariç etken 
cümlelerin yardımcı 

fiilleri edilgen yapılarda 
da kullanılır. 
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 Geniş zaman edilgen soru cümlelerinde ise am/is/are öznenin önüne 
getirilir. Bir diğer ifade ile tek değişiklik be fiilinin geniş zaman şekilleri olan 
am/is/are cümlenin öznesiyle yer değiştirmesidir. Eğer, soru kelimeleriyle (örn.: 
when, why, which v.b.) soru sorulacak ise, en başta soru kelimesi, daha sonra 
am/is/are, daha sonra özne ve sonrasında ise fiilin 3. hâli getirilir. Soru cümlesinin 
yapısı (varsa soru kelimesi) + am/is/are + özne + fiilin 3. hâli şeklinde olur. 
Aşağıdaki örnek tabloda geniş zaman edilgen soru cümleleri verilmiştir. 

 

Di’li geçmiş zaman  
İngilizce’yi yabancı dil olarak öğrenenlerin ikinci en çok zorlanacağı edilgen 

yapılar ise Di’li geçmiş zamanda olanlardır. Etken Di’li geçmiş zaman yapılarından 
farklı olarak, olumlu, olumsuz veya soru şeklinde edilgen Di’li geçmiş zaman 
ifadelerinin hiçbirinde yardımcı fiil olan did kullanılmaz. Bu yapıdaki olumlu  
cümlelerin fiilleri was/were + fiilin 3. hâli şeklindedir. Diğer bir ifade ile, edilgen 
Di’li geçmiş zaman cümlesi oluşturmak için, etken Di’li geçmiş zaman cümlesinin 
nesnesi edilgen cümlenin öznesi yapılır ve arkasından tekil ya da çoğul olma 
durumuna göre was/were getirilerek fiilin 3. hâli eklenir. Örnekleri inceleyelim: 

Ö
rn

ek
•I don’t wash the dishes everyday. (Her gün bulaşıkları yıkarım.)

•The dishes are not washed everyday. (Bulaşıklar her gün yıkanmaz.)
•We don’t tidy up our room everyday. (Biz odamızı hergün 

toparlanmayız.)
•Our room is not tidied up everyday. (Odamız her gün toparlanmaz.)

•She waters the flowers weekly. (O çiçekleri haftalık olarak sular.)
•The flowers are not watered weekly. (Çiçekler haftalık olarak 
sulanmaz.)

•We don’t clean our house daily. (Evimizi günlük temizlemeyiz.)
•Our house is not cleaned daily. (Evimiz günlük olarak temizlenmez.)

Ö
rn

ek •Are the dishes washed everyday? (Bulaşıklar her gün yıkanır mı?)
•Is your room tidied up everyday? (Odanız hergün toparlanır mı?)
•Are the flowers watered weekly? (Çiçekler haftalık olarak sulanır mı?)
•Is your house cleaned daily? (Eviniz günlük olarak temizlenir mi?)
•How often are the dishes washed? (Bulaşıklar ne sıklıkla yıkanır?)
•When is your room tidied up? (Odanız ne zaman toparlanır?)

 
Geniş zaman edilgen 
olumlu cümle: özne + 

am/is/are + fiilin 3. hâli 
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Ayrıca Di’li geçmiş zaman edilgen olumsuz cümle fiil yapıları  was/were + 
not + fiilin 3. hâli şeklindedir. Buradan anlaşılacağı gibi olumlu fiil yapısından tek 
farkı was/were kelimelerinden sonra not olumsuzluk ekinin gelmesidir. Yukarıda 
verilen örnek tablodaki olumlu edilgen cümlelerin olumsuz hâlleri aşağıdaki örnek 
şablonunda verilmiştir. 

 

Di’li geçmiş zaman edilgen soru cümlelerinde ise was/were özne ile yer 
değiştirir. Bir diğer ifade ile yapılan değişiklik be fiilinin geçmiş zaman şekilleri olan 
was/were cümlenin öznesiyle yer değiştirmesi ile gerçekleşir. Eğer, soru 
kelimeleriyle (ör: when, why, which v.b.) soru sorulacak ise, en başta soru 
kelimesi, daha sonra was/were, daha sonra özne ve sonrasında ise fiilin 3. hâli 
getirilir. Soru cümlesinin kalıbı (varsa soru kelimesi) + was/were + özne + fiilin 3. 
hâli şeklinde olur. Aşağıdaki örnek tabloda geçmiş zaman edilgen soru cümleleri 
verilmiştir. 

 

Ö
rn

ek

•I didn’t wash the dishes yesterday. (Bulaşıkları dün yıkadım.)
•The dishes were not washed yesterday. (Bulaşıklar dün yıkanmadı.)

•We didn’t tidy up our room this morning. (Biz odamızı bu sabah 
toparlamadık.)
•Our room was not tidied up this morning. (Odamız bu sabah 
toparlanmadı.)

•He didn’t water the trees yesterday. (O, ağaçları dün sulamadı.)
•The trees were not watered yesterday. (Ağaçlar dün sulanmadı.)

•We didn’t clean our house last week. (Evimizi geçen hafta 
temizlemedik.)
•Our house was not cleaned last week. (Evimiz geçen hafta 
temizlenmedi.)

 
Geniş zaman edilgen 

olumsuz cümle: özne + 
am/is/are + not + fiilin 

3. hâli 

 
Geniş zaman edilgen 

soru cümle: am/is/are 
özne + fiilin 3. hâli 

Ö
rn

ek •I washed the dishes yesterday. (Bulaşıkları dün yıkadım.)
•The dishes were washed yesterday. (Bulaşıklar dün yıkandı.)

•We tidied up our room. (Biz odamızı toparladık.)
•Our room was tidied up (by us). (Odamız toparlandı.)

•He watered the tree yesterday. (O, ağacı dün suladı.)
•The tree was watered yesterday (by him). (Ağaç dün sulandı.)

•We cleaned our house last week. (Evimizi geçen hafta temizledik.)
•Our house was cleaned (by us) last week. (Evimiz geçen hafta 
temizlendi.)

59



They Are Produced in Turkey 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  7 

 

Şimdiki zaman 

Şimdiki zamanda edilgen cümle yapılarında aynı şimdiki zaman etken cümle 
yapılarında olduğu gibi yardımcı fiiller am/is/are kullanılır. Etken cümlelerde 
fillerin sonuna -ing eki geldiği gibi, edilgen cümlelerde de yardımcı fiillerin 
arkasından be getirilerek sonuna -ing eki eklenir ve fiilin 3. hâli getirilir. Diğer bir 
ifade ile, şimdiki zamanda olumlu edilgen fiiller am/is/are + being + fiilin 3. hâli 
şeklinde oluşturulur. Şimdiki zaman edilgen olumlu yapılara verilen örnekleri 
inceleyelim: 

 

Buna ilaveten şimdiki zaman olumsuz edilgen cümle fiil yapıları  am/is/are + 
not + being + fiilin 3. hâli şeklindedir. Buradan anlaşılacağı gibi olumlu fiil 
yapısından tek farkı am/is/are kelimelerinden sonra not olumsuzluk ekinin 
gelmesidir. Yukarıda verilen örnek tablodaki olumlu edilgen cümlelerin olumsuz 
hâlleri aşağıdaki örnek tablosunda verilmiştir. 

Ö
rn

ek •Were the dishes washed yesterday? (Bulaşıklar dün yıkandı mı?)
•Was your room tidied up this morning? (Odanız bu sabah toparlandı mı?)
•Were the flowers watered yesterday? (Çiçekler dün sulandı mı?)
•Was your house cleaned last week? (Eviniz geçen hafta temizlendi mi?)
•How often were the dishes washed last week? (Bulaşıklar geçen hafta ne 

sıklıkla yıkandı?)
•When was your room tidied up? (Odanız ne zaman toparlandı?)
•Why were the flowers not watered yesterday? (Dün çiçekler niçin 

sulanmadı?)

Ö
rn

ek •I am washing the dishes now. (Şimdi bulaşıkları yıkıyorum.)
•The dishes are being washed now. (Şimdi bulaşıklar yıkanıyor.)

•We are tidying up our rooms now. (Biz şimdi odalarımızı toparlıyoruz.)
•Our rooms are being tidied up now. (Odalarımız şimdi toparlanıyor.)

•He is watering the tree now. (O şimdi ağacı suluyor.)
•The tree is being watered (by him) now. (Ağaç şimdi sulanıyor.)

•We are cleaning our house at the moment. (Şu anda evimizi 
temizliyoruz.)
•Our house is being cleaned at the moment. (Evimiz şu anda 
temizleniyor.)

 
Şimdiki zaman edilgen 
olumlu cümle: özne + 
am/is/are + being + 

fiilin 3. hâli 

60



They Are Produced in Turkey 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  8 

 

Şimdiki zaman edilgen soru cümlelerinde ise am/is/are özne ile yer 
değiştirir. Eğer, soru kelimeleriyle (when, why, which v.b.) soru sorulacak ise, en 
başta soru kelimesi, daha sonra am/is/are, daha sonra özne, sonrasında being ve 
sonrasında ise fiilin 3. hâli getirilir. Soru cümlesinin kalıbı (varsa soru kelimesi) + 
am/is/are + özne + being + fiilin 3. hâli şeklinde olur. Aşağıdaki örnek tabloda 
geçmiş zaman edilgen soru cümleleri verilmiştir. 

 
Alıştırmalar   

Alıştırma 3. 1. Aşağıdaki boşlukları, cümlenin zaman yapısına göre ve her cümle 
sonunda parantez içerisinde verilen fiillerin edilgen şekilleriyle doldurunuz. 

1. Parcels __________ by the postman at 8 every day. (deliver)  

2. This wallet __________ on the bus by a boy yesterday. (find)  

3. This dress  __________ in Turkey. (make) 

Ö
rn

ek
•I am not washing the dishes now. (Şimdi bulaşıkları yıkamıyorum.)

•The dishes are not being washed now. (Şimdi bulaşıklar yıkanmıyor.)
•We are not tidying up our rooms now. (Biz şimdi odalarımızı 

toparlamıyoruz.)
•Our rooms are not being tidied up now. (Odalarımız şimdi 
toparlanmıyor.)

•He is not watering the tree now. (O şimdi ağacı sulamıyor.)
•The tree is not being watered now. (Ağaç şimdi sulanmıyor.)

•We are not cleaning our house at the moment. (Şu anda evimizi 
temizlemiyoruz.)
•Our house is not being cleaned at the moment. (Evimiz şu anda 
temizlenmiyor.)

Ö
rn

ek •Are the dishes being washed now? (Bulaşıklar şimdi yıkanıyor 
mu?)

•Is your room being tidied up this now? (Odanız şimdi toparlanıyor 
mu?)

•Are the flowers being watered now? (Çiçekler şimdi sulanıyor 
mu?)

•Is your house being cleaned now? (Eviniz şimdi temizleniyor mu?)
•Are the dishes being washed now? (Bulaşıklar şimdi yıkanıyor 
mu?)

 
Şimdiki zaman edilgen 
olumsuz cümle: özne + 

am/is/are + being + 
fiilin 3. hâli. 

61



They Are Produced in Turkey 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  9 

4. My car __________  by a mechanic at the moment. (repair) 

5. The e-mail __________ to you last Friday. (send) 

6. These rooms __________ by my mother now. (clean) 

7. The report _________ on time yesterday. (finish) 

8. The grass in my garden __________ every month. (cut) 

9. This bridge __________ in 2018. (build) 

10. My vegetables and fruits _________ daily. (pick) 

11. The engine __________ an hour ago by the engineer. (test) 

12. The last shoes __________ yesterday. (sell) 

13. The TV __________ an hour ago. (turn off) 

14. My room _________ by my father last year. (paint) 

15. This dictionary _________ by our students last year. (use) 

Yukarıdaki dil bilgisi alıştırmaları içinde geçen kelimelerin Türkçe 
karşılıkları Tablo 3.1.’de verilmiştir.  

Tablo 3.1. Dil Bilgisi Alıştırmaları Bölümü Kelimeleri 

Parcel Paket, koli Postman Postacı 
To deliver Teslim etmek Wallet Cüzdan 
Bus Otobüs Boy Erkek çocuk 
Dress Elbise Hot Aşırı sıcak 
Water Su To wash Yıkamak 
Mechanic Oto tamircisi To repair Tamir etmek 
To send Göndermek Room Oda 
To clean Temizlemek Report Rapor 
To help Yardım etmek To finish Bitirmek 
Grass Çimen, ot Garden Bahçe 
Month Ay To cut Kesmek 
Bridge Köprü To build İnşa etmek 
Bag Çanta To leave Bırakmak 
Restroom Tuvalet Engine Motor 
Engineer Mühendis To test Test etmek 
Last Son Shoes Ayakkabılar 
To sell Satmak Hour Saat 
Ago Önce To turn off Kapatmak 
To paint: Boyamak To use Kullanmak 

 

 

 

 
Şimdiki zaman edilgen 

soru cümle: am/is/are + 
özne + being + fiilin 3. 

hâli. 
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KONUŞMA 

 

  

 

 

Can I Have a Kilo of Apples, Please? 
 

Stoll Holder: Next, please. 

A Woman    : How much is a kilo of apples? 

Stoll Holder: It is 6 TL. 

A Woman    : What is the origin of apples? They look nice. 

Stoll Holder: They were produced in Turkey. 

A Woman    : Great. How much is a kilo of pears? 

Stoll Holder: It is 7 TL. 

A Woman   : Ok. How much is a bunch of parsley, please? 

Stoll Holder: 2 TL. 

A Woman    : Can I have two kilos of apples, a kilo of pears, and a 
bunch of parsley, please? 

Stoll Holder: Yes, of course. 

A Woman    : How much will they cost? 

Stoll Holder: That will be 15 TL altogether. 

A Woman    : Thank you very much. 

Stoll Holder: You are welcome. 

   
 D

iy
al

og
 I 

 

 
Geçmiş zaman edilgen 
olumlu cümle: özne + 

was/were + fiilin 3. hâli 
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Yukarıdaki diyalog içinde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 3.2.’de 
verilmiştir.  

 

Do You Want Some Coriander? 
 

Stoll Holder: How may I help you, madam? 

A Woman    : How much are these lemons, cucumbers, and 
tomatoes?  

Stoll Holder: Lemons are 60 Kr. each, cucumbers are 1.50 TL a 
kilo, and the tomatoes are 4 TL a kilo. 

A Woman    : How much is a bunch of spring onions? 

Stoll Holder: It’s 3 TL. All of my vegetables and fruits are picked 
daily. They are local and fresh. 

A Woman    : Alright then. Can I have two lemons, and a kilo of 
cucumbers, please? 

Stoll Holder: Anything else? 

A Woman    : And, two kilos of tomatoes, please? 

Stoll Holder: Is that all? 

A Woman    : Ohh, a bunch of spring onions too, please? 

Stoll Holder: We have fresh coriander, do you want some? It is 
free for you. 

A Woman    : That is great. And a bunch of coriander, please? 

Stoll Holder: Here you are. It is 13.70 TL altogether. 

A Woman    : Thank you very much. 

Stoll Holder: Have a nice day. 

A Woman    : You, too. 

   
   

Di
ya

lo
g 

II 

 
Geçmiş zaman edilgen 
olumsuz cümle: özne + 
was/were + not + fiilin 

3. hâli 
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Tablo 3.2. Diyalog Bölümü Kelimeler i

Next Bir sonraki, gelecek Apple Elma 
Origin Üretildiği yer To look Görünmek 
To produce Üretmek Pear Armut 
Bunch Demet, bağ Parsley Maydanoz 
To Cost Tutmak (fiyat) Altogether Hepsi 
Lemon Limon Cucumber Salatalık 
Half Yarım One and half Bir buçuk 
Anything Bir şey Else Başka 
Tomatoe domates Spring onion Taze soğan 
Vegetable Sebze Fruit Meyve 
To pick Toplamak daily Günlük 
Local Yerli Fresh Taze 
Alright Tamam then O zaman 
Coriander Kişniş, aşotu Here you are Buyurun 
Nice Güzel, iyi Day Gün 

 

Çeviri (Diyalog)   

I. Diyalog: Bir Kilo Elma Alabilir Miyim, Lütfen? 

Pazar Satıcısı: Bir sonraki, lütfen. 
Bir kadın: Bir kilo elma ne kadar? 
Pazar Satıcısı: 6 Lira. 
Bir kadın: Elmaların üretildiği yer neresi? Güzel görünüyorlar. 
Pazar Satıcısı: Türkiye’de üretildiler. 
Bir kadın: Harika. Bir kilo armut ne kadar? 
Pazar Satıcısı: 7 Lira. 
Bir kadın: Tamam. Bir bağ maydanoz ne kadar, lütfen?  
Pazar Satıcısı: 2 Lira. 
Bir kadın: Tamam. İki kilo elma, bir kilo armut ve bir bağ maydanoz, lütfen. 
Pazar Satıcısı: Evet, tabi ki  
Bir kadın: Hepsi ne kadar tutacak? 
Pazar Satıcısı: Hepsi 21 Lira. 
Bir kadın: Çok teşekkür ederim. 
Pazar Satıcısı: Rica ederim. 

II. Diyalog: Biraz Kişniş İster Misin? 

Pazar Satıcısı: Size nasıl yardım edebilirim, bayan? 
Bir kadın: Bu limon, salatalık ve domatesler ne kadar? 
Pazar Satıcısı: Limonların tanesi 60 kuruş, salatalıkların kilosu 1.5 Lira, domatesin 

kilosu 4 lira. 
Bir kadın: Bir bağ yeşil soğan ne kadar? 
Pazar Satıcısı: 3 Lira. Meyve ve sebzelerimin hepsi günlük toplanır? Onlar yerli ve 

tazedirler. 

 
Geçmiş zaman edilgen 

soru cümle: was/were +  
özne + not + fiilin 3. hâli 
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Bir kadın: Tamam o zaman. İki limon ve bir kilo salatalık alabilir miyim, lütfen? 
Pazar Satıcısı: Başka bir şey (ister misiniz)? 
Bir kadın: Hmm, iki kilo domates, lütfen. 
Pazar Satıcısı: Hepsi bu kadar mı? 
Bir kadın: Ohh… Bir bağ da yeşil soğan, lütfen. 
Pazar Satıcısı: Taze kişnişimiz var, biraz ister misiniz? 
Bir kadın: Bu harika. Ve bir bağ kişniş, lütfen. 
Pazar Satıcısı: İşte, buyurun. Hepsi 13 Lira 70 kuruş. 
Bir kadın: Çok teşekkür ederim. 
Pazar Satıcısı: İyi günler. 
Bir kadın: Size de. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 3.2. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1. How much is a kilo of apples? a- In our country. 

(__) 2- How much are the lemons? b- They are sixty Kuruş each. 

(__) 3- Where were the apples produced? 
 

c- It is six TL. 

(__) 4- How much is a bunch of parsley? 
 

d- It is two TL. 

(__) 5- How much is a bunch of spring onions? e- Every day. 

(__) 6- When are vegetables and fruits picked? 
 
(__) 7- How much is a kilo of pears? 
 
(__) 8- How much is a bunch of coriander? 
 
(__) 9- How much are the tomatoes? 
 
(__) 10- How much are cucumbers? 

f- It is three TL. 
 
g- It is seven TL. 
 
h- They are one and a half TL a kilo. 
 
i- It is free. 
 
j- They are four TL a kilo. 

 

  

 
Edilgen cümlelerde işin 

kimin tarafından 
yapıldığı belirtilecekse 
cümlenin sonuna by + 

özne/zamir eklenir. 
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OKUMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Architect Sinan and the Selimiye 

The Selimiye Mosque was built by the chief imperial architect Sinan. 
The Selimiye is the peak of his career in architecture. The mosque was built 
in memory of the conquest of Cyprus. It was built in Edirne either because 
there was no suitable hilltop for the mosque in İstanbul and Selim had spent 
nine years of his life in Edirne.  

Sanbayır was chosen as the area for the mosque because it was 
overlooking the city. Sanbayır was covered with flower nurseries and most 
of them were growing tulips. A woman had a small tulip garden in this area 
but she didn’t want to sell her land. 

She couldn’t be persuaded by anybody to sell her land and she 
resisted official pressure. Eventually, the woman was taken to Sinan for an 
agreement. After Sinan and the woman talked about the land, the woman 
was persuaded by Sinan, but she wanted something from him. She said “You 
should make a sign on the mosque and that sign should symbolize my tulip 
garden. Sinan agreed and kept his word. An inverted tulip motif was carved 
on a pillar in the centre of the mosque. 

 

 Re
ad

in
g 

 
Edilgen cümlelerde soru 

kelimeleriyle soru 
yapılacaksa cümlenin 

baş tarafına soru 
kelimeleri getirilir. 

67



They Are Made in Turkey 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  15 

Yukarıdaki okuma metninde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
3.3.’te verilmiştir.  

Tablo 3.3. Okuma Metni Kelimeleri 

To be built  İnşa edilmek Chief  Baş 
Imperial İmparatorluk Architect Mimar 
Peak Zirve Career Meslek hayatı 
Architecture Mimari Mosque Cami 
Memory Hatırası Conquest Fetih 
Cyprus Kıbrıs Suitable Uygun 
Hilltop Yüksekçe bir yer To spend (spent) Harcamak, geçirmek 
To be chosen Seçilmek Area Bölge, yer 
Overlook Yukardan bakmak City Şehir 
To be covered Kaplanmak flower Çiçek 
Tulip Lale Land Toprak, yer 
To be persuaded İkna edilmek To resist Karşı koymak 
Official Resmi Pressure Baskı 
Eventually Sonunda To be taken Götürülmek 
Agreement Anlaşma To talk about Hakkında konuşmak 
To make a sign İmza atmak To symbolize Temsil etmek 
To agree Kabul etmek To keep promise Sözünü tutmak 
To be carved Oyulmak Pillar  Sütun 

 
Çeviri (Okuma Metni) 

Mimar Sinan ve Selimiye  

Selimiye Camisi imparatorluğun baş mimarı olan Mimar Sinan tarafından 
inşa edildi. Selimiye onun mimarideki meslek hayatının zirvesidir. Cami Kıbrıs’ın 
fethi hatırası için inşa edildi. Edirne’de yapıldı çünkü İstanbul’da cami için uygun 
yüksekçe bir yer yoktu ve Selim hayatının dokuz yılını Edirne’de geçirmişti.  

Sanbayır cami için yer olarak seçildi çünkü şehre yukardan bakıyordu. 
Sonbayır çiçeklerle kaplıydı ve onların çoğu lâleydi. Bir kadının bu bölgede küçük 
bir lâle bahçesi vardı ve toprağını satmak istemedi.  

O (kadın) toprağını satması için hiç kimse tarafından ikna edilemedi ve resmî 
baskıya direndi. Sonunda kadın bir anlaşma için Sinan’a götürüldü. Sinan ve kadın 
toprak hakkında konuştuktan sonra, kadın Sinan tarafından ikna edildi, fakat 
Sinan’dan bir şey istedi. O “Camiye bir imza at ve o imza benim lâle bahçemi 
temsil etmeli.” dedi. Sinan kabul etti ve sözünü tuttu. Bir lâle motifi caminin 
merkezindeki sütuna oyularak yapıldı. 

Alıştırmalar  

Alıştırma 3.3. Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru olanlar için D, 
yanlış olanlar için Y yazınız.  

 
When are the trees 

watered? (Ağaçlar ne 
zaman sulanır?) 
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1. The Selimiye was built by Sinan. ____ (Selimiye Sinan tarafından inşa 
edilmiştir.) 

2. The mosque was built in Istanbul. ____ (Cami İstanbul’da yapılmıştır.) 

3. Selim had spent nine years of his life in Istanbul. ____ Selim ömrünün 9 
yılını İstanbul’da geçirmiştir.) 

4. Sanbayır was chosen as the area because it was in the centre of the city. 
____ (Sonbayır bölge olarak seçilmiştir çünkü orası şehrin merkezindeydi.) 

5. Sanbayır was covered with trees. ____ Sonbayır ağaçlarla kaplıydı.) 

6. The woman was not willing to sell her land. ____ (Kadın toprağını satmak 
için istekli değildi.) 

7. The woman wasn’t persuaded by Sinan. ____ (Kadın Sinan tarafından ikna 
edilemedi.) 

8. A tulip motif was carved on a pillar in the centre of the mosque. ____ (Bir 
lale motifi caminin ortasındaki sütun üzerine kazılarap yapıldı) 

9. The tulip motif symbolizes the woman’s tulip garden. ____ (Bu lale motifi 
kadının lale bahçesini temsil eder.) 

Alıştırma 3. 4- Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.  

1. What is Sinan’s best work in his career? (Sinan’ın meslek hayatındaki en iyi 
eseri nedir?) 

2. Why was the mosque built? (Cami niçin yapıldı?) 

3. Why was the mosque built in Edirne? Cami niçin Edirne’de yapıldı?) 

4. Did the woman want to sell her land? (Kadın toprağını satmak istedi mi?) 

5. Was the woman persuaded by people? (Kadın insanlar tarafından ikne 
edildi mi?) 

6. Who persuaded the woman? (Kadını kim ikna etti?) 

7. What did the woman want from Sinan? (Kadın Sinan’dan ne istedi? 

8. Did Sinan accept the woman’s will? Sinan kadının isteğini Kabul etti mi?) 

9. Why was a tulip motif carved on a pillar in the mosque? Camide niçin lale 
motifi (oyularak) yapıldı? 

10. What does the tulip motif symbolize? (Lale neyi temsil eder?) 
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Cevaplar 

Alıştırma 3. 1. Aşağıdaki boşlukları, cümlenin zaman yapısına göre ve her cümle 
sonunda parantez içerisinde verilen fiillerin edilgen formlarıyla doldurunuz. 

1. are delivered: Koliler postacı tarafından hergün saat 8’de teslim edilir. 

2. was found: Cüzdan dün bir ekek çocuk tarafından otobüste bulundu.  

3. was made: Bu elbise Türkiye’de yapıldı. 

4. is being repaired: Arabam şu anda tamirci tarafından tamir ediliyor. 

5. was sent: E posta geçen Cuma günü size gönderildi. 

6. is being cleaned: Bu odalar şu anda annem tarafından temizleniyor. 

7. was finished: Rapor dün tam zamanında bitirildi.  

8. is cut: Bahçemdeki çimenler her ay kesilir.) 

9. was built: Köprü 2018 yılında inşa edildi. 

10. are picked: Sebzeler ve meyveler günlük toplanır. 

11. was tested: Motor bir saat önce mğhendis tarafından test edildi. 

12. were sold: Son ayakkabılar dün satıldı. 

13. was turned off: Telvizyon bir saat önce kapatıldı. 

14. was painted: Odam geçen yıl babam tarafından boyandı. 

15. was used: Bu sözlük geçen yıl bizim öğrencilerimiz tarafından 
kullanılmıştır. 

Alıştırma 3.2. Aşağıdaki soruları okuduğunuz diyaloğa göre en uygun cevapla 
eşleştiriniz. 

        1-c, 2-b, 3-a, 4-d, 5-f, 6-e, 7-g, 8-i, 9-j, 10-h 

Alıştırma 3. 3. Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru olanlar için D, yanlış 
olanlar için Y yazınız.  

       1-D, 2-Y, 3-Y, 4-Y, 5-Y, 6-D, 7-Y, 8-D, 9-D 
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Alıştırma 3. 4. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.  

1. It is the Selimiye Mosque. (Selimiye camisi.) 

2. The mosque was built in memory of the conquest of Cyprus. (Cami Kıbrıs’ın 
fethi anısına yapıldı.) 

3. It was built in Edirne either because there was no suitable hilltop for the 
mosque in Istanbul and Selim had spent nine years of his life in Edirne. 
(Cami Edirne’de yapıldı çünkü İstanbul’da cami için uygun tepe yoktu ve 
Srlim hayatının 9 yılını Edirne’de geçirmişti.) 

4. No, she didn’t. (Hayır, istemedi.)) 

5. No, she wasn’t. (Hayır (ikna) edilmedi. 

6. Sinan persuaded the woman. (Kadını Sinan ikna etti.) 

7. She said “You should sign in the mosque and that sign should symbolize my 
tulip garden.” O “Camiye bir imza atmalısın ve bu imza benim lale bahçemi 
temsil etmeli.” dedi. 

8. Yes, he did. (Evet kabul etti). 

9. Because Sinan promised the woman. (Çünkü Sinan kadına söz verdi.) 

10. It symbolizes the woman’s tulip garden. (Kadının lale bahçesini temsil 
ediyor.) 

 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Geniş zamanda 10 tane etken cümle yazarak edilgen 

yapılara dönüştürünüz. 
• Aynı cümleleri şimdiki zamanda edilgen hâle dönüştürünüz.
• Aynı cümleleri geçmiş zamanda edilgen hâle dönüştürünüz.
• Elde ettiğiniz edilgen cümleleri olumsuz ve soru cümlelerine 

dönüştürünüz.
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Ö
ze

t
•EDİLGEN YAPILAR
•Türkçede olduğu gibi İngilizcede de edilgen yapılar etken cümleler kadar 

yaygın olmasa da sıkça kullanılmaktadır. Etken yapılarda öznenin ne yaptığı, ne 
yapmakta olduğu, ne yapacağı gibi durumlar anlatılırken, edilgen yapılarda ise 
özneye ne yapıldığı, ne yapılmakta olduğu, veya ne yapılacağı gibi durumlar 
ifade edilir.

•Geniş zaman ve geçmiş zamanın yardımcı fiilleri olan do/does ve did hariç 
diğer zamanların yardımcı filleri edilgen yapılarda aynı şekilde kullanılır. 
Yardımcı fillerden sonra “be” fiilinin bir formu istisnasız bütün zamanlarda 
kullanılır. Etken cümlelerde yardımcı fiillerden sonra gelen fiiller hangi şekli 
alıyorsa bu kural edilgen yapılarda yardımcı fiillerden sonra getirilen be fiili için 
aynı şekilde geçerlidir. 

•Örneğin, geniş zaman etken olumlu cümlelerde yardımcı fiiller do/does
kullanılmadığı gibi edilgen geniş zaman olumlu, olumsuz veya soru 
cümlelerinde de hiçbir şekilde do/does yardımcı filleri kullanılmaz. Onun 
yerine be olmak fiilinin şimdiki hâli olan am, is, are kullanılarak arkasından 
fiilin 3. hâli getirilir. Aynı şekilde geçmiş zaman edilgen cümlelerinin hiç birinde 
did kullanılmaz, onun yerine be olmak fiilinin geçmiş hâli olan was, were 
kullanılır ve arkasından esas fiilin 3. hâli kullanılır. Esas fiiller bütün zamanlarda 
3. Hâlinde kullanıldığı için bütün fiillerin 3. halleri iyi öğrenilmelidir. Zamanlara 
göre örnekleri inceleyelim. 

•Geniş zaman
•Geçmiş zaman edilgen cümle yapısı: Özne + am/is/are + fiilin 3. hâli
•Etken: My mother makes tea for breakfast. (Annem kahvaltı için çay yapar.)
•Olumlu edilgen: Tea is made by my mother for breakfast. (Kahvaltı için çay 

annem tarafından yapılır.)
•Olumsuz edilgen: Tea is not made by my mother for breakfast. (kahvaltı için 

çay annem tarafından yapılmaz.)
•Edilgen soru: Is tea made by your mother? (Çay annen tarafından mı yapılır?)
•Etken: I always wake my brother up in the morning. (Ben sabahları abimi 

uyandırırım.)
•Edilgen: My brother is always waken up by me in the moring. (Kardeşim her 

sabah benim tarafımdan uyandırılır.)
•Olumsuz edilgen: My brother is not waken up by me in the morning. (Erkek 

kardeşim sabahları benim tarafımdan uyandırılmaz.)
•Edilgen soru: Is your brother waken up by you? (Erkek kardeşin senin 

tarafından mı uyandırılır?)
•Etken: We always feed the birds. (Biz her zaman kuşları besleriz.)
•Olumlu Edilgen: The birds are always fed by us. (Kuşlar her zaman bizim 

tarafımızdan beslenir.)
•Olumsuz edilgen: The birds are not always fed by us. (Kuşlar her zaman bizim 

tarafımızdan beslenmez.)
•Edilgen soru: Are the birds always fed by you? (Kuşlar her zaman senin 

tarafundan mı beslenir?)
•Etken: Emir always cleans the board. (Tahtayı her zaman Emir temizler.)
•Olumlu edilgen: The board is always cleaned by Emir. 
•Olumsuz edilgen: The board is not cleaned by Emir. (Tahta emir tarafından 

temizlenmez.)
•Edilgen soru: Is the board cleaned by Emir? ( Tahta Emir tarafından mı 

temizlenir?
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ze
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de

va
m

ı)

•Geçmiş zaman
•Geçmiş zaman cümle yapısı: Özne + was/were + fiilin 3. hâli. 
•Etken: The postman delivered the letter to wrong adress. (Postacı 

mektubu yanlış adrese teslim etti.)
•Olumlu edilgen: The letter was delivered to wrong address. (Mektup yanlış 

adrese teslim edildi.)
•Olumsuz edilgen: The letter was not delivered to wrong address. (Mektup 

yanlı adrese teslim edilmedi.)
•Etken: The referee postponed the game. (Hakem maçı erteledi.)
•Olumlu edilgen: The game was postponed by the referee. (Maç hakem 

tarafından ertelendi.)
•Olumsuz edilgen: The game was not postponed. (Maç ertelenmedi.)
•Edilgen soru: Was the gane postponed? (Maç ertelendi mi?)
•Şimdiki zaman
•Şimdiki zaman edilgen cümle yapısı: Özne + am/is/are + being + fiilin 3.hâli
•Etken: I am taking my son to his school now. (Şimdi oğlumu okuluna 

götürüyorum.)
•Olumlu edilgen: My son is being taken to his school now. (Oğlum şimdi 

okuluna götürülüyor.)
•Olumsuz edilgen: My son is not being taken to his school now. (Benim 

oğlum şu anda okuluna götürülmüyor.)
•Edilgen soru: Is your son being taken to his school now? (Oğlunuz şe anda 

okuluna mı götürülüyor?)
•Etken: Ayşe is not washing the dishes. (Ayşe bulaşıkları yıkamıyor.)
•Olumlu edilgen: The dishes are being wahed by Ayşe now. (Bulaşıklar 

şimdi Ayşe tarafından yıkanıyor.)
•Olumsuz edilgen: The dishes are not being washed now. (Bulaşıklar şimdi 

yıkanmıyor.)
•Edilgen soru: Are the dishes being washed now? (Bulaşıklar şu anda 

yıkanıyor mu?)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. We are cleaning our house at the moment. 

     Which of the following is the passive form of the sentence above? 

     Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin edilgen biçimidir? 
    a) The house was cleaned. 
    b) The house is been cleaned. 
    c) Our house is being cleaned at the moment. 
    d) The room is being cleaned at the moment. 
    e) The house is cleaned. 

 

2. My car _________ washed every month. 

        Which of the following completes the passive sentence above? 

        Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi doğru şekilde 
tamamlar?  
     a) is 
     b) was 
     c) are 
     d) were 
     e) is being 

 

3. The game __________ by the referee yesterday. 

      Which of the following completes the passive sentence above? 

      Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi tamamlar? 
     a) is being postponed 
     b) are postponed 
     c) are being postponed 
     d) is postponed 
     e) was postponed 

 

4. My son _________ to his school now. 

        Which of the following completes the passive sentence above? 

        Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi tamamlar? 
a) were taken 
b) is being taken 
c) am being taken 
d) were taking 
e) is not  
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5. __________ tea always __________ by your mother for breakfast? 

Which of the following completes the passive sentence above? 

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi tamamlar? 
a) was/making 
b) is/making 
c) were/being made 
d) is/made 
e) was/being made 

 

6. Why are the flowers not __________ watered now?  

        Which of the following completes the passive sentence above? 

        Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi tamamlar? 
a) was 
b) is 
c) being 
d) were 
e) be 

 

7. The trees __________ not __________ yesterday. 

        Which of the following completes the passive sentence above? 

        Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi tamamlar? 
a) were/watering 
b) was/watered 
c) is/watered 
d) was/watering 
e) were/watered 

 

8. A: ___________ are these lemons? 

        B: They are 60 Kr. Each. 

        Which of the following completes the sentence above? 

        Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) Where 
b) When 
c) How many 
d) How much 
e) Which 
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9. The Selimiye ___________ was built by the chief Imperial Architect Sinan. 

        Which of the following completes the sentence above? 

        Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) mosque 
b) church 
c) museum 
d) bridge 
e) palace 

        

10. She couldn’t be persuaded by anybody to sell her land. 

         Which of the following is Turkish translation of the sentence above? 

         Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) O, arsasını satmak için hiç kimse tarafından ikna edilemiyordu. 
b) Kimse onu arsasını satmaya ikna edemiyordu. 
c) Kimse onun arsasının yerini bilmiyordu. 
d) O, arsa konusunda kimsenin sözünü dinlemiyordu. 
e) O, toprağını satması için hiç kimse tarafından ikna edilemedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.c, 2.a, 3.e, 4.b, 5.d, 6.c, 7.e, 8.d, 9.a, 10.e 
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GİRİŞ 
Daha önceki ünitemizde de açıklandığı üzere, İngilizcede temel cümle 

yapısında işi, oluşu ve eylemi gerçekleştiren özne (subject) ile yapılan iş, oluş ve 
eylemi temsil eden fiil (verb) cümlenin vazgeçilmez iki öğesi olarak görev yapar ve 
bu tür cümleler etken (active) cümle olarak adlandırılır. Etken cümleler, İngiliz 
dilinde active voice olarak isimlendirilir.  

 

Örnekteki cümlenin aktif (etken) bir cümle olduğu, cümlenin bir nesnesinin 
(a new novel) oluşundan ve cümlenin ana fiilinin (will write) söz konusu nesneyi 
etkilemesinden rahatlıkla anlaşılmaktadır. Aktif cümleler, cümledeki eylemin veya 
eylemlerin kim veya kimler, ne veya neler tarafından gerçekleştirildiğini bilip söz 
konusu kişiyi veya varlığı vurgulamak istediğimiz durumlarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. 

Eğer cümlenin ana fiilinin bildirdiği işi, oluşu ve eylemi gerçekleştiren 
kişi(ler) veya varlık(lar) belirtilmiyor ise, söz konusu cümle edilgen bir yapıya sahip 
olarak oluşturulmuştur. İngilizcede edilgen cümleler, cümledeki eylemin, işin veya 
oluşun kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğimiz durumlarda 
kullanılır.   

 

Ö
rn

ek
•J.K. Rowling will write a new novel.
•(J.K. Rowling yeni bir roman yazacak.)

•J.K. Rowling = örnek cümlede yazma eylemini gerçekleştirecek kişi
•Passive Voice olarak adlandırılan ‘Edilgen Yapı’, özgün bir ifadeyi 
farklı bir yolla yeniden ifade etmemizi sağlar.

•will write = örnek cümledeki işi, oluşu veya eylemi temsil eden fii
•a new novel = ana fiilin nesnesi olan ‘yeni bir roman’

Ö
rn

ek •New gadgets are going to be invented in the future.
•(Gelecekte yeni aygıtlar icat edilecek.)
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Yukarıdaki kullanımından farklı olarak, anlatılmak istenen iş, oluş ve eylem, 
söz konusu iş, oluş veya eylemi gerçekleştiren kişiden daha büyük önem arz 
ediyorsa edilgen cümle yapısı tercih edilir; ancak, eğer gerekli görülürse cümlenin 
sonunda eylemin kim veya kimler, ne veya neler tarafından yapıldığı da 
belirtilebilir. Böylelikle, cümledeki işi, oluşu ve eylemi gerçekleştiren kişi(ler) veya 
varlık(lar) öncelikli olarak vurgulanmaz; aksine, ana fiilden edilgen olarak etkilenen 
özne vurgulanır. 

 

  

Edilgen cümle yapıları, aynı zamanda daha resmi bir üslup oluşturmak için 
de tercih edilmektedir. Edilgen cümleler, resmi konuşma ve yazma dilinde, daha 
nesnel bir üslup sergilemek açısından oldukça uygundur. Böylelikle, işi, oluşu ve 
eylemi gerçekleştiren kişi(ler) veya özne ikinci plana atılıp gerçekleştirilen iş, oluş 
ve eylem ön plana çıkarılmaktadır. 

 

Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere, araştırmayı yürütecek olan yazar, 
cümleye kendisine atfen birinci tekil şahıs zamiri olan ‘I’ (Ben) ifadesiyle 
başlamayarak cümleye daha resmi, nesnel ve akademik hava kazandırmaktadır.   

Tüm bunlar ışığında, Passive Voice olarak adlandırılan Edilgen Cümleler, her 
dilde olduğu gibi, İngilizcede de büyük bir öneme ve işleve sahiptir. Bu dilbilgisi 
yapısının gelecek zamanlar için kullanılan hâlini daha iyi kavrayabilmemizin en 
önemli yolu, gelecek zaman için kullanılan will ve be going to yardımcı fiilleri ile 
transitive verbs olarak adlandırılan geçişli (cümlede kendilerinden sonra nesne 
alabilen) ve düzenli fiillerin -d/-ed/-ied çekim soneki almış ve düzensiz fiillerin, 
past participle olarak adlandırılan 3. hâllerini bilmektir.    

Ö
rn

ek •A new research will be carried out by Elon Musk soon.
•(Elon Musk tarafından yakın zamanda yeni bir araştırma 
yürütülecek.)

Ö
rn

ek •This survey is going to be conducted by a professor.
•(Bu araştırma, genç bir profesör tarafından yürütülecektir.)

 
Passive Voice olarak 

adlandırılan ‘Edilgen 
Yapı’da, cümledeki iş, 

oluş ve eylemden 
etkilenen kişi(ler) 
veya varlık(lar) ön 

plana çıkarılır. 
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DİL BİLGİSİ 

Passive Voice II (Edilgen Yapılar II) 

Gelecek zamanın edilgen hâli (The passive form of the future time)  

Bilindiği üzere, the Future Time olarak adlandırdığımız gelecek zaman 
yapısında karşımıza birbirinden farklı iki yardımcı fiil çıkmaktadır. Bunlardan biri 
will yardımcı fiili iken, diğeri ise be going to yardımcı fiilidir. Bu her iki yardımcı fiil 
de, cümleye gelecek zaman anlamı katmakta olup bazı durumlarda anlamsal 
olarak birbirlerinden farklılık göstermekteyken birçok durumda birbirleriyle aynı 
anlama sahip olup birbirleri yerine kullanılabilmektedir. 

Will yardımcı fiili, konuşma anında alınan kararları ifade etme, teklifte 
bulunma, söz verme veya uyarıda bulunma gibi çeşitli anlamları ifade etmek 
amacıyla tercih ediliyorken, be going to yardımcı fiili, önceden alınan kararları 
veya yapılan planları, kanıt(lar) dahilinde yapılacak iş, oluş ve eylemleri ifade 
etmek amacıyla tercih edilir. 

WILL BE GOING TO 

Konuşma Anında Alınan Karar: 

I am very tired. I think I will have a 
rest. (Çok yorgunum. Sanırım 
dinleneceğim.) 

Önceden Alınan Karar veya Yapılan 
Plan: 

I am going to spend my summer 
vacation in Antalya this August. (Yaz 
tatilimi bu Ağustos ayında Antalya’da 
geçireceğim.) 

Teklif: 

I think you can’t carry the box. I will 
carry it for you. (Sanırım koliyi 
taşıyamıyorsun. Onu senin için 
taşıyacağım.)  

Kanıt(lar) Dahilinde Yapılacak İş, Oluş 
ve Eylemler: 

I have headache. I am going to take 
some painkiller. (Başım ağrıyor. Biraz 
ağrı kesici alacağım.) 

Verilen Söz: 

I promise that I will not tell anyone 
about your secret. (Söz veriyorum, 
sırrını kimseye anlatmayacağım.) 

 

Uyarıda Bulunma: 

Hands up or I will arrest you. (Ellerini 
kaldır, yoksa seni gözaltına alacağım.) 
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Will ve be going to yapıları,  tahminde bulunmada aynı anlam ve işleve 
sahiptir. 

Örn.; I think it is going to snow tomorrow. / I think it will snow tomorrow. 

The Future Time zaman yapısının edilgen hâli şu şekilde oluşturulur. 

Örn.; Active Voice with Will: I will wash my car soon. (Etken Cümle: Arabamı 
yakında yıkayacağım.) 

Active Voice with Be Going To: I am going to wash my car soon. (Etken 
Cümle: Arabamı yakında yıkayacağım.) 

Cümle Yapısı: Özne + ‘am/is/are going to’ Yardımcı Fiili + Ana Fiil + Nesne 
(Sentence Structure: Subject + Auxiliary Verb ‘am/is/are going to’ + Main 
Verb + Object) 

Passive Voice with Will: My car will be washed soon. (Edilgen Cümle: 
Arabam yakında yıkanacak.) 

Passive Voice with Be Going To: My car is going to be washed soon. (Edilgen 
Cümle: Arabam yakında yıkanacak.) 

Cümle Yapısı: Özne + ‘am/is/are going to’ Yardımcı Fiili + Ana Fiilin ‘Past 
Participle’ Hâli (Sentence Structure: Subject + Auxiliary Verb ‘am/is/are 
going to’ + Past Participle Form of the Main Verb) 

 

 
Bilindiği üzere, 

gelecek zamanda (the 
Future Time) iki farklı 

yardımcı fiil türü 
vardır: will ve 

am/is/are going to. 
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‘Will’ yardımcı fiili ile kurulan gelecek zamanın edilgen hâli (The 
passive form of the future time with ‘will’) 

‘Be going to’ yardımcı fiili ile kurulan gelecek zamanın edilgen hâli 
(The passive form of the future time with ‘be going to’) 

 
Bilindiği üzere, the 

Future Time (gelecek 
zaman) yapısında will 
ve am/is/are going to 
yardımcı fiilleriyle 
farklı edilgen yapılı 

cümleler 
oluşturulabilir. 

 

 
(+): 

 
 
 

(?): 
 
 
 

(-): 
 

I will be examined. 
He/She/It/Hakan will be interrogated. 
We/You/They/The instructors will be informed. 
 
Will I be provided with the service?   
Will he/she/it be helped? 
Will you/we/they be supported?   
 
I will not be questioned. 
He/She will not be arrested. 
We/You/They will not be praised. 

Kı
sa

ltm
a 

la
r 

 

 
I’ll be examined / You’ll be / We’ll be / They’ll be 
examined He’ll be / She’ll be / It’ll be examined. 

 

Di
l B

ilg
isi
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(+): 

 
 
 

(?): 
 
 
 

(-): 
 

I am going to be examined. 
He/She/Hakan is going to be interrogated. 
We/You/They/The instructors are going to be informed. 
 
Am I going to be provided with the service?   
Is he/she/it going to be helped? 
Are you/we/they going to be supported?   
 
I am not going to be questioned. 
He/She is not going to be arrested. 
We/You/They are going to be praised. 

Kı
sa

ltm
a 

la
r 

 

I’m going to be examined,  
You’re /We’re /They’re going to be examined, 
He’s /She’s /It’s going to be examined. 

 

Di
l B

ilg
isi
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Ö
rn

ek
•The old man is going to be taken to the hospital soon. (Yaşlı 
adam yakında hastaneye kaldırılacak.)

•Will the neighbours be invited for the party this Saturday? 
(Komşular bu Cumartesi günkü partiye davet edilecekler mi?)

•This oil painting is going to be sold in the auction next month. 
(Bu yağlı boya tablo gelecek ay açık arttırmada satılacak.)

•Yiğit Sarp passed all the important university entrance 
examinations and he is going to be accepted by the University of 
Oxford. (Yiğit Sarp tüm önemli üniversiteye giriş sınavlarınını 
geçti ve Oxford Üniversitesi tarafından kabul edilecek.)

•Some of the surveys will not be carried out next month. 
(Araştırmaların bazıları gelecek ay sürdürülmeyecek.)

•Your trousers will be shortened tomorrow. (Pantolonlarınız yarın 
kısaltılacak.)

•The test results will not be announced until next Friday. (Test 
sonuçları gelecek Cuma gününe kadar açıklanmayacak.)

•Will all my shirts be washed and ironed by tomorrow evening? 
(Tüm gömleklerim yarın akşama kadar yıkanıp ütülenecek mi?)

•Your doctor’s appointment is at 09:00 a.m. tomorrow and you 
are going to be given detailed feedback about your health. 
(Doktor randevunuz yarın 

•.

 
Etkin bir yapıyı 

edilgen bir yapıya 
dönüştürürken 

yardımcı fiil ile ana fiil 
arasında çekimsel 

değişikliklere gideriz. 
 

 
Be going to yardımcı 

fiili, will yapısıyla 
kıyaslandığında 

eylemin 
gerçekleşeceğine dair 

bir tür kanıt sunar.  
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İki nesneli fiiller (Verbs with two objects) 

 
Bilindiği ve daha önce verdiğimiz örneklerde görüldüğü üzere, edilgen yapılı 
cümlelerde edilgen bir fiilden sonra herhangi bir nesne gelmez.  

 
 
 
 

Ö
rn

ek
•Is my hotel room going to be cleaned until tomorrow 
afternoon? 

•(Otel odam yarına kadar temizlecek mi?)

•The thief will be sent to prison next month.
•(Hırsız gelecek ay hapse gönderilecek.)

•A very delicious cake is going to be baked tonight.
•(Bu gece çok lezzetli bir kek yapılacak.)

•In the future, human workers will not be employed in every 
sector of industry. (Gelecekte insan işçiler endüstrinin her 
sektöründe çalıştırılmayacalşar.)

•A new contract will be signed with me soon. (Benimle yeni bir 
kontrat imzalanacak.)

•My car is not going to be fixed until Friday. (Arabam Cuma 
gününe kadar tamir edilmeyecek.)

•The thief will be sent to prison next month. (Hırsız gelecek ay 
hapse gönderilecek.)

•Will you be given penalty for passing through the red traffic 
light? (Kırmızı ışıkta geçtiğin için ceza alacak mısın?)
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Ancak bazı geçişli fiiller vardır ki dolaylı ve dolaysız olmak üzere iki nesne 
alırlar. İki nesne alan çift geçişli fiillerin iki ayrı cümle dizilişi bulunmaktadır. Bu iki 
cümle dizilişinin birinde, cümlenin ana fiilinin hemen ardından dolaylı nesne 
gelirken, diğerinde dolaysız nesne gelir. Her iki cümle dizilişinde de nesneler birbiri 
ardına gelir. Etken cümle yapısında, cümlenin ana fiilinden sonra dolaylı nesnenin 
geldiği durumlarda, cümlenin iki nesnesinin arasına herhangi bir edat gelmez. 

Ancak bir diğer cümle dizilişinde, çift nesneli geçişli etken fiilden sonra 
dolaysız nesne değil, dolaylı nesne gelebilmektedir. Dolaysız nesnenin dolaylı 

 
Çift nesneli edilgen 
cümleleri daha iyi 
anlayabilmek için, 
dolaylı ve dolaysız 

nesne (tümce) 
kavramlarını iyi 
bilmek gerekir. 

 

Ö
rn

ek
•Cube bikes are made in Germany.
•(Cube marka bisikletler Almanya’da üretilmektedir.)

•English is spoken all over the world.
•(İngilizce tüm dünyada konuşulmaktadır.)

•Compass is used by soldiers and sailors.
•(Pusula, askerler ve denizciler tarafından kullanılmaktadır.)

•Örneklerde de görüldüğü üzere, edilgen hâlde kullanılan are 
made, is spoken ve is used fiillerinden sonra herhangi bir nesne 
kullanılmamıştır. 

Ö
rn

ek

•The professor will ask an important question to me. (Active Voice)
•(Profesör bana önemli bir soru soracak.) (Etken Yapı)
•An important question will be asked to me by the professor. (Passive 
Voice)

•(Bana profesör tarafından önemli bir soru sorulacak.) (Edilgen Yapı)
•Örnekte görüldüğü üzere, etken cümlede will ask fiilinden hemen 
sonra gelen an important question (önemli bir soru) dolaysız nesne 
işlevi görürken, me (bana) nesnesi ise dolaylı nesne işlevi 
görmektedir. Dolaysız nesnenin dolaylı nesne öncesinde kullanıldığı 
bu tür nadir kullanımlarda her iki nesne arasına ‘to’ veya ‘for’ edatı 
gelir.
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nesneden önce kullanıldığı durumlarda her iki nesne arasına yönlendirme edatı 
olan to veya için anlamına gelen for edatı gelmektedir.  

 

Yaygın olarak kullanılan çift nesneli geçişli fiiller (Common bi-
transitive verbs) 
Ask something to somebody Birine bir şey sormak 
Bring something to somebody Birine bir şey getirmek 
Buy something for somebody Biri için bir şey satın almak 
Give something to somebody Birine bir şey vermek 
Lend something to somebody Birine bir şey ödünç vermek 
Tell something to somebody Birine bir şey anlatmak 

 

Edilgen yapılarda ‘by’ edatının kullanımı (The use of preposition ‘by’ 
with the passive voice) 

Edilgen cümlelerde, işi, oluşu ve eylemi gerçekleştiren kişi veya varlıktan 
ziyade, iş, oluş ve eylemin kendisiyle ilgileniriz. Eğer işi, oluşu ve eylemi kimin ve 
neyin gerçekleştirdiğini belirtmek istersek, Türkçede ‘tarafından’ anlamına gelen 
by edatını kullanırız. Edilgen cümlelerde by edatını kullanmaktaki asıl amacımız, 
işin, oluşun ve eylemin kim veya hangi varlık tarafından gerçekleştirildiğini ilaveten 
belirtmektir.  

 

 

 

 

Ö
rn

ek

•This case will be solved by the police.
•(Bu dava, polis tarafından çözülecek.)

•New electric cars are going to be produced by robots.
•(Yeni elektrikli arabalar robotlar tarafından üretilecek.)

•My contract will be signed by the boss.
•(Kontratım parton tarafından imzalanacak.)

 
Birden fazla yardımcı 

fiili olan edilgen 
yapıların zaman ve 

tekil/çoğul özne 
çekimleri ilk yardımcı 

fiil üzerinde 
gerçekleştirilir.  
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Alıştırmalar 

Alıştırma 4.1. Aşağıdaki gelecek zaman ile oluşturulmuş etken cümleleri 
edilgen hâle getiriniz. 

1. Kerem will pay the bill at the restaurant. (Kerem restoranda hesabı 
ödeyecek.) 
 ____________________________________________ 
2. My son will eat a sandwich tomorrow morning. (Oğlum yarın sabah sandviç 
yiyecek.)  
 ____________________________________________ 
3. We will spend fifty Turkish Liras next week. (Biz önümüzdeki hafta 50 TL 
harcayacağız.) 
 ____________________________________________ 
4. I will carry her boxes. (Onun kutularını taşıyacağım.)  
 ____________________________________________ 
5. Will the children read the book this week? (Çocuklar bu kitabı gelecek hafta 
okuyacaklar mı?) 
 ____________________________________________ 
6. You will not send the letter today. (Mektubu bugün göndermeyeceksin.) 
 ____________________________________________ 
7. I will notaccept the promotion. (Terfiyi kabul etmeyeceğim.) 
 ____________________________________________ 
8. Will they catch the burglars? (Onlar soyguncuları yakalayacaklar mı?) 
 ____________________________________________ 
9. Will she phone him? (O, ona telefon edecek mi?) 
 ____________________________________________ 
10.  Will they invite us? (Onlar bizi davet edecekler mi?) 
 ____________________________________________ 
11.  Mehmet will complete the work today. (Mehmet bugün işlerini 
tamamlayacak.)  
 ____________________________________________ 
12.  Agatha Christie will write a new novel. (Agatha Christie yeni bir roman 
yazacak.) 
 ____________________________________________ 
13.  Bursa Kent Müzesi will not display a new exhibit this week. (Bursa Kent 
Müzesi bu hafta yeni bir sergi düzenleyecek.) 
 ____________________________________________ 
14.  Sony will not announce the new gaming console. (Sony yeni oyun konsolunu 
tanıtmayacak.) 

 
Edilgen yapılar, zaruri 

olmadıkça samimi 
atmosfere sahip 
diyaloglarda pek 
tercih edilmez. 
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 ____________________________________________ 
15.  Will both parties sign an agreement protocol? (Her iki taraf anlaşma 
protokolü imzalayacak mı?) 
 ____________________________________________ 

 

Alıştırma 4.2. Aşağıdaki gelecek zaman ile oluşturulmuş etken cümleleri 
edilgen hâle getiriniz. 

1.  Dudu is going to drink lemonade. (Dudu limonata içecek.) 
 ____________________________________________ 
2. My father is going to repair the motorbike soon. (Babam yakında motorsikleti 
tamir edecek.) 
 ____________________________________________ 
3. Are peasants going to milk the cows today? (Köylüler bugün inekleri 
sağacaklar mı?) 
 ____________________________________________ 
4. The journalist is going to take a picture of the president. (Gazeteci başkanın 
fotoğrafını çekecek.) 
 ____________________________________________ 
5.  I am going to write a short story this week. (Bu hafta bir kısa hikaye 
yazacağım.) 
 ____________________________________________ 
6. We are not going to play computer game. (Biz bilgisayar oyunu 
oynamayacağız.) 
 ____________________________________________ 
7. Is she going to prepare the breakfast? (O, kahvaltıyı hazırlayacak mı?) 
 ____________________________________________ 
8. Are the students going to talk about the meeting? (Öğrenciler toplantı 
hakkında konuşacaklar mı?) 
 ____________________________________________ 
9. My wife is going to bake a chocolate cake for me. (Eşim benim için çikolatalı 
kek yapacak.) 
 ____________________________________________ 
10. Yağız Alp is going to draw a lovely picture. (Yağız Alp güzel bir resim çizecek.) 
 ____________________________________________ 
11. Our boss is going to sign a new contract with us. (Patronumuz bizimle yeni bir 
kontrat imzalayacak.) 
 ____________________________________________ 
12. The mechanic is going to fix my car. (Tamirci arabamı tamir edecek.) 
 ____________________________________________ 

 
İki nesne alan çift 

geçişli fiillerin 
kullanıldığı etken 

ifadelerde ilk nesne 
olarak genellikle 

dolaylı nesne tercih 
edilir.  
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13. The patient is not going to take drugs. (Hasta ilaç almayacak.) 
 ____________________________________________ 
14. Are you going to call the police? (Polisi arayacak mısın?) 
 ____________________________________________ 
15. They are not going to arrange a party. (Onlar bir parti düzenlemeyecekler.) 
 ____________________________________________ 
 

Alıştırma 4.3. Aşağıdaki iki nesneli etken cümleleri, zamanlarına uygun bir şekilde 
ve her iki nesnesini de dikkate alacak şekilde edilgen hâle getiriniz. 

 
1. They have bought me a wonderful birthday present. 
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
 
2.  Bestami always asks Tuğba some philosophical questions. 
a)  ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
 

3.  My family will bring me a lovely Chinese vase this summer. 
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
 
4. Susana gave Andrea a box of chocolate last Christmas. 

a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
 
5.  I will send Ms. Yıldırım an urgent e-mail about the research. 
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
6.  The waiter has brought Caner a delicious Shish Kebab. 
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
 
7. The professor taught us English. 
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
 
8. The prime minister gave the minister of national education a very 
important file.  

a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 

 
Etken ifadeleri 

edilgen hâle 
getirirken düzensiz 

fiillerin past participle 
hâllerini kullanırız.  

 
Bazı düzensiz fiillerin 
3 hâli birbiriyle aynı 

olabiliyorken (cut, cut, 
cut), bazılarının 2. ve 

3. hâlleri aynı 
olabilmektedir (sleep, 

slept, slept). 
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9. The witness is bringing the jury a video tape.  
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
 
10.  My father always lends me some money when I am in need. 
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 

 
11.  Has the school bought students laptops? 
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 

 
12.  The judge will not ask the jury that critical question. 
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
 
13.  Did Raphael tell Michelangelo my secret?  
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
 
14.  Will the security firm send the company new security guards? 
 a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 
 
15. Do governments give official hackers some crucial rights? 
a) ___________________________________________________ 
b) ___________________________________________________ 

 

Dil bilgisi bölümündeki kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 4.1.’de 
verilmiştir. 

Tablo 4.1. Dil Bilgisi Bölümü Kelimeleri 

Hungry Acıkmış;  Aç Case Dava 
Soup Çorba  Contract Kontrat 
Minute Dakika  Drive Araç sürmek 
Cook Yemek pişirmek; Aşçı Kilometer Kilometre 
Questioned Sorulan; Sorgulanan Read Okumak  

Sold Satılmış  Book Kitap; Rezervasyon 
yapmak 

 
Kelime öğrenmede 

kullanabileceğiniz en 
öğretici sözlükler, 
monolingual olarak 
tabir edilen tek dilli 

(İngilizceden-İngilizce 
tanımlamalı olan) 

sözlüklerdir. 
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Present Hediye; Şu anki; 
Mevcut Sent Gönderilmiş  

Invent İcat etmek Agree Kabul etmek; 
Katılmak 

Stolen Çalınmış  Issue Konu; Mesele; 
Dergi sayısı 

Vacation Tatil Tax Vergi; 
Vergilendirmek 

Last night Dün gece  Catch Yakalamak  
Repair Tamir etmek Burglar Hırsız  
Compass Pusula Notice Fark etmek 
Next week Gelecek hafta Painkiller Ağrı kesici 
Documentary Belgesel  Lemonate Limonata  
Prepare Hazırlamak  Gadget Aygıt 
Solve Çözmek Journalist Gazeteci  
Company Şirket  Take a picture Fotoğraf çekmek 
Bill Fatura  President Başkan  
Story Hikâye  Hands up! Eller havaya! 
Promise Söz; Söz vermek Computer Bilgisayar  
Student Öğrenci  Breakfast Kahvaltı  
Sign İmzalamak   
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KONUŞMA 

 

Bir giyim mağazasında 
giyim eşyası satın 

alabilmek için ilgili bazı 
terimleri, ifadeleri, soru 

türlerini iyi biliyor 
olmak gerekir. 

 

Buying Clothes 

Sales Assistant:  Hello, sir. Do you need any help? 

Customer: Yes, I need your help. I want to buy these trousers. 

Sales Assistant: You look nice in these trousers and they suit you very well. 

Customer:  I like these trousers but I don’t like the colour. 

Sales Assistant: Do you have any colour in your mind? What colour do you 
want? 

Customer: Brown is my favourite colour for clothes. Have you got 
these trousers in brown? 

Sales Assistant: Hold on a minute, please. I will check and come back to 
help you. 

Shop Assistant: I’m back, sir. 

Customer:  Well, have you found them in brown? 

Sales Assistant:  Yes, you are lucky today. Here they are. 

Customer: That’s great, but the leg size of these trousers is too big for 
me. 

Sales Assistant: No problem. I will measure your waist and leg proportions 
and send the trousers to our tailor. They will be shortened 
for you. 

Customer:  Do I need to pay for tailor’s service? 

Sales Assistant: No, you do not need to pay for it. Since you are our 
customer, it is free of charge.  

Customer:  OK. That’s lovely. Thanks. 

Sales Assistant: It was a pleasure for me. Enjoy your new trousers. Looking 
forward to seeing you here again. 

Di
al

og
ue

 

94



 

They Will Be Shortened 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  19 

Konuşma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 4.2.’de verilmiştir. 

Tablo 4.2. Konuşma Bölümü Kelimeleri 

Sir Efendim; Beyefendi Any Hiç 
Need İhtiyaç duymak Length Uzunluk 
Mind Akıl; Zihin Favourite Favori; En sevilen 
Size Beden; Ölçü; Boy Leg Bacak 
Service Hizmet   Since  -den dolayı 
Free of charge Ücretsiz  Proportions Ölçüler 

Body Vücut Enjoy Tadını çıkarmak; 
keyfini sürmek 

Look forward to Dört gözle beklemek Suit Yakışmak; Uymak 
Hold on a 
minute! Bir dakika bekleyin! Lucky Şanslı 
Check Kontrol etmek That’s great! Bu harika! 
Measure  Ölçmek; Ölçü Pleasure Keyif; Zevk 
Waist Basen    

Çeviri (Diyalog) 

Giyim Eşyası Satın Alma 

Satış Temsilcisi: Merhaba, efendim. Yardıma ihtiyacınız var mı? 

Müşteri: Evet, yardımınıza ihtiyacım var. Bu pantolon satın almak 
istiyorum. 

SatışTemsilcisi:   Bu pantolon ile çok hoş görünüyorsunuz. Size çok yakıştı. 

Müşteri:  Bu pantolonları beğendim ancak rengini sevmedim. 

SatışTemsilcisi:   Aklınızda herhangi bir renk var mı? Hangi renk istersiniz? 

Müşteri: Giysilerde kahverengi en sevdiğim renktir. Elinizde bu 
ürünün kahverengi olanı var mı? 

SatışTemsilcisi: Bir dakika bekleyin, lütfen. Hemen kontrol edip size 
yardımcı olmak için döneceğim. 

SatışTemsilcisi: Geldim, efendim. 

Müşteri:  Kahverenklisini bulabildiniz mi? 

SatışTemsilcisi:   Evet, bugün şanslı gününüzdesiniz. Buyurun. 

 
Bir ürünün fiyatını 

sorarken How much 
money does it cost? 

sorusu sorulur.  

95



 

They Will Be Shortened 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  20 

Müşteri:  Bu harika, ancak pantolonun bacak boyu benim için çok 
uzun. 

SatışTemsilcisi: Hiç sorun değil. Bel ve bacak boyunuzun ölçüsünü alıp 
pantolonunuzu terzimize göndereyim. Sizin için 
kısaltılsınlar.  

Müşteri:  Terzi hizmeti için ödeme yapmam gerekiyor mu? 

SatışTemsilcisi: Hayır, ödeme yapmanız gerekmiyor. Müşterimiz 
olduğunuzdan bu hizmetimiz ücretsiz. 

Müşteri:  Peki, harika. Teşekkürler.   

SatışTemsilcisi: Benim için keyifti. Hayırlı olsun. Sizi burada yeniden 
görmeyi dört gözle bekliyoruz.  

Alıştırma 4.4. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları seçeneklerden en uygun 
olanını bularak doldurunuz ve harflerini cümle başındaki parantez içine yazınız.  

(__) 1. They will be _______ for you. 

(__) 2.The leg _____ of these trousers is too big for me. 

(__) 3. It is free of _____. 

(__) 4. Have you got them ____ brown? 

(__) 5. They _____ you very well. 

(__) 6.I will _____ your waist and leg proportions. 

(__) 7._____ you are our customer, it 

is free of charge. 

(__) 8._____ your new trousers! 

(__) 9. Looking _____ to seeing you here again. 

(__) 10. You’re _____ today. 

 

A. charge 

 
Günlük hayatta 

Amerikan Doları için 
dollar kelimesi yerine 

buck, İngiliz Sterlini 
için pound veya 

sterling yerine quid 
kelimeleri kullanılır.   
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B. measure 

C. forward 

D. shortened 

E. enjoy 

F. suit 

G. in 

H. lucky 

İ. size 

J. since 
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OKUMA 

 

Dr. James Barry  

Dr. James Barry was known as one of the best surgeons of his time. He 
served in British Army successfully and travelled to lots of countries. 
However, Dr. Barry had a secret and he kept it till the end of his life. 

The truth about this surgeon’s name was quite different because 
James Barry was not her real name and in fact, James Barry was a woman. 
James Barry was her uncle’s name. Her real name was Margaret Ann Bulkley 
and she was born in London in 1795. While she was going to school, women 
were not permitted to study medicine at medical schools. Thus, she and her 
uncle made a plan and she decided to pretend to be a man. She was 
accepted by the University of Edinburgh and became a medical student at 
that university in 1810. 

She was mocked by her friends at the university because she did not 
look like a man. She did not have a beard or moustache and she was short. 
However, her friends never thought that she was a girl. After she graduated 
from university, she went to London and studied surgery there. In 1803 she 
joined the army and became a successful surgeon. After she joined the army, 
she went to many colonies such as Jamaica, Malta, and India. She was known 
as the best surgeon in all those colonies. 

During her lifetime, she tried to raise the medical standards of 
hospitals. She had some strict rules, so she was not liked by some people 
very much. But everybody accepted her success in surgery. The doctor also 
had some strange behaviour. She shared rooms with male officers but she 
never dressed when they were in the room. They couldn’t understand the 
reason for this behaviour. 

Dr. Barry was assigned to Canada as Inspector General in 1857. She 
worked there for two years and then she became ill and went back to 
London in 1859. She died in London in 1865. 

When she died, it was discovered that she was a woman. She was not 
announced by the army as a woman and she was buried as a man, Dr. Barry. 
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Okuma bölümündeki kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 4.3.’te 
verilmiştir. 

Tablo 4.3. Okuma Metni Kelimeleri 

Strict Sert; Katı Surgeon Cerrah; Askeri 
dokor 

Truth Gerçek Raise Yükseltmek 
Pretend Gibi görünmek Share Paylaşmak 
Accept Kabul etmek Mock Tiye almak 
Discover Keşfetmek Graduate Mezun olmak 

Join Katılmak Successfully Başarılı bir 
şekilde 

Bury Gömmek; 
Defnetmek Till -e kadar 

Strange Tuhaf end Son 

Permit İzin vermek Thus Bundan dolayı 
Permitted İzinli Known Bilinen 

Time Zaman; Dönem; Çağ Serve Hizmet etmek; 
Askerlik yapmak 

Army Ordu Secret Sır 
Quite Oldukça Real Gerçek 
In fact  Aslında Medicine Tıp; İlaç 
Medical school Tıp fakültesi Become Olmak 
Beard Sakal Moustache Bıyık 
Never Asla Surgery Cerrahi; Cerrahlık 
Colony Koloni During Esnasında 
Lifetime Yaşam; Ömür Rule Kural 

Assign 
Atamak; 
Görevlendirmek Behaviour Davranış 

Male Erkek; Eril Dress Kıyafet; Giysi 
giyinmek 

Understand 
Anlamak; Anlam 
vermek 

Inspector 
general 

Denetleme 
Kurulu Başkanı 

Çeviri (Okuma Metni) 

Dr. James Barry  

 
Kelime öğrenmenin 

en iyi yollarından biri, 
kelimeyi bağlamıyla, 

yani içinde kullanıldığı 
cümledeki anlamıyla 
birlikte öğrenmektir.  
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Dr. James Barry zamanının en iyi cerrahlarından biri olarak bilinirdi. Britanya 
Ordusu’nda hizmet vermiş ve birçok ülkeye seyahat etmişti. Ancak, Dr. Barry’nin 
bir sırrı vardı ve sırrını ömrü boyunca saklı tuttu.   

Bu cerrahın ismi ile ilgili geçek oldukça farklıydı çünkü James Barry onun 
gerçek adı değildi ve aslında James Barry bir bayandı. James Barry, amcasının 
adıydı. Asıl ismi Margaret Ann Bulkley’di ve Londra’da 1795 yılında dünyaya 
gelmişti. O okula giderken bayanlara tıp fakültelerinde okuma izni verilmiyordu. 
Bundan dolayı, kendisi ve amcası bir plan yaptı ve bir erkek gibi görünmeye karar 
verdi. Edinburg Üniversitesi’ne kabul edildi ve 1810 yılında bu üniversitede tıp 
fakültesi öğrencisi oldu.   

Bir erkek gibi görünmediğinden üniversite arkadaşları tarafından tiye 
alınıyordu. Sakalı ve bıyığı yoktuve boyu kısaydı. Ancak arkadaşları hiçbir zaman 
onun bir bayan olduğunu düşünmedi. Üniversiteden mezun olduktan sonra, 
Londra’ya gitti ve orada cerrahi eğitimi aldı. 1803’te orduya katıldı ve başarılı bir 
askeri cerrah oldu. Orduya katıldıktan sonra, Jamaika, Malta ve Hindistan gibi 
birçok koloniye gitti. Tüm bu kolonilerde en iyi cerrah olarak biliniyordu.   

Hayatı boyunca, hastanelerin tıbbi standartlarını yükseltmek için çalışıp 
durdu. Bazı katı kurallara sahipti ve bundan dolayı bazı insanlar tarafından çok 
sevilmezdi. Ancak herkes onun cerrahideki başarısını kabul ederdi. Bu doktorun 
aynı zamanda bazı tuhaf davranışları vardı. Odasını erkek askerlerle paylaşırdı 
ancak onlar odadayken üstünü asla değiştirmedi. Çevresindekiler onun bu 
davranışının nedenini bir türlü anlayamadı. 

Dr. Barry 1857 yılında Kanada’ya Denetleme Dairesi Başkanı olarak atandı. 
Orada iki yıl boyunca çalıştı ve sonrasında hastalandı ve 1859 yılında Londra’ya 
döndü. 1865 yılında Londra’da vefat etti.  

Öldüğünde bayan olduğu öğrenildi. Ordu tarafından bayan olarak lanse 
edilmedi ve bir erkek olarak, Dr. Barry olarak defnedildi. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 4.5. Aşağıdaki kelimeleri tanımlarıyla eşleştirelim.  
 

1. Strict a) To place a dead body in grave _____ 
2. Truth b) To move to a higher level_____ 
3. Pretend c) To become a member of a group_____ 
4. Accept d) To make fun (of) _____ 

 
Kelime dağarcığınızı 

geliştirebilmenizin bir 
diğer yolu da, İngiliz 

dilinde söylenen 
şarkıların sözlerini 

(lyrics) Türkçe 
anlamlarıyla birlikte 

öğrenmektir. 
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5. Discover e) Different, unusual_____ 
6. Join f) To find something new_____ 
7. Bury g) A doctor (he performs operations) 

_____ 
8. Strange h) To finish school, university... _____ 
9. Permit i) Reality, facts_____ 
10. Surgeon j) Disciplined_____ 
11. Raise k) To act, represent fictitiously_____ 
12. Share  l) To say “yes” to an offer_____ 
13. Mock m) To allow someone to do 

something_____ 
14. Graduate  n) To have or use something with 

others_____ 
15. In fact o) Indeed; In reality 

 
Alıştırma 4.6. Aşağıdaki soruları okuma parçasına göre cevaplayınız. Doğru mu, 
Yanlış mı? (D/Y?) 

1. Dr. Barry was a successful surgeon. _____ 

2. In reality James Barry was Margaret’s uncle. _____ 

3. While she was a student, women could go to medical school. _____ 

4. University of Edinburgh accepted Margaret as a student. _____ 

5. Her friends at university made fun of her because she was not like a 

man. _____ 

6. She joined the army before she graduated from the university. _____ 

7. Everybody liked Dr. Barry._____ 

8. The doctor went back from Canada because he did not like it. _____ 

9. Before her death it was not known that she was a woman. ______ 

10. The Army didn’t see her as a woman. ____ 

Alıştırma 4.7. Aşağıdaki soruları okuma parçasına göre cevaplayınız.  

1. What was Dr. Barry’s secret? 

___________________________________________________________
_ 

 
Kelime dağarcığınızı 
geliştirebilmenizin 
diğer bir yolu ise, 
özgün dili İngilizce 

olan dizileri İngilizce 
altyazıları ile takip 

etmektir. 
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2. Who was James Barry in reality? 

___________________________________________________________
_ 

3. Why did she pretend to be a man? 

___________________________________________________________
_ 

4. Did she look like a man? 

___________________________________________________________
_ 

5. Why did she go to London after she graduated from the university? 

___________________________________________________________
_ 

6. When did she join the army? 

___________________________________________________________
_ 

7. Was she a strict doctor? 

___________________________________________________________
_ 

8. What was her strange behaviour? 

___________________________________________________________
_ 

9. When was her secret out? 

___________________________________________________________
_ 

10. Why did she go back to London after Canada? 
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___________________________________________________________
_ 

Cevaplar 

Alıştırma 4.1. Aşağıdaki gelecek zaman yapıları ile oluşturulmuş etken cümleleri 
edilgen hâle getiriniz.  

1. The bill will be paid by Kerem at the restaurant. (Lokantada fatura 
Kerem tarafından ödenecek.) 

2. A sandwich will be eaten by my son tomorrow morning. (Yarın 
sabah oğlum tarafından bir sandviç yenilecek.) 

3. Fifty Turkish Liras will be spent by us next week. (Gelecek hafta 
tarafımızdan 50 TL harcanacak.) 

4. Her boxes will be carried by me. (Onun kutuları benim tarafımdan 
taşınacak.) 

5. Will the books be read by the children this week? (Kitaplar 
çocuklar tarafından bu hafta okunacak mı?) 

6. The letter will not be sent by you today. (Mektup bugün senin 
tarafından yollanmayacak.) 

7. The promotion will not be accepted by me. (Terfi tarafımdan 
kabul edilmeyecek.) 

8. Will the burglars be caught by them? (Soyguncular onlar 
tarafından yakalanacak mı?) 

9. Will he be phoned by her? (O, onun tarafından telefonla aranacak 
mı?) 

10. Will we be invited by them? (Biz, onlar tarafından davet edilecek 
miyiz?) 

11. The work will be completed by Mehmet today. (İş bugün Mehmet 
tarafından tamamlanacak.) 

12. A new novel will be written by Agatha Christie. (Agatha Christie 
tarafından yeni bir roman yazılacak.) 

13. A new exhibit will not be displayed by Bursa Kent Müzesi this 
week. (Bu hafta Bursa Kent Müzesi tarafından yeni bir sergi 
düzenlenmeyecek.) 
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14. The new gaming console will not be announced by Sony. (Sony 
tarafından yeni oyun konsolu duyurulmayacak.) 

15. Will an agreement protocol be signed by both parties? (Her iki 
taraf tarafından bir anlaşma protokolü imzalanacak mı?) 

Alıştırma 4.2. Aşağıdaki gelecek zaman ile oluşturulmuş etken cümleleri edilgen 
hâle getiriniz. 

1. Lemonade is going to be drunk by Dudu. (Limonata Dudu 
tarafından içilecek.) 

2. The motorbike is going to be repaired by my father soon. 
(Motorsiklet yakında babam tarafından tamir edilecek.) 

3. Are the cows going to be milked by the peasants today? (İnekler 
bugün köylüler tarafından sağılacak mı?) 

4. A picture of the president is going to be taken by the journalist. 
(Gazeteci tarafından başkanın bir fotoğrafı çekilecek.) 

5. A short story is going to be written by me this week. (Bu hafta 
tarafımdan bir kısa hikâye yazılacak.) 

6.  Computer game is not going to be played by us. (Bizim 
tarafımızdan bilgisayar oyunu oynanmayacak.) 

7. Is the breakfast going to be prepared by her. (Onun tarafından 
kahvaltı hazırlanacak mı?) 

8. Is the meeting going to be talked about by the students? 
(Öğrenciler tarafından toplantı hakkında konuşulacak mı?) 

9. A chocolate cake is going to be baked by my wife for me. (Eşim 
tarafından benim için bir çikolatalı kek yapılacak.) 

10.  A lovely picture is going to be drawn by Yağız Alp. (Yağız Alp 
tarafından güzel bir resim çizilecek.) 

11.  A new contract is going to be signed by our boss and us. 
(Patronumuz ve biz tarafından yeni bir sözleşme imzalanacak.) 

12.  My car is going to be fixed by the mechanic. (Arabam tamirci 
tarafından tamir edilecek.) 

13.  Drugsare not going to be taken by the patient. (Hasta tarafından 
ilaçlar alınmayacak.) 
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14. Is the police going to be called by you? (Senin tarafından polis 
aranacak mı?) 

15.  A party is not going to be arranged by them. (Onlar tarafından bir 
parti düzenlenecek.) 

Alıştırma 4.3. Aşağıdaki ‘iki nesneli’ etken cümleleri, zamanlarına uygun bir şekilde 
ve her iki nesnesini de dikkate alacak şekilde edilgen hâle getiriniz. 

1. They have bought me a wonderful birthday present. 
a) I was bought a wonderful birthday present by them. 
b) A wonderful birthday present was bought for me by 

them. 

2. Bestami always asks Tuğba some philosophical questions. 
a) Tuğba is always asked some philosophical questions by 

Bestami. 
b) Some philosophical questions are always asked to Tuğba 

by Bestami. 

3. My family will bring me a lovely Chinese vase this summer. 
a) I will be brought a lovely Chinese vase by my family this 

summer. 
b) A lovely Chinese vase will be brought to me by my family 

this summer. 

4. Susana gave Andrea a box of chocolate last Christmas. 
a) Andrea was given a box of chocolate by Susana last 

Christmas. 
b) A box of chocolate was given to Andrea by Susana last 

Christmas. 

5.  I will send Ms. Yıldırım an urgent e-mail about the research. 
a) Ms. Yıldırım will be sent an urgent e-mail about the 

research by me. 
b) An urgent e-mail about the research will be sent to Ms. 

Yıldırım by me. 

6. The waiter has brought Caner a delicious Shish Kebab. 
a) Caner has been brought a delicious Shish Kebab by the 

waiter. 
b) A delicious Shish Kebab has been brought to Caner by the 

waiter. 
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7. The professor taught us English. 
a) We were taught English by the professor. 
b) English was taught to us by the professor. 

8. The prime minister gave the minister of national education a 
very important file.  

a) The minister of education was given a very important file by the 
prime minister. 

b) Avery important filewas given to the minister of national educationby 
the prime minister. 

9. The witness is bringing the jury a video tape.  
a) The jury is being brought a video tape by the witness. 
b) A video tapeis being brought to the juryby the witness. 

 

10.  My father always lends me some money when I am in need. 
a) I am always lent some money by my father when I am in need. 
b) Some money is always lent to me by my father when I am in need. 

 

11.  Has the school bought students laptops? 
a) Have students been brought laptops by the school? 
b) Have laptops been brought to students by the school? 

 

12.  The judge will not ask the jury that critical question. 
a) The jury will not be asked that critical question by the judge. 
b) That critical questionwill not be asked tothe juryby the judge. 

 
 

13.  Did Raphael tell Michelangelo my secret?  
a) Was Michelangelo told my secret by Raphael? 
b) Was my secret told Michelangelo by Raphael? 

 

14.  Will the security firm send the company new security guards? 
a) Will the company be sent new security guardsby the security firm? 
b) Will new security guardsbe sent to the company by the security firm?  

 

15.  Do governments give official hackers some crucial rights? 
a) Are official hackers given some crucial rights by governments? 
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b) Are some crucial rights given to hackers by governments? 
 

Alıştırma 4.4. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları seçeneklerden en uygun 
olanını bularak doldurunuz ve harfleri cümle başındaki parantez içine yazınız. 

 1.d, 2.i, 3.a, 4.g, 5.f, 6.b, 7.j, 8.e, 9.c, 10.h 

Alıştırma 4.5. Aşağıdaki kelimeleri tanımlarıyla eşleştirelim. 

 1.j, 2.i, 3.k, 4.l, 5.f, 6.c, 7.a, 8.e, 9.m, 10.g, 11.b, 12.n, 13.d, 14.h, 15.o 

Alıştırma 4.6. Aşağıdaki soruları okuma parçasına göre cevaplayınız. Doğru mu, 
Yanlış mı? (D/Y?) 

 1.D, 2.D, 3.Y, 4.D, 5.D, 6.Y, 7.Y, 8.Y, 9.D, 10.D 

Alıştırma 4.7. Aşağıdaki soruları okuma parçasına göre cevaplayınız. 

1. Dr. Barry was a woman. 

2. James Barry was her uncle. 

3. Because at that time women could not study medicine at university. 

4. No, she did not. 

5. Because she wanted to receive surgery education. 

6. She joined army in 1803 

7. Yes, she was a strict doctor. 

8. She never changed her clother when male officers in the room. 

9. When she died. / After her death. 

10. Because she was assigned to Canada as Inspector General. 

 

 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Gelecek yapılmasını öngördüğünüz iş, oluş ve eylemler 

ile ilgili edilgen ifadeler kurunuz. 
• Bir mağazada giyim eşyalarının fiyatını sorma ve 

söyleme egzersizleri yapınız.
• Bir giyim mağazasında almak istediğiniz giysinin 

özelliklerini ifade ediniz.
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Ö
ze

t
•THE PASSIVE VOICE II (EDİLGEN YAPILAR II)
•Her dilde olduğu gibi İngilizcede de temel bir cümle iki ana öğeden 

oluşmakadır. Bu öğelerden ilki, işi, oluşu ve eylemi gerçekleştiren özne, 
ikincisi ise özne tarafından gerçekleştirilen iş, oluş ve eylemi temsil eden 
fiildir.  Öznesi ve öznenin gerçekleştirdiği işi, oluşu ve eylemi temsil eden bir 
fiili olan cümleler etken cümle olarak adlandırılır. İngiliz dilinde etken cümle 
yapısı, active voice olarak adlandırılır. 

•Örn.; Elon Musk will design a new space shuttle. (Elon Musk yeni bir uzay 
aracı tasarlayacak.)

•Elon Musk = örnek cümlede yazma eylemini gerçekleştirecek kişi
•will design = örnek cümledeki işi, oluşu veya eylemi temsil eden fiil
•a new space shuttle = ana fiilin nesnesi olan ‘yeni bir uzay aracı’

•Örnekteki cümlenin etken veya aktif bir cümle olduğu, cümlenin bir 
nesnesinin (a new space shuttle) oluşundan ve cümlenin ana fiilinin (will
design) söz konusu nesneyi etkilemesinden rahatlıkla anlayabilmekteyiz.  
Etken cümleler, cümledeki eylemin kim veya ne tarafından 
gerçekleştirildiğini bilip söz konusu kişiyi veya varlığı vurgulamak istediğimiz 
durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

•Cümlenin ana fiilinin bildirdiği işi, oluşu ve eylemi gerçekleştiren özne 
(kişi(ler) veya varlık(lar)) mevcut değil veya belirtilmiyor ise, söz konusu 
cümle edilgen yapılı bir cümledir. Benzer bir şekilde cümlenin öznesi olan 
kişi(ler) veya varlık(lar) mevcut olup cümlenin ana fiili ile belirtilen iş, oluş ve 
eylemden etkileniyorsa, söz konusu cümle edilgen yapılı bir cümledir. 

•İngilizcede edilgen cümleler, cümledeki eylemin, işin ve oluşun kim veya 
kimler tarafından gerçekleştirildiğini bilmediğimiz  durumlarda kullanılır.  

•Örn.; A new shopping mall will be built here soon.
•(Yakında buraya yeni bir alışveriş merkezi inşa edilecek.)

•Yukarıdaki kullanımından farklı olarak, anlatılmak istenen iş, oluş ve eylem, 
söz konusu iş, oluş ve eylemi gerçekleştiren kişi veya varlıktan daha büyük 
önem arz ediyorsa, edilgen yapılı cümle kurarız. Böylelikle, cümledeki işi, 
oluşu ve eylemi gerçekleştiren kişi(ler) veya varlık(lar) vurgulanmaz, vurgu 
ana fiilden edilgen olarak etkilenen özneye yapılır.

•Örn.; A new novel will be written by Kemal YÜKSEL.
•(Kemal YÜKSEL tarafından yeni bir roman yazılacak.)
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Ö
ze

t (
de

va
m

ı) •Edilgen cümle yapıları, aynı zamanda daha resmî bir uslup oluşturmak için de 
tercih edilmektedir. Edilgen cümle yapısı, resmî konuşma ve yazma dilinde, 
daha nesnel bir uslup sergilemek için sıklıkla tercih edilen ve kullanılan bir 
yapıdır. Böylelikle, işi, oluşu ve eylemi gerçekleştiren kişi(ler) veya varlık(lar) 
ikinci plana atılıp gerçekleştirilen iş, oluş ve eylem ön plana çıkarılmaktadır.

•Örn.; This interview will be carried out by a detective.
•(Bu mülakat bir dedektif tarafından yapılacak.)

•Yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere, mükakatı yürütmekle görevli olan 
dedektif, cümleye kendisine atfen birinci tekil şahıs zamiri olan ‘I’ (Ben) 
ifadesiyle başlamayarak cümleye daha resmî , nesnel ve ciddi bir hava 
kazandırmaktadır.  

•Tüm bunlar ışığında, Passive Voice olarak adlandırılan Edilgen Cümleler, her 
dilde olduğu gibi, İngilizcede de büyük bir öneme ve işleve sahiptir. Bu 
dilbilgisi yapısını daha iyi kavrayabilmemizin en önemli yolu, gelecek zaman 
için kullanılan willv e be going to yardımcı fiilleri ile transitive verbsolarak 
adlandırılan geçişli (cümlede kendilerinden sonra nesne alabilen) düzenli 
fiillerin -d/-ed/-ied çekim soneki almış ve düzensiz fiillerin, past participle 
olarak adlandırılan 3. hâllerini bilmektir.   
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. New gadgets __________ invented in the future. 

Which of the following completes the passive sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) are going to be 
b) are being  
c) have been 
d) will  
e) do 

 

2. A new research __________ carried out by Elon Musk soon. 

Which of the following completes the passive sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) will has been 
b) will be 
c) was being 
d) have been 
e) be 

 

3. This survey __________ conducted by a professor tomorrow. 

Which of the following completes the passive sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) will has been 
b) was  
c) is going to be 
d) was being 
e) had been 

 

4. My car __________ washed soon. 

Which of the following completes the passive sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi doğruşekilde tamamlar? 
a) is 
b) had been 
c) were 
d) will be 
e) has been 
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5. The old man is going to be taken to the hospital soon. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Yaşlı adam dün hastaneye kaldırılmıştı. 
b) Yaşlı adam kısa süre sonra hastaneye kaldırılmış olacak. 
c) Yaşlı adam hastaneye kaldırılmış. 
d) Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. 
e) Yaşlı adam yakında hastaneye kaldırılacak. 

 
 

6. Will the neighbours be invited for the party this Saturday? 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Komşular bizi bu Cumartesi günkü partiye davet edecek mi? 
b) Komşular bu Cumartesi günkü partiye davet edilir mi? 
c) Komşular bu Cumartesi günkü partiye davet edilmiş mi? 
d) Komşular bu Cumartesi günkü partiye davet edildi mi? 
e) Komşular bu Cumartesi günkü partiye davet edilecek mi? 

 

7. this oil-painting / is going to / be sold / in the auction / next month 

Which of the following is the sentence form of the mixed words above. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda karışık olarak verilmiş kelimelerin cümle 
hâlidir? 
a) is going to this oil-painting be sold next month in the auction 
b) In the auction next month this oil painting be sold 
c) Be sold in the auction next month this oil painting is going to be sold. 
d) This oil painting is going to be sold in the auction next month. 
e) We will have built this oil painting next month. 

 
 
 
 
 
 
 
 

111



 

They Will Be Shortened 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  36 

8. Yiğit Sarp passed all the important university entrance examinations and 
he __________ accepted by the University of Oxford. 

Which of the following completes the passive sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) is going to 
b) is going to be 
c) will 
d) will been 
e) is 

 

9. Some of the surveys __________ carried out next month. 

Which of the following completes the passive sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) will not be 
b) are not going to  
c) will not 
d) have not been 
e) are not 

 

10. Your trousers __________ shortened tomorrow. 

Which of the following completes the passive sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki edilgen cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) get 
b) will have 
c) are 
d) have been 
e) will be 

 

 

 

 

 
 

Cevap Anahtarı 
1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.e, 7.d, 8.b, 9.a, 10.e 
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KONUŞMA 

OKUMA
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GİRİŞ 
Koşul cümleleri veya şart cümleleri, gerçekleşip gerçekleşmemesi birbirine 

bağlı iş, oluş ve eylemleri ifade etmek için kullanılır. Yani, bir işin, oluşun ve 
eylemin gerçekleşip gerçekleşmemesinin, ana cümlede belirtilen iş, oluş ve 
eylemin gerçekleşip gerçekleşmemesi şartına bağlı olduğunu ifade edebilmek için 
koşul cümlelerine ihtiyaç duymaktayız. İngilizcede Conditional Clauses 
/Conditionals veya daha pratik bir söylemle If Clause olarak adlandırılan koşul 
cümleleri, gerek günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz sözlü veya yazılı iletişimde, 
gerekse resmi konuşma ve yazışmalarda sıklıkla karşılaştığımız ve kullandığımız 
dilbilgisi yapısıdır. Koşul cümleleri esasen iki cümleden oluşur. Biri If (Eğer) 
bağlacıyla başlayan ve ana cümledeki eylemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini 
birinci derecede ilgilendiren koşul veya koşulları ortaya koyan koşul cümlesidir ki 
buna If Clause (eğer cümleciği) denir. Diğeri ise If cümlesinin tesirinde ortaya çıkan 
esas cümledir ki buna da Main Clause (ana cümle) denir. Dolayısıyla, If Clause 
olarak adlandırdığımız cümle, Main Clause olarak adlandırdığımız ana cümleyi 
anlamsal açıdan desteklemesi ve tamamlaması açısından yan cümle/bağımlı 
tümcecik (subordinate clause) görevi görmektedir. Cümleye If Clause ya da Main 
Clause ile başlanabilir ve bu durum cümlede anlamsal veya yapısal açıdan 
herhangi bir farklılık yaratmaz. Ancak kullanım yoğunluğu açısından bakılırsa, 
cümleye If Clause ile başlamanın daha çok tercih edildiğini söyleyebiliriz. Eğer yazı 
dilinde cümleye If Clause ile başlarsak, If Clause ile Main Clause arasında mutlaka 
virgül işaretini kullanmalıyız. Cümleye If Clause ile değil de, Main Clause ile 
başlıyorsak, bu iki cümle arasında herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz çünkü 
iki cümle arasına denk gelecek if bağlacı, iki cümleyi yapısal olarak birbirinden 
ayıracaktır.   

DİL BİLGİSİ 

Conditional Clauses (Koşul Cümleleri) 

İngilizce dilbilgisinde Conditional Clauses, Conditionals veya If Clause gibi 
çeşitli isimlerle anılan Koşul Cümleleri, Main Clause olarak adlandırdığımız ana 
cümledeki iş, oluş ve eylemin gerçekleşmesinin veya gerçekleşmemesinin, 
Subordinate Clause olarak adlandırdığımız yan cümledeki bir koşula veya koşullara 
bağlı olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu dilbilgisi yapısının özünü oluşturan 
ifade, koşul durumunu belirten ve Türkçede eğer, şayet, ise anlamına gelen if 
yapısıdır. If yapısı, özünde bir bağlaçtır ve ana cümle ile yan cümle arasında yapısal 
ve anlamsal bağ kurulmasını sağlar. Açıklamadan da anlaşıldığı üzere, If ile 
başladığımız cümleyi If Clause (eğer cümlesi), diğer cümleyi ise Main Clause (ana 
cümle) olarak adlandırmaktayız.  

 
Conditional Clauses 

veya If Clauses olarak 
adlandırılan Koşul 

Cümleler bir yan cümle 
çeşitidir.  
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Ö
rn

ek •If I need you, I will call you.
•(Eğer sana ihtiyacım olursa, seni arayacağım.)

Conditionals olarak adlandırdığımız koşul cümleleri ile ana cümle arasında 
mutlaka zaman uyumu olmalıdır; aksi halde, koşul cümlesi ve ana cümle arasındaki 
zamansal ilişki bozulur. Her bir koşul cümlesi türünün, taşıdığı anlama ve işleve 
göre belirli bir zaman çekimlemesi vardır.  

Koşul cümleleri ile ilgili olarak bilmemiz gereken bir diğer önemli husus, 
koşul cümlelerinin zarf cümleleri gibi işlev görmesi ve modal olarak 
adlandırdığımız kiplerle birlikte pek kullanılmıyor olmasıdır.   

If Clause konusunun iyi anlaşılabilmesi için, öncelikle cümle yapısının nasıl 
oluşturulduğunu öğrenmek gerekmektedir. 

 
 

 

Örnekte görüldüğü üzere, cümlemiz iki cümlecikten oluşmaktadır. İlk 
cümleciğimiz, If Clause olarak adlandırdığımız koşul cümlesidir ve koşul cümlesi 
kendisini takip eden ana cümleden virgülle ayrılmıştır. Bu örnekte cümle dizilimi, 
‘Koşul Cümlesi (If Clause ) + noktalama işareti oalrak virgül + Ana Cümle (Main 
Clause)’ şeklinde oluşturulmuştur.  

If bağlacını içinde barındıran (diğer bir deyişle, If bağlacı ile başlayan koşul 
cümlecisi), bir önceki örnekte görüldüğü gibi, yaygın olarak ana cümleden önce (ilk 
cümle olarak) kullanılır ve ana cümleden virgülle ayrılır. Ancak koşul cümlesi, 
arada hiçbir noktama işareti kullanılmaksızın ana cümleden hemen sonra ve if 
bağlacı ile başlatılarak da kullanılabilir ancak bu kullanım pek yaygın değildir. 

 
 
Koşul cümlesi, yapısı gereği sadece olumlu veya olumsuz cümle formunda 

olabilirken, ana cümle olumlu, olumsuz, soru cümlesi veya emir kipli bir cümle 
olabilmektedir.  

 

Ö
rn

ek •I will call you if I need your help.
•(Eğer senin yardımına ihtiyacım olursa seni arayacağım.)

 
Yan cümle olarak 
görev yapan koşul 

cümleleri, ana 
cümleyi koşul ilişkisi 

kurarak kendisine 
bağlar.   
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Anlam ve yapı açısından bakıldığında, İngilizcede koşul cümleleri dört temel 

bölüme ayrılır. Bu ayrımın temel nedeni, her bir If Clause yapısının farklı bir 
dilbilgisel zaman yapısıyla oluşturulması ve her If Clause yapısının a) [Type 0] 
‘doğal olaylar’, ‘bilimsel gerçekler’, ‘genel-geçer durumlar’, ‘rutin işler’, 
‘alışkanlıklar’, b) [Type 1] ‘koşul gerçekleştiği takdirde içinde bulunduğumuz anda 
veya gelecekte gerçekleşmesi mümkün olan iş, oluş ve eylemler’, c) [Type 2] 
‘içinde bulunduğumuz anda veya gelecekte gerçekleşmesi mümkün olmayan 
ancak gerçekleştiğinde ihtimal dahilinde neler olabileceği düşünülen iş, oluş ve 
eylemler’, ve d) [Type 3] ‘geçmişe yönelik pişmanlıklar’ ifade etmesidir. Bu 
ünitemizde ağırlıklı olarak ‘Type 1’ ve ‘Type 2’ yapılarını dikkate alacağız. 

Koşul cümleleri: tip 0 (Conditional clauses: type 0) 
 If Clause: Type 0 olarak adlandırılan Koşul Cümlesi Tip 0, doğal olayları, 
bilimsel gerçekleri, genel-geçer durumları, rutin işleri ve alışkanlıkları koşul veya 
koşullar sunarak ifade etmemizi sağlar. Tip 0, gerçek ve genel iş, oluş ve eylemleri 
ifade etmesi açısından diğer türlerle kıyaslandığında daha resmi bir yapıya sahiptir.   

Ö
rn

ek
•If I need you, I will call you. [Olumlu cümle]
•(Eğer sana ihtiyacım olursa, seni arayacağım.)

•If you need any help, will/can you call me? [Evet/hayır cevaplı 
soru cümlesi]

•(Eğer yardıma ihtiyacın olursa, beni arar mısın/arayabilir misin?)

•If you need any help, what will you do? [Soru zamirli soru 
cümlesi]

•(Eğer yardıma ihtiyacın olursa, ne yaparsın?)

•If you need any help, let me know. [Emir kipi]
•(Eğer yardıma ihtiyacın olursa, bana haber ver.)

•If you need any help, please don’t call anybody, but me. [Emir 
kipli rica cümlesi]

 
Koşul cümlesi ve ana 

cümle sırasıyla ard arda 
kullanıldığında, her iki 
cümle arasında virgül 

kullanılmalıdır. 
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Dilbilgisel yapısı açısından bakıldığında, If Clause: Type 0 (Koşul Cümlesi Tip 
0) yalın bir yapıya sahiptir. Burada en çok dikkat etmemiz gereken husus, tip 0 
koşul cümlesinde ve ana cümlede, ağırlıklı olarak the Present Simple Tense (geniş 
zaman), the Present Perfect Tense (bu zaman yapısının Türkçemizde herhangi bir 
isim karşılığı bulunmadığından bu zaman yapısını sadece özgün ismiyle anmak 
zorundayız) ve geniş zamanlı kipler kullanmak durumunda oluşumuzdur.  

 
 
 
 

Ö
rn

ek
•If you heat water over 100 degrees Celsius, it boils. 
•(Eğer suyu 100 santigrad derecenin üzerinde ısıtırsan, su kaynar.) 
•[doğal bir olay; bilimsel bir gerçek]

•If you heat ice, it melts. (Buzu ısıtırsan, buz erir.)
•[doğal bir olay; bilimsel bir gerçek]

•If you invest in gold, you make a gain.
•(Eğer altına yatırım yaparsan kâr elde edersin.)
•[genel-geçer bir durum]

•If a person eats too much sugar, he becomes unhealthy.
•(Eğer bir insan çok fazla şeker tüketirse, sağlıksız olur.)
•[bilimsel bir gerçek; alışkanlık]

 
Koşul cümleleri, gerek 

konuşma gerekse 
yazma dilinde yaygın 

olarak ana cümle 
öncesinde kullanılır. 
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 If you do regular exercise, you keep fit.  (Eğer düzenli egzersiz 
yaparsan, sıkı bir vücuda sahip olursun.) 

If you do regular exercise, you keep fit. 

   Conditional Clause, Main Clause 

(The Present Simple Tense), (the Present Simple Tense) 

[If Clause=the Present Simple Tense veya Present Modals] , [Main 
Clause= the Present Simple Tense veya Present Modals] 

If she does her homework on time, she feels happy and peaceful.  (Eğer 
ödevini zamanında yaparsa, kendini mutlu ve huzurlu hisseder.)  

If she does her homework on time (the Present Simple Tense), she feels 
happy and peaceful (the Present Simple Tense). 

[If Clause=the Present Simple Tense veya Present Modals] , [Main 
Clause= the Present Simple Tense veya Present Modals] 

 

 

Di
l B

ilg
isi

 
 

Ö
rn

ek

•If you heat water at 100 °C, it evaporates.
•(Eğer suyu 100 °C’de ısıtırsan, o buharlaşır.) 

•If you heat oil, it blows.
•(Eğer petrolü ısıtırsan, o patlar.) 

•If you freeze water below zero, it turns into ice.
•(Eğer suyu sıfırın altında dondurursan, o buza dönüşür.)

•If it rains a lot, erosion might occur.
•(Eğer çok yağmur yağarsa, erozon olabilir.)

•If I wake up early at the weekend, I never get out of the bed.
•(Eğer haftasonu erken uyanırsam, asla yataktan kalkmam.) 

 
Nadiren, koşul 

cümleleri ana cümleyi 
takiben 

kullanılabilmektedir. Bu 
dizilişte, ana cümle ve 
koşul cümlesi arasında 
herhangi bir noktalama 

işareti kullanılmaz. 
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Ö
rn

ek

•If I arrive at home earlier, I will prepare the dinner.
•(Eğer eve erken gelirsem, akşam yemeğini hazırlayacağım.)

•If your parents decide to move to London, will you go there 
with them?

•(Eğer ailen Londra’ya yerleşme kararı alırlarsa, sen de onlarla 
birlikte gider misin?)

•If you lend me some money, I will pay my debt to my 
neighbour.

•(Eğer bana biraz para ödünç verirsen, komşuma borcumu 
öderim)

•If the teacher gives you homework, could you let me know?
•(Eğer öğretmen sana ödev verirse, beni bilgilendirebilir misin?)

•If I complete my master’s degree this semester, I can go to 
London in summer. (Eğer yüksek lisansımı bu dönem 
tamamlayabilirsem, yazın Londra’ya gidebilirim.)

Koşul cümleleri: tip 1 (Conditional clauses: type 1) 
 If Clause: Type 1 olarak adlandırdığımız Koşul Cümlesi Tip 1, koşul veya 
koşullar gerçekleştiği takdirde içinde bulunduğumuz anda veya gelecekte 
gerçekleşmesi mümkün olan iş, oluş ve eylemleri ifade etmek için kullanılır. Tip 1, 
İngilizcede yaygın olarak real present olarak tanımlanır ve şu anki veya gelecekteki 
gerçek ve belirli iş, oluş ve eylemleri ifade eder. Bu açıdan diğer türlerle 
kıyaslandığında, Tip 1 daha yaygın bir kullanım alanına sahiptir.   

 

 

 

 

 
Koşul cümleleri, ana 
cümle ile zamansal 
açıdan tamamen 

uyumlu olmak 
durumundadır. Yâni, 

her iki cümle 
birbirleriyle uyumlu 

tense’lerle 
çekimlenmelidir. 
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Dilbilgisel yapısı açısından bakıldığında, If Clause: Type 1 (Koşul Cümlesi Tip 
1), Tip 2 ve Tip 3 ile kıyaslandığında basit ve anlaşılır bir yapıya sahiptir. Tip 1 koşul 
cümlesinde, the Present Simple Tense (geniş zaman), the Present Perfect Tense (bu 
zaman yapısının Türkçemizde herhangi bir isim karşılığı bulunmadığından bu 
zaman yapısını sadece özgün ismiyle anmak zorundayız) ve geniş zamanlı kipler 
kullanıyorken, Tip 1 ana cümlesinde ise the Future Time (gelecek zaman) ve 
present&future modals (içinde bulunduğumuz zamana ve gelecek zamana atıfta 
bulunmak için kullandığımız kipler) kullanılır.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ö
rn

ek

•If you call me, I will bring some sandwiches.
•(Eğer beni ararsan, birkaç sandwich getireceğim.)

•If someone looks for me, call me.
•(Eğer beni soran olursa, beni ara.)

•If you need me, I can help you.
•(Bana ihtiyacın olursa, sana yardımcı olabilirim.)

•If I find your keys, I will let you know.
•(Anahtarlarını bulursam seni bilgilendireceğim.)

•If you take more regular exercise, you will be successful.
•(Eğer düzenli egzersiz yaparsan, başarılı olacaksın.)

•If you don’t hurry, we can’t catch the coach.
•(Eğer acele etmezsen, otobüsü yakalayamayız.)
•[If Clause=the Present Simple Tense veya Present Modals], 
[Main Clause= the Future Time veya Present/Future Modals]

 
Koşul cümlesi Tip 0, 

‘doğal olayları’, ‘bilimsel 
gerçekleri’, ‘genel-geçer 
durumları’, ‘rutin işleri’, 

ve ‘alışkanlıkları’ 
koşullarıyla birlikte 

ifade etmek için 
kullanılır. 
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Koşul cümleleri: tip 2 (Conditional clauses: type 2) 
 If Clause: Type 2 olarak adlandırdığımız Koşul Cümlesi Tip 2, koşul veya 
koşullar gerçekleşse bile içinde bulunduğumuz anda gerçekleşmesi mümkün 
olmayan iş, oluş ve eylemleri ifade etmek için kullanılır. Tip 2, İngilizcede yaygın 
olarak unreal present olarak tanımlanır ve içinde bulunduğumuz an ile ilgili, 
gerçekleşmesi mümkün olmayan; ancak, fikir yürüttüğümüz ya da hayal ettiğimiz 
iş, oluş ve eylemleri ifade etmemizi sağlar. Diğer tiplerle kıyaslandığında, gerek 
gerçek dışı iş, oluş ve eylemlerden (yâni, hayallerimizden veya gerçekleşmesi 
mümkün olmayan arzu, duygu ve düşüncelerimizden) bahsetmemizi sağlaması, 
gerekse uyarıda bulunma, tavsiye, öğüt ve fikir verme gibi önemli sosyal iletişim 
işlevlerine sahip olması açısından oldukça önemli bir yere sahiptir ve bu yüzden en 
çok kullanılan İngilizce dilbilgisi yapılarından biridir.  

 
 
 
 

 

 
Koşul cümlesi tip 1, 
koşul gerçekleştiği 

takdirde içinde şu an 
veya gelecekte 

gerçekleşmesi mümkün 
olan iş ve oluşların ifade 

edildiği yapıdır. 
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Ö
rn

ek
•If I were you, I would not do the same mistake. (Senin yerinde 
olsam, aynı hatayı yapmam.)

•If I were you, I would buy a lovely gift to her. (Senin yerinde olsam, 
ona hoş bir hediye alırım.)

•If I broke her heart, I would apologize to her.
•(Onun kalbini kırsam, ondan özür dilerim.) [Şu an. Gerçekleşmesi 
imkânsız bir durum!]

•If he remembered your birthday, he would celebrate your 
birthday.

•(Doğumgününü hatırlasa, doğumgününü kutlar.) [Şu an. 
Gerçekleşmesi imkânsız bir durum!]

•If I knew Ahmet’s phone number, I would / could invite him to my 
wedding ceremony but I don’t know. (Ahmet’in telefon numarasını 
bilsem, onu düğünüme davet ederim / edebilirim ancak onun 
numarasını bilmiyorum.) [Şu an. Gerçekleşmesi imkânsız bir 
durum!]

•If your son lived away from your house, he couln’t visit you every 
day.

•(Oğlun senin evinden uzak bir yerde otursa, her gün seni ziyaret 
edemez.) [Şu an.]

•If we had a chance to live at a village, we could grow vegetables.
•(Bir köyde yaşama şansımız olsa, sebze yetiştirebiliriz.) [Şu an. 
Gerçekleşmesi imkânsız bir durum!]

•If robots could think like human beings, they would control the 
whole world. (Eğer robotlar insanlar gibi düşünebilseler, tüm 
dünyayı el geçirirler.)

•If you prepared for the interview well, you would get the job. 
(Mülakata iyi çalışsan işi alırsın.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilbilgisel yapısı açısından bakıldığında, If Clause: Type 2 (Koşul Cümlesi Tip 
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2), içinde bulunduğumuz ana ait gerçek dışı duygu, düşünce, durum ile iş, oluş ve 
eylemleri ifade etmek için kullanılan bir dilbilgisi yapısı olduğundan, biraz karmaşık 
bir zaman yapısına sahiptir. Bu dilbilgisi yapısında, gerçek dışı duygu, düşünce ve 
durumları, sözün söylendiği zamana göre (the Present Simple Tense) değil, sözün 
söylendiği zamanın bir geçmiş zamanına göre oluştururuz. Başka bir deyişle, koşul 
cümlemizdeki (If Clause’daki) gerçek zamanın bir geçmiş hali olan geçmiş zamanı 
(the Past Simple Tense), ana cümlemizde ise will yardımcı fiili veya can kipinin 
geçmiş zamanlı halleri olan would ve could yapılarını kullanırız. Bundan ötürü, Tip 
2 koşul cümlesinde, the Past Simple Tense (geçmiş zaman) veya Past Modals 
(could; might; had to) (geçmiş zamanlı kipler) kullanıyorken, Tip 2 ana cümlesinde 
ise the past form of will and can (would ve could) and the main verb (will ve can 
yapılarının geçmiş zamanlı hali olan would veya could ile ana fiil) kullanılır.  

Alıştırmalar 

Alıştırma 5.1. Ağağıdaki cümleleri If- Clauses – Type 1 yapısına uygun olarak 
oluşturunuz. 

 
1. If the students __________________ late again, the teacher will be 

furious. (arrive) (Eğer öğrenciler yine geç kalırlarsa, öğretmen 
öfkelenecek.) 

2. If you __________________ for your exams, you will be successful. 
(revise) (Eğer sınavların için konu tekrarı yaparsan, başarılı olacaksın.) 

3. We __________________ out if it doesn’t rain tomorrow. (go) (Eğer yarın 
yağmur yağmazsa dışarı çıkacağız.) 

4. You'll be really energetic tomorrow if you __________________ to bed 
soon. (go) (Eğer kısa süre içinde yatağına gidersen yarın çok enerjik 
olacaksın.) 

5. If the bus __________________ on time, I won't miss the match on TV. 
(come) (Eğer otobüs zamanında gelirse, TV’deki maçı kaçırmayacağım.) 

6. If you __________________ your homework now, you'll feel relaxed. (do) 
(Eğer ödevini şimdi yaparsak, kendini rahatlamış hissedeceksin.) 

7. You'll be happy if you __________________ more often. (smile) (Eğer 
daha fazla gülümsersen mutu olacaksın.) 

8. If it's warm, we__________________ for a picnic. (go) (Eğer hava ılık 
olursa, pikniğe gideceğiz.) 

9. You'll learn English better if you __________________ more time on it. 
(take) (Eğer daha fazla zaman ayırırsan daha iyi İngilizce öğreneceksin.) 

10. If she __________________ going to the gym, she'll lose weight. (keep) 
(Eğer cimnastiğe gitmeye devam ederse, kilo verecek.) 

11. My family will be very upset if you __________________ to phone them. 
(forget) (Eğer aileme telefon etmeyi unutursa, onlar çok üzülecek.) 

 
Koşul cümlesi Tip 2, 

içinde bulunduğumuz 
anda veya gelecekte 

gerçekleşmesi mümkün 
olmayan iş, oluş ve 

eylemleri anlatmamıza 
yardımcı olan yapıdır. 
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12. I __________________ very happy if I graduate from the university. (be) 
(Eğer üniversiteden mezun olursam çok mutlu olacağım.) 

13.  If you __________________ fashionable clothes, they will notice you. 
(wear) (Eğer modaya uygun kıyafetler giyinirsen, onlar seni fark edecek.) 

14. If you take a high grade at the exam, you __________________ the 
chance to study in Europe. (get) (Eğer sınavda yüksek bir puan alırsan, 
Avrupa’da okuma şansına sahip olacaksın.) 

15. If you do not go home tonight, your parents __________________ 
worried and upset. (get) (Eğer bu gece eve gitmezsen, alien kaygılanacak 
ve üzülecek.) 

 

Alıştırma 5.2. Ağağıdaki cümleleri If- Clauses – Type 2 yapısına uygun olarak 
oluşturunuz. 

1. If we (have) ___________ a car, we (visit) ___________ wonderful places 
in Turkey. (Arabamız olsa, Türkiye’deki harika yerleri ziyaret ederiz.) 

2. If he (have) ___________ more time, he (learn) ___________ German. 
(Onun daha fazla zamanı olsa, Almanca öğrenir.) 

3. If you (tell) ___________ lie about the burglary, the police (be) 
___________ very angry. (Hırsızlık hakkında yalan söylesen, polis çok 
sinirlenir.) 

4. She (spend) ___________ less money on this skirt if it (be) ___________ a 
bargain. (Eteğin fiyatı çok düşük olsa, onun için daha az para harcar.) 

5. We (help) ___________ you if we (know) ___________ your problem. 
(Sorununu bilsek, sana yardımcı oluruz.) 

6. I (buy) ___________ a beautiful villa if I (have) ___________ money. 
(Param olsa, güzel bir villa alırım.) 

7. If I (feel) ___________ better, I (go) ___________ out with you. (Kendimi 
daha iyi hissetsem, sizlerle birlikte dışarı çıkarım.) 

8. If you (go) ___________ to England more often, your English (be) 
___________ better. (İngiltere’ye daha sık gidip gelsen, İngilizcen daha iyi 
olur.) 

9. If you __________ (go) to bed earlier, you __________ (not be) so tired. 
(Yatağa daha erken girsen, çok yorgun olamazsın.) 

10. If the weather __________ (no be) so cloudy and windy, we __________ 
(go) to the park. (Hava bu kadar çok bulutlu ve rüzgârlı olmasa, parka 
gideriz.) 

11. If I __________ (be) the King of England, I __________ (give) everyone 
lovely presents. (İngiliz kralı olsam, herkese çok hoş hediyeler veririm.) 

12. If I __________  (be) a gardener, I __________ (love) flowers and plants. 
(Bahçevan olsam, çiçekleri ve bitkileri severim.) 

 
Koşul cümlesi Tip 0’da 
gerek koşul cümlesi, 
gerekse ana cümle 

geniş zaman ile 
çekimlenir. 
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13. If it __________ (rain), you __________ (get) wet. (Yağmur yağsa, 
ıslanırsın.) 

14. He __________ (go to) the theatre if you __________ (give) him your 
ticket. (Ona biletini versen, o tiyatroya gider.) 

15. We __________ (buy) a larger house if we __________ (have) more 
money. (Daha fazla paramız olsa, daha büyük bir ev alırız.)  

 
 
 

Dil bilgisi bölümündeki kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 5.1.’de 
verilmiştir. 

Tablo 5.1. Dil Bilgisi Bölümü Kelimeleri 

Never Asla Slowly Yavaşça 
Get up Yataktan kalkmak Understand Anlamak 
Key Anahtar Clearly Açıkça 
More Daha çok Carefully Dikkatlice 
Regular Düzenli Accountant Hesap Uzmanı 
Exercise Egzersiz Heart Kalp 
Absoulutely Kesinlikle; Mutlaka Take part Yer almak 
Successful Başarılı Theme park Eğlence parkı 
Hurry Acele etmek; Telaş Let İzin vermek 
Catch Yakalamak Abroad Yurtdışı  
Bunch Buket Bungalow Bungalov 
Math Matematik On time Zamanında 
High score Yüksek puan Lesson Ders 
University entrance 
examination 

Üniversiteye giriş 
sınavı Chance Şans 

Address Adres  Earn Para kazanmak 
Queen Kraliçe  Much Çok 
Ticket Bilet  Miss Kaçırmak; Özlemek 
Gardener Bahçevan  Flight Uçuş 

Enough Yeterince  Late Geç 

Motorcycle Motorsiklet  Again Tekrar 
Carefully Dikkatlice  Lecturer Öğretim görevlisi 
Easily Kolayca  Furious Öfkeli 

Politically Politik olarak Revise  
Yeniden gözden 
geçirmek 

Biased Taraflı; Meyilli; 
Öznel Energetic Enerjik 

Be exposed to Maruz kalmak Match Maç; Eşleşmek 
Misinformation Yanlış Homework Ev ödevi 

 
Koşul cümlesi tip 1’de 

koşul cümlesi geniş 
zaman ile 

çekimlenirken ana 
cümle gelecek zaman 

veya geniş zamanlı 
kiplerle çekimlenir. 
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bilgilendirme 
Misleading Yanlış yönlendirme Feel Hissetmek 
High grade Yüksek puan Relaxed Rahatlamış  
Apologize Özür dilemek Smile Gülümsemek  
Break Kırmak; Mola; Tatil Gym Spor salonu  
Invest in Yatırım yapmak Lose Kaybetmek  
Consume Tüketmek  Weight Kilo  

Keep fit 
Sıkı ve sağlıklı 
vücuda sahip 
olmak Keep Devam etmek 

Peaceful Huzurlu Upset Üzgün  

Lend Ödünç vermek Phone 
Telefon etmek; 
Telefon 

Decide  Karar vermek Graduate Mezun olmak 
Provide Sağlamak Fashionable Modaya uygun 
Place Yer; Mekân Notice Fark etmek 
Quite hard Çok fazla Wear Giymek  

Lie Yalan; Yalan 
söylemek Wonderful Harika  

Burglary Hırsızlık Beach Kumsal  
Spend Harcamak Volley Voleybol  
Less Daha az Choose Tercih etmek 
Skirt Etek Evaporate Buharlaşmak 

Bargain Pazarlık yapmak; 
Ucuz mal Heat Isıtmak 

Buy Satın almak Melt Erimek 
Beautiful Güzel Mistake Hata  
Pass Geçmek Arrive Bir yere varmak 
Theatre Tiyatro   
          
          
          
          
          
          

 
Koşul cümlesi tip 1’de 
ana cümle içerisinde 

çekimsiz yardımcı 
fiillerin (kiplerin) 

kullanımı pek yaygın 
değildir. 
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At an Electronics Store 

Sales Assistant: Hello, can I help you? 

Customer:  I would like to buy a laptop. What brands do you have? 

Sales Assistant: We have all main brands. 

Customer:  OK. How much is that? 

Sales Assistant: Which one? 

Customer:  The smaller one. 

Sales Assistant: Let me check, please. How would you like to pay? 

Customer:  I can pay in cash or by credit card. 

Sales Assistant: If you pay by credit card, the price will be 899 TL. 

Customer:  What if I pay in cash? 

Sales Assistant:  If you pay in cash, I will give you 10% discount. That is, the 
price will be 810 TL. 

Customer:  Can you sell it for 800 TL. 

Sales Assistant: Why not. Let’s make it 800 TL. 

Customer:  Thanks for your kindness. One more question. Is it under 
guarantee? 

Sales Assistant:  Yes, it is under guarantee of two years. If I were you I would 
take that bigger one, because it is the same price but it is 
under guarantee for four years. 

Customer:  Thank you but I will take the smaller one. 

Sales Assistant: Ok. Here you are. 

Customer: Thank you. 

Sales Assistant: Not at all. Enjoy your new laptop. 

 

Di
al

og
ue

 

KONUŞMA  
 

 
Koşul cümlesi tip 2’de 
koşul cümlesi geçmiş 

zaman ile 
çekimlenirken ana 

cümle ‘would/could + 
main verb’ 

kombinasyonu ile 
oluşturulur. 
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Konuşma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 5.2.’de verilmiştir. 

Tablo 5.2. Konuşma Bölümü Kelimeleri 

Brand  Marka  Pay Ödemek  
Main Esas; Başlıca Lucky Şanslı  
In cash Nakit Price Ücret 
By credit card Kredi kartı ile Kindness Nezâket  
Discount İndirim; İskonto Why not Neden olmasın 
Under guarantee Garanti altında Check Kontrol etmek 
Sell Satmak  Let  İzin vermek 
More Daha  Hear Duymak 
Not at all Bir şey değil   

Çeviri (Diyalog) 

Bir Elektronik Mağazasında 

Satış Temsilcisi:  Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? 

Müşteri: Bir laptop satın almak istiyorum. Sizde hangi markalar 
mevcut? 

Satış Temsilcisi:  Tüm markaları satmaktayız. 

Müşteri:   Peki. Şu ne kadar? 

Satış Temsilcisi:  Hangisi? 

Müşteri:   Daha küçük ebatlı olanı. 

Satış Temsilcisi:  Ürünün fiyatına bakmama izin verin lütfen. Ödemenizi nasıl 
yapmak istersiniz? 

Müşteri:   Nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilirim. 

Satış Temsilcisi:  Eğer kredi kartıyla ödemenizi gerçekleştirirseniz, ücret 3899 TL 
şeklinde olacaktır. 

Müşteri:   Peki ya nakit ödeme yaparsam? 

Satış Temsilcisi:  Eğer nakit ödeme yaparsanız, size %10’luk iskonto yapacağım. 
Böylelikle, fiyat 3510 TL’ye düşmüş olacak.  

Müşteri:   Fiyatı 3400 TL yapabilmeniz mümkün mü? 

Satış Temsilcisi:  Neden olmasın! Fiyatı 3400 yapalım. 

 
Koşul cümlelerinde en 

yaygın olarak kullanılan 
türler, Tip 1 ve Tip 2’dir. 
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Müşteri:   Nezaketinizden ötürü teşekkür ediyorum. Bir sorum daha var. 
Ürün garantili mi?   

Satış Temsilcisi:  Evet, ürünümüz iki yıl garantilidir. Sizin yerinizde olsam, ebat 
olarak daha büyük olanını tercih ederdim çünkü büyük olan 
dört yıl garantili. 

 
Müşteri:   Teşekkür ediyorum ancak ben küçük olanı almak istiyorum. 

Satış Temsilcisi:  Peki. Buyrun.   
 
Müşteri:    Teşekkür ederim. 
 
Satış Temsilcisi: Bir şey değil. Yeni dizüstü bilgisayarınız hayırlı olsun. 
 

Alıştırma 5.3. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları seçeneklerden en uygun 
olanını bularak doldurunuz ve harflerini cümle başındaki parantez içine yazınız.   

(__) 1- If you pay in cash, I _____ give you 10% discount. (Eğer nakit ödeme 
yaparsanız, size %10’luk bir iskonto uygularız.) 

(__) 2- If I _____ you I would take that bigger one. (Sizin yerinizde olsam, daha büyük 
olanı alırım.) 

 (__) 3- If you _____ by credit card, the price will be 899 TL. (Eğer kredi kartı ile ödeme 
yaparsanız, fiyat 899 TL olacak.) 

A- will 

B- pay 

C- were 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koşul cümlelerinde 

kiplerin kullanımı pek 
yaygın değildir. Kipler 

daha çok ana 
cümlelerde karşımıza 

çıkar. 
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OKUMA

 

 

Okuma bölümündeki kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 5.3.’te verilmiştir. 

Shapes and Characters 

People have different types of faces, and the shape of a person’s 
face is very important for the Chinese because the shape of your face 
shows your general character. According to the Chinese, there are 
eight types of face and each face type has different features: 

1. If you have a round face you are very intelligent and you are 
confident. People with round faces usually live long. 

2. Diamond is another shape of face. Usually famous movie stars have 
diamond faces. According to the Chinese you will be lucky if you 
meet someone with a diamond face before you go to a meeting. 
These people are usually lucky people. 

3. If you have a rectangular face you are intelligent and creative. They 
are also hardworking and reliable people. The most important thing 
for them is their work. 

4. Square faces are usually generous and honest. The most important 
thing for them is their friends. Square faces are lucky and live long. 

5. People with wide forehead and a pointed chin are lively and 
intelligent. If you have such a face you can be depressed easily. 

6. If you have a wide jaw and narrow forehead you will get many things 
such as money, strength, etc. during your life.  

7. People with wide foreheads and square chins usually like to attract 
attention. They usually live long. 

8. If you have wide foreheads and high cheekbones you have a strong 
character. These people are also very energetic. 

Of course these are the ideas of the Chinese. They were not 
confirmed scientifically. So you may have problems if you evaluate people 
only with these ideas. Conversation is the best way of understanding people. 
If you talk to people you will understand them much better. 

 

 

Re
ad

in
g 

 
Koşul cümleleri, günlük 

hayat konuşma ve 
yazma dilinde yaygın bir 

şekilde 
kullanılmaktadır. 
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 Tablo 5.3. Okuma Metni Kelimeleri 

According to -e göre  Cheekbone Elmacık kemiği 

Feature Özellik Confirm Doğrulamak;  
Onaylamak 

Round Oval; Yuvarlak Shape Şekil 
Confident Kendine güvenen Character Karakter 

Diamond Elmas; Elmas 
şeklinde Type              Tip; Tür 

Rectangular Dikdörtgen Chinese Çinli 
Evaluate Değerlendirmek Show  Göstermek 

Conversation Diyalog General   Genel 

Forehead Alın Each  Her biri 
Pointed Sivri uçlu Different  Farklı 
Chin Çene  Attract  Cezp etmek   
Narrow  Dar Intelligent  Zeki 
Attention Dikkat; İlgi Another  Bir diğer 
Famous Ünlü Usually Genellikle 
Meeting Toplantı Creative  Yaratıcı 
Reliable Güvenilir Generous  Cömert 
Honest Dürüst Lively  Hayat dolu 
Depressed Depresif Jaw  Çene 

Strength 
Güçlü olunan 
yön; Güç   

Çeviri (Okuma Metni) 

Şekiller Ve Karakterler 

İnsanlar farklı yüz tiplerine sahiptir ve bir insanın yüz şekli Çinliler için büyük 
önem taşımaktadır çünkü yüz şekli sizing genel karakterinizi ortaya çıkarır. Çinlilerre 
gore, sekiz yüz şekli bulunmaktadır ve her bir yüz şeklinin farklı özellikleri vardır:  

• Eğer oval bir yüz yapısına sahipseniz, siz çok zeki ve güven duygusuna sahip bir 
insansınız. Oval yüzlü insanlar genellikle uzun yaşarlar. 

• Elmas ise bir başka yüz şeklidir. Genellikle ünlü film yıldızları elmas yüz şekline 
sahiptirler. Çinlilere gore, eğer bir toplantı veya buluşmaya katılmadan önce 
elmas yüz şekline sahip biriyle karşılaşırsanız, şansınız açık olacaktır. Bu tür 
insanlar genellikle şanslı insanlardır.  

• Eğer dikdörgen yüz şekline sahipseniz, zeki ve yaratıcısınızdır. Bu tür insanlar 
aynı zamanda çalışkan ve güvenilir olurlar. Onlar için en önemli şey, iş ve 
çalışma hayatıdır.  

• Kare yüzlüler genellikle cömert ve dürüsttür. Onlar için en önemli şey, 
arkadaşlarıdır. Kare yüzlüler şanslı ve uzun ömürlüdürler.  

 
İngilizcede koşul 
cümleleri ile aynı 

anlama ve işleve sahip 
bağlaçlar 

bulunmaktadır. 
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• Geniş alınlı ve sivsi çeneli insanlar ise hayat dolu ve zekidirler. Eğer böyle bir 
yüz şekline sahipseniz, kolayca depresyona girebilen birisinizdir.  

• Eğer geniş çene ve dar alın bölgesine sahipseniz, yaşamınız boyunca para, güç 
gibi birçok şey elde edeceksiniz.  

• Geniş alın ve kare çeneli insanlar genellikle dikkatleri üzerlerine çekmekten 
hoşlanırlar. Genellikle uzun yaşarlar.  

• Geniş alın ve iri elmacık kemiklerine sahipseniz, güçlü bir karaktere 
sahipsinizdir. Bu insanlar aynı zamanda çok enerjiktirler.  

Bunlar tabii ki Çinlililerin görüşleri ve bilimsel olarak henüz kanıtlanabilmiş 
değiller. Bu yüzden, eğer insanları sadce bu fikirlere dayanarak değerlendirirseniz, 
sorun yaşayabilirsiniz. İletişim, insanları anlamanın en iyi yoludur. Eğer insanlarla 
konuşursanız onları daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 5.5. Şekillerle kelimeleri eşleştiriniz. 

a) rectangular      b) square      c) triangle      d) pentagon e) diamond f) round 

     

 

 

 

1.________   2. ________   3. _________   4. _________   5. __________   6. _________ 

 

Alıştırma 5.6. Okuduğunu Anlama 

Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplandırınız. Doğru mu, Yanlış mı? (D/Y?) 
1. If you have a round face you don’t live long. _____ (Eğer oval bir yüzün varsa, 

uzun yaşamazsın.) 
2. If someone has a rectangular face you shouldn’t trust him/her. _____ (Eğer 

birinin dikdörtgen bir yüzü varsa, ona güvenmemelisin.) 
3. If you have a square face, friends are very important for you. _____ (Eğer kare 

bir yüzün varsa, arkadaşlar senin için çok önemlidir.) 
4. People with wide foreheads and square chins never live long. _____ (Geniş 

alınlı ve kare çeneli insanlar asla uzun yaşamazlar.) 
5. If you talk to people, you can understand them better. _____ (Eğer insanlarla 

konuşursan onları daha iyi anlayabilirsin.)   
6. If you are only interested in shape of people’s face, you might have problems. 

___ (Eğer sadece insanların yüzünün şekli ile ilgileniyorsanız, sorunlarınız 
olabilir.) 

 
Koşul cümleleri, koşul 
bildirmenin yanı sıra 
fikir verme, öneride 
bulunma ve uyarıda 
bulunma gibi çeşitli 

işlevlere sahiptir.   
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Alıştırma 5.7. Kelimeleri boşluklara yerleştiriniz. 

solved conversation according to watch depressed 

1. I didn’t __________ the news on TV. (TV’de haberleri izlemedim.) 
2. Everybody watched their __________ on TV. (Herkes onların TV’deki 

konuşmalarını izledi.) 
3. ____________ the Chinese, shapes of faces have different meanings. 

(Çinlilere gore, yüz şekillerinin farklı anlamları vardır.) 
4. They ____________ the problem successfully. (Onlar problemi başarıyla 

çözdü.) 
5. He has many problems these days; therefore, he is __________. (Onun şu 

sıralar çok fazla sorunu var; bu yüzden, depresyonda.) 
 

Alıştırma 5.8. Kelimelerle tanımlarını eşleşiriniz. 

1. Dependent 1. Efficiently, successfully ____ 
2. Disappear 3. A computer programme. It searches documents or 

files on the Internet. ___ 
4. Communicate 5. He/she needs others’ help. ____ 
6. Effectively 7. Uninteresting ____ 
8. Boring 9. To get access____ 
10. Reach 11. To become lost or invisible, go away, vanish____ 
12. Search 

engine 
13. To be connected with others____ 

Cevaplar 

Alıştırma 5.1. Ağağıdaki cümleleri If- Clauses –Type 1 yapısına uygun olarak 
oluşturunuz. 

1.arrive, 2.revise, 3.will go, 4.go, 5.comes, 6.do, 7.smile, 8.will go, 9.take, 
10.keeps, 11.forget, 12.will be, 13.wear, 14.will get, 15.will get 

Alıştırma 5.2. Ağağıdaki cümleleri If- Clauses –Type 2 yapısına uygun olarak 
oluşturunuz. 

1.had/would visit, 2.had/would learn, 3.told/would be, 4.would spend/were, 
5.would help/knew, 6.would buy/had, 7.felt/would go, 8.went/would be, 
9.went/would not be, 10.were not/would go, 11.were/would give, 
12.were/would love, 13.rained/would get, 14.would go/gave, 15.would 
buy/had 

Alıştırma 5.3. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları seçeneklerden en uygun olanını 
bularak doldurunuz ve harflerini cümle başındaki parantez içine yazınız.   

 
Koşul cümlesi tipleri 
arasında en yaygın 
olarak kullanılanları 

Tip 1 ve Tip 2’dir. 
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Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Koşul Cümlesi Tip 2 yapısını kullanarak, ne tür koşullar 

gerçekleşirse ne gibi iş, oluş ve eylemler 
gerçekleştirebileceğinizi yazınız.

• Koşul Cümlesi Tip 2 (If I were you, I would...) yapısını 
kullanarak birine veya birilerine tavsiyelerde bulununuz.

• Bir elektronik mağazasında almak istediğiniz ürünü istediğiniz 
özeliklerde satın alma egzersizleri yapınız.

1.a, 2.c, 3.b 

Alıştırma 5.4. Aşağıdaki kelimeleri tanımlarıyla eşleştirelim. 

  1.b, 2.d, 3.c, 4.a, 5.f, 6.e 

Alıştırma 5.6. Aşağıdaki soruları okuma parçasına göre cevaplayınız. Doğru mu, Yanlış 
mı? D/Y? 

  1.Y, 2.Y, 3.D, 4.Y, 5.D, 6.D 

Alıştırma 5.7. Kelimeleri boşluklara yerleştiriniz. 

 1.watch, 2.conversation, 3.according to, 4.solved, 5.depressed 

Alıştırma 5.8. Kelimelerle tanımlarını eşleşiriniz. 

  1.c, 2.f, 3.g, 4.a, 5.d, 6.e, 7.b 
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Ö
ze

t •CONDITIONAL CLAUSES (KOŞUL CÜMLELERİ) 
•Koşul cümleleri, bir yan cümlele türüdür ve anlamlı olabilmeleri için ana 

cümleye ihtiyaç duyarlar.
•Örn.; If I were you... (Senin yerinde olsam...)

•Örnekte görüldüğü üzere, ana cümlesi olmayan bir koşul cümlesi, anlam ve 
işlev yönünden eksik bir cümle olarak karşımıza çıkacaktır. Koşul cümlelerini 
anlamlı kılabilmek için koşul cümlelerini ana cümle ile kullanmamız 
gerekmektedir.

•Örn.; If I were you, I would give up smoking. (Senin yerinde olsam sigara 
içmeyi bırakırım.)

•Türkçemizde şart cümleleri olarak da adlandırılan koşul cümleleri, adından 
da anlaşılacağı üzere, gerçekleşip gerçekleşmemesi birbirine bağlı iş, oluş ve 
eylemleri ifade etmek için kullanılır. Başka bir deyişle, koşul cümleleri, bir 
işin, oluşun ve eylemin gerçekleşip gerçekleşmemesinin, diğer iş, oluş ve 
eylemin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi şartına bağlı olduğunu ifade 
etmek için kullanılır. 

•Örn.; If you do not have any health problem, you can be a pilot. (Eğer 
herhangi bir sağlık sorunun yoksa, pilot olabilirsin.)

•Örnekte  görüldüğü üzere, yukarıdaki sözün söylendiği kişinin Türk Hava 
Kuvvetleri bünyesinde görev yapabilmesi, herhangi bir sağlık sorununun 
olmaması koşuluna bağlıdır. Dolayısıyla, yan cümle koşul bildirme anlamında 
ana cümleyi desteklemekte ve genel olarak anlamlı bir bütün 
oluşturmaktadırlar.

•Kuşul bildiren bir cümleye koşul cümlesi veya ana cümle ile başlanabilir ve 
bu cümle dizilimi çeşitliliği cümlede herhangi bir anlamsal farklılığa sebep 
olmaz. Ancak kullanım yaygınlığı açısından bakılırsa, cümleye koşul cümlesi 
ile başlamanın daha çok tercih edildiği gözlemlenmektedir. Eğer yazı dilinde 
cümleye koşul cümlesi ile başlarsak, koşul cümlesi ve ana cümle arasında 
mutlaka virgül işaretini kullanmalıyız.

•Örn.; 'If I were you, I would buy a German car.' (Senin yerinde olsam, bir 
Alman otomobili alırım.) 
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Ö
ze

t (
de

va
m

ı) •Cümleye koşul cümlesi ile değil de ana cümle ile başlıyorsak, bu iki cümle 
arasında herhangi bir noktalama işareti kullanmamız gerekmez çünkü iki 
cümle arasına denk gelecek if bağlacı, iki cümleyi yapısal ve anlamsal olarak 
birbirine bağlama görevi görecektir.

•Örn.; 'I would buy a German car if I were you.' (Bir Alman otomobili alırdım 
senin yerinde olsam.) 

•Koşul cümlesi ile ana cümle arasında mutlaka zaman uyumu olmalıdır; aksi 
halde, koşul cümlesi ve ana cümle arasındaki zamansal ve yapısal ilişki 
bozulur. Her bir koşul cümlesi türünün (Tip 1 ve Tip 2 gibi), taşıdığı anlama ve 
işleve göre belirli bir zaman çekimlemesi vardır. 

•Örn.; If I were you, I would invest in land. (Senin yerinde olsam arsaya 
yatırım yaparım.) [Type 2]

•Örnekte görüldüğü üzere, koşul cümlemiz geçmiş zaman ile  (If I were you) 
çekimlendiğinden dolayı ana cümlemizde de geçmiş zamanlı bir yapı ile  (I 
would invest in land) oluşturulmuştur.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. If you __________ water over 100 degrees Celcius, it boils. 

Which of the following completes the conditional clause above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki koşul cümleciğini doğru şekilde tamamlar? 
a) heat 
b) can heat 
c) will heat 
d) heated 
e) would heat 

 

2. If you heat ice, it __________. 

Which of the following completes the main clause above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ana cümleciğini doğru şekilde tamamlar? 
a) has molten 
b) melts 
c) will have melted 
d) will be melting 
e) had molten 

 

3. If it rains a lot, erosion __________. 

Which of the following completes the main clause above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ana cümleciğini doğru şekilde tamamlar? 
a) will be occurred 
b) has occurred 
c) might occur 
d) will have occurred 
e) is occuring 

 

4. If I arrive at home earlier, I __________ the dinner. 

Which of the following completes the main clause above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ana cümleciğini doğru şekilde tamamlar? 
a) was preparing 
b) have prepared 
c) am preparing 
d) will prepare 
e) will have prepared 
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5. If your parents decide to move to London, will you go there with them? 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Eğer ailen Londra’ya yerleşme kararı alırlarsa, sen de onlarla birlikte git 

lütfen. 
b) Eğer ailen Londra’ya yerleşme kararı alırlarsa, sen de onlarla birlikte 

gitmiş olur muydun? 
c) Eğer ailen Londra’ya yerleşme kararı almış olsalardı, sen de onlarla 

birlikte gitmiş olur muydun? 
d) Eğer ailen Londra’ya yerleşme kararı alırlarsa, sen de onlarla birlikte gider 

miydin? 
e) Eğer ailen Londra’ya yerleşme kararı alırlarsa, sen de onlarla birlikte 

gidercek misin? 
 

6. If I were you, I would not do the same mistake. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Senin yerinde olsam aynı hatayı yapmamış olacaktım. 
b) Senin yerinde olsam aynı hatayı yapmayacağım. 
c) Senin yerinde olsam aynı hatayı yapmazdım. 
d) Senin yerinde olsam aynı hatayı yapmayabilirim. 
e) Senin yerinde olsam aynı hatayı yapar mıyım? 

 

7. If I were you, I would buy a lovely gift to her. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Senin yerinde olsam, ona güzel bir hediye alacağım. 
b) Senin yerinde olsam, ona güzel bir hediye alırım. 
c) Benim yerimde olsan, ona güzel bir hediye alırsın. 
d) Benim yerimde olsan, ona güzel bir hediye alacaksın. 
e) Benim yerimde olsan, ona ne alırsın? 

 

8. If he remembered your birthday, he would celebrate your birthday. 
Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Eğer doğumgününü hatırlarsa, doğumgününü kutlar mı? 
b) Eğer doğumgününü hatırlarsa, doğumgününü kutlamış olur mu? 
c) Eğer doğumgününü hatırlamış olsaydı, doğumgününü kutlayacak. 
d) Doğumgününü hatırlasa, doğumgününü kutlar. 
e) Eğer doğumgününü hatırlarsa, doğumgününü kutlayacak. 
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9. Thomas: When are you going to London? 

Shelby: If I __________ my master’s degree this semester, I can go to London 
in summer. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar? 
a) complete 
b) would complete 
c) will have completed 
d) have completed 
e) completed 

 

10. Reporter: Is Ahmet coming to your wedding ceremony? 
Governor: If I _____ Ahmet’s phone number, I would / could invite him to my 
wedding ceremony but I don’t know his number. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerin hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar? 
a) will knowing 
b) can know 
c) is knowing 
d) knows 
e) knew 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 
1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.c, 7.b, 8.d, 9.a, 10.e 
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I WISH HE WOULD RETURN 
VERY SOON 

YABANCI DİL II 
Öğr. Gör.  Gökhan 

YÜKSEL 

ÜNİTE 

6 

HE
DE

FL
ER •Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

•İçinde bulunduğunuz anda 
hoşunuza gitmeyen olay, durum, 
eylem ve memnuniyetsizliklerinizi 
ifade edebilecek,

•Gelecekte gerçekleşmesini 
dilediğiniz olay ve durumları ifade 
edebilecek,

•Geçmişte yapılmış, gerçekleşmiş 
bir iş veya olaydan duymuş 
olduğunuz pişmanlığı ifade 
edebileceksiniz.

İÇ
İN

DE
Kİ

LE
R

• Dil Bilgisi
• Wish Clauses

• Konuşma
• Visiting Someone Without An 

Appointment
• Okuma

• People's Wishes

© Bu ünitenin tüm yayın hakları Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’ne aittir. Yazılı izin alınmadan 
ünitenin tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltımı ve 
dağıtımı yapılamaz. 
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I WISH HE WOULD RETURN VERY SOON

Dil Bilgisi
Wish Clauses

Konuşma
Visiting Someone Without An Appointment

Okuma
Pople's Wishes
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GİRİŞ  
İngilizce dil bilgisinde geçmiş, şimdi ve gelecek ile ilgili istek, dilek, şikâyet 

veya hoşnutsuzluk gibi durumları anlatmak için kullanılan cümle türleri wish 
clauses başlığı altında anlatılmaktadır. Wish kelime anlamı olarak istek, dilek 
anlamı taşımaktadır, clause kelimesi ise cümlecik anlamındadır. Dolayısıyla bu tür 
cümlecikler Türkçede istek/dilek cümlecikleri olarak ifade edilebilir. Bu tür 
cümleler genelde üç ayrı gruba ayrılarak geçmiş, şimdi ve gelecek ile ilgili 
isteklerimizi belirtir ancak bu zamanlar anlatılmak istediğinde kullanılan zaman 
normalde olduğundan farklıdır. Normalde İngilizcede gelecekle ilgili cümle kurmak 
için will kullanılabiliyorken bu yapıda would veya could kullanılmaktadır; geniş 
veya şimdiki zamanı anlatmak için present tense denilen geniş zaman 
kullanılıyorken bu yapıda yerine simple past denilen geçmiş zaman kullanılır; 
geçmişi anlatırken simple past kullanılırken bu yapıda past perfect denilen 
geçmişin daha öncesini anlatan zaman kullanılmaktadır. Örneklerle belirtmek 
gerekirse; 

• I wish he would stop watching TV. (Keşke televizyon izlemeyi bıraksa.) 
• I wish I were rich. (Keşke zengin olsam.) 
• I wish I had taken my raincoat with me. (Keşke yağmurluğumu yanıma 
alsaydım.) 

 
Örneklerde de görüldüğü gibi cümleler iki bölümden oluşmakta, başta ana 

cümle olan wish yani istemek anlamını taşıyan ana cümle bulunurken sonrasında 
da bu cümleye ait isim cümleciği olan bir yan cümle bulunmaktadır. Ancak şu 
akılda tutulmalıdır ki bu yapıda kullanılan yan cümleler sadece belli yapılarda 
olabilmektedir. Örneklerde de görüldüğü gibi wish ile oluşturulan ana cümleden 
sonraki cümlelerde would, were, had taken gibi geçmiş zamanla ilgili yapılar 
kullanılmıştır ve bu durumda kullanılabilecek yapılar aşağıdaki açıklamalarda 
verilmiştir. 

DİL BİLGİSİ 

Wish Clauses  

İngilizce dilbilgisinde Wish Clause olarak adlandırılan İstek Cümlecikleri, 
içinde bulunduğumuz anda hoşumuza gitmeyen olayları, durumları, eylemleri, 
oluşları ve memnuniyetsizliklerimizi ve geçmişte gerçekleşmiş olaylardan duymuş 
olduğumuz pişmanlıkları ifade etmek için kullanılır. 

Wish fiilini, istemek, dilemek, arzu etmek anlamlarında kullanacağımız zaman 
bir fiil ile birlikte kullanmamız gerekmektedir.   

 
Wish fiili istemek, 

dilemek 
anlamındadır. I wish 
you good luck. (Sana 
iyi şans diliyorum.) 

 
Wish fiili ile 

oluşturulan bir 
cümleden sonra 

başka bir mastar fiil 
de kullanılabilir.  
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İsteğimizi bir başkası aracılığıyla gerçekleştirmek istersek wish yapısının 

hemen ardından nesnemizi (özel bir isim veya şahıs zamiri) getiririz.  

 
Wish Clause yapısı ile en çok kullanılan yapı that clause olarak adlandırdığımız 

isim cümleleridir. Bu isim cümleleri, Present Simple Tense veya Future Tense 
kullanılarak yazılamaz. Yapmamız gereken şey, isim cümlesinde ifade edilen 
eylemin bir derece past (geçmiş zaman) biçimini kullanmaktır. Aşağıdaki örneklerde 
bazı fiiller ve onların past yani geçmiş zamandaki halleri verilmiştir: 
 

• do => did      
• am/is/are => was/were      
• can => could      
• have/has done => had done  
• will=>would  

Ö
rn

ek

•I wish to see the manager as soon as possible.  (Müdürü mümkün 
olduğunca kısa sürede görmeyi istiyorum/arzuluyorum.)

•My brother Hakan wishes to buy a new-model car. (Kardeşim Hakan 
yeni model bir araba almayı istiyor/arzuluyor.)

•Tanrıöver family wishes to move into a new house with a garage. 
(Tanrıöver ailesi garajı olan yeni bir eve taşınmak istiyor/arzuluyor.) 

•I wish to visit my friend this summer. (Bu yaz arkadaşımı ziyaret 
etmeyi istiyorum/arzuluyorum.)

Ö
rn

ek •I wish you good luck in the exam. (Sınavında sana iyi şans 
diliyorum.) 

•My brother Hakan wishes me swift recovery. (Kardeşim Hakan 
bana acil şifalar diliyor.)

•Tanrıöver family wishes them a worry-free journey. (Tanrıöver 
ailesi onlara iyi yolculuklar diliyor.)  

•They wished me success in my new job. (Yeni işimde bana başarı 
dilediler.)
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A wish about the present (Şimdi ile ilgili istek) 

Wish Clause yapısını, içinde bulunduğumuz anda hoşumuza gitmeyen olayları 
ve memnuniyetsizlikleri ifade etmek için wish + subject + past tense” formülüyle 
kullanırız.  

 
A wish about the past (Geçmiş ile ilgili istek) 

Wish Clause yapısını, geçmişte gerçekleşmiş olaylardan duymuş olduğumuz 
pişmanlıkları ifade etmek için wish + subject + past perfect tense formülüyle 
kullanırız. Başka bir ifadeyle olmuş bitmiş bir olayla ilgili yorum yaparken veya 
pişmanlık belitirken bu yapı kullanılır. Ana cümlenin fiili wish iken yan cümle yani 
ana cümleden sonraki cümlede ise İngilizcede past perfect diye adlandırılan 
geçmişin daha öncesini anlatan zaman kullanılır. 

 

Ö
rn

ek •You are a quite lucky guy. I wish I were you now. (Oldukça şanslı 
birisin. Keşke şu an senin yerinde olsam.)

•I can see that your assignment is quite difficult. I wish I could 
help you. (Görevinin oldukça zor olduğunu görebiliyorum. Keşke 
sana yardımcı olabilsem.)

•Unfortunately, I can’t buy her a beautiful gift. I wish I had enough 
money to buy it.   (Ne yazık ki ona güzel bir hediye alamıyorum. 
Keşke onu alabilmek için yeterli param olsa.) 

Ö
rn

ek •Hilal is not as hardworking as Ayşe. She wishes (that) she were as 
hardworking as Ayşe. (Hilal Ayşe kadar çalışkan değil. O, Ayşe 
kadar çalışkan olmayı istemektedir.)

•Nisa works really hard. I wish (that) she didn’t work so hard. (Nisa 
çok çalışıyor. Keşke o bu kadar çok çalışmasa.)

• I can’t do anything for her health problem. I wish (that) doctors 
could do something. (Onun sağlık problemi için elimden hiçbir şey 
gelmiyor. Keşke doktorlar bir şeyler yapabilse.)

 
Wish fiili ile 

oluşturulan bir 
cümleden sonra past 

tense kullanılarak 
şimdi ile ilgili istekte 

bulunulabilir.  
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A wish about the future (Gelecek ile ilgili istek) 

Wish Clause yapısını, gelecekte gerçekleşmesini istediğimiz olayları ifade 
etmek için wish + subject + would/could formülüyle kullanırız. Burada son derece 
dikkat etmemiz gereken nokta şudur ki şayet ana cümle ile yan cümlenin özneleri 
aynı ise, yan cümlede yardımcı fiil olarak could, özneler farklı ise would 
kullanılmalıdır.  

 
 

Ö
rn

ek

•I had classes this morning. Because of that, I missed Formula 1 
Chinese GP. I wish I hadn’t had classes this morning. (Bu sabah 
derslerim vardı. Bundan dolayı, Formula 1 Çin GP’sini kaçırdım. 
Keşke bu sabah derslerim olmasaydı.)

•She wasn’t here yesterday evening. She missed a great party. I 
wish she had been here. (O dün akşam burada değildi. Harika bir 
partiyi kaçırdı. Keşke burada olsaydı.)      

•My father worked late at his office yesterday, so he couldn’t 
attend dinner. I wish he hadn’t worked so late.  (Babam dün 
ofisinde geç saatlere kadar çalıştı, bu yüzden akşam yemeğine 
katılamadı. Keşke geç saatlere kadar çalışmasaydı.)

•My friend broke his leg. I wish he had been more careful. 
(Arkadaşım bacağını kırdı. Keşke daha dikkatli olsaydı.)

Ö
rn

ek

•I have classes next morning. Because of that, I will miss Formula 1 
Chinese GP. I wish I couldn’t have classes next morning. 
(Önümüzdeki sabah derslerim var. Bundan dolayı, Formula 1 Çin 
GP’sini kaçıracağım. Keşke önümüzdeki sabah derslerim olmasa.)

• She won’t be here tomorrow evening. She will miss a great party. I 
wish she would be here tomorrow evening. (O yarın akşam burada 
olmayacak. Harika bir partiyi kaçıracak. Keşke o yarın akşam burada 
olsa.)    

•My father has to work late at his office tomorrow, so he can’t 
attend dinner. I wish he wouldn’t have to work so late.  (Babam 
yarın ofisinde geç saatlere kadar çalışmak zorunda, bu yüzden 
akşam yemeğine katılamayacak. Keşke geç saatlere kadar çalışmak 
zorunda olmasa.)

•He is very noisy. I wish he would be more quiet. (Çok gürültü 
yapyor. Keşke daha sessiz olsa.)

•I cannot go on holiday. I wish I could go. (tatile gidemiyorum. Keşke 
gidebilsem.)

 
Wish fiili ile 

oluşturulan bir 
cümleden sonra 

could veya would 
kullanılarak gelecek 

ile ilgili istekte 
bulunulabilir. 
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Alıştırmalar 
Alıştırma 6. 1 – Aşağıdaki wish yapılı cümleleri, ana cümleyi dikkate alarak 

tamamlayınız. 

1. Unfortunately, I can’t go to the cinema tonight. (Ne yazık ki bu gece 
sinemaya gidemiyorum.) 

I wish____________________________________________________. 

2. I want to see my family more often. But I can’t go to my hometown. 
(Ailemi daha sık görmeyi istiyorum. Ama memleketime gidemiyorum.) 

I wish____________________________________________________. 

3. I live in a crowded city and I don’t like it. (Kalabalık bir şehirde yaşıyorum 
ve ondan hoşlanmıyorum.) 

I wish_____________________________________________________. 

4. I’m really disappointed. Because Nurcan isn’t here. (Gerçekten hayal 
kırkılığına uğradım. Çünkü Nurcan burada değil.) 

I wish____________________________________________________. 

5. My younger brother doesn’t know how to play PC games. (Küçük 
kardeşim bilgisayar oyunlarını nasıl oynayacağını bilmiyor.) 

I wish____________________________________________________. 

6. Our lecturer isn’t here. (Öğretmenimiz burada değil.) 

I wish ___________________________________________________. 

7. Tomorrow is December 14, and it’s my birthday party.  But you are not 
here! (Yarın Aralık 14, ve benim doğumgünüm. Ama sen burada değilsin!) 

I wish___________________________________________________. 

8.  I’m quite busy and I can’t watch the news on TV. (Oldukça meşgulüm ve 
televizyonda haberleri seyredemiyorum.) 

I wish__________________________________________________. 

9. She has got a lot of financial problems. (Birçok maddi problemi var.) 

She wishes _________________________________________________. 

10. My father can’t speak English fluently. (Babam akıcı bir şekilde İngilizce 
konuşamıyor.) 

He wishes________________________________________________. 

 

Alıştırma 6. 2 – Aşağıdaki wish yapılı cümleleri, cümle sonlarında parantez 
içerisinde verilmiş fiilleri kullaranak tamamlayınız. 

Regrets (Pişmanlık) 

 
Wish fiilinden sonra 

mastar (to+fiil) 
kullanılabilir. I wish to 

speak Mr. Jackson. 
(Bay Jackson ile 

konuşmayı 
istiyorum.) 
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1. I wish I _______________ exhausted and left the office. (get NEGATIVE) 
(Keşke yorgun olmasam ve ofisten ayrılsam.) 

2. I wish it _______________ so much. The roads got deteriorated. (rain 
NEGATIVE) (Keşke bu kadar yağmur yağmasa. Yollar kötüleşiyor.) 

3. I wish I _______________ fast, I wouldn't have got a fine. (drive 
NEGATIVE) (Keşke hızlı araba kullanmasaydım, Ceza yemezdim.) 

Wanting change (Değişiklik arzulamak) 
4. I wish I _______________ more time for studying my thesis. (have) 

(Keşke tezime çalışmak için daha fazla zamanım olsa.) 
5. I wish it _______________ more often Mediterranean Region. (rain) 

(Keşke Akdeniz Bölgesine daha fazla yağmur yağsa.) 
Complaint (Şikayet) 
6. I wish he _______________ his hair more often. It looks dirty. (wash) 

(Keşke saçını daha sık yıkasa. Kirli görünüyor.) 
Mixed (Karışık) 
7. I wish I _______________ the money to go abroad for education. 

(Keşke yurtdışı eğitimine gitmek için param olsa.) (have) 
8. I wish you _______________ to your lecturer like that. (speak 

NEGATIVE) (Keşke öğretmeninle böyle konuşmasan.) 
9. I wish we _______________ an expensive laptop. It’s service is so 

expensive. (buy NEGATIVE) (Keşke pahalı bir dizüstü bilgisayar 
almasaydım. Onun servis hizmetleri çok pahalı.) 

10. I wish Hakan _______________ so fast. He may have an accident. (drive 
NEGATIVE) (Keşke Hakan bu kadar hızlı araba kullanmasa. Kaza 
yapabilir.) 

 

Yukarıdaki dil bilgisi bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
6.1.’de verilmiştir. 

Tablo 6.1. Dil Bilgisi Bölümü Kelimeleri 

Wish İstemek Lecturer Eğitmen 
Manager Yönetici, müdür December Aralık 
Model Model Busy Meşgul 
Move Taşınmak Watch İzlemek 
Garage Garaj News Haber 
Luck Şans A lot of Çok 
Swift recovery Acil şifa Financial Mali 
Worry-free journey İyi yolculuklar Exhausted Bitkin 
Guy Adam Office Ofis 
Assignment Görev, ödev Road Yol 
Unfortunately Ne yazık ki Deteriorated Bozulmuş 
Gift Hediye Fast Hızlı 
Health Sağlık Fine İyi 
Classes Dersler Thesis Tez 

 
Wish fiilinden sonra 

mastar, bir isim veya 
nesne zamiri 

kullanılabilir. I wish 
you a happy life. (Size 

mutlu bir hayat 
diliyorum.) 
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Miss Kaçırmak Mediterranean Akdeniz 
Chinese Çinli Hair Saç 
Great Harika Money Para 
Attend Katılmak Abroad Yurtdışı 
Dinner Akşam yemeği Education Eğitim 
Hometown Memleket Expensive Pahalı 
Crowded Kalabalık Service Hizmet 
City Şehir Accident Kaza 
Disappointed Hayal kırıklığına 

uğramış 
Younger brother Küçük kardeş 

KONUŞMA 

 
 

 

Wish fiilinden past 
perfect  kullanımı 

pişmalık bildirir. I wish 
you had been earlier. 

(Bay Keşke daha 
erkenden burada 

olsaydınız.) 

Visiting Someone Without an Appointment 

Clerk: How may I help you? 

A man: I am here to see the manager. And I wish to apply for the job, if possible. 

Clerk: Can I have your name, please? 

A man: My name is Oğuz. 

Clerk: I wish he were here. He has gone out for a meeting. Have you got an appointment 
with him? 

A man: No, I don’t 

Clerk: I wish you had made an appointment before you came, because he is very busy. 

A man: When did he go out? 

Clerk: About half an hour ago. 

A man: Oh, did he? 

Clerk: I wish you had been here one hour ago. 

A man: Is he going to be back? Shall I wait? 

Clerk: If I were you I would wait. He will be back before 4 o’clock. 

A man: I wish he would return very soon because I don’t have time until 4 o’clock. 

Clerk: Please take a seat I will call and ask him when exactly he is going to come back. 

A man: That would be fantastic. Thank you so much. 
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Yukarıdaki konuşma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
6.2.’de verilmiştir. 

Tablo 6.2. Konuşma Bölümü Kelimeler 

I am here Buraya geldim To go out Dışarı çıkmak 
Manager Müdür  One hour ago Bir saat önce 
I am here to see 
the manager 

Müdürü görmek için 
geldim. 

That would be 
fantastic 

Harika olur 

If possible Mümkünse Take a seat! Oturun! 
Have Almak  Exactly Tam olarak 
Can I have your 
name 

İsminizi alabilir 
miyim? 

Very soon Kısa süre içince  

Çeviri (Konuşma) 
Randevu Almadan Birini Ziyarete Gitme  
Sekreter: Size nasıl yardımcı olabilirim? 

Erkek: Müdürü görmek için geldim. Ve mümkünse işe başvuru yapmak istiyorum. 

Sekreter: Adınızı alabilir miyim, lütfen? 

Erkek: Adım Oğuz. 

Sekreter: Keşke burada olsa. Bir toplantı için dışarı çıktı. Onunla randevunuz var 
mı? 

Erkek: Hayır, yok. 

Sekreter: Keşke gelmeden önce randevu alsaydınız, çünkü o çok meşgul. 

Erkek: Ne zaman çıktı? 

Sekreter: Yaklaşık yarım saat önce. 

Erkek: Öyle mi? 

Sekreter: Keşke bir saat önce burada olsaydınız. 

Erkek: Geri gelecek mi? Bekleyeyim mi? 

Sekreter: Sizin yerinizde olsam beklerdim. Saat 4’ten önce gelir. 

Erkek: Keşke kısa süre içinde gelse çünkü saat dörde kadar zamanım yok. 

Sekreter: Lütfen oturun, onu arayıp tam olarak ne zaman geleceğini sorayım. 

Erkek: Bu harika olur. Çok teşekkür ederim. 

Alıştırmalar 
Alıştırma 6. 3- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları seçeneklerden en uygun 
olanını bularak doldurunuz ve harflerini cümle başındaki parantez içine yazınız.  

 (__) 1- I wish he ______ return very soon. (Keşke hemen geri dönse.) 

 

Wish fiilinden could 
veya would kullanımı 
değişmesi istenen bir 
durumu anlatabilir. I 

wish I could go abroad. 
(Keşke yurtdışına 

gidebilsem.) 
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(__) 2- I wish you _____ made an appointment before. (Keşke daha önceden 
görüşme yapsaydın.) 

 (__) 3- If I _____ you I would wait. (Senin yerinde olsam beklerim.) 

A- had 

B- were 

C- would 

D- been(__) 4- I wish I had ______ here one and half hours ago. (Keşke bir buçuk 
saat önce burada olsaydım.) 

OKUMA 

People’s Wishes 

Sometimes some people say “I wish I had lived in the past”. They also say 
“Life was easier in the past”. But the truth is quite different from their thoughts, I 
think. 

Life in the past was much more difficult than today’s life, and there were 
not so many facilities. For example, if you had lived in the eighteenth century, you 
would not have had a telephone, a television, a computer or the internet. 

If you had lived in that century, you would have earned very little money 
and you might not have finished high school because few people graduated from 
high school at that time.  

Besides, you might have died of simple diseases if you had lived at that time 
because there were few doctors and most of the drugs hadn’t been discovered. 

Now do you really want to live in the past? Is it easier or more difficult? In 
my opinion, life is easier now, and I wish I could live in the future because life will 
be much better in future. 

Yukarıdaki okuma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
6.3.’te verilmiştir. 

Tablo 6.3. Okuma Metni Kelimeleri 

Thought Düşünce Drug İlaç 
Facility İmkân, olanak In my opinion Bence, bana göre 

Die (of) (-den)  ölmek Besides  Ayrıca  
 

 
Gelecekle ilgili 

tahminler için will 
kullanılabilir.  

 
Biten olaylarla ilgili 
yorum yapıldığında 
wish cümlesinden 

sonra had+past 
participle kullanılır. 
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İnsanların İstekleri (Okuma Metni Çevirisi) 

Bazen insanlar “Keşke geçmişte yaşasaydım” derler. Ayrıca “Geçmişte hayat 
daha kolaydı” derler. Ancak, bence, gerçek onların düşüncelerinden oldukça farklı. 

Geçmişteki yaşam günümüz yaşamından çok daha fazla zordu ve o kadar 
çok imkân yoktu. Örneğin, 18.yüzyılda yaşamış olsaydınız, telefonunuz, 
bilgisayarınız veya internetiniz olmayacaktı. 

O yüzyılda yaşasaydınız, çok az para kazanacaktınız ve liseyi bitirmiş 
olmayabilirdiniz çünkü o dönemde çok az insan liseden mezun olurdu. 

Ayrıca, o dönemde yaşasaydınız, çok az doktor olduğu ve ilaçların çoğu icat 
edilmediği için basit hastalıklardan ölmüş olabilecektiniz. 

Şimdi gerçekten geçmişte yaşamak ister misiniz? Daha mı kolaydı yoksa 
daha mı zor? Bana göre, hayat şimdi daha kolay ve keşke gelecekte yaşasam 
çünkü gelecekte hayat çok daha kolay olacak.  

Alıştırmalar 

Alıştırma 6. 4- Okuduğunu Anlama 

Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. 

Doğru mu &Yanlış mı?(D/Y) 

1. Everybody wants to live in the past. ____ (Herkes geçmişte yaşamak ister.) 
2. There were few doctors in the past.____ (Eskiden çok az doktor vardı.) 
3. A lot of people had graduated from university in the eighteenth century. 

____  (18.yüzyılda birçok insan üniversiteden mezun olmuştu.) 
4. Simple diseases caused the death of people in the past. ___ (Geçmişte 

bazı basit hastalıklar insanların ölümüne sebep oldu.) 
5. The author thinks life will be worse in the future.____ (Yazar gelecekte 

hayatın daha kötü olacağını düşünüyor.) 

Alıştırma 6. 5- Kelime bilgisi 

Aşağıdaki kutucuklar içindeki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştiriniz. 

facilities earns graduated disease  

simple  discovered thoughts 

         

1. The hotel is expensive but it has got a lot of ______________. (Otel çok 
pahalı ama birçok imkanı var.) 

2. He is a famous doctor and he _____________ very well. (Ünlü bir doktor 
ve çok iyi kazanıyor.) 

3. He worked in a bank after he ___________ from the university. (Mezun 
olduktan sonra bir bankada çalıştı.)  

4. Cancer is a deadly ___________. (Kanser ölümcül bir hastalık.) 

 
There was/were 

birşeyin geçmişte var 
olduğunu anlatmada 

kullanılır.  
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5. Your _________ are very important for me. (Senin düşüncelerin benim 
için çok önemli.) 

6. You can easily answer this question. It is ___________. (Bu soruyu 
kolaylıkla cevaplayabilirsin.) 

7. Columbus ____________ America in 1492. (Columbus 1492’de 
Amerika’yı keşfetti.)  

Cevaplar 

Alıştırma 6. 1- Üstte verilen cümlelere göre alttaki cümleleri tamamlayınız. 

1. I wish I could go to the cinema tonight. (Keşke bu gece sinemaya 
gidebilsem.) 

2.  I wish I could see my family more often. (Keşke ailemi daha sık 
görebilsem.) 

3. I wish I didn’t live in a crowded city. (Keşke kalabalık bir şehirde 
yaşamasam.) 

4. I wish she were here. (Kşke burada olsa.) 
5. I wish he knew how to play PC games. (Keşke nasıl bilgisayar oyunu 

oynanacağını bilse.) 
6. I wish our lecturer were here. (Keşke öğretmenimiz burada olsa.) 
7. I wish you could come to my party. (Keşke partiye gelsen.) 
8. I wish I could watch the news. (Keşke haberleri izleyebilsem.) 
9. She wishes she didn’t have financial problems. (Keşke maddi sorunları 

olmasa.) 
10. He wishes he could speak English fluently. (Keşke akıcı bir şekilde 

İngilizce konuşabilse.) 

Alıştırma 6. 2- Parantez içinde verilen fiillerin uygun şeklini boşluklara yerleştiriniz. 

1. hadn't got  
2. hadn't rained 
3. hadn't driven 
4. had 
5. rained 
6. would wash 
7. had 
8. wouldn't speak 
9. hadn't bought  
10. wouldn't drive 

Alıştırma 6. 3- Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

1. C 

2. A 

3. B 

4. D 

153



I Wish He Would Return Very Soon 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  14 

Alıştırma 6. 4- Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. Doğru mu yanlış mı? ( 
D/Y ) 

1. D 

2. D 

3. Y 

4. D 

5. Y  

 

Alıştırma 6. 5- Aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldurunuz. 

1. facilities  

2. earns 

3. graduated 

4. disease 

5. thoughts 

6.  simple 

7.  discovered 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Wish yapılarını kullanarak geçmiş, şimdi ve gelecekle ilgili 

istek, dilek veya pişmanlıklarınız anlatan ikişer cümle yazın.
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Ö
ze

t
•WISH CLAUSES
•İngilizcede wish clauses diye adlandırılan istek cümleleri gerçek dışı 
durumları ifade etmek için kullanılır. Örneğin, çok yoğun bir şekilde 
çalışıyor ve tatile gidemiyorsunuz. Bu durumda "Keşke tatilde olsaydım" 
gibi bir ifade kullanmak isterseniz wish kelimesini kullanabilirsiniz. (I wish 
I were on holiday.) Wish fiilini bu şekilde kullanırken sonrasındaki 
cümlenin zamanına dikkat etmek gerekmektedir.

• A wish about the present
•Wish Clause yapısını, içinde bulunduğumuz anda hoşumuza gitmeyen 
olayları ve memnuniyetsizlikleri ifade etmek için wish + subject + past 
tense formülüyle kullanırız.

•Örnek: Our neighbours are usually very noisy. I wish they weren’t that 
noisy. (Komşularımız genelde çok gürültülüler. Keşke bu kadar gürültülü 
olmasalar.)

•Jack usually doesn’t listen to the teacher. I wish (that) he listened to the 
teacher. (Jack genelde öğretmeni dinlemez. Keşke öğretmeni dinlese.)

• My salary is really low. I wish I earned more. (Maaşım gerçekten düşük. 
Keşke daha çok kazansam.)

•A wish about the past
•Wish Clause yapısını, geçmişte gerçekleşmiş olaylardan duymuş 
olduğumuz pişmanlıkları ifade etmek için wish + subject + past perfect 
tense formülüyle kullanırız. 

•Örnek: While I was gettting out of the house in the morning, I forgot to 
take my umbrella with me. It rained hevily, and I completely soaked 
after a sudden rain. I wish I had taken my umbrella with me. ( Sabah 
evden çıkarken, şemsiyemi yanıma almayı unuttum ve ani bir yağmurdan 
sonra tamamen sırılsıklam oldum. Keşke şemsiyemi yanıma alsaydım.)

•You didn’t say “thank you” to your friend after her help. It was impolite 
of you to do so. I wish you had been more polite to her. (Yardımından 
sonra arkadaşına “teşekkür ederim” demedin. Böyle yapman kabalıktı. 
Keşke ona karşı daha kibar olsaydın.) 

•You didn’t study for the exam very hard and you failed. I wish you had 
studied harder. (Sınava çok çalışmadın ve başarısız oldun. Keşke daha 
çok çalışsaydın.) A wish about the future

• Wish Clause yapısını, gelecekte gerçekleşmesini istediğimiz olayları ifade 
etmek için wish + subject + would/could formülüyle kullanırız. Burada 
son derece dikkat etmemiz gereken nokta şudur ki şayet ana cümle ile 
yan cümlenin özneleri aynı ise, yan cümlede yardımcı fiil olarak could, 
özneler farklı ise would kullanılmalıdır. 

• Örnek: I cannot swim. I wish I could swim. (Yüzemiyorum. Keşke 
yüzebilsem.)

• I didn’t study for the exam. I wish the exam would not be so difficult. 
(Sınava çalışmadım. Keşke sınav çok zor olmasa.)

• My friends are going on holiday this weekened. I wish I could also go. ( 
Arkadaşlarım bu hafta sonu tatile gidiyorlar. Keşke ben de gidebilsem.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. I feel really bored. I wish I ………. a book to read. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) had 
b) have 
c) has 
d) have had 
e) had had 

 

2. It snows a lot here. I wish it ………….. so much.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) doesn’t snow 
b) didn’t snow 
c) not snow 
d) isn’t snowing 
e) has snowed 

 

3. I wish I ……………….. use a computer. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) would 
b) can 
c) could 
d) had 
e) have 

 

4. There was a concert yesterday. I wish I …………. known about the concert.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) am 
b) have 
c) has 
d) had 
e) did 

 

5. The film was terrible. I wish we ……….. to the concert. 

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) going 
b) goes 
c) go 
d) went 
e) had gone 
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6. I wish I ………….. have to go to school tomorrow. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) didn’t  
b) hadn’t 
c) couldn’t 
d) am not 
e) haven’t 

 

7. I have to go. I wish I ………….. stay. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) can 
b) could 
c) will 
d) would 
e) had 

 

8. I failed the exam. It was really difficult. I wish I ……………. more. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) had studied 
b) studied 
c) could study 
d) would study 
e) study 

 

9. She is very noisy. I wish she ………….. stop listening to music. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) could 
b) had 
c) would 
d) is 
e) can 

 

10. This room is very noisy. I wish I ……….. my own room. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) has 
b) have 
c) am 
d) had 
e) have had 

 
 

Cevap Anahtarı 
1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.a, 7.b, 8.a, 9.c, 10.d 
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GİRİŞ    
Relative Clause’lar temel cümle olmayıp yan cümleciklerdir ve Türkçede 

sıfat cümleciği olarak tanımlanabilir. Sıfat cümlecikleri, yalnız kullanılamazlar ve 
anlamları tam değildir. Yani tek başına bir cümle değildir, cümleler içerisinde özne 
ya da nesneleri niteleyen ifadelerdir. Sıfat cümlecikleri, bahsettiğimiz kişi veya 
nesneyi daha belirgin hâle getirerek kimi ya da neyi kastettiğimizi daha iyi 
anlatmamıza yardımcı olur. Sıfat cümleciklerini ana cümleye bağlayan bağlaçlar 
İngilzcede relative pronouns olarak adlandırılır. Temel cümlelerin özneleri 
nitelendirildiğinde farklı, nesneleri nitelendirildiğinde farklı, nitelenenler insansa 
farklı, cansız ya da hayvansa farklı relative pronoun (bağ zamiri) kullanmak 
durumundayız.   

Türkçede nitelemeyi gerçekleştiren sıfat cümlecikleri nitelenen isim ya da 
nesnelerden önce gelirken, İngilizcede sonra gelir. Örneğin, Ali adında hem kuzeni 
hem de kardeşi olan bir kişi, her iki kişiyi de tanıyanlarla konuşurken Ali ile ilgili bir 
şey anlatacaksa, kardeşi Ali’den mi yoksa kuzeni Ali’den mi bahsettiğini bildirmek 
için o kişiyi sıfatlar yardımıyla daha bilinir hale getirmek zorundadır. Önemli bir 
nokta ise, bilinen, tanınan bir kişi (Ör: Babam, annem, Ali v.b.) nitelenmekte ise 
sıfat cümleciği iki virgül arasına alınır. Örnek vermek gerekirse; 

• Ali, who is my brother, is 30  years old. (Kardeşim olan Ali 30 yaşındadır.) 
Bu cümlede renkli ve italik yazılan kısım (“ki o benim kardeşimdir” diye 
çevrilebilir) sıfat cümleciğidir. Sıfat cümleciği çıkarıldığında (Ali is 30 yeras 
old.= Ali 30 yaşındadır.) geriye kalan kısım tek başına anlamlı ve yeterlidir 
ama anlam kargaşası oluşmaması için nitelenmesi gereken durumlar 
olduğunda o kişi ya da nesne sıfat cümleciği ile nitelenirse daha anlamlı 
olur.  

• Ali, who is my cousin, lives in London. (Kuzenim olan Ali Londra’da 
yaşıyor.) Yine bu cümledeki italik ve renkli bölüm (ki o benim kuzenimdir 
diye çevrilebilir.) sıfat cümleciğidir. Sıfat cümleciği dışındaki bölüm temel 
cümledir ve tek başına anlamlıdır.  

Bu örneklerin her birinde aslında iki ayrı  cümle birleşmiştir. İlk cümleyi ayrı 
ayrı cümleler hâline getirmek istersek şu şekilde ayrılabiliriz; 1- Ali is 30 years old. 
2- He is my brother. => Ali - he is my brother – is 30 years old. => Ali,wh o is my 
brother, is 30 years old. (Ali ki o benim kardeşimdir 30 yaşındadır. => Kardeşim 
olan Ali 30 yaşındadır.) Kardeşim olan”kısım sıfat cümleciğidir ve örneklerden de 
açıkça görülebildiği gibi, niteleyen kısım Türkçede nitelenen kişi olan Ali 
kelimesinden önce gelirken, İngilizce cümlede Ali isminden sonra getirilmiştir. Aynı 
şekilde diğer örneği de ayırıp tekrar birleştirelim; 1- Ali lives in London. 2- Ali is my 
cousin. => Ali – he is my cousin – lives in London. => Ali, who is my cousin, lives in 
London. (Ali, ki o benim kuzenimdir, Londra’da yaşıyor. => Kuzenim olan Ali 
Londa’da yaşıyor.  

 

 

 
Sıfat cümlecikleri 

tamamlanmış cümle 
olmadıkları için yalnız 

kullanılamazlar. 
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DİL BİLGİSİ     

Relative Clause (Sıfat Cümlecikleri) 

Sıfat cümlecikleri temel cümlenin parçasıdır ve yan cümle olarak görev 
yaparlar. Sıfat cümleciği, konuşan kişinin kimden ya da neden bahsettiğini 
anlamamıza yardımcı olur. Bahsedilen insansa who, cansız bir varlık veya hayvansa 
which (her ikisinin yerine de that) relative pronoun yani bağ zamirlerini kullanırız. 
Özel isimleri nitelerken ise kesinlikle that kullanamayız. Bu önemli üç bağ zamirini 
ayrıntılı olarak ele alalım: 

Who 

Who bağ zamiri İngilizcede kim anlamına gelmektedir. Sıfat cümleciğinde 
nitelenen bir insan ise, nitelenen kişiden hemen sonra who bağ zamiri getirilerek o 
kişiye ait özellik ifade edilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise sıfat 
cümleciğin yapısı yani zamanıdır. Bize yardım eden adam sıfat cümlesinde eğer o 
kişi bize dün yardım etmişse geçmiş zaman, şu anda yardım ediyor ise şimdiki 
zaman, sık sık yardım etmekte olan bir kişiden bahsediyorsak geniş zaman yapısı 
kullanılmak zorundadır. Örneğin; 

• The man who helped us yesterday… (Bize dün yardım eden adam…) 
• The man who is helping us now… (Bize şu anda yardım eden adam…) 
• The man who always helps us… (Bize her zaman yardım eden adam…) 

Bu örneklerde de görüldüğü gibi tanınmayan, bilinmeyen bir kişi ya da 
nesne (ör: o adam, şu çocuk, mavi etekli kadın v. b.) niteleniyorsa, sıfat cümleciği 
virgül ile ayrılmaz. Daha açık ifade ile sıfat cümleciği olmadan kimden bahsedildiği 
anlaşılmıyorsa, niteleyen sıfat cümleciği iki virgül arasına alınmaz. İsmi söylendiği 
zaman söz konusu olan kişi anlaşılıyorsa (ör: Ali, babam, annem v.b.), niteleyen 
sıfat cümlesi fazladan verilen bilgi olduğu için iki virgül arasında yazılır. Ayrıca, 
örneklerden de anlaşıldığı gibi Türkçe cümlelerde zaman değişse de, üç cümlenin 
zamanı farklı olmasına rağmen üçünde de yardım eden adam ifadesi 
değişmemektedir. İngilizce sıfat cümleciğini yazarken ya da söylerken zaman 
zarflarına ya da diğer ipuçlarına dikkat ederek sıfat cümleciğinin hangi zamanda ya 
da kipte ifade edileceğini tayin etmek durumundayız. Sıfat cümlelerini daha iyi 
anlayabilmek için önce iki ayrı cümle hâlini görüp birleştirmeye çalışalım; 

• My brother is 40 years old. (Erkek kadeşim 40 yaşındadır.) He is an English 
teacher. (O bir İngilizce öğretmenidir.) 

Bu cümleyi kuran bir konuşmacının birden fazla sayıda erkek kardeşi var ise, 
hangi kardeşinden bahsettiğini daha açık hâle getirebilmesi için bahsettiği kardeşi 
hakkında fazladan bilgi vermesi gerekmektedir. Konuşmacının niyeti kardeşinin 
kaç yaşında olduğuna vurgu yapmaksa, birinci cümle temel cümle ve ikinci cümle 
sıfat cümleciği olmalıdır. Birleştirmeyi şu şekilde yapabiliriz.   

• My brother - he is an English teacher - is 40 years old. (Erkek kardeşim – o 
bir İngilizce öğretmenidir – 40 yaşındadır. 

 
Sıfat cümlecikleri temel 
cümlenin yan cümlesi 
olarak görev yaparlar. 
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Cümlenin bu halinde siyah yazılan kısım temel cümle, italik ve renkli yazılan 
bölüm ikinci cümle yani sıfat cümleciği olan bölümdür. Fazladan bilgi vermek 
amacıyla temel cümleye eklenmiştir.  Bir sonraki aşaması şöyle olmalıdır; 

• My brother, who is an English teacher, is 40 years old. (Kardeşim ki O 
İngilizce öğretmenidir 40 yaşındadır.=> İngilizce öğretmeni olan kardeşim 
40 yaşındadır.) Bilinen bir kişi hakkında fazladan biigi verildiği için sıfat 
cümleciği iki virgül arasında yazılmıştır. Bu bilgi verilmese de olurdu. 

Örnekten de anlaşılacağı gibi, birleştirmenin son aşamasında sadece he 
yerine who getirilmiştir çünkü nitelenen kişi bir insandır. Daha önce belirtildiği 
gibi, sıfat cümleciklerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, nitelemenin 
Türkçede isimden önce, İngilizcede ise isimden sonra yapıldığıdır. Özne 
durumunda olan kişileri nitelemeyle ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

 

Diğer taraftan nitelenen kişi temel cümlenin nesnesi ise aynı şekilde 
nitelenen kişiden sonra sıfat bağlacı gelir ve sıfat cümleciği bu sıfat bağlacından 
sonra getirilir. İki ayrı örnek cümleyi birleştirmeye çalışalım: 

• I saw a man. (Ben bir adam gördüm.) He was blind. (O görme engelliydi.) 
Bu iki cümleden ilki temel cümle ve ikincisi sıfat cümlesi yani o kişiyi 

niteleyen cümledir. Temel cümlenin öznesi I yani ben ve nesnesi a man yani bir 
adam’dır. İkinci cümle olan He was blind. birinci cümledeki a man yani bir adamı 
niteleler. Bu iki cümleyi şu şekilde birleştirebiliriz; 

• I saw a man – he was blind. (Ben bir adam gördüm – o görme engelliydi.) 
Bir sonraki aşamada nitelenen şey insan olduğu için he yerine who sıfat 

bağlacını getirmemiz gerekmektedir. Böylece iki ayrı cümleyi tek cümle haline 
dönüştürmüş oluruz.  Şöyle ki; 

• I saw a man who was blind. (Ben bir adam gördüm ki o görme engelliydi. 
=> Ben görme engelli bir adam gördüm.) 

Ö
rn

ek •Ali, who is sitting next to me, is a doctor. (Yanımda oturmakta 
olan Ali bir doktordur.) Bilinen bir kişi hakkında fazladan bilgi 
verilmektedir.

•The teacher who is from Erzurum is very kind. (Erzurumlu olan
öğretmen çok kibardır.

•My sister, who is looking at us now, is 19 years old. (Şu an bize 
bakmakta olan kız kardeşim 19 yaşındadır.) Bilinen bir kişi 
hakkında fazladan bilgi verilmektedir.

•The man who gave us a book yesterday is my neighbour. (Dün 
bize bir kitap veren adam benim komşumdur.

 
Sıfat cümleleri temel 

cümlenin ya öznesini ya 
da nesnesini niteler. 
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En son aşamada da görülebileceği gibi İngilizcede kişi veya nesneden sonra 
yapılan niteleme (görme engelli) Türkçede nitelenen kişiden önce ifade edilmek 
durumundadır. Nesne durumunda kişilerin nitelenmesine verilen aşağıdaki 
örnekleri inceleyiniz. 

 

Which 

Which İngilizcede hangi anlamına geldiği için insan haricinde nitelediğimiz 
bir hayvan, eşya, yer, kavram, şey gibi soyut veya somut şeyler için kullanılır. 
Which bağ zamiri who bağ zamiri gibi sıfat cümleciğinin öznesini veya 
nesnesini niteleyebilir ve nitelenen kelimeden veya cümleden sonra gelir. 
Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz; 

 

Ö
rn

ek •Yesterday we visited our student who had an accident. (Kaza 
yapan öğrencimizi dün ziyaret ettik. 

•I am looking at the man who is playing the guitar now.  (Ben, 
şu anda gitar çalan adama bakıyorum.)

•I will choose a student who has done his homework. (Ödevini 
yapmış olan bir öğrenci seçeceğim.)

•I will give a present to the student who is the most successful. 
(En başarılı öğrenciye bir hediye vereceğim.)

•A Turk is someone who lives in Turkey. (Bir Türk Türkiye’de 
yaşayan bir kimsedir.)

Ö
rn

ek •I will buy a house which is big. (Ben büyük olan bir ev alacağım.)
•I have a pen which is red. (Benim kırmızı olan bir kalemim var.)
•This is the hotel which was built last year. (Bu geçen yıl yapılan 
oteldir.)

•Where are the keys which were on the table yestarday. (Dün 
masada olan anahtarlar nerede?

•He has bought a car which has two doors. (O, iki kapısı olan bir 
araba aldı.)

 
Sıfat cümlecikleri içinde 

insan, hayvan veya 
cansız varlıkları 

nitelemek için bağ 
zamirleri kullanırız. 
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Yukarıdaki tablo which bağ zamiri sıfat cümleciğin nesnesi olduğu durumlara 
örnekler içermektedir. Which bağ zamirinin sıfat cümleciğinin öznesini nitelediği 
durumlara örnek cümleler için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz; 

 

That 

That bağ zamiri hem which hem de who bağ zamirleri yerine kullanılır. That 
bağ zamiri who ve which bağ zamirlerine kıyasla daha az resmî ya da gayrı-resmî 
durumlarda kullanılır. Sıfat cümleciğinin hem öznesini hem de nesnesini nitelemek 
için kullanılabilir (Önemli not: Özel isimleri nitelemek için that kesinlikle 
kullanılamaz). Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz; 

 

Yukarıdaki tabloda that bağ zamiri sıfat cümlesinin nesnesi durumundaki 
hem insanları niteleyen who bağ zamiri hem de hayvanları ve cansız varlıkları 

Ö
rn

ek
•The house which is red is very expensive. (Kırmızı olan ev çok 
pahalıdır.)

•The car which is white is mine. (Beyaz olan araba benimdir.)
•The cat which has blue eyes came from Van. (Mavi gözleri olan
kedi Van’dan geldi.)

•The pencil which is short belongs to my sister. (Kısa olan 
kurşun kalem kız kardeşime aittir.)

•The laptop which is on the left is the best. (Solda olan dizüstü 
bilgisayar en iyisidir.)

Ö
rn

ek •I will buy a house that is big. (Ben büyük olan bir ev alacağım.)
•I have a friend that is very clever. (Benim çok zeki olan bir 
arkadaşım var.)

•This is the man that we are waiting for. (Bu beklediğimiz
adamdır.)

•Where are the keys that were on the table yestarday. (Dün 
masada olan anahtarlar nerede?

•He has bought a car that has two doors. (O, iki kapısı olan bir 
araba aldı.)

•The pencil that is in the pencil case is mine. (Kalem 
kutusundaki kurşun kalem benimdir.)

 
Sıfat cümleciklerinde 
insanlar niteleniyorsa 

“who” bağ zamiri 
kullanılır. 
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niteleyen which bağ zamiri yerine kullanılmaktadır. Aynı şekilde, that bağ zamiri 
sıfat cümlesinin öznesini de niteleyebilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz: 

 

 

Alıştırmalar 

Alıştırma 7. 1. Aşağıda verilen cümleler içindeki kişi ya da nesneleri parantez 
içinde verilen kelimelerle who, which ya da that bağ zamirlerini kullanarak 
niteleyiniz. 

1. A French is a person (is a French citizen) __________. 

2. Cat Van is an animal (live in Van) __________. 

3. A cook is someone (cook food) __________. 

4. An artist is someone (draw pictures) __________. 

5. A cow is an animal (make milk) __________. 

6. A banana is a fruit (be yellow) __________. 

7. A DVD player is a thing (play DVDs) __________. 

8. A driver is a person (drive a car) __________. 

9. A head teacher is someone (direct a school) _________. 

10. A mobile phone is a thing (connect people) __________. 

Alıştırma 7. 2. Aşağıdaki verilen ikili cümleleri who veya which bağ zamirleri 
yardımıyla birleştirip sıfat cümleleri haline getiriniz. 

1. Last year we went to Antalya. Antalya is in the south of Turkey. 

____________________________________________________. 

2. Turkey is a country. It is between Europa and Asia. 

Ö
rn

ek •The house that is red is very expensive. (Kırmızı olan ev çok 
pahalıdır.)

•The man that is in green is my best friend. (Yeşilli adam benim 
en iyi arkadaşımdır.)

•The cat that has blue eyes came from Van. (Mavi gözleri olan
kedi Van’dan geldi.)

•The boy that is on the left is my son. (Soldaki çocuk benim 
oğlumdur.)

 
Sıfat cümleciklerinde 
hayvanlar veya cansız 
varlıklar niteleniyorsa 

“which” bağ zamiri 
kullanılır. 
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____________________________________________________. 

3. We live in Ankara. Ankara is the capital of Turkey. 

____________________________________________________. 

4. Elif Şafak is a writer. She wrote Aşk. 

____________________________________________________. 

5. Yesterday we visited Tortum Waterfall. It is in the east of Turkey. 

__________________________________________________. 

6. Kızılırmak is 1355 km long. It is the longest river in Turkey. 

__________________________________________________. 

7. We chatted with an English teacher. He was very fun. 

__________________________________________________. 

8. We live in Erzurum. It is the coldest city in Turkey. 

__________________________________________________. 

9. I saw a man on the bus. He was singing. 

__________________________________________________. 

10. My brother had an operation last week. He is 45 years old. 

__________________________________________________. 

 Yukarıdaki dil bilgisi alıştırmaları içerisinde geçen kelimelerin Türkçe 
karşılıları Tablo 7.1.’de verilmiştir. 

Tablo 7.1. Dil Bilgisi Alıştırmaları Kelimeleri 

Person Kişi Cat Van Van kedisi 
Cook Aşçı To cook Pişirmek 
Food Yiyecek, yemek Cow Sığır, inek 
Animal Hayvan To make Yapmak, üretmek 
Milk Süt Artist Ressam 
To draw Yapmak (resim) Picture Resim 
Banana Muz Fruit Meyve 
Yellow Sarı DVD player DVD oynatıcı 
Thing Şey To play Çalmak, oynatmak 
Driver Sürücü, şoför To drive Sürmek 
Head teacher Okul müdürü To direct Yönetmek 
To connect Bağlamak  South Güney 
Citizen Vatandaş Between Arasında 
Capital Başkent To write (wrote) Yazmak, yazdı 
Waterfall Şelale East Doğu 
Long Uzun, uzunluğunda Longest En uzun 
To chat Sohbet etmek Fun Eğlenceli, hoş 

 
“Who” veya “which” 

bağ zamirlerinin ikisinin 
de yerine “that” 

zamirini kullanıp hem 
insanları hem de 
hayvan ve cansız 

varlıkları niteleyebiliriz. 
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coldest En soğuk To see (saw) Görmek, gördü 
To sing Şarkı söylemek Operation Ameliyat 
To have an operetion Ameliyat olmak Last week geçen hafta 

 

KONUŞMA 
 

  

 

 
Sıfat cümlecikleri temel 
cümlenin öznesi ya da 

nesnesi de olabilir. 

I Need a Car Which is Strong 

 

An Assistant: Hello sir, how can I help you? 

A Customer: I would like to rent a car. 

An Assistant: What kind of car are you looking for? 

A Customer: 
 

An Assistant: Why do you need a car that has six seats? 

A Customer: Because five of my friends who are from England are 
coming to visit me tomorrow. 

An Assistant: We have such cars. Would you like to see one? 

A Customer: OK. That’s great. How much is the rent per day and per 
week? 

An Assistant: It’s 200 TL per day and 1000 TL per week. 

A Customer: Is oil included? 

An Assistant: No. 

A Customer: OK. I will rent it. 

An Assistant: Do you have a driver’s licence which is valid. 

A Customer:  Yes, I have. 

An Assistant: Great. Here is the key.  

   
 D

iy
al

og
 I 
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Yukarıdaki diyalog içinde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 7.2’de 

verilmiştir.                                                                              
Tablo 7.2. Diyalog Bölümü Kelimeleri

Sir Efendi(m) Would like İstemek 
To rent Kiralamak To need İhtiyacı olmak 
seat Koltuk Such Böyle 
rent Kira Per day Günlük 
Per week Haftalık Oil Yakıt 
Included Dâhil Valid Geçerli 
Driver’s licence Sürücü belgesi Here is the key Buyurun alın anahtarı 

Çeviri  (Diyalog)         

I. Diyalog: Güçlü Bir Arabaya İhtiyacım Var 

Bir Görevli: Merhaba, efendim. Size nasıl yardım edebilirim? 
Bir Müşteri: Bir araba kiralamak istiyordum. 
Bir Görevli: Ne çeşit bir araba arıyorsunuz? 
Bir Müşteri: Güçlü ve büyük bir arabaya ihtiyacım var. Özellikle altı koltuğu olan bir 

arabaya ihtiyacım var. 
Bir Görevli: Niçin altı koltuğu olan bir arabaya ihtiyacınız var? 
Bir Müşteri: Çünkü İngiltereli beş arkadaşım yarın beni ziyarete geliyorlar. 
Bir Görevli:  Böyle arabalarımız var. Birini görmek ister misiniz? 
Bir Müşteri: Tamam, harika. Günlük ve haftalık kira ne kadardır? 
Bir Görevli: Günlük 200 TL, haftalık 1000 TL. 
Bir Müşteri: Yakıt dâhil mi? 
Bir Görevli: Hayır. 
Bir Müşteri: Tamam bir haftalığına kiralayacağım. 
Bir Görevli: Geçerli bir ehliyetiniz var mı? 
Bir Müşteri: Evet, var. 
Bir Görevli: Buyurun anahtarı. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 7. 3. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1. What kind of car are you looking for? a- It is 200 TL per day. 

(__) 2- Why do you need a big car? b- Five of my friends are coming to visit me. 

(__) 3- How much is the rent? 
 

c- No. 

(__) 4- Is oil included? 
 

d- I need a car which is strong and big. 
 

 
 
 

 
Sıfat cümlecikleri 

temel cümlenin öznesi 
ya da nesnesi de 

olabilir..  
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OKUMA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin Hood 

The story of Robin Hood is a very famous story which is 
known almost everywhere in the world. There are many versions of this 
story which is about 600 years old.  Robin is a hero who  steals from the 
rich people and gives them to the poor. Little John, Brother Tuck, Will
Scarlet are his friends. Lady Marion is the woman whom Robin married, 
and the Sherwood  Forest is very famous because is adventures 
happened there. 

However there is no evidence about the existence of Robin 
Hood. Historians found different Hoods who lived in different parts of 
England, but Robin and Hood were popular names which were used by 
many people. So, there were a lot of Robin Hoods at that time. The 
story of Robin Hood was completed by 1337. So, most probably 1200s 
are the years when Robin lived. 

Today Nottinghamshire is a very popular place for tourists. 
Many people visit the Sherwood Forest and Edwinstowe village where 
Robin lived. They also visit Edwinstowe Church where Lady Marion and 
Robin Hood married at that church. 

 

 Re
ad

in
g 

 
Türkçede “evlenmek” 

anlamında olan “marry” 
kelimesi “ile” anlamını 

içinde barındırır ve 
“with” kelimesine gerek 

duyulmaz. 
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Yukarıdaki okuma metninde geçen belli kelimelerin Türkçe karşılıkları 
Tablo 7.3.’te verilmiştir. 

Tablo 7.3. Okuma Metni Kelimeleri 

Story Hikâye Famous Ünlü 
Known Bilinen Everywhere Her yerde 
Version Çeşit About Yaklaşık olarak 
Hero Kahraman To steal Çalmak 
The rich Zenginler The poor Fakirler 
To marry Evlenmek Forest  Orman 
Adventure Macera Happen Olmak, gerçekleşmek 
Evidence Delil Existence Varlığı 
Historian Tarihçi To find (found) Ortaya çıkarmak 
Different Farklı Part Bölge, bölüm 
Popular Sevilen To use Kullanmak 
That time O zamanlar Completed Tamamlanmış 
Most probably Kuvvetle muhtemelen Church Kilise 
Place Yer Village Köy 

 
Çeviri (Okuma Metni) 

Robin Hood 

Robin Hood’un hikâyesi hemen hemen dünyanın her yerinde bilinen bir 
hikâyedir. Bu hikâyenin 600 yıllık birçok çeşidi vardır. Robin, zenginden çalan ve 
fakire veren bir kahramandır. Little John, Brother Tuck ve Will Scarlet onun 
arkadaşlarıdır. Lady Marion, Robin’in evlendiği kadındır ve Sherwood Ormanı çok 
ünlüdür çünkü O’nun maceraları orada gerçekleşti.  

Fakat Robin Hood’un varlığı hakkında delil yoktur. Tarihçiler İngiltere’nin 
farklı bölgelerinde yaşamış farklı Hood’lar buldular, fakat Robin ve Hood birçok 
insan tarafından kullanılan sevilen isimlerdi. Bu yüzden, o zamanda birçok Robin 
Hood vardı. Robin Hood’un hikâyesi 1337 yılında tamamlandı. Bu yüzden, kuvvetle 
muhtemelen 1200’lü yıllar Robin’in yaşadığı yıllardır.   

Bugün Nottinghamshire turistler için çok sevilen bir yerdir. Birçok turist 
Serwood ormanını ve Robin’in yaşadığı Edwinstowe köyünü ziyaret edeler. Onlar, 
Lady Morion ve Robin Hood’un evlendiği kiliseyi de ziyaret ederler. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 7. 4. Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru olanlar için D, 
yanlış olanlar için Y yazınız.  

1. The story of Robin Hood is known only in England. ____ (Robin Hood’un 
hikayesi sadece İngilter’de bilinir.) 

2. Robin is a hero because he helped poor people. ____ (Robin bir 
kahramandır çünkü fakir insanlara yardım ederdi.) 
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3. Lady Marion is Robin’s sister. ____ (Bayan Morion Robin’in kız kardeşidir.) 

4. Robin’s adventures happened in the Sherwood Forest. ____ (Robin’in 
maceraları Sherwood Ormanı’nda geçti.) 

5. There were many Robins who lived in different parts of England. ____ 
(İngiltere’nin değişik bölgelerinde yaşayan bir çok Robin vardı.) 

6. Robin Hood died in 1337. ____ (Robin 1337’de öldü.) 

7. Edwinstowe is the village where Robin lived. ____ (Edwinstowe Robin’in 
yaşadığı köydür.) 

8. The Sherwood Forest is in Nottinghamshire. ____ (Sherwoow Ormanı 
Nottinghamshire’dedir. 

Cevaplar 

Alıştırma 7. 1. Aşağıda verilen cümleler içindeki kişi ya da nesneleri parantez 
içinde verilen kelimelerle who, which ya da that bağ zamirlerini kullanarak 
niteleyiniz. 

1. A French is a person who/that is a French citizen. (Bir Fransız Fransa 
vatandaşı olan kimsedir.) 

2. Cat Van is an animal which/that lives in Van. (Van kedisi Van’da yaşayan 
bir hayvandır.) 

3. A cook is someone who/that cooks food. (Bir aşçı yemek pişiren kimsedir.) 

4. An artist is someone who/that draws pictures. (Bir ressam resim yapan bir 
kimsedir.) 

5. A cow is an animal which/that makes milk. (İnek süt yapan bir hayvandır.) 

6. A banana is a fruit which/that is yellow. (Muz sarı bir meyvedir.) 

7. A DVD player is a thing which/that plays DVDs. (DVD çalar DVD çalan bir 
şeydir.) 

8. A driver is a person who/that drives a car. (Bir sürücü otomobil süren 
birkişidir.) 

9. A head teacher is someone who/that directs a school. (Müdür okulu 
yöneten bir kimsedir.) 

10. A mobile phone is a thing which/that connects people. (Cep telefonu 
insanları bağlayan bir şeydir.) 

Alıştırma 7. 2. Aşağıdaki verilen ikili cümleleri who veya which bağ zamirleri 
yardımıyla birleştirip sıfat cümleleri haline getiriniz. 

1. Last year we went to Antalya that/which is in the south of Turkey. (Biz 
geçen yıl Türkiye’nin güneyinde bulunan Antalya’ya gittik.) 

2. Turkey is a country which/that is between Europa and Asia.(Türkiye 
Avrupa ile Asya’nın arasında bulunan bir ülkedir. 
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3. We live in Ankara which is the capital of Turkey. (Biz Türkiye’nin başkenti 
olan Ankara’da yaşıyoruz.) 

4. Elif Şafak is a writer who wrote Aşk. (Elif Şafak Aşk’ı yazan yazardır.) 

5. Yesterday we visited Tortum Waterfall which/that is in the east of Turkey.  
(Dün Türkiye’nin doğusunda bulunan Tortum Şelalesi’ni ziyaret ettik.) 

6. Kızılırmak which/that is the longest river in Turkey is 1355 km long. 
(Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak 1355 km uzunluğundadır.) 

7. We chatted with an English teacher who/that was very fun. (Biz çok 
eğlenceli birisi olan bir İngilizce öğretmeni ile sohbet ettik.) 

8. We live in Erzurum which/that is the coldest city in Turkey. (Biz Türkiye’nin 
en soğuk şehri olan Erzurum’da yaşıyoruz.) 

9. I saw a man on the bus who/that was singing. (Otobüste şarkı söyleyen bir 
adam gördüm.) 

10. My brother,who/that is 45 years old, had an operation last week. (+5 
yaşında olan erkek kardeşim geçen hafta ameliyat oldu.) 

 
Alıştırma 7. 3. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 
        1.d, 2.b, 3.a, 4.c 
Alıştırma 7. 4. Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru olanlar için D, 
yanlış olanlar için Y yazınız.  

        1.Y, 2.D, 3.Y, 4.D, 5.D, 6.D, 7.D, 8.D 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • 10 tane who bağ zamirini kullanmayı gerektirecek özneyi 

niteleyen sıfat cümlesi yazınız.
• 10 tane which bağ zamirini kullanmayı gerektirecek özne 

veya nesneyi niteleyen sıfat cümlesi yazınız.
• 10 tane that bağ zamirini kullanmayı gerektirecek nesneyi 

niteleyen sıfat cümlesi yazınız.
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Ö
ze

t
•RELATIVE CLAUSE (SIFAT CÜMLECİKLERİ)
•Sıfat cümlecikleri temel cümlenin parçasıdır ve yan cümle olarak görev 

yaparlar. Sıfat cümleciği, konuşan kişinin kimden ya da neden bahsettiğini 
anlamamıza yardımcı olur. Bahsedilen insansa who, cansız bir varlık veya 
hayvansa which (her ikisinin yerine de that relative pronoun yani bağ 
zamirlerini kullanırız.

•Who
•Sıfat cümleciğinde nitelenen bir insan ise, nitelenen kişiden hemen sonra who 

bağ zamiri getirilerek o kişiye ait özellik ifade edilir. İsmi söylendiği zaman söz 
konusu olan kişinin kim olduğu kesin olarak anlaşılıyorsa, niteleyen sıfat 
cümleciği fazladan verilen bir bilgidir ve mutlaka iki virgül arasında yazılmak 
zorundadır.

•Mr. Karakuzu, who is very kind, is my teacher. (Karakuzu bey, ki çok kibardır, 
benim öğretmenimdir. => Çok kibar olan Karakuzu bey benim öğretmenimdir.)

•My father, who is a teacher, is 65 years old. (Babam, ki öğretmendir, 65 
yaşındadır. => Öğretmen olan babam 65 yaşındadır.)

•Mr. Takkaç, who is from Trabzon, was my supervisor. (Takkaç bey, ki 
Trabzonludur, benim danışmanımdı. => Trabzonlu olan Takkaç bey benim 
danışmanımdı.)

•My brother, who had an operation yesterday, is coming home tomorrow. 
(Erkek kardeşim, ki dün ameliyat oldu, yarın eve geliyor. => Dün ameliyat olan 
erkek kardeşim yarın eve geliyor.) 

•Bilinmeyen bir kişi ya da nesne (o adam, şu çocuk, mavi etekli kadın vb.) 
niteleniyorsa, sıfat cümleciği virgül ile ayrılmaz. Daha açık ifade ile anlatmak 
gerekirse, sıfat cümleciği olmadan kimden bahsedildiği anlaşılmıyorsa, sıfat 
cümleciği iki virgül arasına alınmaz. 

•The lady who visited me yesterday is my landlord. (Dün beni ziyaret eden 
bayan ev sahibimdi.)

•That’s the man who beat me. (Beni döven adam işte bu.)
•The man who called me yesterday was Ali. (Dün beni arayan adam Ali’ydi.)
•I visited Ayşe who was injured. (Yaralı olan Ayşe’yi ziyaret ettim.)
•Which
•Which, İngilizcede hangi anlamına geldiği için insan haricinde nitelediğimiz bir 

hayvan, eşya, yer, kavram, şey gibi soyut veya somut şeyler için kullanılır. 
Which bağ zamiri who bağ zamiri gibi sıfat cümleciğinin öznesini veya 
nesnesini niteleyebilir ve nitelenen kelimeden veya cümleden sonra gelir.

•The car which we have bought is white. (Satın aldığımız araba beyazdır.)
•Somebody has robbed the bank which is in İstanbul. (Birisi İstanbul’daki 

bankayı soydu.)
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t (
de
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•I love apples which are sweet. (Tatlı olan elmaları çok severim.)
•This is the cake which my mother made. (Annemin yaptığı kek budur.)
•This is the house which I want to rent. (Kiralamak istediğim ev bu.)
•The book which is on the table is yours. (Masanın üstindeki kitap senindir.)
•The school which I go to is far. (Gittiğim okul uzaktır.)
•That
•That bağ zamiri hem which hem de who bağ zamirleri yerine kullanılır. That

bağ zamiri who ve which bağ zamirlerine kıyasla daha az resmî ya da gayrı-
resmî durumlarda kullanılır. Sıfat cümleciğinin hem öznesini hem de 
nesnesini nitelemek için kullanılabilir fakat özel isimleri nitelemek için that
kesinlikle kullanılamaz. 

•The lady that visited me yesterday is my landlord. (Dün beni ziyaret eden 
bayan ev sahibimdir.)

•That’s the man that beat me. (Beni döven adam işte bu.)
•The man that called me yesterday was Ali. (Dün beni arayan adam Ali’ydi).
•The tennis player that won gold medal is Turkish. (Altın madalya alan tenisçi 

Türk’tür.)
•The car that we have bought is white. (Satın aldığımız araba beyazdır.)
•I love apples that are sweet. (Tatlı olan elmaları çok severim.)
•This is the cake that my mother made. (Annemin yaptığı kek budur.)
•This is the house that I want to rent. (Kiralamak istediğim ev bu.)
•The book that is on the table is yours. (Masanın üstindeki kitap senindir.)
•The school that I attend is far. (Gittiğim okul uzaktır.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Ali, _____________ is my cousin, lives in London.  

 Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) which 
b) whom 
c) who 
d) whose 
e) when 

 

2. He has bought a car _____________ has two doors. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) which 
b) whom 
c) who 
d) whose 
e) when 

 

3. We have a friend_____________ is very clever. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar 
a) which 
b) whom 
c) that 
d) whose 
e) when 

 

4. A- What are you looking for? 

B- I need a car ________ is strong and fast. 

 Which of the following completes the dialogue above? 

    Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar? 
a) when   
b) which   
c) what kind of  
d) where    
e) who  
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5.  Robin is a hero who steals from the rich and gives them to the poor. 

        Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

       Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Robin zenginlerden çalan bir kahraman olarak bilinir. 
b) Robin bir kahraman olmasına karşın yine de çalardı. 
c) Robin zenginlerden alıp yoksullara dağıtır. 
d) Robin zenginlerden çalan ve onları yoksullara veren bir kahramandır. 
e) Robin zenginlerden çalar ve onları yoksullara verir. 

         

6. A cow is an animal __________ makes milk. 

Which of the following completes the sentence above? 

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) which 
b) whom 
c) who 
d) whose 
e) when 

        

7. A driver is a person __________ drives a car. 

 Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) which 
b) why 
c) when 
d) whose 
e) who 

 

8. We live in Ankara __________ the capital city of Turkey. 

Which of the following completes the sentence above? 

  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) which 
b) whom 
c) who 
d) that 
e) where 
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9. Many people visit the Sherwood Forest where Robin lived. 

 Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Birçok insan Robin’in yaşadığı Sherwood Forest’a göç etmiştir. 
b) Birçok turist Robin’in yaşadığı Sherwood Forest’ı ziyaret eder. 
c) Robin’in yaşadığı Sherwood Forest’ı ziyaret etmek birçok insanın  

hayalidir. 
d) Birçok turist Robin’in yaşadığı yer olduğu için Sherwood Forest’ı 

görmeyi arzular. 
e) Birçok turist Robin’in öldüğü Sherwood Forest’a hayrandır. 

 

10. A- _____________ do you need a car which has six seats? 

 B- Because five of my friends who are from England are coming to visit 
me.     

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dialoğu tamamlar? 

a) when   

b) which   

c) why  

d) where    

e) who  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.c, 2.a, 3.c, 4.b, 5.d, 6.a, 7.e, 8.a, 9.b, 10.c  
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GİRİŞ  
Bir önceki ünitede anlatıldığı gibi İngilizcede relative clause veya adjective 

clause olarak adlandırılan sıfat cümlecikleri bir ismin sonrasına gelerek o ismi 
niteler ve nitelediği şeye göre cümlede bazı değişiklikler yapılarak who, which, that 
gibi ilgi zamirleri kullanılır. Başka bir deyişle bu tür cümleler sıfatlaşmış, sıfat görevi 
gören cümleciklerdir ve sıfat türündeki kelimeler gibi ismi nitelerler, ama sıfatlar 
ismin öncesine gelip ismi nitelerken bu tür cümlecikler nitelediği ismin sonrasında 
kullanılır.  

• He has an old car. (Eski bir arabası var.) 
• The car that he bought is very expensive. (Satın aldığı araba çok pahalı.) 
Yukarıdaki ilk örnekte görüldüğü gibi ilk örnekte old (eski) sıfatı araba 

isminin öncesine gelerek ismi nitelerken, ikinci örnekte that he bought (aldığı) 
cümleciği kendinden önce gelen car (araba) ismini nitelemiştir. 

Ancak sıfat cümleciklerinde sadece özne ve nesne nitelenmeyip aitlik veya 
yer, konum ile ilgili nitelemeler de yapılabilmektedir. Bu durumda nitelenen şeye 
uygun olarak whose  da sıfat cümleciklerinde kullanılabilmektedir. Bilindiği üzere 
whose kelime anlamı olarak kimin anlamını taşımaktadır ve genellikle aitlikle 
bağlantılı bir niteleme yaparken kullanılır.  

• The man whose arm was broken was taken to the hospital. (Kolu kırılan 
adam hastaneye götürüldü.) 

• The woman whose car was stolen went to the police station. (Arabası 
çalınan kadın karakola gitti.) 

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü sıfat cümleciklerinin öncesinde whose, 
kullanılmıştır. İlk örnekte normal cümle hali His arm was broken olarak 
düşünülebilecek cümle, sıfat cümleciğine dönüştürüldüğünde o cümledeki aitlik 
belirten his kelimesi whose kelimesi ile yer değiştirmiştir.  

DİL BİLGİSİ 

Relative Clauses (Sıfat Cümlecikleri) II 

 Önceki ünitelerde sözü edilen sıfat cümleciklerinden farklı olarak bu 
ünitede de sıfat cümleciklerinin farklı kullanımlarına bakılacaktır. 

Sıfat cümleciklerinde whose 

Sıfat cümleciklerinde, ikinci cümlede yer alan (my, you, his, her, its gibi) 
iyelik sıfatlarının yerine whose yapısını kullanırız. Sıfat cümleciklerinde whose 
yapısını hiçbir şekilde cümleden çıkaramayız; yani, bu yapının cümleden 
düşürülmesi söz konusu değildir.  
 

 
İngilizcede sıfat 

cümlecikleri 
nitelediği ismin 

sonrasında kullanılır. 
The car he has bought 
is a Mercedes. (Aldığı 
araba bir Mercedes.) 

180



We Have A Flat Where There Are Three Bedrooms 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  4 

 
Sıfat cümleciklerinde where  

Sıfat cümleciklerinde, where yapısını tanımlamak istediğimiz yer veya 
mekanlar için kullanırız. Ancak bu yapının kullanımında dikkat etmemiz gereken 
şudur; eğer ikinci cümle içerisinde ifade edilen fiil, iş veya oluş, tanımlamak 
istediğimiz yer veya mekanda oluyorsa, gerçekleşiyorsa where yapısını, eğer biz 
sadece söz konusu zaman veya tarih ile ilgili olan duygu ve düşüncelerimizi ifade 
ediyorsak sadece which yapısını kullanırız.  

 

Ö
rn

ek
•Yesterday, I met a person. His car has been stolen.
•Yesterday, I met the person whose car has been stolen.
•( Dün arabası çalınan kişiyle tanıştım.) 

•My colleague has just bought a new flat. Its heating system 
works well.

•My colleague has just bought a new flat whose heating system 
works well.

•(Meslektaşım, kısa bir sure önce ısıtma sistemi gayet iyi çalışan 
yeni bir ev satın aldı.)

•Mr. Köroğlu has a younger brother. His academic achievement 
is appreciated.

•Mr. Köroğlu has a younger brother whose academic 
achievement is appreciated. 

•(Bay Köroğlunun, akademik başarısı takdir edilen bir erkek 
kardeşi var.)

Ö
rn

ek

•Artvin is a natural wonder.(Artvin bir doğa harikasıdır.) My 
father-in-low was born there. (Kayınbabam orada doğdu.)  

•Artvin where my father-in-low was born is a natural wonder. 
(Kayınbabamın doğduğu Artvin bir doğa harikasıdır.)

•İskenderun is a beautiful seaside city. (İskenderun güzel bir 
deniz kıyısı şehridir.) I really love it. (Onu gerçekten seviyorum.)

•İskenderun is a beautiful seaside city which I really love. 
(İskenderun, gerçekten çok sevdiğim bir kıyı şehridir.)

 
Whose aitlik 
belirten sıfat 

cümleciklerinde 
kullanılır.  
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Sıfat cümleciklerinde when  
Sıfat cümleciklerinde, when yapısını tanımlamak istediğimiz zamanlar veya 

tarihler (gün, ay, mevsim, yıl gibi) için kullanırız. Ancak bu yapının kullanımında 
dikkat etmemiz gereken şudur; eğer ikinci cümle içerisinde ifade edilen fiil, iş veya 
oluş, tanımlamak istediğimiz zamanda veya tarihte oluyorsa, gerçekleşiyorsa when 
yapısını kullanırız. 

• 1881 when  
• May 19, 1919 when  
• midnight when  

 
Alıştırmalar 

Alıştırma 8. 1 – Aşağıdaki cümleleri, who (m), which, that, where, whose gibi 
relative pronouns dediğimiz yapıları kullanarak tek bir cümle haline getiriniz. 

1.  That's the manager. I spoke to him yesterday. ( Bu yönetici. Onunla dün 
konuştum.) 

.................................................................................................................................. . 
2.  The man drank 10 glasses of tea. He suffered from stomachache. (Adam 

10 bardak çay içti. Midesi ağrıdı.) 
........................................................................................................................... . 

3.  The car was stolen. It was an expensive German sports car. (Araba çalındı. 
Pahalı bir Alman spor arabaydı.) 

................................................................................................................................ . 
4.  I bought a studio flat. It is very small but comfortable. (Stüdyo daire satın 

aldım. Çok küçük ama konforlu.) 
................................................................................................................................. . 

5.  We stayed in a hotel. The hotel was very luxurious. (Bir otelde kaldık. Otel 
çok lükstü.) 

................................................................................................................................. . 
6.  The actor was very popular. I met him last night. (Aktör çok popülerdi. 

Onunla dün gece tanıştım.) 
.................................................................................................................................. . 

7.  That's the educational faculty. I work there. (Şurası eğitim fakültesi. Ben 
orada çalışıyorum.) 

.................................................................................................................................. . 
8.  That's the girl. Her father works at a national bank. (Bu o kız. Onun babası 

ulusal bankada çalışıyor.) 

Ö
rn

ek •1881 is a prominent year in my life. (1881 benim hayatımda 
önemli bir yıldır.) Atatürk was born then. (Atatürk o zaman 
dünyaya geldi.)

•1881 when Atatürk was born is a prominent year in my life. 
(Atatürk'ün dünyaya geldiği 1881 yılı benim hayatımdaki önemli 
bir yıldır.)

 
When zamanla 
ilgili ifadeleri 

niteleyen sıfat 
cümlelerinde 

kullanılır.  

 
Where mekânla 

ilgili ifadeleri 
niteleyen sıfat 
cümlelerinde 

kullanılır.  
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................................................................................................................................. . 
9.  That's the horse. Its owner is my close friend. (Bu o at. Onun sahibi benim 

yakın arkadaşım.) 
................................................................................................................................. . 

10.  I bought a book. It was written by Ömer Seyfettin. (Bir kitap satın aldım. 
O Ömer Seyfettin tarafından yazılmış.) 

................................................................................................................................ ? 
 

Alıştırma 8. 2 – Aşağıdaki cümleleri, who (m), which, that, where, whose gibi 
relative pronouns dediğimiz yapıları kullanarak ancak relative clause dediğimiz 
sıfat cümleciğini iki virgül arasında kullanmak şartıyla tek bir cümle haline 
getiriniz. 

1. İzmir is a great place. It is in the west of Turkey. (İzmir harika bir yer. O 
Türkiyenin batısında.) 

........................................................................................................................... . 
2.  White pyramids are in China. They were discovered in the late 19th 

century. (Beyaz piramitler Çin’de. Onlar 19.yüzyılın sonunda keşfedildi.) 
........................................................................................................................ . 

3.  Atanur is a good worker. I like him very much. (Atanur iyi bir çalışan. Onu 
çok seviyorum.) 

........................................................................................................................... . 
4. The Halicarnassus is a night-club. I met my girlfriend there. (use WHERE) 

(Halikarnas bir gece kulübü. Kız arkadaşımla orada tanıştım.) 
............................................................................................................................ . 

5.  My neighbour is a very good-looking person. My neighbour is a bus 
driver. (Komşum iyi görünümlü bir insan. Komşum otobüs şoförü.) 

....................................................................................................................... . 
6.  Arsuz is very dry. The beaches of Arsuz are wonderful. (Arsuz çok kurak. 

Arsuz’un plajları harika.) 
............................................................................................................................... . 

7.  Atatürk University was established in 1957. The university has about 
90.000 students. (Atatürk Üniversitesi 1957’de kuruldu. Üniversitenin 
yaklaşık 90.000 öğrencisi var.)  

.................................................................................................................................. . 
8. Taksim is near Beyoğlu. The people hold very different amusement 

activities there. (use WHERE) (Taksim Beyoğlu’nun yakınında. İnsanlar 
burada çok farklı eğlence aktivitelerine katılıyorlar.) 

.................................................................................................................................. . 
 

Yukarıdaki dil bilgisi bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
8.1.’de verilmiştir. 

Tablo 8.1. Dil Bilgisi Bölümü Kelimeleri 

Whose Kimin Nature Doğa 
My Benim Lesson Ders 
Your Senin/sizin Spain İspanya 

 
Whose=kimin 
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His Onun (erkek için) Aztec Aztek 
Her Onun  Nation Ulus 
Its (kadın için) Exist Var olmak 
Broken Bozuk, kırık When Ne zaman 
Meet Tanışmak Born Doğmuş 
Colleague Meslektaş Prominent Önemli 
New flat Yeni daire Then Sonra 
Tea Çay Conquer Fethetmek 
Academic Akademik Honourable Onurlu 
Achievemen
t 

Başarı Establish Kurmak 

Appreciate Takdir etmek Start Başlamak 
Dog Köpek Yesterday Dün 
Colourful renkli Drink İçmek 
Large Büyük Glass Bardak 
Educational Eğitici, eğitsel Suffer Acı çekmek 
Luxurious Lüks Stomachache Mide ağrısı 
faculty Fakülte Bus Otobüs 
Owner Sahip Driver Sürücü 
Close friend Yakın arkadaş Dry Kuru 
Place Yer beach Sahil 
West Batı Father-in-law Kayınbaba 

Divorce Boşanmak Seaside city Kıyı şehri 

Worker İşçi Locate Yer almak 
Night-club Gece kulübü Industrial Endüstriyel 
Neighbour Komşu Island Ada 
Expensive Pahalı Destroy Yok etmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Start≠Finish  
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KONUŞMA 

 
Yukarıdaki konuşma  bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları 

Tablo 8.2.’de verilmiştir. 

Tablo 8.2. Konuşma Bölümü Kelimeleri 

Emlakçı Buradayım, buraya 
geldim 

Limit  Sınır 

Flat Daire  Living room Oturma odası 
bedroom Yatak odası Rent Kiralamak, kira 

ücreti 
Small Küçük Will 600 TL do? 600 TL olur mu? 

Renting A Flat 
Estate Agent: Can I help, madam? 

A woman: I am looking for a flat whose bedrooms are not so small. 

Estate Agent: Are you going to rent or buy it, madam? 

A woman: I am going to rent it. 

Estate Agent: Are you married or single? 

A woman: I am married with two children. 

Estate Agent: How many bedrooms do you need? 

A woman: Three. 

Estate Agent: When would you like it for? 

A woman: As soon as possible. 

Estate Agent: What is your limit? 

A woman: 600 TL per month. 

Estate Agent: Where would you like it? 

A woman: Near the city center. 

Estate Agent: We have a flat where there are three bedrooms and a 
living room. 

A woman: How much is the rent? 

Estate Agent: It’s 140 TL per week and 606 TL per month. 

A woman : Will 600 TL do? 

Estate Agent: OK. It’s a deal. 

 

Di
al

og
ue

 

 
Renting = Kiralama  
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Married with two 
children 

Evli ve iki çocuklu It’s a deal Anlaştık, kabul 

When would you 
like it for? 

Ne zaman için 
istiyorsunuz? 

As soon as 
possible 

Mümkün olan en 
kısa zamanda 

Çeviri (Konuşma) 

Bir Apartman Dairesi Kiralama 
Emlakçı: Yardımcı olabilir miyim, hanımefendi? 

Kadın: Yatak odaları çok küçük olmayan bir daire arıyorum. 

Emlakçı: Kiralayacak mı, satın mı alacaksınız, hanımefendi? 

Kadın: Kiralayacağım.  

Emlakçı: Evli mi yoksa bekar mısınız? 

Kadın: Evliyim ve iki çocuğum var. 

Emlakçı: Kaç yatak odasına ihtiyacınız var? 

Kadın: Üç. 

Emlakçı: Ne zaman için istiyorsunuz? 

Kadın: En kısa sürede. 

Emlakçı: Limitiniz nedir? 

Kadın: Aylık 600 TL. 

Emlakçı: Nerede istersiniz? 

Kadın: Şehir merkezinin yakınında. 

Emlakçı: Üç yatak odası ve bir oturma odası olan bir dairemiz. 

Kadın: Kirası ne kadar? 

Emlakçı: Haftalık 140 Tl ve aylık 606 TL. 

Kadın: 600 TL olur mu? 

Emlakçı: Tamam. Anlaştık. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 8. 3- Aşağıda verilen soruların cevaplarını seçeneklerden bularak 
başındaki harfleri soruların başındaki parantez içine yazınız. 

 (__) 1- Are you married or single? 

(__) 2- Where would you like it? 

(__) 3- What is your limit? 

(__) 4- When would you like it for? 

A- Near the city center. 

B- 600 TL. 

C- As soon as possible. 

D- Married with two children

 
Would you like 

…?=İster misiniz? 
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OKUMA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki okuma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
8.3.’te verilmiştir. 

Tablo 8.3. Okuma Metni Bölümü Kelimeleri 

Enjoyable  Keyifli, eğlenceli Strict Sert, katı 
Research Araştırma  Double decker Çift katlı otobüs 

Kind  Kibar  In short Kısacası  
Get along Anlaşmak Historical Tarihi  

Çeviri (Okuma Metni) 

İngiltere’de İngilizce  

Geçen yıl bir dil kursu için İngiltere’deydim ve çok eğlenceli günler geçirdim. 
Çok eğlendim ve tüm dünyadan birçok arkadaş edindim. 

 
Double decker 

bus=Çift katlı otobüs.  

   
Re

ad
in

g 

English In England 

Last year I was in England for a language course and I had 
enjoyable days. I had a lot of fun and I also made a lot of friends 
from all over the wo 

Before I went to England, I had done a research into the 
language courses in England and I found the course which I 
attended last year. When I went to the course, they took me to 
a family whom I lived with in England. They were very kind and 
helpful people, and they helped me with everything. Their son 
who was a high school student taught me many things in 
English. I also made a lot of new friends who had come to learn 
English in England. Some of my classmates were from other 
European countries, and some of them were from China and 
Japan. I was able to get along very well with my classmates 
whose levels of English were not so good like me. Teresa, who 
was our teacher, was very friendly but sometimes very strict, 
but we learnt a lot from her.  

 We also visited many historical places where there were lots of 
tourists. I will never forget red telephone boxes where I phoned 
my family and friends. Double decker buses were also a symbol 
of England. 

 In short, the language course I attended in England was 
really useful for me because I learnt many things and it was also 
very enjoyable because I made lots of friends and had a lot of 
fun. 
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İngiltere’ye gitmeden önce, İngiltere’deki dil kurslarıyla ilgili bir araştırma 
yaptım ve geçen yıl katıldığım kursu buldum. Kursa gittiğimde, beni İngiltere’de 
birlikte yaşadığım aileye götürdüler. Onlar çok kibar ve yardımsever insanlardı ve 
her şeyde bana yardımcı oldular. Onların lise öğrencisi olan çocukları bana 
İngilizcedeki birçok şeyi öğretti.  Ayrıca İngiltere’de İngilizce öğrenmek için gelen 
birçok yeni arkadaş edindim. Sınıf arkadaşlarımdan bazıları diğer Avrupa 
ülkelerindendi ve bazıları da Çin ve Japonya’dandı. İngilizce seviyeleri benim kadar 
iyi olmayan sınıf arkadaşlarımla çok iyi anlaşabildim. Öğretmenimiz Teresa çok 
samimiydi ama bazen çok sertti, ama ondan çok şey öğrendik. 

Ayrıca çok turistin olduğu birçok turistik yer de ziyaret ettik. İçinde ailemi ve 
arkadaşlarımı aradığım kırmızı telefon kulübelerini hiç unutmayacağım. Çift katlı 
otobüsler de İngiltere’nin sembolüydü.  

Kısacası, İngiltere’de katıldığım dil kursu benim için çok faydalıydı çünkü 
birçok şey öğrendim ve çok eğlenceliydi çünkü çok arkadaş edindim ve çok 
eğlendim. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 8. 4- Doğru mu & Yanlış mı? (D/Y) 

1. All of his friends were from other countries in Europe. ____ (Onun tüm 
arkadaşları Avrupa’daki diğer ülkelerdendi.) 

2. He didn’t know anything about language courses before he went to 
England. _____ (İngiltere’ye gitmeden önce dil kursları hakkında hiçbir şey 
bilmiyordu.)  

3. He lived with his friends in England. ____ (İngiltere’de arkadaşlarıyla kaldı.) 

4. His friends spoke English very well. ____ (Onun arkadaşları İngilizceyi çok iyi 
konuşuyordu.) 

5. Theresa was their teacher. ____ (Theresa onların öğretmeniydi.) 

6. Red boxes and double deckers are the symbols of England. ___ (Kırmızı 
kulübeler ve çift katlı otobüsler ingilterenin sembolleridir.) 

7. Many tourists visited historical places in England. ____ (Birçok turist 
İngiltere’deki tarihi yerleri ziyaret etti.)  

8. He enjoyed his days in England. ____ (İngiltere’deki günleri hoşuna gitti.) 

Alıştırma 8. 5- Kelimeleri boşluklara yerleştiriniz. 

researches kind  useful  get along 

double deckers attended classmates strict  

    

1. I have two brothers and we _____________ very well.  (İki kardeşim var 
ve biz çok iyi geçiniyoruz.) 

 
When zamanla ilgili 
ifadeleri niteleyen 
sıfat cümlelerinde 

kullanılır.  
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2. My ____________ are my best friends. (Sınıf arkadaşlarım benim en iyi 
arkadaşlarım.) 

3. Last year I ___________ a course which was very useful for me. (Geçen yıl 
benim için çok faydalı olan bir kursa devam ettim.) 

4. He is very __________. He is a gentleman. (O çok kibardır. O bir 
centilmendir.) 

5. Our teacher is very _________. He never laughs during the class. 
(Öğretmenimiz çok sert. Ders esnasında asla gülmez.) 

6. Scientists have done a lot of __________ into this issue. (Bilim adamları 
bu konuyla ilgili birçok araştırma yaptı.) 

7. ______________ are a symbol of England. (Çift katlı otobüsler 
İngiltere’nin sembolüdür.) 

8. Language course in London was very ___________ for me. (Londra’daki dil 
kursu benim için çok faydalıydı.) 

Alıştırma 8. 6- Parçaya göre doğru şıkkı seçiniz. 

1. His days in England were very __________. (İngiltere’deki günleri çok 
neşeliydi.) 

a) boring b) enjoyable c) strict 

2. He had done a __________ before he went to England. (İngiltere’ye 
gitmeden önce araştırma yapmıştı.) 

a) shopping b) job  c) research 

3. His friends were from __________. (Arkadaşları Asya ve Avrupalıydı.) 

a) Japan and China b) other countries in Europe c) Asia and Europe  

4. The course I ___________ was very enjoyable. (Devam ettiği kurs çok 
eğlenceliydi.) 

a) visited b) helped c) attended 

Alıştırma 8. 7- Parçada geçen harfleri karıştırılmış kelimelerin doğru şekillerini 
yazınız. 

1. Dink ___________  
2. Douleb ___________ 
3. Mlasscate ___________ 
4. Ulesuf  ___________ 
5. Serearch ___________ 
6. Endtat  ___________ 
7. Tricts ___________ 
8. Lengsih ___________ 
9. Endlyfir ___________ 
10. Tisiv  ___________ 

 
Boring ≠Enjoyable 
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11. Mybsol ___________ 
12. Angulage ___________ 
13. Ertecah ___________ 
14. Lordw ___________ 
15. Lamify ___________ 

Cevaplar 

Alıştırma 8. 1- relative pronounlardan who(m), which, that, where, whose’dan 
uygun olanı kullanarak iki cümleyi tek cümle haline getiriniz. 

1. That’s the manager who/whom/that I spoke to yesterday. (Bu dün 
konuştuğum müdür.) 

2. The man who/that drank 10 glasses of tea suffered from stomachache.  
(10 bardak çay içen adamın midesi ağrıdı.) 

3. The car which/that was stolen was an expensive German sports car. 
(Çalınan araba pahalı bir Alman arabasıydı.) 

4. I bought a studio flat which/that is very small but comfortable. (Çok küçük 
ama konforlu bir stüdyo daire satın aldım.) 

5. The hotel where we stayed was very luxurious. (Kaldığımız otel çok 
lükstü.) 

6. The actor whom I met last night was very popular. (Dün gece tanıştığım 
aktör çok popülerdi.) 

7. That’s the Faculty of Education where I work. (Burası çalıştığım Eğitim 
Fakültesi.) 

8. That’s the girl whose father works at a national bank. (Bu babası ulusal 
bankada çalışan kız.) 

9. That’s the horse whose owner is my close friend. (Bu sahibi benim 
arkadaşım olan at.) 

10. I bought a book which/that was written by Ömer Seyfettin. (Ömer 
Seyfettin tarafından yazılan bir kitap satın aldım.) 
 

Alıştırma 8. 2- relative pronounlardan who(m), which, that, where, whose’dan 
uygun olanı kullanarak iki cümleyi tek cümle haline getiriniz. Ama relative 
clauseları noktalama işaretleri kullanarak yazınız. 

1. İzmir, which is in the west of Turkey, is a great place. (Türkiyenin 
batısındaki İzmir harika bir yer.) 

2. White Pyramids, which were discovered in the late 19th century, are in 
China. (19.yüzyıl sonlarında keşfedilen Beyaz Piramitler Çin’dedir.9 

3. Atanur, whom I like very much, is a good worker. (Çok sevdiğim Atanur iyi 
bir çalışandır.) 

4. The Halicarnassus, where I met my girlfriend, is a night-club. (Kız 
arkadaşımla tanıştığım Halikarnas bir gece kulübüdür.) 

5. My neighbour, who is a bus driver, is a very good-looking person. (Otobüs 
şoförü olan komşum çok iyi görünümlüdür.) 

6. Arsuz, whose beaches are wonderful, is very dry. (Plajları harika olan Arsuz 
çok kuraktır.) 
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7. Atatürk University, which has about 90.000 students, was established in 
1957. (Yaklaşık 90.000 öğrencisi olan Atatürk Üniversitesi 1957’de 
kurulmuştur.) 

8. Taksim, where people hold very different amusement activities, is near 
Beyoğlu. (İnsanları çok farklı eğlence aktiviteleri yaptığı Taksim 
Beyoğlu’nun yakınındadır.) 
 

Alıştırma 8. 3- Aşağıdaki soruları cevaplarıyla eşleştiriniz. 
1-D, 2-A, 3-B, 4-C 
 
Alıştırma 8. 4- Doğru mu yanlış mı? (D/Y) 
1-Y 2-Y 3-Y 4-Y 5-D 6-D 7-D 8-D 
 
Alıştırma 8.5- Aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldurunuz. 
1-get along 2-classmates 3-attended 4-kind 5-strict 6-researches 7-double deckers 
8. Useful 
 
Alıştırma 8. 6- Doğru seçeneği işaretleyiniz. 
1-B 2-C 3-C 4-C 
 
Alıştırma 8. 7- Parçada geçen harfleri karıştırılmış kelimelerin doğru şekillerini 
yazınız. 

1. Kind  
2. Double  
3. Classmate  
4. Useful  
5. Research  
6. Attend  
7. Strict  
8. English  
9. Friendly  
10. Visit  
11. Symbol  
12. Language  
13. Teacher  
14. World  
15. Family  

  

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Whose, when ve where kullanarak ikişer sıfat cümlesi 

cümle yazın
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Ö
ze

t
•Sıfat Cümlelerinde Whose
•Bir cümle sıfat cümlesine dönüştürülmek istendiğinde (my, you, his, her, its gibi) 

iyelik sıfatlarının yerine whose kelimesi kullanılır. Sıfat cümlelerinde whose yapısı 
cümleden çıkarılmaz; başka bir deyişle bu yapının cümleden düşürülmesi söz konusu 
değildir.

•The woman is coming tonight. Her car is a (Kadın bu gece geliyor. Onun arabası 
BMW.)

•The woman whose car is a BMW is coming tonight. (Arabası BMW olan kadın bu 
gece geliyor.)

•I talked to the man. His leg had been broken in the accident. (Adamla konuştum. 
Kazada onun bacağı kırılmıştı.)

•I talked to the man whose leg had been broken during the accident. (Kazada bacağı 
kırılan adamla konuştum.)

•We helped the people. Their car had been stolen. (İnsanlara yardım ettik. Arabaları 
çalınmıştıu.)

•We helped the people whose car had been stolen. (Arabaları çalınan insanlara 
yardım ettik.)

•We have talked about Edgar Allan Poe’s biography during the class. His short stories 
are very well-known all over the world. (Derste Edgar Allan Poe’nun hayatından 
bahsettik. Onun kısa hikâyeleri tüm dünyada çok iyi bilinir.)

•We have talked about Edgar Allan Poe’s biography during the class whose short 
stories are very well-known all over the world. (Derste kısa hikâyeleri tüm dünyada 
çok iyi bilinen Edgar Allan Poe’nun hayatından bahsettik.)

•The dog is over there. Its owner lives next door. ( Köpek şurada. Onun sahibi yan 
dairede yaşıyor.)

•The dog whose owner lives next door is over there. (Sahibi yan dairede yaşayan 
köpek şurada.)

•The woman is the guest speaker. The woman's name is Spanish. (Kadın misafir 
konuşmacı. Kadının ismi İspanyolca.)

•The woman whose name is Spanish is the guest speaker. (Adı İspanyolca olan kadın 
misafir konuşmacı.)

•The woman is the guest speaker.  You met the woman's son. (Kadın misafir 
konuşmacı. Sen kadını oğluyla tanıştın.)

•The woman whose son you met is the guest speaker. (Oğluyla tanıştığın kadın 
misafir konuşmacı.)

•Sıfat Cümlelerinde When 
•Sıfat cümleleriyle bir olayın gerçekleştiği zamanlar veya zaman dilimleri (gün, ay, 

mevsim, yıl gibi) tanımlanmak istendiğinde when kullanılır.
•1453 is an unforgettable year in Turkish history. Mehmet the Conqueror conquered 

İstanbul then. (1453 yılı Türk tarihinde unutulmaz bir yıldır. Fatih Sultan Mehmet o 
zaman İstanbul’u fethetmiştir.)

• 1453 when Mehmet the Conqueror conquered İstanbul is an unforgettable year in 
Turkish history. (Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethettiği 1453 yılı Türk tarihinde 
unutulmaz bir yıldır.)

•The day was snowy. I was born then. (Gün yağmurluydu. Ben o zaman doğdum.)
•The day when I was born was snowy. (Doğduğum gün yağmurluydu.)
•The years were 2017-2018. I worked then. (Yıllar 2017-2018'di. Ben o zaman 

çalıştım.)
•The years when I worked were 2017-2018. (Çalıştığım yıllar 2017-2018'di.)

•Sıfat Cümlelerinde Where
•Sıfat cümlelerinde, where yapısı olayın geçtiği yer veya mekânlar tanımlanmak 

istendiğinde kullanılır.
•London is a beautiful city. I spent my holiday there last year. (Londra güzel bir şehir. 

Tatilimi geçen yıl orada geçirdim.)
•London is a beautiful city where I spent my holiday. (Londra geçen yıl tatilimi 

geçirdiğim güzel bir şehir.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. The man ………………arm was broken was taken to the hospital. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) whose 
b) who 
c) which 
d) that 
e) at which 

 

2. The city …………  he lives is very crowded 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) who 
b) where 
c) which 
d) that 
e) whose 

 

3. The woman …………….. car was stolen went to the police station. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) who 
b) which 
c) whose 
d) that 
e) where 

 

4. The years …………… I worked were 2017-2018.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) when 
b) where 
c) who 
d) whose 
e) which 

 

5. The day ………….….. I was born was snowy.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) where 
b) when 
c) whose 
d) which 
e) who 
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6. The city ………………….he lives is very crowded. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) which 
b) who 
c) where 
d) whose 
e) that 

7. The car …………… was stolen was an expensive German sports car. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) whose 
b) who 
c) when 
d) which 
e) that 

 

8. 1881 …………………Atatürk was born is a prominent year in my life 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) which 
b) whose 
c) who 
d) where 
e) when 

 
9. Yesterday, I met a person ……….. car is a Ferrari.    

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) where 
b) who 
c) that 
d) whose 
e) when 

 
10. Artvin ………….. my father-in-low was born is a natural wonder.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) where 
b) which 
c) who 
d) whose 
e) when 

 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.a, 2.b, 3.c, 4.a, 5.b, 6.c, 7.d, 8.e, 9.d, 10.a 
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SHE IS? 
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R • Dil Bilgisi

• Noun Clause (İsim 
Cümlecikleri)

• Konuşma
• Do You Know Where She Is?

• Okuma
• Superstitions
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Okuduğunuz metinlerde isim 

cümleciklerini farkedebileceksiniz,
•Düz cümleleri ve soru cümlelerini 

isim cümlecikleri haline 
dönüştürebileceksiniz,

•Konuşmalarınızda ve yazılarınızda 
isim cümleciklerini 
kullanabileceksiniz,

• İsim cümlecikleri içeren karmaşık 
cümleleri iki ayrı cümle haline 
dönüştürebileceksiniz.
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DO YOU KNOW WHERE SHE IS?

Dil Bilgisi 
Noun Clause (İsim Cümlecikleri)

Konuşma
Do You Know Where She Is?

Okuma
Superstitions
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GİRİŞ    
Noun clause diğer bir ifade ile isim cümleciği bir cümlede isim görevi yapan 

cümleciklerdir. Bir isim cümleciği, tıpkı bir temel cümle gibi kendi içerisinde özne 
ve fiil içerir fakat tek başına tamamlanmış bir ifade belirtmez. Dolayısıyla, tek 
başına kullanılamazlar ve temel cümlenin öznesi olabileceği gibi fiilin veya edatın 
nesnesi olarak da görev yapabilirler. Temel cümle ile cümlecik (isim cümleciği) 
farkını örnekler yardımıyla anlamaya çalışalım: 

• Ali is here. (Ali buradadır: Bu temel cümledir ve tamamlanmış bir ifade 
bildirmektedir. Tek başına kullanılabilir. 

That Ali is here… (Ali’nin burada olduğu/olması…: Bu ifade tamamlanmamış 
bir durumu ifade ettiği için temel cümle olmayıp cümleciktir. İki cümle 
karşılaştırıldığında, temel cümle ile yan cümle arasındaki tek farkın cümleciğin 
başına that kelimesinin eklenmiş olmasıdır.)  

• Erzurum is cold. (Erzurum soğuktur: Temel bir cümledir ve tam bir ifade 
bildirmektedir. 

That Erzurum is cold… (Erzurum’un soğuk olduğu/olması…: Bu cümlecik 
tamamlanmış bir ifade bildirmemektedir ve ikisi arasındaki tek fark ikincisinin 
başına sadece that kelimesinin eklenmiş olmasıdır. Bu yüzden temel cümlenin 
öznesi, temel cümledeki fiilin veya edatın nesnesi olarak kullanılabilir. 

• What are you doing? (Ne yapıyorsun? : Bu ifade soru halinde tam bir soru 
cümlesidir. Tamamlanmış olduğu için tek başına kullanılabilir. 

What you are doing... (Senin ne yaptığın….: You kelimesi what ile sorulan bir 
sorunun isim cümlesi haline dönüştürülmesi için yardımcı fiil ile öznenin yer 
değiştirmesi yeterli olacaktır. Bu örnekte are yardımcı fiili you öznesi ile yer 
değiştirilerek Ne yapıyorsun? sorusu ne yaptığın… anlamına gelen isim cümlesi 
haline gelmiştir ve temel cümlenin öznesi olabileceği gibi fiilin ya da edatın nesnesi 
halinde de kullanılabilir.) 

• Where is Pelin going? (Pelin nereye gidiyor? : Bu soru cümlesi where soru 
kelimesi ile yapılmış temel bir cümledir.  

Where Pelin is going… (Pelin’in nereye gittiği/-ni…: Soru kelimesi where ile 
sorulmuş olan soru cümlesinin isim cümlesi haline dönüştürülmesi için is yardımcı 
fiili ile soru cümlesinin öznesi Pelin kelimesinin yer değiştirmesi yeterli olmaktadır. 
Where Pelin is going… isim cümleciği temel cümlesinin öznesi olduğunda Pelin’in 
nereye gittiği…, nesnesi olduğunda ise Pelin’in nereye gittiğini… şeklinde Türkçe’ye 
çevrilebilir. 

DİL BİLGİSİ   

Noun Clause (İsim Cümlecikleri)     

İsim Cümlecikleri de bir önceki ünitede gördüğümüz sıfat cümlecikleri gibi 
bir cümlenin parçasıdır ve yan cümlecik olarak görev yaparlar. Bir dilde çoğu 
zaman kısa cümlelerle söylemek istediğimizi anlatabiliriz. Fakat bazen de bu basit 
cümleler anlatmak istediğimiz ifade etmede yeterli olmayabilir ve daha karmaşık 
cümleler kurmak zorunda kalabiliriz. Bu tür durumlarda kullandığımız cümle 

 
Noun clause, cümlede 
ismin yerine kullanılan 

cümleciklerdir. 
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çeşitlerinden biri de isim cümlecikleridir. İsim Cümlecikleri temel cümle içerisinde 
özne veya nesnenin yerini alan temel olmayan bağımlı cümleler yani 
cümleciklerdir. İsim Cümlecikleri that, what, why, where, how, when, who, which, 
whether, ve i kelimeleri sayesinde oluşturulur. İsim cümleciklerini, that ile yapılan 
isim cümlecikleri, soru kelimeleriyle yapılan isim cümlecikleri ve whether/if ile 
yapılan isim cümlecikleri olmak üzere üç başlıkta inceleyebiliriz: 

That 

That ile yapılan isim cümlecikleri temel cümlenin nesnesi oldu zaman 
Türkçede genellikle -ması, öznesi olduğu zaman ise -dığı,  anlamında ifade 
edilebilir. Örneğin: 

• I know it. (Ben onu biliyorum: Temel cümle.) You are tired. (Sen 
yorgunsun: Baş tarafına that getirildiğinde isim cümlesi olacak olan cümle. 
İkinci cümleyi temel cümlenin nesnesi yapmak için önce birinci cümlenin 
nesnesi olan it zamirini cümleden atıyoruz ve onun yerine baş tarafına 
that kelimesi eklenmiş olan ikinci cümleyi ekleyip tek cümle haline 
dönüştürüyoruz: I know it. You are tired. => I know that you are tired. (Ben 
yorgun olduğunu biliyorum.)  

•  Ali has come here. (Ali buraya geldi.) It is good news. (O iyi bir haber.) Bu 
iki cümleden birincisini isim cümleciği yapıp ikinci cümlenin öznesi olarak 
yapmak için önce birinci cümlenin baş tarafına that kelimesini eklememiz 
gerekmektedir. Daha sonra ikinci yani temel cümlenin öznesi konumunda 
olan it zamirini kaldırıp onun yerine isim cümleciğini yazmamız 
gerekmektedir. Şöyle ki: Ali has come here. It is good news. => That Ali has 
come here is good news. (Ali’nin buraya gelmesi iyi bir haberdir.) 
Görüldüğü gibi that ile yapılan isim cümleciği temel cümlenin öznesi 
olarak görev yapmaktadır. 

• I know it. (Ben onu biliyorum.) He does not study well. (O iyi ders 
çalışmıyor.) => I know that he does not study well. (Ben onun iyi ders 
çalışmadığını biliyorum.) Görüldüğü gibi isim cümlecik, temel cümleciğin 
nesnesi olarak görev yaptığı için iki cümleyi birleştirirken birinci cümlenin 
nesnesi olan it zamiri kaldırılmış ve onun yerine baş tarafına that kelimesi 
getirilen ve isim cümleciğine dönüşen ikinci cümle getirilmiştir. 

That ile yapılan isim cümleciklerin temel cümlenin nesnesi olduğu 
durumlara verilen örnekler için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 

 
İsim cümlecikleri temel 
cümlenin öznesi veya 

nesnesi olarak da 
kullanılır. 
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Buna ilaveten that ile yapılan isim cümleciklerinin temel cümlenin öznesi 
olduğu durumlara ait örnekler aşağıda verilmiştir.   

 

Diğer taraftan, sorry (üzgün), pleased (memnun), happy (mutlu), certain 
(emin), surprised (şaşkın), disappointed (hayal kırıklığına uğramış) , v.b. gibi duygu 
veya düşünce bildiren sıfatlardan sonra that ile yapılmış isim cümleciklerini nesne 
konumunda kullanabiliriz. Tablodaki örnekleri inceleyiniz. 

 

Ö
rn

ek •That he is hardworking makes me happy. (Onun çalışkan 
olması beni mutlu ediyor.)

•That our daughter is not here worries us. (Kızımızın burada 
olmaması bizi üzüyor.) 

•That my father is ill makes me unhappy. (Babamın hasta 
olması beni mutsuz ediyor.)

•That Erzurum is the coldest city is a fact. (Erzurum’un en soğuk 
şehir olması bir gerçektir.)

 
Başlıca isim cümlecikleri 

that, if/whether  ve 
soru kelimeleriyle 

yapılır. 

Ö
rn

ek •I think that it will snow. (Kar yağacağını düşünüyorum.)
•Do you believe that I am right? (Haklı olduğuma inanıyor 
musun?)

•He told us that he was wrong. (Hatalı olduğunu bize söyledi.)
•We see that it is raining. (Yağmurun yağdığını görüyoruz.)
•She told me that she was very tired. (Bana çok yorgun 
olduğunu söyledi.)

•I can guarantee that he will pass the test. (Sınavı geçeceğini 
garanti edebilirim.)
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Soru Kelimeleri 

Bilindiği gibi İngilizcede what (ne), why (niçin), where (nerede), how (nasıl, 
kaç), when (ne zaman) , ve which (hangi) başlıca soru kelimeleridir. Soru yapıları 
soru kelimesi + yardımcı fiil + özne şeklindedir. Ancak, yardımcı fiil ve özneyi yer 
değiştirdiğimizde soru sormak yerine isim cümleciği oluşturmuş oluruz. Örneğin: 

• What are you doing? (Ne yapıyorsun?) What you are doing… (Senin ne 
yaptığın/ı…). Birinci cümle tek başına anlamlı ve yeterli bir cümle iken 
ikinci ifade tamamlanmamış bir cümleciktir. Dolayısıyla temel cümlenin 
sadece ya öznesi ya da nesnesi olarak kullanılabilir. I do not know what 
you are doing. (Senin ne yaptığını bilmiyorum. Özne olarak kullanımına 
örnek vermek gerekirse: What you are doing is interesting. (Ne yaptığın/ 
Yaptığın şey ilginç. Soru kelimeleriyle yapılan ve temel cümlenin nesnesi 
olduğu durumlara örnekler aşağıdaki tabloyu inceleyiniz. 

 

Ö
rn

ek •I want to know why he is late. (Niçin geç kaldığını bilmek 
istiyorum.)

•Do you know where she is. (Nerede olduğunu biliyor musun?)
•Does Ayşe know who she is? (Ayşe onun kim olduğunu biliyor 
mu?)

•Can you tell me what time it is. (Saatin kaç olduğunu
söyleyebilir misin?)

•I don’t know when the exam is. (Sınavın ne zaman olduğunu 
bilmiyorum. 

•Do you know which book belongs to me? (Hangi kitabın bana 
ait olduğunu biliyor musun?)

 
Sorular isim 
cümleciğine 

dönüştürülürken, 
cümle soru halinden 

çıkarılır, yani özne 
yardımcı fiilin önüne 

geçer. 

Ö
rn

ek •I am sorry that you are not here. (Burada olmadığına 
üzgünüm.)

•We are pleased that you are helping us. (Bize yardım 
etmenden memnunuz.)

•I am certain that she is busy. (Meşgul olduğundan eminim.)
•They are happy that we are staying with them. (Onlarla 
kalmamızdan mutlular.)

•I am disappointed that he failed the test. (Sınavdan başarısız 
olmasından hayal kırıklığına uğradım.)
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If/Whether 

Soru kelimelerin kullanılmadığı ve sadece yardımcı fiillerle oluşturulan soru 
cümlelerinin isim cümleleri haline dönüştürülmesi biraz karmaşık gelebilir. Bu tür 
soru cümlelerini isim cümlecikleri yapabilmek için, isim cümleciğin baş 
tarafına whether/if kelimelerinden birisi getirilerek yardımcı fiil ile özne yer 
değiştirilir Örneğin: I want to learn it. (Onu öğrenmek istiyorum.) Are you at 
home? (Evde misin?). İkinci cümle olan Are you at home sorusunu isim cümleciği 
yaparak birinci cümlenin nesnesi olarak kullanabilmek için başına whether ya da if 
kelimelerinden biri getirilir ve özne olan you yardımcı fiil olan are ile yer 
değiştirilerek düz cümle haline dönüştürülür. Daha sonra, birinci cümlenin nesnesi 
olan it zamiri kaldırılarak elde ettiğimiz isim cümleciği onun yerine yazılır. Örnek: I 
want to learn it. Are you at home? => I want to learn it. Whether/if you are at 
home. => I want to learn whether/if you are at home. (Evde olup olmadığını 
öğrenmek istiyorum.). Yardımcı fiillerle sorulan soruları isim cümleciğine 
dönüştürme ile ilgili daha fazla örnekler için aşağıdaki aşamaları inceleyiniz. 

• I wonder it. (Onu merak ediyorum.). Is he going to the wedding 
tomorrow? (Yarın düğüne gidecek mi?). => I wonder it. Is he coming to the 
wedding tomorrow? => I wonder whether/if he is going to the wedding 
tomorrow. (Onun yarın düğüne gidip gitmeyeceğini merak ediyorum.) 
Görüldüğü gibi isim cümleciği nesne durumunda kullanıldığı için birinci 
cümlenin nesnesi it kelimesi kaldırıldı ve whether ya da if kelimelerinden 
biri isim cümleciğinin başına getirilerek baştaki yardımcı fiil olan is özne 
olan he ile yer değiştirildi ve düz cümle yapısına dönüştürüldü.  

• I don’t know it. (Ben onu bilmiyorum.) (Does he speak English?). (O 
İngilzce konuşur mu?). => I don’t know it. Does he speak English? => I 
don’t know whether/if he speaks English. (Onun İngilizce konuşup 
konuşmadığını bilmiyorum.). Örnekte görüldüğü gibi, birinci cümledeki 
nesne olan it kelimesi kaldırıldı; isim cümleciğinin başına whether ya da if 
getirildi; özne olan he yardımcı fiilin önüne getirildi; daha sonra yardımcı 
fiil olan does gelmesi gerekirken geniş zaman olumlu düz cümlelerde 
yardımcı fiil do/does kullanılmadığı için kaldırıldı; onun yerine özne tekil 
olduğu için fiilin sonuna -s eki eklendi ve temel cümle ile birleştirildi.  

• Do you know it? (Onu biliyor musun?) Did he go to Artvin yesterday? (O 
dün Artvin’e gitti mi?). Do know it? Did he go to Artvin yesterday? => Do 
you know whether/if he went to Artvin yesterday? (Onun dün Arvin’e gidip 
gitmediğini biliyor musun?). Aşama görüldüğü gibi temel cümlenin nesnesi 
it kelimesi kaldırıldı; ikinci cümlenin başına whether ya da if getirildi; özne 
olan he zamiri, yardımcı fiil olan did kelimesinin önüne getirildi; did 
yardımcı fiili özneden hemen sonrasına getirilmesi gerekirken geçmiş 
zaman olumlu cümlelerde yardımcı fiil did kullanılmadığı için kaldırıldı, 
onun yerine go fiilinin ikinci hali olan went getirildi ve böylelikle tek bir 
cümle haline getirildi. (Did yardımcı fiilinin neden kaldırıldığı konusu için 
simple past tense yani geçmiş zaman konusuna bakınız.) 

 
Who ile yapılan soruları 

isim cümleciğine 
dönüştürürken öznenin 

bulunmadığı 
durumlarda who 

kelimesinden sonra 
yardımcı fiil ve fiil gelir. 
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Önemli bir nokta ise, whether/if kelimeleri ile yapılan isim cümleciklerinde 
or not kullanılabilir. Whether ile yapılan isim cümleciğinde or not kullanmak 
istendiğinde bu kelimeler whether dan hemen sonra gelebilir ve whether or not  
şeklinde kullanılabilir ya da isim cümleciğinin en sonuna da getirilebilir. Örnek: I 
don’t know whether or not he is available. (Onun müsait olup olmadığını 
bilmiyorum.) Ayrıca or not kelimeleri cümleciğin en sonuna da getirilebilir. Diğer 
bir ifade ile whether ... or not şeklinde de kullanılabilir.  Örnek: I don’t know 
whether he is availabe or not. Fakat or not kelimeleri if kelimesi ile yapılan isim 
cümlecikleri ile kullanılacaksa or not kelimeleri if kelimesinden hemen sonra değil 
cümleciğin en sonunda kullanılır. Örnek: I don’t know if he is available or not. 
Whether ya da if kelimeleriyle yapılan isim cümleciklerinde or not kelimelerini 
kullanmadığımızda anlamları değişmez çünkü or not kelimelerinin kullanılmadığı 
durumlar or not’lı isim cümleciklerinin kısaltılmış halleridir. Aşağıdaki örnekleri 
inceleyiniz. 

 

Alıştırmalar 

Alıştırma 9. 1. Aşağıdaki cümlelerden ikincilerini isim cümlesi yaparak birinci 
cümlelerin nesnesi yapınız. 

1. Can you tell me? What is your name? 

____________________________________________________________ 

2. Do you know it? Ali lives in London. 

____________________________________________________________ 

3. I cannot understand it. What are you saying? 

____________________________________________________________ 

4. Do you know it? When is the party? 

____________________________________________________________ 

Ö
rn

ek •Everybody is asking whether or not you are in Erzurum. 
(Herkes senin Erzurum’da olup olmadığını soruyor.)

•Can you tell me if you can help us or not? (Bize yardım edip 
edemeyeceğini söyleyebilir misin?)

•You must ask him whether he is at home or not. (Evde olup 
olmadığını sormak zorundasın.)

•You didn’t ask him if he was at home yesterday or not. (Onun 
dün evde olup olmadığını sormadın.) 

•Whether you passed the test yesterday will not change the 
result. (Dün sınavda başarılı olup olmamış olman sonucu 
değiştirmeyecek.)

 
Yardımcı fiillerle 

sorulan soruları isim 
cümleciğine 

dönüştürürken isim 
cümleciğin başına 

whether ya da if gelir. 
Özne ile yardımcı fiil yer 

değişir. 
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5. I wonder it. Which bus goes to Erzurum? 

____________________________________________________________ 

6. I don’t know it. Where are you from? 

____________________________________________________________ 

7. Can you tell me? Who is coming to the meeting? 

____________________________________________________________ 

8. Nobody knows it. Who broke the window? 

____________________________________________________________ 

9. Does Ali know it? I am from Artvin. 

____________________________________________________________ 

10. I wonder it. Have you finished your homework? 

____________________________________________________________ 

Yukarıda dil bilgisi alıştırmaları içerisinde geçen kelimelerin Türkçe 
karşılıkları Tablo 9.1.’de verilmiştir. 

Tablo 9.1. Dil Bilgisi Alıştırmaları Kelimeleri 

To tell Söylemek What Ne 
To live Yaşamak To understand Anlamak 
To know Bilmek When Ne zaman 
Party Parti To wonder Merak etmek 
Meeting Toplantı Nobody Hiç kimse 
To break (broke) Kırmak (kırdı) Window Pencere 
To finish Bitirmek Homework Ev ödevi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Whether ile başlayan 
cümlecikte hemen ya 

arkasından ya da 
cümlenin sonuna or not 

gelebilir. Anlamı 
değişmez. 
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KONUŞMA 
 

 Yukarıdaki diyalog içinde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 9.2.’de 
verilmiştir. 

Tablo 9.2. Diyalog Bölümü Kelimeleri 

Alright  İyi, tamam Not bad Fena değil 
To hear from Haber almak Graduate Mezun olmak 
In touch Haberleşiyor olmak To wonder  Merek etmek 
To work Çalışmak  Private Özel  
Company  Şirket  How come Nasıl olur? 

 
If ile yapılan cümlelerde 

or not kullanılmak 
istenirse, cümlenin en 

sonuna gelir. 

Do You Know Where She Is? 

 

A Woman: Hello dear, how are you? 

A Man      : Hi, dear. I’m fine. What about you? 

A Woman: I’m alright, not bad. I haven’t heard from Pelin since we 
graduated from the university. Have you heard from her? 

A Man      : Yes, I have. We are in touch. 

A Woman: Do you know where she is? 

A Man      : She has been in England for two years. 

A Woman: I wonder what she is doing there. 

A Man      : I know that she is working for a private company. 

A Woman: How come? I remember that she didn’t know English. 

A Man      : She had taken English courses in Turkey before she left for 
England. 

A Woman: Do you know when she will return? 

A Man      : I don’t know, but I know that she will come to Turkey for a 
holiday. 

A Woman: When? 

A Man      : This summer. 

A Woman: Really? I am looking forward to seeing her. 

   
 D

iy
al

og
 I 
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To take  Almak  Course  Ders 
Leave for Gitmek üzere ayrılmak Return  Geri dönmek 
Holiday  Tatil  Summer  Yaz mevsimi 
To look forward Dört gözle beklemek To see Görmek 

 

Çeviri (Diyalog)  

 Onun Nerede Olduğunu Biliyor Musun? 

Bir Kadın: Merhaba canım, nasılsın? 
Bir Adam: Merhaba, canım. İyiyim. Ya sen? 
Bir Kadın: İyiyim, fena değil. Arkadaşımız Pelin’den üniversiteden mezun 

olduğumuzdan beri haber almadım. Sen ondan haber aldın mı? 
Bir Adam: Evet aldım. İletişim halindeyiz. 
Bir Kadın: Nerede olduğunu biliyor musun? 
Bir Adam: İki yıldır İngiltere’dedir. 
Bir Kadın: Orada ne yaptığını merak ediyorum. 
Bir Adam: Özel bir şirkette çalıştığını biliyorum. 
Bir Kadın: Nasıl olur? Onun İngilizce bilmediğini hatırlıyorum. 
Bir Adam: İngiltere’ye gitmek için ayrılmadan önce Türkiye’de İngilizce dersleri 

aldı.  
Bir Kadın: Ne zaman döneceğini biliyor musun? 
Bir Adam: Bilmiyorum, fakat onun Türkiye’ye tatil için geleceğini biliyorum. 
Bir Kadın: Ne zaman? 
Bir Adam: Bu yaz. 
Bir Kadın: Gerçekten mi? Onu görmeyi dört gözle bekliyorum. 
 
Alıştırmalar 

Alıştırma 9. 2. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1- Do you know when she will return? 
 

a- In the UK. 

(__) 2- Do you know what she is he doing there? b- She is working. 

(__) 3- Have you heard from her? 
 
(__) 4- Do you know wher she is? 

c- Yes, I have. 
 
d- This summer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dear kelimesi samimi 

kişiler arasında birbirine 
hitap ederken canım 
anlamında kullanılır. 
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OKUMA 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Superstitions 

In the past, people believed in magic, ghosts, witches, dragons 
and fairies. They did not have much information about them. So, they 
believed in what they heard. There are still some people who believe 
in these superstitions even today. 

Today many Americans believe that they will have a bad luck if 
a black cat crosses their path. Besides, they believe that they will have 
a bad luck if they walk under a ladder. Some Americans say that they 
do not believe these things, but many people usually do not walk 
under a ladder. They also believe that a rabbit’s foot brings good luck. 
That you find a four-leaf clover brings you good luck. They also think 
that you will have bad luck if you open an umbrella in the house. In 
addition, an itchy palm means that money will come your way.  

There are many superstitions like these. But today people 
usually do not believe in these superstitions because science and 
technology have developed very fast, and people can get access to 
information easily. Today they can learn many things more easily than 
they did in the past.            

 

 

   
  R

ea
di

ng
 

  
What ile yapılan isim 

cümlecikleri Türkçe’ye 
ne yaptığın/ı ya da ne 

gördüğün/ü diye 
çevrilen ifadeler 
yaptığın şey/i, 

gördüğün şey/i gibi de 
çevrilebilir. 
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Yukarıdaki okuma metninde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
9.3.’te verilmiştir. 

Tablo 9.3. Okuma Metni Kelimeleri 

In the past Geçmişte People İnsanlar 
To believe İnanmak Magic Büyü 
Ghost Hayalet Witch Cadı 
Dragon Canavar Fairy Peri 
To have Sahip olmak Much Çok 
Information Bilgi To hear (heard) İşitmek (işitti) 
Superstition  Batı inanç Even  Hatta 
Today Bugün Bad Kötü 
Luck Şans Black Kara, siyah 
Cat Kedi To cross Geçmek 
Besides Bunun yanında To walk Yürümek, geçmek 
Under Altında(n) Ladder Merdiven 
These Bunlar) Things Şeyler 
Usually Genellikle Rabbit Tavşan 
Foot Ayak To bring Getirmek 
Good luck İyi şans To find Bulmak 
Four-leaf Dört yapraklı Clover Yonca 
To open Açmak Umbrella Şemsiye 
In addition  Buna ilaveten Itchy  Kaşıntılı, kaşınan 
Palm Avuç içi Science Bilim 
Technology Teknoloji To develop Gelişmek 
Very fast Çok hızla Get access Ulaşmak, erişmek 
Information Bilgi Easily Kolayca 

 
Çeviri (Okuma Metni) 

Batıl inançlar 

Eskiden insanlar büyüye, hayaletlere, cadılara, canavarlara ve perilere 
inanırlardı. Bu şeyler hakkında fazla bilgiye sahip değillerdi. Bu yüzden, onlar 
duyduklarına inanırlardı. Bugün bile bu batıl inançlara inanan insanlar vardır.  

Bugün birçok Amerikalı yolundan bir kara kedi geçerse kötü bir şansa sahip 
olacaklarına inanıyorlar. Bunun yanında, onlar merdivenin altından geçerlerse 
kötü bir şansa sahip olacaklarına inanıyorlar. Bazı Amerikalılar böyle şeylere 
inanmadıklarını söylüyorlar fakat birçok insan çoğunlukla merdivenin altından 
geçmezler. Onlar ayrıca bir tavşanayağının iyi şans getireceğine inanıyorlar. Dört 
yapraklı yonca yaprağını bulman sana şans getirir. Onlar ayrıca evde şemsiye 
açarsan kötü şans getireceğini düşünüyorlar. Buna ilaveten, kaşınan bir avuç içi 
sana para geleceği anlamına gelir. 

Böyle birçok batıl inanç var. Fakat bugün insanlar bu batıl inançlara 
genellikle inanmıyorlar çünkü bilim ve teknoloji çok hızla gelişmekte ve insanlar 

 
Türkçe’ye gerçekten mi 

diye çevrilen really 
kelimesi aslında 

konuştuğumuz kişinin 
söylediklerine 

duyduğumuz ilgiyi 
gösterir. 
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bilgiye kolayca ulaşabilmekteler. Geçmişte öğrendiklerinden daha çok şeyi bugün 
kolayca öğrenebilirler.  

Alıştırmalar 

Alıştırma 9. 3. Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru olanlar için D, 
yanlış olanlar için Y yazınız.  

1. Today nobody believes in superstitions. ____ (Bugün hiç kimse batıl 
inançlara inanmaz.) 

2. That a black cat crosses your path is unlucky. ____ (Siyah bir kedinin 
yolundan geçmesi kötü şanstır.) 

3. No Americans walk under a ladder today. ____ (Hiç bir Amerikalı bir 
merdivenin altından geçmez.) 

4. If you close an umbrella in the house, you will have bad luck. ____ (Evde bir 
şemsiyeyi kapatırsan, kötü şansa sahip olurusn.) 

5. They believe that you will have money if you have an itchy palm. ____ 
(İnsanlar eğer avuç için kaşınırsa praya sahip olacağına inanıyorlar.) 

Cevaplar 

Alıştırma 9. 1. Aşağıdaki cümlelerden ikincilerini isim cümlesi yaparak birinci 
cümlelerin nesnesi yapınız. 

1. Can you tell me what your name is? (Bana adının ne olduğunu söyleyeilir 
misin?? 

2. Do you know that Ali lives in London? (Ali’nin londra’da yaşadığını biliyor 
musun?) 

3. I cannot understand what you are saying. (Ne dediğini anlayamıyorum.) 

4. Do you know when the party is? (Partinin ne zaman olduğunu biliyor 
musun?) 

5. I wonder which bus goes to Erzurum. (Hangi otobüsün Erzurum’a gittiğini 
merak ediyorum.) 

6. I don’t know where you are from. (Senin nereli olduğunu bilmiyorum.) 

7. Can you tell me who is coming to the meeting? (Toplantıya kimin geldiğini 
bana söyleyebilir misin?) 

8. Nobody knows who broke the window. (Pencereyi kimin kırdığını hiç 
kimse bilmiyor.) 

9. Does Ali know that I am from Artvin? (Ali benim Artvin’li olduğumu biliyor 
mu?) 

10. I wonder whether you have finished your homework.  

I wonder whether or not you have finished your homework. 

208



Do You Know Where She Is? 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  15 

I wonder whether you have finished your homework or not. 

I wonder if you have finished your homework. 

I wonder if you have finished your homework or not. (Ev ödevini bitirip 
bitirmediğini merak ediyorum.) 

 
Alıştırma 9. 2. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 
        1.d, 2.b, 3.c, 4.a 
 
Alıştırma 9. 3. Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru olanlar için D, 
yanlış olanlar için Y yazınız.  
        1.Y, 2.D, 3.Y, 4.Y, 5.D 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • 10 tane that kelimesiyle isim cümlecikleri oluşturarak esas 

cümlenin öcnesi ve nesnesi olarak kullanınız.
• 10 tane soru kelimeleri (what, where, why v.b.) ile isim 

cümlecikleri oluşturarak esas cümlenin nesnesi olarak 
kullanınız.

• 10 tane wether/if kelimeleriyle isim cümlecikleri yaparak 
esas cümlenin nesnesi olarak kullanınız.

209



Do You Know Where She Is? 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  16 

 

Ö
ze

t
•NOUN CLAUSE (İSİM CÜMLECİKLERİ)
•İsim Cümlecikleri temel cümle içerisinde özne veya nesnenin yerini alan 

temel olmayan bağımlı cümleler yani cümleciklerdir. İsim Cümlecikleri that, 
what, why, where, how, when, who, which, wether, ve if kelimeleri sayesinde 
oluşturulur. İsim cümleciklerini, that” ile yapılan isim cümlecikleri, soru 
kelimeleriyle yapılan isim cümlecikleri ve whether/if ile yapılan isim 
cümlecikleri olmak üzere üç başlıkta inceleyebiliriz

•That
•That ile yapılan isim cümlecikleri temel cümlenin nesnesi oldu zaman 

Türkçede genellikle -ması, öznesi olduğu zaman ise -dığı,  anlamında ifade 
edilebilir. Örneğin;

•I can see that she is working hard. (Onun çok çalıştığını görebiliyorum. I think 
that you should help your wife. (Eşine yardım etmen gerektiğini
düşünüyorum.)

•We believe that Erzurum is a nice city. (Erzurum’un güzel bir şehir olduğuna
inanıyoruz.

•I think that he is innocent. (Onun masum olduğunu düşünüyorum.)
•I know that he is going to come to the meeting. (Onun toplantıya 

geleceğinden eminim.)
•That he is going to come to the meeting is abvious. (Onun toplantıya 

geleceği apaçık.)
•I am sorry that you could not pass the driver’s test. (Ehliyet sınavından 

geçemediğine üzülüyorum.
•Soru kelimeleri
•İngilizcede what (ne), why (ne), where (nerede), how (nasıl, kaç), when (ne 

zaman), ve which (hangi) kelimeleri soru sormada kullandığımız başlıca soru 
kelimeleridir. Soru yapıları soru kelimesi + yardımcı fiil + özne + fiil 
şeklindedir. Örnek: Where are you going now? (Şu anda nereye gidiyorsun? 
Soru cümlesidir). Ancak, yardımcı fiil ve özneyi yer değiştirdiğimizde soru 
sormak yerine isim cümleciği oluşturmuş oluruz. Şöyle ki; Where you are 
going now… (Şu anda nereye gittiğin/i...). Yani isim cümleciğinde yapı şu 
şekilde oluşur: soru kelimesi + özne + yardımcı fiil + fiil

•What are you doing? (Ne yapıyorsun?) => I want to know what you are 
doing. (Ne yaptığını bilmek istiyorum.)                     

•What you are doing is interesting. (Ne yaptığın / yaptığın şey ilginçtir.)
•Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi soru cümlelerinin aksine isim 

cümleciklerinde özne yardımcı fiilden önce gelir. Aşağıdaki örnekleri 
inceleyiniz.

•I don’t know what I am going to do. (Ne yapacağımı bilmiyorum.)
•Why
•Why are you here? (Niçin buradasın?) => Tell me why you are here. (Niçin 

burada olduğunu bana söyle.)
•Why is he late? (O niçin geç kaldı?) => Why he is late is unknown. (Niçin geç 

kaldığı bilinmiyor.)
• Why are they making noise? (Onlar niçin gürültü yapıyorlar?) => I will ask 

them why they are making noise.) (Onlara niçin gürültüyaptıklarını 
soracağım.)

• I will not tell you why I did this. (bunu niçin yaptığımı sana  
söylemeyeceğim.)
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ze
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•Who
•Who soru kelimesi ile bir iş kimin yaptığını sormaktayız. Who ile sorulan bir 

soru doğrudan özneyi soruyorsa soru cümlesinde özne olmadığı için isim 
cümleciğinde de özne bulunamayacağı için who soru kelimesinden sonra 
direkt olarak fiil gelir. Örneğin;

•Who looks after that old man? (Bu yaşlı adama kim bakıyor? => Tell me who 
looks after that old man. (Bu yaşlı adama kimin baktığını bana söyle). Bu 
cümlecikte özne olmadığı için özne ile yardımcı fiilin yer değiştirmesi diye bir 
şey söz konusu olamaz.

•Do you know who repaired the car. (Arabayı kimin tamir ettiğini biliyor 
musun?)

•Where
•Where are the books? (Kitaplar nerede?) => Do you know where the books 

are? (Kitapların nerede olduğunu biliyor musun?
•Where do you study  after school? (Okuldan sonra nerde ders çalışırsın?) => I 

would lke to know where you work after school? (Okuldan sonra nerede ders 
çalıştığını bilmek istiyorum?)

•If/Whether
•Yardımcı fillerle sorulan soruları -olup olmadığını şeklinde isim cümlesi 

yapmak için yan cümleciğin baş tarafına whether ya da if getirilir ve cümle 
soru şeklinden çıkarılır.

•Have you had breakfast yet? (Henüz kahvaltı yaptın mı?) => I wonder 
if/whether you have had breakfast yet.) Henüz kahvaltı  yapıp yapmadığını 
merak ediyorum.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. I do not know _____________ the exam is. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) which 
b) why 
c) who 
d) that 
e) when 

 

2. Do you __________ she is? 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) which 
b) why 
c)that 
d) where 
e) when 

 

3. Does Ayşe know __________ she is? 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) who 
b) why 
c) which 
d) that 
e) when 

 

4. Can you tell me __________  time it is? 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dialogu tamamlar? 
a) which 
b) why 
c) who 
d) where 
e) What 
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5. In the past, people believed in magic, ghosts, fairies. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Geçmişte insanlar büyüyle, hayaletlerle, perilerle yaşardı. 
b) Geçmişte insanlar büyüye, hayaletlere, perilere inanırdı. 
c) Geçmişte insan hayatında büyü, hayaletler, periler önemli yer tutardı. 
d) Geçmişte insan hayatı büyü, hayaletler, perilerden etkilenirdi. 
e) Geçmişte büyü, hayaletler, periler insanların hayatını karartırdı. 

 

6. Can you tell me ________ is coming to the meeting? 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar?  
a) which 
b) why 
c) who 
d) where 
e) What 

 

7. They also believe ___________ a rabbit’s foot brings good luck. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) which 
b) whom 
c) that 
d) whose 
e) who 

 

8.  A- Do you know where she is? 

B-    ______________________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlar? 
a) She works for a multinational company. 
b) She has been in England for two years. 
c) She has graduated from Oxford University. 
d) She is married with two sons. 
e) She is very hard-working. 
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9. Science has developed and people can get access to information easily. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Bilim gelişmekte ve insanlar bilgiye kolayca ulaşabiliyor. 
b) Bilim geliştiği için insanlar bilgiye ulaşabiliyor. 
c) İnsanlar bilgiye kolayca ulaşabildiği için bilim gelişti. 
d) Bilimin gelişmesin nedeni insanlar bilgiye ulaşabilmesidir. 
e) Bilim ve bilgiye ulaşabilme insanların gelişmesini sağladı. 

 

10. A- I wonder what Pelin is doing for a living in London. 

B- _________________________________________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar? 
a) She is staying with a British family.   
b) London is her favourite place.   
c) She went to London last year.  
d) She is working for a private company.    
e) She went to London by plane.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.e, 2.d, 3.a, 4.e, 5.b, 6.c, 7.c, 8.b, 9.a, 10.d 
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GİRİŞ 
İngilizcede, bize söylenen herhangi bir ifadeyi (sorulan soruyu, verilen emri 

veya yerine getirilmesi istenen ricayı, v.b.) 3. bir şahsa veya şahıslara anlatmanın 
veya aktarmanın iki temel yolu vardır. Bunlardan ilki, Direct Speech olarak 
adlandırdığımız ve bize söylenen herhangi bir ifadeyi dilde herhangi bir değişikliğe 
uğratmaksızın 3. şahsa aktardığımız doğrudan anlatımdır. 

 

Örnekte görüldüğü üzere, doğrudan anlatımda, konuşmacının söylediği söz 
iki tırnak işareti arasında özgün şekliyle verilir. İki tırnak işareti arasındaki cümle 
daima büyük harfle başlar ve nokta, virgül, ünlem ve soru işareti gibi bir noktalama 
işareti ile sonlandırılır. Reported Speech veya Indirect Speech olarak adlandırılan 
dolaylı anlatım ise,  bize söylenen herhangi bir ifadenin (sorulan sorunun, verilen 
emrin, yerine getirilmesi istenen ricanın, v.b.) 3. bir şahsa veya şahıslara, özgün 
ifade bir geçmiş zamana çekimlenerek, gerekli zamir, zaman/yer zarfı ve 
zaman/yer ifadesi değişiklikleri gerçekleştirilerek oluşturulur. Bu önemli noktayı 
örneklendirebilmek adına öncelikle doğrudan anlatım örneği sunalım: 

 

Bu örnekte görüldüğü üzere, iki tırnak işareti arasında verilen ifade özgün 
bir ifade olup, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve tipik bir cümle gibi 
büyük harfle başlayıp bir noktalama işareti ile sonlandırılmıştır. Aynı cümlenin 
dolaylı anlatım şeklinde ise gerek zaman yapısı (tense), gerek zaman zarfı veya 
zaman ifadesi, gerekse zamirler değişikliğe maruz kalır. Bir önceki örneğin dolaylı 
anlatım şekli şöyledir:  

Ö
rn

ek • Sarp said, ‘I’m very tired.’ veya ‘I am very tired,’ said Sarp. 
•(Sarp, ‘Çok yorgunum’ dedi.). 

Ö
rn

ek • Âlp said, ‘She was crying.’ (Âlp, ‘O ağlıyordu,’ dedi.) 

 

Reported Speech olarak 
adlandırılan dolaylı 

anlatım, birinin veya 
birilerinin söylediği sözü 

veya sözleri bir 
başkasına aktarmamızı 

sağlayan dilbilgisi 
yapısıdır. 
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Dolaylı anlatım örnek cümlemizdeki that bağlacının kullanımı tercihe 
bağlıdır. Dolaylı anlatım örneğinde gerçekleştirilen değişiklikler, a) tırnak 
işaretlerinin kaldırılıp yan cümlenin küçük harfle yazılması, b) yan cümlenin zamanı 
olan ‘the Past Continuous Tense’in (Şimdiki Zamanın Hikâyesi), ‘the Past Perfect 
Tense’ (Geçmiş Zamanın Geçmiş Hali) ile değiştirilmesi (‘She was crying.’ = she had 
been crying) şeklinde gerçekleşmiştir ve bu tür değişiklikler tüm Reported Speech 
cümlelerinde yerine getirilmesi gereken değişikliklerdir. 

DİL BİLGİSİ 

Reported Speech (Dolaylı Anlatım) 

İngilizce dilbilgisinde Reported Speech (Indirect Speech) olarak adlandırılan 
Dolaylı Anlatım, birinin veya birilerinin bize söylediği herhangi bir ifadeyi bir 
başkasına veya başkalarına aktarmak için kullanılır. Biri veya birilerinin bize 
söylediği herhangi bir ifadeyi bir başkasına aktarmanın iki temel yolu vardır. 
Bunlardan ilki Direct Speech olarak adlandırdığımız doğrudan anlatım (direkt veya 
dolaysız anlatım olarak da nitelendirlebilir), ikincisi ise ünitemizin asıl konusu olan 
ve Indirect Speech olarak adlandırdığımız dolaylı anlatımdır. 

Dolaysız anlatımda (Direct Speech) yapmamız gereken şey, ana cümlede 
kullanılan ana fiilin (‘He said…’; ‘She asked…’; ‘They told…’; ‘Mr. Takkaç asked…’) 
ardından aktarılan sözü a) iki tırnak işareti arasında, b) özgün haliyle, c) ilk harfi 
büyük olarak ve d) gerekli noktalama işareti ile sonlandırarak ifade etmektir.  

 

Dolaylı Anlatım 
konusunu daha iyi 
anlayabilmek için 
öncelikle Dolaysız 

Anlatım örneklerine göz 
atmamız 

gerekmektedir. 

 

Ö
rn

ek

• Âlp said (that) she had been crying. (Âlp, onun ağlıyor olduğunu 
söyledi.)
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Dolaylı anlatımda ‘say’, ‘tell’ ve ‘ask’ fiilleri (The verbs ‘say’, ‘tell’ 
and ‘ask’ in reported speech) 

Dolaylı anlatım ifadelerinde, birinin veya birilerinin söylediği ifadeyi, sözün 
söylendiği kişi veya kişileri belirtmeksizin ifade etmek istiyorsak, say (söylemek) 
fiilini tercih ederiz. Dolaylı anlatım ifadelerinde bu fiili kullanarak söz konusu 
ifadenin kime veya kimlere yönelik söylendiğinin zaten bilindiğini veya tahmin 
edildiğini varsayarız.  

 

Ö
rn

ek

•‘I am a fan of Beşiktaş.’
•Serkan said, ‘I am a fan of Beşiktaş.’
•(Serkan, ‘Ben Beşiktaş taraftarıyım,’ dedi.)

•‘Do you need anything to drink?’
•My friend asked, ‘Do you need anything to drink?’
•(Arkadaşım, ‘Bir şey içmek ister misin?’ die sordu.)

•‘Can you turn on the air conditioner, please?’
•The teacher asked me, ‘Can you turn on the air conditioner, 
please?’

•(Öğretmen, ‘Klimayı açar mısın, lütfen?’ diye sordu.)

Ö
rn

ek

•‘The President told the public that the war was over. (Başkan 
savaşın sona erdiğini söyledi.)

•The doctor said (that) she should take some medicine to 
recover.

•(Doktor, onun iyileşmesi için bazı ilaçları kullanması gerektiğini 
söyledi.)

•Bilimsel: When will Serkan fly to London? (Serkan ne zaman 
Londra’ya uçacak?)

•Çağdaş: Serkan told me that he would fly to London the 
following week. (Serkan bana Londra’ya gelecek hafta uçacağını 
söyledi.)
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Örnekte görüldüğü üzere said ana fiilinden sonra herhangi bir nesne 
durumunda kullanılan zamir, özel isim veya isim getirilmemiştir. Böylelikle sözün 
söylendiği kişi veya kişiler vurgulanmamış, vurgu sözü söyleyen kişiye ve söylenen 
söze yapılmıştır. 

 
Eğer bu tür ifadelerdeki amacımız, söylenilen sözün kime söylediğini 

vurgulamak ise, say fiili yerine say to somebody veya tell somebody fiil öbeklerini 
kullanmamız gerekmektedir. Bu kullanım şeklinde say to ve tell fiillerinden hemen 
sonra mutlaka bir nesne, yâni özel bir isim, genel isim veya nesne durumundaki bir 
şahıs zamiri (object pronoun) gelmelidir. 

Subject + say to + somebody (that) + reported clause 

Subject + tell + somebody (that) + reported clause 

 

Ö
rn

ek •Melih said (that) his daughter had gotten the highest score in the 
last exam. (Melih, kızının son sınavda en yüksek puanı aldığını 
söyledi.)

•Elon Musk told (that) the new electric car was on the way. (Elon 
Musk, yeni elektrikli arabanın piyasaya çıkmak üzere olduğunu 
söyledi.)

Ö
rn

ek

•The doctor said to me that she should take some medicine to 
recover. (Doktor bana onun iyileşmesi için bazı ilaçları kullanması 
gerektiğini söyledi.)
•Angela told me that I should take regular exercise. (Angela bana 
düzenli olarak egzersiz yapmam gerektiğini söyledi.)

•Hayrettin said to me that the reading units in his new book were 
about to finish. (Hayrettin, yeni kitabındaki okuma 

ünitelerinin bitirmek üzere olduğunu söyledi.)
•Alicia said to me that she could go on a holiday that weekend. 
(Alicia bana o hafta tatile gidebileceğini söyledi.)

•The police said to me that I was a suspect. (Polis bana şüpheli 
olduğumu söyledi.)
•The doctor said to me that he would go on a holiday the 
following week. (Doktor bana bir sonraki hafta tatile gideceğini 
söyledi.)

 
Dolaysız anlatımda 

cümle yapısı son 
derece basittir. 

Deniz said, ‘I am ill.’ 
(Deniz, ‘Ben 

hastayım’ dedi.) 
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Dolaylı anlatımda ‘tell’ ve ‘ask’ fiilleri ile birlikte ‘to + infinitive’ 
kullanımı (The use of infinitives with ‘to’ with the verbs ‘tell’ and 
‘ask’ in reported speech) 

Dolaylı anlatım ifadelerinde, birinin bize veya bir başkasına a) emir, komut 
veya talimat verirdiğini veya b) ricada bulunduğunu ifade ederken, tell ve ask 
fiillerinden sonra to + infinitive (infinitive with ‘to’ / ‘to’ edatlı mastar fiill) 
kullanırız. Buna ek olarak, bu yapının olumsuz hali olan not + to + infinitive yapısını 
(not to do, not to make, not to play gibi), birinin bize beya bir başkasına c) bir işin, 
oluşun veya eylemin gerçekleştirilmemesi gerekti konusunda emir, komut veya 
talimat verdiğini veya d) uyarıda bulunduğunu ifade ederken kullanırız. 

 

 

Dolaylı anlatımda ricalar (The requests in reported speech) 

Ricaların dolaylı anlatım ifadesi olarak aktarımı için ana cümlede 
kullanmamız gereken yapılar, ana fiil olan ask ile birlikte bir nesne (özel 

Ö
rn

ek

•The police told me not to jump over the fence. (Uyarı)
•(Polis bana çitin üzerinden atlamamam gerektiğini söyledi.) 

•The doctor told me to take some medicine. (Talimat)
•(Doktor, bazı ilaçları kullanmam gerektiğini söyledi.)

•Hayrettin asked me to do a favour for him. (Rica)
•(Hayrettin, kendisi için bir iyilik yapmamı rica etti.)

•The teacher told us to complete the test on time. (Uyarı)
•(Öğretmen bize testimizi zamanında tamamlamız gerektiğini söyledi.)

•The doctor told me not to run very much. (Talimat)
•(Doktor bana çok koşmamam gerektiğini söyledi.)

•The police told motorists to slow down around schools. (Polis, araç 
kullananları okul civarında yavaşlamaları konusunda uyardı.) (Uyarı) 

 
Dolaysız Anlatımda, 

aktaracağımız 
cümleye büyük harfle 
başlayıp cümleyi bir 
noktalama işareti ile 

sonlandırırız. Bu 
cümle, iki tırnak 
işareti arasında 
kullanılmalıdır. 
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isim, genel isim, nesne durumundaki şahıs zamiri) ile to mastar ekli bir fiildir 
(infinitive with ‘to’). 

 

Rica cümlelerinin doalylı anlatım ifadelerine dönüştürülmesi ile ilgili 
birkaç örnek (A few examples on making reported speech requests) 

 

Requests (Rica İfadelesileri) Requests in Reported Speech (Dolaylı 
Anlatımda Ricalar) 

Please help me. (Lütfen bana yardım 
et.) 

She asked me to help her. (Benden 
kendisine yardımcı olmamı rica etti.) 

Please don't speak loudly here. 
(Lütfen burada yüksek sesle 
konuşmayın.) 

She asked me not to speak loudly there. 
(Benden orada yüksek sesle 
konuşmamamı rica etti.) 

Could you bring me my laptop 
tonight? (Bana bu gece dizüstü 
bilgisayarımı getirebilir misin?) 

She asked me to bring her laptop to her 
that night. (Benden bu gece dizüstü 
bilgisayarını kendisine götürmemi rica 
etti.) 

Could you pass the salt, please? (Tuzu 
uzatabilir misin, lütfen?) 

She asked me to pass the salt. (Benden 
tuzu uzatmamı rica etti.) 

Could you photocopy these 
documents? (Bu dokümanların 
fotokopisini çekebilir misin?) 

She asked me to photocopy those 
documents. (Benden o dokümanların 
fotokopisini çekmemi rica etti. 

 

Olumsuz bir ricayı dile getirirken, to mastar eki öncesinde olumsuzluk eki 
olan ‘not’ kelimesini kullanmamız gerekmektedir.  

Dolaysız Anlatım: Please, don't be late. (Lütfen geç kalma.) 

Ö
rn

ek
•Dolaysız Anlatım: Close the window, please.
•(Pencereyi kapatın, lütfen.) Dolaylı Anlatım: She asked me to close 
the window.

•Rica ifadelerini dolaylı aktarım ifadelerine dönüştürürken yapmamız 
gereken tek şey, ‘ask me + to infinitive’ kombinasyonunu 
kullanmaktır.

•The singer told the audience to accompany with her singing song. 
•(Şarkıcı, dinleyenlere şarkısına eşlik etmelerini söyledi.)

 

Bir cümle, dolaylı 
anlatım ifadesine 
dönüştürülürken, 

zaman (tense), özne ve 
nesne durumundaki 

zamirler, yer ve zaman 
zarfları bağlamında 

değişikliğe uğrar.  
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Dolaylı Anlatım: She asked us not to be late. (Bizden geç kalmamamızı rica 
etti.) 

Emir ifadelerinin doalylı anlatıma aktarılması ile ilgili birkaç örnek (A 
few examples on making reported speech imperatives) 

Emirlerin dolaylı anlatım ifadesi olarak aktarımı oldukça basittir. Emirlerin 
aktarımında ana cümlede kullanmamız gereken yapılar, ana fiil olan tell ile birlikte 
bir nesne (özel isim, genel isim, nesne durumunda şahıs zamiri) ile to mastar ekli 
bir fiildir (infinitive with ‘to’).  

Dolaysız Anlatım: Sit down! (Otur! / Oturun!) 

Dolaylı Anlatım: She told me to sit down. (O benden oturmamı istedi. 
/ O bana oturmam gerektiğini söyledi.) 

Burada dikkat etmemiz gereken nokta, tell fiilini ask fiiliyle karıştırmamamız 
gerektiğidir. Tell fiili emirleri ifade etmemize yardımcı olurken, ask fiili ricaları 
ifade etmemizi sağlar. 

 
 

 
Dolaylı anlatımda soru cümleleri ve ‘ask’ fiili (Questions and the 
verb ‘ask’ in reported speech) 

Daha önce belirtildiği üzere, dolaylı anlatım cümlelerinde, birinin bize veya 
bir başkasına ricada bulunduğunu ifade ederken, ask fiillini kullanırız. Dolaylı 

           Dolaysız Anlatım Dolaylı Anlatım 

Go to bed! 
(Yatağına git!) 

His father told him to go to bed. (Babası 
ona yatağına gitmesini söyledi.) 

Don't worry! 
(Endişelenmeyin!) 

The professor told us not to worry. 
(Profesör bize endişelenmememiz gerektiğini 
söyledi.) 

Be on time! (Dakik 
olun!) 

The boss told the employees to be on 
time. (Patron çalışanlarına dakik olmalarını 
söyledi.) 

Don't smoke! 
(Sigara içmeyin!) 

The doctor told the patient not to smoke. 
(Doktor hastasına sigara içmemesini söyledi.)  

 

Ö
rn

ek
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 
Dolaylı anlatım 

ifadesine 
dönüştürülen cümle, 
bir geçmiş zamana 

çekimlenir.  
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anlatım cümlelerinde ask fiilinin diğer bir kullanım alanı ise, birinin bize veya bir 
başkasına sorduğu soruyu emir kipi (‘ask somebody to do something’ / birinden 
bir şey yapmasını rica etmek) olarak değil de soru cümlesi şeklinde ifade etmemizi 
sağlamasıdır. 

 

Örnekte görüldüğü üzere, Wh- Question olarak adlandırdığımız ve who, 
what, where, when, why, how ve which gibi soru zamirleri ile oluşturulan soru 
cümlelerinin dolaylı anlatım cümlelerinde kullanılabilmesi için, bu soru 
cümlelerinin öncelikle isim cümlesine (noun clause) dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Bunu yapmanın en kolay yolu, Wh- soru zamiri ile başlayan soru 
cümlesinin soru zamirine müdahale etmeksizin soru cümlesini olumlu cümleye 
dönüştürmektir. 

Ö
rn

ek
•Direct Speech (Dolaysız Anlatım): Where do you live?
•Ali asked ‘Where do you live?’. (Ali, ‘Nerede yaşıyorsun?’ diye 
sordu.)

•Reported speech: Ali asked me where I lived. (Ali, nerede 
yaşadığımı sordu.)

•The official asked me where and when I was born. (Memur bana 
nerede ve ne zaman doğduğumu sordu.)
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Dolaysız cümlenin the Past Simple Tense (Geçmiş Zaman) ve the Past 
Continuous Tense (Şimdiki Zamanın Hikâyesi) ile oluşturulduğu örneklere bakıp bu 
cümlelerin mevcut zamanlarının nasıl bir önceki zamana uyarlandığını inceleyelim. 

Wh- Question (Wh- Sorusu) Noun Clause (İsim Cümlesi) 

Where do you live?   where you live 

How old are you?   how old you are 

When do you leave school? when you leave school 

Bu işlemden sonra yapmamız gereken şey, soru cümlesinde 
kullanılan şahıs zamirini veya nesne durumunda kullanılan zamiri, dolaylı 
ifadenin sorulduğu kişiye uygun şekilde değiştirmek ve soru cümlesinin 
özgün zamanını bir önceki zamana taşımaktır. 

Teacher (Öğretmen): Where do you live? (Nerede yaşıyorsun?) 

Reported Speech: The teacher asked me where I lived. (Öğretmen 
nerede yaşadığımı sordu.) 

My friend (Arkadaşım): Where is Pırıl? (Pırıl nerede?) 

Reported Speech: My friend asked me where Pırıl was. (Arkadaşım 
bana Pırıl’ın nerede olduğunu sordu.) 

Selin: How old are you? (Kaç yaşındasın?) 

Reported Speech: Selin asked me how old I was. (Selin kaç yaşında 
olduğumu sordu.) 

My Parents (Ebeveynlerim): When do you leave school?(Okuldan ne 
zaman çıkıyorsun?) 

Reported Speech: My parents asked me when I left school. 
(Ebeveynlerim bana okuldan ne zaman çıktığımı sordu.) 

 

Di
l B

ilg
isi

  

 
Dolaylı anlatım 
ifadelerinde en 
yaygın olarak 

kullandığımız fiiller, 
say ve tell fiilleridir. 
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Soru cümlelerinin doalylı anlatıma aktarılması ile ilgili birkaç örnek 
(A few examples on making reported speech questions) 

Direct Questions (Dolaysız 
Sorular) 

Reported Speech Question (Dolaylı 
Anlatım Soru Cümleleri) 

Where is the city library? 
(Kütüphane nerede?) 

She asked me where the city library was. (O 
bana kütüphanenin nerede olduğunu sordu.) 

What are you doing? (Ne 
yapıyorsun?) 

My dad asked me what I was doing. (Babam 
bana ne yaptığımı sordu?) 

Who did you meet at the 
party?(Partide kimlerle tanıştın?) 

She asked me who I had met at the party. (O 
bana partide kimlerle tanıştığımı?) 

 
Şu ana kadar,  wh- ile başlayan soru zamirleri ile sorulan soruların nasıl 

dolaylı anlatım ifadelerine dönüştürüldüğünü gördük. Şimdi ise Yes/No Question 
olarak tabir ettiğimiz soru türüne ve bu soru türünün dolaylı anlatım ifadesine 
nasıl dönüşürüldüğüne bir göz atalım. Her dilde olduğu gibi, İngiliz dilinde de 
yardımcı fiil ile başlayan ve cevabı Yes, … veya No, … şeklinde verilen sorular 
bulunmaktadır. Bu soru türünü dolaylı anlatım ifadesine dönüştürürken yapmamız 
gereken şey, Yes/No Question sorusunu düz cümleye dönüştürmek, bir önceki 
zamana çekimlemek ve cümle başında olup olmadığı, yapıp yapmadığı şeklinde 
çevrilebilen if veya whether kelimelerinden birini kullanmaktır. Başka bir deyişle, 
yukarıdaki örneklerde yer alan soru zamirlerinin yerini if veya whether yapısı 
almaktadır.  

 

 

 
Dolaylı anlatım 

ifadelerinde 
kullanılan say fiilinden 

sonra herhangi bir 
nesne (şahıs zamiri, 

özel isim, v.b.) 
gelmezken, tell fiilini 

nesnesiz 
kullanamamaktayız. 

 

Ö
rn

ek •Alex: When did you buy these shoes? (Bu ayakkabıları ne zaman 
satın aldın?)

•Reported Speech: Alex asked me when I had bought those shoes. 
(Alex bana o ayakkabıları ne zaman satın aldığımı sordu.)

•Niko: What were you doing when I called you? (Seni aradığımda ne 
yapıyordun?)

•Reported Speech: Niko asked me what I had been doing when he 
had called me. (Niko bana beni aradığında ne yapıyor olduğumu 
sordu.)
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‘Yes/no’ soru cümlelerinin doalylı anlatıma aktarılması ile ilgili 
birkaç örnek (A few examples on making ‘yes/no’ reported speech 
questions) 

 

Direct Questions (Dolaysız 
Sorular) 

Reported Speech Questions (Dolaylı 
Anlatım Soruları) 

Do you love me? (Beni seviyor 
musun?) 

She asked me if/whether I loved her. (O bana, 
kendisini sevip sevmediğimi sordu.) 

Have you ever been to 
Cambridge? (Hiç Cambridge’de 
bulundun mu?) 

She asked me if/whether I had ever been to 
Cambridge. (O bana, Cambridge’de bulunup 
bulunmadığımı sordu.) 

Are you living here? (Burada mı 
yaşıyorsun?) 

She asked me if/whether I was living there. (O 
bana orada yaşayıp yaşamadığımı sordu.) 

 

Dolaysız anlatım ifadelerini dolaylı anlatım ifadelerine 
dönüştürürken değiştirilmesi gereken bazı ifadeler (Some 
expressions to be changed while converting direct speech 
expressions into indirect speech expressions.) 

now then / at that time 

today yesterday / that day  

yesterday the day before / the previous day 

last night the night before 

Ö
rn

ek

•Örnek 1: Direct speech: Do you like ice cream? (Dondurma               
sever misin?) Reported speech: She asked me if/whether I liked ice 
cream (O bana dondurma sevip sevmediğimi sordu.)

•Örnek 2: Direct speech: Did you have breakfast? (Kahvaltını 
yaptın mı?) Reported speech: My mom asked me if/whether I had 
breakfast. (Annem bana kahvaltı yapıp yapmadığımı sordu.)

•Örnek 3: Direct speech: Did you attend the conference? 
•Reported speech: The professor asked me if/whether I had 
attended the conference.

 
Dolaylı anlatım 

ifadesinde 
kullandığımız say 
fiiliniz bazı özel 

durumlarda say to + 
object 

kombinasyonuyla 
kullanabilmekteyiz. 
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last week the week before / the previous week 

tomorrow the next day / the following day 

Dolaylı anlatım ifadelerinde tense (zaman) değişiklikleri (Tense 
changes in reported speech) 

Dolaysız Anlatım İfadeleri Dolaylı Anlatım İfadeleri 

The Present Simple Tense The Past Simple Tense 

‘I always drink Turkish coffee,’ she said. (‘Her 
zaman Türk kahvesi içerim,’ dedi.) 

She said that she always drank Turkish 
coffee. (O, her zaman Türk kahvesi 
içtiğini söyledi.) 

The Present Continuous Tense The Past Continuous Tense 

‘I am listening to music,’ he explained. 
(‘Müzik dinliyorum,’ dedi.) 

He explained that he was listening to 
music. (Müzik dinliyor olduğunu 
söyledi.) 

The Past Simple Tense The Past Perfect Tense 

‘Bill arrived on Wednesday,’ he said. (‘Bill 
Çarşamba günü vardı,’ dedi.) 

He said that Bill had arrived on 
Wednesday. (Bill’in Çarşamba günü 
varmış olduğunu söyledi.) 

The Present Perfect Tense The Past Perfect Tense 

‘I have been to Oxford,’ he told me. (Bana, 
‘Oxford’da bulundum,’ dedi.) 

He told me that he had been to Oxford. 
(Bana Oxford’da bulunduğunu söyledi.) 

The Past Perfect Tense The Past Perfect Tense 

‘I had just turned off the lights,’ he explained. 
(‘Işıkları yeni söndürdüm,’ dedi.) 

He explained that he had just turned 
off the lights. (Işıkları yeni söndürmüş 
olduğunu söyledi.) 

The Present Perfect Continuous The Past Perfect Continuous 

 
Dolaylı anlatımda ana 

fiil olarak kullanılan 
ask fiili, hem ricaları, 

hem de soru 
cümlelerini 

aktarmada kullanılır. 
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Dolaysız Anlatım İfadeleri Dolaylı Anlatım İfadeleri 

They complained, ‘We have been waiting for 
hours.’ (‘Saatlerdir bekliyoruz,’ diye şikâyette 
bulundular.) 

They complained that they had been 
waiting for hours. (Saatlerdir 
bekledikleri yönünde şikâyette 
bulundular.) 

The Past Continuous Tense The Past Perfect Continuous 
Tense 

‘We were living in Bursa,’ they told me. (Bana 
‘Bursa’da yaşıyorduk,’ dedi.) 

They told me that they had been 
living in Bursa. (Bana Bursa’da yaşamış 
olduklarını söyledi.) 

The Future Time The Past Form of ‘Will’ 

‘I will be in Florence next September,’ he said. 
(‘Önümüzdeki Eylül ayında Floransa’da 
olacağım,’ dedi. 

‘The government is going to take serious 
measures against illegal drug trafficking,’ said 
Merkel. (Merkel, ‘Hükümet, yasadışı 
uyuşturucu ticaretine karşı ciddi önmeller 
alacak,’ dedi.) 

He said that he would be in Florence the 
following September. (Bir sonraki Eylül 
ayında Floransa’da olacağını söyledi.) 

Merkel said that the government was 
going to take serious measures against 
illegal drug trafficking. (Merkel, 
hükümetin yasadışı uyuşturucu 
ticaretine karşı ciddi önlemler alacağını 
söyledi.) 

  

  

Dolaylı anlatım ifadeleri ile ilgili bilmemiz gereken en önemli hususlardan 
biri, should, could ve might gibi kiplerin geçmiş zamanlı halleri olmadığından 
dolaylı ve dolaysız anlatım ifadelerinde aynı şekilde (çekimlenmeden) kullanılıyor 
olmalarıdır.  

Alıştırmalar 

Alıştırma 10.1. Aşağıdaki olumlu ve olumsuz yapılı dolaysız anlatım cümlelerini, 
dolaylı anlatım cümlelerine dönüştürünüz. 

 
1. ‘It's snowing,’ he said. (O, ‘Kar yağıyor,’ dedi.) 

 
Emir ifadelerini 
dolaylı anlatım 

yoluyla 
aktarabilmemiz için 
yan cümlecikte to 

edatı ile birlikte bir 
mastar fiil 

 

229



     The Doctor Said That I Should Rest 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi                                                              16 

____________________________________________________________
___ 

2.  He said to her, ‘I like you.’ (Ona, ‘Senden hoşlanıyorum,’ dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

3. ‘I saw Nihat at the gym yesterday,’ said Yiğit. (Yiğit, ‘Nihat’ı dün cimnastik 
salonunda gördüm,’ dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

4. ‘We've lived here for twelve years,’ said Serkan. (Serkan, ’12 yıldır burada 
yaşıyoruz,’ dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

5. ‘I'll bring you a cup of coffee,’ said Sarp. (Sarp, ‘Sana bir fincan kahve 
getireyim,’ dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

6. ‘Alp's going to go abroad,’ said Duygu. (Duygu, ‘Alp, yurtdışına çıkacak,’ 
dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

7. ‘They found petroleum in Eastern Anatolia,’ said the scientist. 
(Bilimadamı, ‘Onlar Doğu Anadolu’da petrol buldular,’ dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

8. ‘Taner can't speak French,’ said Ayça. (Ayça, ‘Taner Fransızca konuşamaz,’ 
dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

9. ‘I met my wife in Erzurum,’ he told us. (Bize, ‘Eşimle Erzurum’da tanıştım,’ 
dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

10. ‘I want your projects due tomorrow,’ he said to the class. (O, sınıfa 
‘Projelerinizi en geç yarına kadar istiyorum,’ dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

11.  ‘My mom is an English language teacher,’ she said. (O, ‘Annem bir 
İngilizce öğretmeni,’ dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

12. The students said, ‘We are waiting for the teacher for hours.’ (Öğrenciler, 
‘Öğretmeni saatlerdir bekliyoruz,’ dediler.) 

 
Soru cümlelerini 
dolaylı anlatım 

ifadelerine 
dönüştürebilmemiz 

için yapmamız gereken 
en önemli değişiklik, 

soru cümlesini olumlu 
cümleye 

dönüştürmektir. 
 

230



     The Doctor Said That I Should Rest 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi                                                              17 

____________________________________________________________
___ 

13.  ‘I work at an automobile company in England,’ said Yusuf. (Yusuf, 
‘İngiltere’de bir otomobil firmasında çalışıyorum,’ dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

14.  ‘Sherlock is meeting Dr Watson at 8 o'clock at 221b Baker Street,’ said 
Irene. (Irene, ‘Sherlock, Dr. Watson ile saat 8’de 221b Baker Caddesi’nde 
buluşacak,’ dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

15. Jon Snow explained, ‘I am not Ned Stark’s son.’ (Jon Snow, ‘Ben Ned 
Stark’ın oğlu değilim,’ dedi.) 
____________________________________________________________
___ 

 
 

Alıştırma 10.2. Aşağıdaki dolaysız soru cümlelerini, dolaylı soru cümlelerine 
dönüştürünüz. 

1. ‘Do they play the guitar?’ she asked. (O, ‘Gitar çalıyor musun?’ diye 
sordu.) 

______________________________________________________________
_ 

2. ‘Has Hakan ever been to Bodrum?’ he asked. (O, ‘Hakan hiç Bodrum’da 
bulundu mu?’ diye sordu.) 

______________________________________________________________
_ 

3. ‘Are they French or Canadian?’ asked Umut. (Umut, ‘Onlar Fransız mı, 
yoksa Kanadalı mı? diye sordu.) 

______________________________________________________________ 
4. ‘Where do crocodiles live?’ asked Batıkan. (Batıkan, ‘Timsahlar nerede 

yaşar?’ diye sordu.) 
______________________________________________________________
_ 
5. ‘Who do you want to meet?’ asked Fahri. (Fahri, ‘Kimle 

buluşmak/tanışmak istersin?’ diye sordu.) 
______________________________________________________________
_ 
6. ‘Are we eating out tonight?’ asked Bilal. (Bilal, ‘Bu gece dışarda mı 

yemek yiyiyoruz?’ diye sordu.) 
______________________________________________________________
_ 

 
Yes/ No Question 

olarak tabir edilen 
soruları dolaylı 

anlatım ifadesine 
dönüştürürken if veya 

whether bağlacını 
kullanmamız 

gerekmektedir. 
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7. ‘Can I use your car, Muhammet?’ asked Ahmet. (Ahmet, ‘Arabanı 
kullanabilir miyim, Muhammet?’ diye sordu.) 

______________________________________________________________
_ 
8. ‘Have you ever been to London?’ Hayrettin asked Gökhan. (Hayrettin 

Gökhan’a, ‘Sen hiç Londra’da bulundun mu?’ diye sordu.) 
______________________________________________________________
_ 
9. ‘What has my mother prepared for lunch?’ asked Sibel. (Sibel, ‘Annem 

öğle yemeği olarak ne hazırladı?’ diye sordu.) 
______________________________________________________________
_ 
10. ‘Are the student a ready for picnic?’ asked the teacher. (Öğretmen, 

‘Öğrenciler piknik için hazırlar mı?’ diye sordu. 
______________________________________________________________
_ 
11. ‘Were you at the dorm yesterday?’ asked my classmate. (Sınıf 

arkadaşım, ‘Sen dün yurtta mıydın?’ diye sordu.) 
______________________________________________________________
_ 
12. ‘Had Sarp been to Rome before moving to Bursa?’ asked the police. 

(Polis, ‘Sarp, Bursa’ya taşınmadan önce Roma’da bulundu mu?’ diye 
sordu.) 

_____________________________________________________________ 
13. ‘Will you visit your relatives?’ asked my friend. (Arkadaşım, 

‘Akrabalarını ziyaret edecek misin?’ diye sordu.) 
______________________________________________________________

_ 
14. ‘How long have you been teaching English?’ asked one of the students. 

(Öğrencilerden biri, ‘Ne kadar zamandır İngilizce öğretiyorsunuz?’ diye 
sordu.) 

______________________________________________________________
_ 

15. ‘How often do you go to the cinema?’ asked my supervisor. 
(Danışmanım, ‘Ne sıklıkla sinamaya gidiyorsun?’ diye sordu.) 

______________________________________________________________
_ 

 
Alıştırma 10.3. Aşağıdaki emir kiplerini, dolaylı cümleye çeviriniz. 

1. ‘Shut up, everybody!’ said the man. (Adam, ‘Herkes sesini kessin!’ dedi.) 
______________________________________________________________
_ 
2.  ‘Close the door, Adem,’ said Suna. (Suna, ‘Kapıyı kapat, Adem,’ dedi.) 

 
Dolaylı anlatım 

ifadelerinde ana fiil 
olarak en yaygın 
kullanılan fiil say 

(söylemek) dilidir. 
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______________________________________________________________
_ 
3. ‘Call your doctor,’ Eda told him. (Eda ona ‘Doktorunu ara,’ dedi.) 
______________________________________________________________
_ 
4. ‘Don't get afraid!’ Enes warned her. (Enes onu, ‘Korkma!’ diye uyardı.) 
______________________________________________________________
_ 
5.  ‘Don't talk to strangers, Yusuf,’ said Halide. (Halide, ‘Yusuf, yabancılarla 

konuşma,’ dedi.) 
______________________________________________________________
_ 
6. The customer said to the waiter,‘Bring me a glass of water.’ (Müşteri 

garsona, ‘Bana bir bardak su getirin,’ dedi.) 
______________________________________________________________
_ 
7. ‘Don't ever touch my phone!’ she warned me. (O beni, ‘Asla telefonuma 

dokunma!’ diye uyardı.) 
______________________________________________________________
_ 
8. My classmate said to me, ‘Give me a pen and a pencil.’ (Sınıf arkadaşım 

bana, ‘Bana bir kurşun kalem ve bir tükenmez kalem ver,’ dedi.) 
______________________________________________________________
_ 
9. ‘Play well!’ the trainer told the football players. (Antrenör futbolculara, 

‘İyi oynayın!’ dedi.  
______________________________________________________________
_ 
10. Melisa said to me, ‘Remember me when we are parted.’ (Melisa bana, 

‘Ayrıldığımızda beni hatırla,’ dedi.) 
______________________________________________________________
_ 
11. My mom said to me,‘Never forget the person who loves you.’ (Annem 

bana, ‘Seni seven insanı asla unutma,’ dedi.) 
______________________________________________________________
_ 
12. The police said to the suspect,‘Take a step and don't move!’ (Polis 

şüpheliye, ‘Bir adım at ve hareket etme!’ dedi.) 
______________________________________________________________
_ 
13. The psychologist said to the patient,‘Don't be excited about everything 

without reason.’ (Psikolog hastasına, ‘Sebepsiz yere her şey için 
heycanlanma,’ dedi.)  
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______________________________________________________________
_ 
14. The police said to the youngster, ‘Put your hands up!’ (Polis gence, 

‘Ellerini kaldır!’ dedi.) 
______________________________________________________________
_ 
15. The man said to lady, ‘Please, calm down.’ (Adam bayana, ‘Lütfen 

sakinleşin,’ dedi. 
Dil bilgisi bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 10.1.’de 
verilmiştir. 

Tablo 10.1. Dil Bilgisi Bölümü Kelimeleri 

Fan Fanatik; Hayran Take off Havalanmak 

Team Takım Plane Uçak 
Son Oğul; Erkek evlat Land İniş yapmak 
Eat Yemek Nurse Hemşire 
Medicine İlaç; Tıp Visitor Ziyaretçi 
Recover Iyileşmek Noise Gürültü 
Daughter Kız evlat Inside İçinde; İçine 
First İlk; Birinci Hospital Hastane 
Reading Okuma Snow Kar; Kar yağmak 
Unit Ünite; Birim Gym Cimnastik 

Tell Anlatmak; 
Söylemek Petroleum Petrol; Benzin 

Tired Yorgun Eastern Doğu; Doğuya ait 
Flight Uçuş Anatolia Anadolu 
French Fransız; Fransızca Canadian Kanadalı 
Wife Eş Crocodile Timsah 
Dessert Tatlı Eat out Dışarda yemek 
Prepare Hazırlamak Ready Hazır 

Shut up Sus! Close Kapatmak; Yakın; 
Samimi 

Stranger Yabancı Afraid Korkmuş 

 
Dolaylı anlatım, 

sosyal hayatta ifade 
aktarım anlamında 

iletişimimizi 
güçlendiren önemli 

bir yapıdır. 
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KONUŞMA   
 
   

Talking About an Illness 

A Man      : Hello! Where have you been? 

A Woman: I have been to the hospital to see the doctor. 

A Man      : You don’t look fine. What is the matter with you? 

A Woman: I have sore throats and a temperature. I am coughing and I feel 
dizzy. 

A Man      : I am sorry to hear that. What did he say? 

A Woman: He said, ‘You have caught a cold.’ 

A Man      : He said that you had caught a cold. How did you catch a cold? 

A Woman: We played tennis in the rain three days ago. 

A Man      : What did he advise? 

A Woman: He said I should stay at home and rest. 

A Man      : Is that all? 

A Woman: He gave me some medicine. He told me that I should take the 
medicine three times a day. He also said to me that I should 
drink much water. 

A Man      : I hope you get better soon. 

A Woman: Thanks a lot. 

 

Di
al

og
ue

 

 
Do you like ice-cream? 

Yukarıdaki Yes/No 
soru cümlesinin 

dolaylı anlatım şekli 
aşağıdaki gibidir: 
Dimitri asked me 

if/whether I liked ice-
cream. 
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Konuşma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 10.2.’de 
verilmiştir. 

Tablo 10.2. Konuşma Metni Kelimeleri 

Where have you 
been? Nerelerdesin? A cold Soğuk algınlığı 

What is the matter 
with you? Neyin var? The measles Kızamık 

Sore throat Boğaz ağrısı Cough Öksürmek; 
Öksürük 

A headache Baş ağrısı Temperature Ateş; Sıcaklık 
A stomachache Karın ağrısı Hear Duymak 
Toothache Diş ağrısı Sorry Üzgün 

Earache Kulak ağrısı Catch a cold Soğuk algınlığına 
yakalanmak 

The flue Grip In the rain Yağmurda 

Better Daha iyi Advise  
Tavsiyede 
bulunmak 

A lot Çok fazla Hope Ummak; umut 

Rest 
Dinlenmek; 
Dinlenme Soon Yakın zamanda 

Çeviri (Diyalog) 

Bir Hastalık Hakkında Konuşma 

Bir Adam: Merhaba! Nerelerdesin? 

Bir Bayan: Doktora görünmek için hastanedeydim. 

Bir Adam: Çok iyi görünmüyorsun. Bir sorunun mu var? 

Bir Bayan: Boğaz ağrım ve ateşim var. Öksürüyorum ve kendimi halsiz 
hissediyorum. 

Bir Adam: Bunu duyduğuma üzüldüm. Peki doctor ne dedi? 

Bir Bayan: Doktor, ‘Soğuk algınlığına kapılmışsınız.’ dedi.  

Bir Adam: Soğuk algınlığına kapıldığını söyledi. Soğuk algınlığına nasıl 
kapıldın? 

Bir Bayan: 3 gün önce yağmur yağarken tenis oynadık. 

Bir Adam: Sana ne tavsiyede bulundu? 

 
Wh- ile başlayan 
soruları dolaylı 

anlatım ifadesine 
dönüştürürken 

yapmamız gereken 
şey, soru cümle 

yapısını olumlu cümle 
yapısına 

dönüştürmektir. 
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Bir Adam: Evde kalıp dinlenmem gerektiğini söyledi. 

Bir Adam: Sadece bunu mu söyledi? 

Bir Bayan: Bana ilaç verdi. Günde üç ilaç almamı söyledi. Ayrıca, bolca su 
içmemi tavsiye etti. 

Bir Adam: Umarım yakında iyileşirsin. 

Bir Bayan: Çok teşekkür ederim. 

Alıştırma 10.4. Aşağıda verilen soruların cevaplarını seçeneklerden bularak 
başındaki harfleri soruların başındaki parantez içine yazınız. 

(__) 1. What is the matter with you? (Bir sorunun mu var?) 

(__) 2. What did the doctor say? (Doktor ne dedi?) 

(__) 3. How many times a day should I take medicine? (Günde kaç kez ilaç 
almalıyım?) 

(__) 4. Have you got a temperature? (Ateşin var mı?) 

 

A. He said I should drink much water. (O, çok su içmem gerektiğini söyledi.) 

B. I have sore throats. (Boğaz ağrım var.) 

C. Three times a day. (Günde üç kez.) 

D. Yes, I have. (Evet, var.) 

 

 
When did you buy it? 
Yukarıdaki Wh- soru 
cümlesinin dolaylı 

anlatım şekli: 
Dimitri asked me 

when I had bought it. 
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OKUMA  

 
  

Okuma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 10.3.’te verilmiştir. 

Tablo 10.3. Okuma Bölümü Kelimeleri 

Ill Hasta; Rahatsız Submit Teslim etmek 
In Detail Detay; Detaylıca  Add Eklemek  
Proud Gururlu  Promise Söz; Söz vermek 
Collect Toplamak Let İzin vermek 

Choose Tercih etmek; 
Seçmek On time Zamanında 

Topic Konu Do the best Elinden gelenin 
en iyisini yapmak 

Remind Hatırlatmak Classmate  Sınıf arkadaşı 

Own  Kendi Homework Ev ödevi 

 

What Did The Teacher Say? 

I was very ill this morning so I couldn’t go to school. In the evening I 
called my classmate Julia and asked her what the teacher told about when I 
was not at school. 

I love Julia because she is one of my best friends and she always helps 
me with everything. She told me in detail what the teacher said today. First 
of all, she said that the teacher was proud of our class because everybody in 
the class had been doing very well. Second, she said that he would collect 
the homework on Friday. Third, the teacher told them that they could 
choose their own topic for their writing homework. He also reminded them 
to submit their writing homework the next day and he added that he didn’t 
like it when their homework was late. Besides, he promised that he would let 
them sing songs at the end of the class if everybody submitted homework on 
time. 

I love my teacher because he always does his best for us and he 
always says he loves us very much. The only bad thing about him is that he 
gives us too much homework. 

Re
ad

in
g 

 
Dolaylı anlatım 

ifadeleri yaygın olarak 
günlük konuşma 

dilinde kullanılır. Bu 
özelliğinden ötürü, 

resmi dilde pek 
kullanılmaz. 
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Çeviri (Okuma Metni) 

Öğretmen Ne Dedi? 

Bu sabah çok rahatsızdım ve bu yüzden okula gidemedim. Akşam sınıf 
arkadaşımı aradım ve ona ben okulda yokken öğretmenin ne işlediğini sordum. 

Julia’yı çok seviyorum çünkü o benim en iyi arkadaşlarımdan biri ve her 
zaman her konuda bana yardımcı olur. Bana bugün öğretmenin ne işlediğini 
detaylıca anlattı. Öncelikle, sınıfımızdan gurur duyduğunu çünkü sınıftaki tüm 
öğrencilerin çok iyi iş çıkardığını söyledi. İkinci olarak, ödevleri cuma günü 
toplayacağını söyledi. Üçüncü olarak, öğretmen onlara yazma ödevi için kendi 
konularını seçebileceklerini söyledi. O aynı zamanda öğrencilere yazma ödevlerini 
bir sonraki gün teslim etmelerini söyledi ve ödevlerin geç teslim edilmesinden 
hoşlanmadığını ekledi. Bunun yanı sıra, öğretmen eğer herkes ödevini zamanında 
teslim ederse ders sonunda öğrencilerin şarkı söylemelerine izin vereceğini 
söyledi. 

 Öğretmenimi seviyorum çünkü o bizler için her zaman en iyisini yapar ve 
bizleri çok sevdiğini her zaman söyler. Onunla ilgili tek olumsuz şey, bize çok fazla 
ödev vermesi. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 10.5. Kelimeleri eşleştiriniz. 

1. in ______ a. of 
2. do ______ b. detail 
3. remind ______ c. your best 
4. proud______ d. time  
5. submit ______ e. the date 
6. on ______ f. homework 
 

Alıştırma 10.6. Kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştiriniz. 

ill (hasta) detail 
(detay) 

proud 
(gururlu) 

choose 
(seçmek; 
bulmak) 

collect 
(toplamak) 

let (izin 
vermek) 

reminded 
(hatırlattı) 

submit 
(teslim 
etmek) 

add 
(eklemek) 

promised 
(söz verdi) 

on time 
(zamanında) 

did his 
best 
(elinden 
gelenin en 

 
Dolaylı anlatım 

konusu, Noun Clause 
olarak adlandırılan 

dilbilgisi konusunun 
bir parçasıdır. 
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iyisini 
yaptı) 

1. My friend _____________ me that we had an exam the next day. 
(Arkadaşım bana sonraki gün sınavımızın olduğunu hatırlattı.) 

2. His father is always ___________ of his son because he is a very 
successful student. (Babası oğluyla daima gurur duyar çünkü o çok 
çalışkan bir öğrencidir.) 

3. He didn’t understand the question so he didn’t _____________ the 
correct answer. (O, soruyu anlayamadı ve bundan dolayı  doğru cevabı 
bulamadı.) 

4. He _____________ that he would visit us soon. (O, bizi yakın zaman 
içerisinde ziyaret edeceği konusunda bize söz verdi.) 

5. He _______________ but he wasn’t able to pass the test. (Elinden geleni 
yaptı ancak sınavı geçemedi.) 

6. Julia explained everything in __________. (Julia her şeyi detaylarıyla 
anlattı.) 

7. The teacher was very angry because we didn’t ____________ homework 
in time. (Öğretmen sinirlendi çünkü bizler ödevlerimizi zamanında 
yapmadık.) 

8. The teacher didn’t ___________ our homework; he gave us two extra 
days. (Öğretmenimiz ödevimizi toplamadı; bize iki gün ek süre verdi.) 

9. We must submit the homework __________, or the teacher will be very 
angry. (Ödevimizi zamanında teslim etmeliyiz; aksi halde, öğretmen çok 
sinirlenecek.) 

10. I am ___________; I can’t go to school today. (Hastayım; bugün okula 
gidemem.) 

11. You should __________ some more sugar to the cake. (Keke biraz daha 
şeker eklemelisin.) 

12. The teacher didn’t _____________ me go out during the exam. 
(Öğretmen sınav esnasında dışarı çıkmama izin vermedi.) 

 

Alıştırma 10.7. Okuduğunu Anlama. Doğru mu, Yanlış mı? (D/Y?) 

1. Today she didn’t go to school because she had to do help her mother. 
____ 
(O bugün okula gitmedi çünkü annesine yardımcı olmak zorundaydı.) 

2. Julia told her about the things that the teacher said today. ____ 
(Julia ona öğretmenin kendisine söylediği şeyleri anlattı.) 

3. The teacher said that he didn’t like their class. ____ 
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(Öğretmen onların sınıfından hoşlanmadığını söyledi.) 
4. The teacher will collect the homework on Friday. ____ 

(Öğretmen ödevleri Cuma günü toplayacak.) 
5. The students can choose their own topic for the writing homework. ____ 

(Öğrenciler yazma ödevi için kendi konularını seçebilirler.) 
6. It is not a problem for the teacher when the students don’t submit the 

homework on time. ____ 
(Öğrencilerinin ödevlerini zamanında teslim edememeleri sorun 
yaratmamaktadır.) 

7. She hates her teacher because he gives too much homework. ____ 
(Öğretmeninden nefret ediyor çünkü öğretmeni çok ödev veriyor.) 

8. The teacher does many things for his students. ____ 
(Öğretmen öğrencileri için çok şey yapmaktadır.) 

Cevaplar 

Alıştırma 10.1. Aşağıdaki olumlu ve olumsuz yapılı dolaysız anlatım cümlelerini, 
dolaylı anlatım cümlelerine dönüştürünüz. 

1. He said (that) it was snowing. 
2. He said to her (that) he liked her. 
3. Yiğit said (that) he had seen Nihat at the gym the previous day. 
4. Serkan said (that) they had lived there for twelve years. 
5. Sarp said (that) he would bring me a cup of coffee. 
6. Duygu said (that) Alp was going to go abroad. 
7. The scientist said (that) they had found petroleum in Eastern Anatolia. 
8. Ayça said (that) Taner couldn't speak French. 
9. He told us (that) he had first met his wife in Erzurum. 
10. He told the class (that) he wanted their projects due the next day. 
11. She said (that) her mother was an English language teacher. 
12. The students said (that) they were waiting for the teacher for hours. 
13. Yusuf said (that) he worked at an automobile company in England. 
14. Irene said (that) Sherlock was meeting Dr Watson at 8 o'clock at 221b 

Baker Street. 
15. Jon Snow explained (that) he was not Ned Stark’s son. 

 

Alıştırma 10.2. Aşağıdaki dolaysız soru cümlelerini, dolaylı soru cümlelerine 
dönüştürünüz. 

1.  She asked if/whether they played the guitar. 
2. He asked if/whether Hakan had ever been to Bodrum. 
3. Umut asked if/whether they were French or Canadian. 
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4. Batıkan asked where crocodiles lived. 
5. Fahri asked who I wanted to meet. 
6. Bilal asked if/whether they were eating out that night. 
7. Ahmet asked Muhammet if/whether he could use his car. 
8. Hayrettin asked Gökhan if/whether he had ever been to London. 
9. Sibel asked what her mother had prepared for lunch. 
10. The teachers asked if/whether the students were ready for the picnic. 
11. My classmate asked if/whether I was at the dorm the day before. 
12. The policeasked if/whether Sarp had been to Rome before moving to 

Bursa. 
13. My friend asked if/whether I would visit my relatives. 
14. One of the students asked how long I had been teaching English. 
15.  My supervisor asked how often I went to the cinema. 

 

Alıştırma 10.3. Aşağıdaki emir kiplerini, dolaylı cümleye çeviriniz. 

1. The man told everybody to shut up. 
2. Suna told Adem to close the door. 
3. Eda told him to call his doctor. 
4. Enes warned her not to get afraid. 
5. Halide warned Yusuf not to talk to strangers. 
6. The customer told the waiter to bring him a glass of water. 
7. She warned/told me not to touch her phone. 
8. My classmate toldmet o givehim a pen and a pencil. 
9. The trainer told the football players to play well. 
10. Melisa told me to remember her when we were parted. 
11. My mom told me not to forget the person who lovedme.  
12. The police told the suspect to take a step and not to move. 
13. The psychologisttold the patient not to be excited about everything 

without reason. 
14. The police told the youngster to put his hands up. 
15. The man told lady to calm down. 

 
Alıştırma 10.4. Aşağıda verilen soruların cevaplarını seçeneklerden bularak 
başındaki harfleri soruların başındaki parantez içine yazınız. 

1.B, 2.A, 3.C, 4.D 

Alıştırma 10.5. Kelimeler ile edatları eşleştiriniz. 

1.b, 2.c, 3.e, 4.a, 5.f, 6.d 
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Alıştırma 10.6. Kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştiriniz. 

1. reminded, 2. proud, 3. choose, 4. promised, 5.did his best, 6.details, 
7.submit, 8. collect, 9. on time, 10. ill, 11. add, 12. Let 

Alıştırma 10.7. Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. Doğru mu, Yanlış mı? 

 (D/Y?) 1.Y, 2.D, 3.Y, 4.D, 5.D, 6.Y, 7.Y, 8.D 

 

 

 

 

Bi
re

ys
el

Et
ki

nl
ik • Çevrenizdeki kişilerin size söylediği şeyleri dolaylı anlatım 

ifadelerine dönüştürerek bir arkadaşınıza anlatınız.
• Dolaylı anlatım ifadelerini, dolaysız (özgün) haline 

dönüştürünüz.
• Çevrenizde duyduğunuz rica, emir ve soru ifadelerini dolaylı 

anlatım ifadelerine dönüştürerek yazıya dökünüz.
• Geçmişte yakalanmış olduğunuz hastalıklardan bahsediniz
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Ö
ze

t •Reported Speech (Dolaylı Anlatım)
•Dolaylı anlatım, bize veya bir başkasına/başkalarına söylenen herhangi bir 

sözün (ki bu söz olumlu cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi, rica ifadesi, 
tavsie, emir, uyarı ifadesi oalbilir) bir başkasına veya başkalarına 
aktarılmasıdır. Aktarılan bu ifadeyi oluştururken, özgün ifadedeki bazı 
kelimelerin değiştirilmesi gerekmektedir. Değiştirilmesi gereken ifadelerin 
başında zaman zarfları veya zaman ifadeleri gelmektedir. Bunun yanı sıra, 
bağlama göre özgün cümlede kullanılan zamirlerin değiştirilmesi gerekebilir. 
Yine aynı şekilde, özün cümlenin zaman yapısının (tense'inin) değişimi 
gerekmektedir.

•Dolaysız anlatım ifadeleri, herhangi bir ifade olabilir. Bu ifdadelerden bazıları 
şunlardır: soru cümlesi, ünlem ifadesi, verilen bir emir, yerine getirilmesi 
istenen bir rica, v.b.. Bu bağlamda, dolaysız her tür cümle dolaylı anlatım 
ifadelerine dönüştürülebilir. 

•Dolaylı anlatım konusunu daha iyi anlayabilmemiz için öncelikle dolaysız 
anlatım ifadeleriinin neler olduğunu bilmemiz ve bu ifadelerin dolaylı 
anlatım ifadelerine nasıl dönüştürüldüğünü örneklerle incelememiz gerekir. 

•Örn.; 
•Dolaysız Anlatım: Messi said, ‘I’m a football player.’ (Messi, 'Ben bir futbol 
oyuncusuyum,' dedi.). 

•Yukarıdaki dolaysız anlatım ifadesinin bir başka yazılış veya söyleniş şekli 
şöyledir: 

•‘I am a football player,’ said Messi. (Messi, 'Ben bir futbol oyuncusuyum,' 
dedi.). 

•Her ne kadar Türkçeye aynı şekilde çevrilmiş olsa da bu her iki cümlenin 
kurulumu birbirinden farklıdır ancak bu her iki dolaysız anlatım ifadesi aynı 
anlama gelmektdir. Bu her iki ifadenin İngilizce'de farklı cümle dizilişine 
sahip olmasının tek nedeni, farklı uslup ve vurgu ifadeleri üretmektir.

•Örnekte görüldüğü üzere, doğrudan anlatımda, konuşmacının söylediği söz 
iki tırnak işareti arasında özgün şekliyle verilir. İki tırnak işareti arasındaki 
cümle daima büyük harfle başlar ve virgül, ünlem işareti ve soru işareti gibi 
bir noktalama işareti ile sonlandırılır. 

•Reported Speech veya Indirect Speech olarak adlandırılan dolaylı anlatım 
ise,  bize söylenen herhangi bir ifadenin (soru, rica, emir, v.b.) 3bir 
başkasına veya başkalarına, özgün ifadenin zamanının bir geçmiş zamanı 
baz alınarak ve gerekli zamir, zaman/yer zarfı ve zaman/yer ifadesi 
değişiklikleri  gerçekleştirilerek oluşturulur. Bu önemli noktayı 
örneklendirebilmek adına öncelikle bir doğrudan anlatım örneği sunalım:

•Ronaldo said, ‘I played well.’ (Ronaldo, 'Ben iyi oynadım,' dedi.)
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Ö
ze

t (
de

va
m

ı)
•Bu örnekte görüldüğü üzere, iki tırnak işareti arasında verilen ifade özgün bir 

ifade olup, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve tipik bir cümle 
gibi büyük harfle başlayıp bir noktalama işareti ile sonlandırılmıştır. Aynı 
cümlenin dolaylı anlatım şeklinde ise, gerek tense, gerek zaman zarfları ve 
ifadeleri, gerekse zamirler bağlamında değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. 
Burada en çok dikkat edilmesi gereken nokta, özgün ifadenin zamanının bir 
geçmiş zaman ile değiştirilmesi gerektiğidir. Bir önceki örneğin dolaylı 
anlatım şekli şöyledir:

•Ronaldo said he had played well. (Ronaldo, kendisinin iyi oynadığını 
söyledi.)

•Dolaylı anlatım örnek cümlemizdeki that bağlacının kullanımı tercihe 
bağlıdır. Dolaylı anlatım örneğinde gerçekleştirilen değişiklikler, a) tırnak 
işaretlerinin kaldırılıp yan cümlenin küçük harfle yazılması, b) yan cümlenin 
zamanı olan ‘the Past Simple Tense’in (Geçmiş Zaman), ‘the Past Perfect 
Tense’ (Geçmiş Zamanın Geçmiş Hali) ile değiştirilmesi (‘I played well.’ = he 
had played well) şeklinde gerçekleşmiştir ve bu tür değişiklikler tüm 
Reported Speech cümlelerinde yerine getirilmesi gereken değişikliklerdir.
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Bilimsel: When will Serkan fly to London?   

Çağdaş: Serkan told me that ____________________ the following week. 

Which of the following completes the blank in the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyalogda yer alan boşluğu tamamlar? 
a) he would fly to London  
b) he will fly to London 
c) he is going to fly to London 
d) he is flying to London 
e) he had flown to London 

 

2. Alicia __________ to me that she could go on a weekend that weekend. 

Which of the following completes the reported speech statement above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaylı anlatım ifadesini tamamlar? 
a) told 
b) said 
c) asked 
d) lent 
e) warned 

 

3. Nisa: What did the doctor recommend? 

Caner: The doctor told me _______________. 

Which of the following completes the statement in the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyalogda yer alan ifadeyi tamamlar? 
a) drinking cold water 
b) not drinking cold water 
c) not to drink cold water 
d) not to be drinking 
e) not to have drunk 
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4. Hakan: Why did the police stop you?  
Tuğba: The police __________ to me that I was a suspect. 
Which of the following completes the blank in the dialogue above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyalogda yer alan boşluğu tamamlar? 
a) wanted 
b) told 
c) asked 
d) said 
e) warned 

5. My mom asked me if I had had breakfast. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Annem bana kahvaltı yapıp yapmayacağımı sordu. 
b) Annem bana kahvaltı yapıp yapmadığımı sorar. 
c) Annem bana kahvaltı yapıp yapmadığını anlatır. 
d) Annem bana kahvaltı yapıp yapmadığımı anlattı. 
e) Annem bana kahvaltı yapıp yapmadığımı sordu. 

 
 

6. The professor asked me if I had attended the conference. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Profesör bana konferansa katılıp katılmadığımı anlatır. 
b) Profesör bana konferansa katılıp katılmadığımı anlattı. 
c) Profesör bana konferansa katılıp katılmadığımı sordu. 
d) Profesör bana konferansa katılıp katılmadığımı sorar. 
e) Profesör bana konferansa katılıp katılmayacağımı sordu. 

 

7. Angela told me that I __________take regular exercise. 

Which of the following completes the reported speech recommendation 
statement above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaylı anlatım tavsiye ifadesini 
tamamlar? 
a) will do  
b) will have done 
c) could have 
d) should 
e) am going to 
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8. Filiz: We need to see the doctor next week.  

Kemal: We cannot. The doctor said to me that _______________. 

Which of the following completes the statement in the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyalogda yer alan ifadeyi tamamlar? 
a) he will have gone on a holiday the following week 
b) he would go on a holiday the following week 
c) he is going to go on a holiday the following week 
d) he had gone a holiday the following week 
e) he has gone on a holiday the following week 

 

9. Merkel told that her government __________ take serious measures 
against illegal drug trafficing. 

Which of the following completes the reported speech statement above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaylı anlatım ifadesini tamamlar? 
a) was going to  
b) is going to 
c) is able to 
d) can 
e) will have 

 

10. The CEO told that the new Google Car __________ on the way. 

Which of the following completes the reported speech statement above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki dolaylı anlatım ifadesini tamamlar? 
a) is 
b) will be 
c) has been 
d) had been 
e) was 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.e, 6.c, 7.d, 8.b, 9.a, 10.e 

248



 

  

 

 

 ÜNİTE 

1 
 

 

I WOULD LIKE TO INVITE 
YOU 

İÇ
İN

DE
Kİ

LE
R

• Dil Bilgisi
• Infinitives (Mastarlar)
• Gerunds (Fiilimsiler)

• Konuşma
• I Would Like to Invite You

• Okuma
• An Unlucky Day

HE
DE

FL
ER

•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Okuduğunu metinlerde ve 

dinlediğiniz konuşmalarda 
mastarları ve fiilimsileri 
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•Mastarlar ve fiilimsilerin farklı 
kullanımlarını öğrenecek,

•Konuşma ve yazılarınızda 
mastarları ve fiilimsileri 
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GİRİŞ 
İngilizcede iki fiil arka arkaya geldiği zaman çoğunlukla ya iki fiil arasına to 

gelir ya da ikinci fiile -ing soneki eklenir. Bir fiilden sonra gelen fiilin önüne to 
gelirse buna to infinitive (önüne to yapısı alan mastar), gelmezse önüne to yapısı 
almayan mastar denir. Eğer fiilden sonra gelen fiile -ing soneki eklenirse buna da 
gerund (isim-fiil) denir. Gerund kullanımı, süreklilik arz eden zamanlar (örn.: 
şimdiki zaman) ile karıştırılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki, zaman ekleri sadece 
esas gelebilir ancak burada söz konusu olan esas fiilden sonra gelen filimsilerdir. 
Gerund formu, fiil haricinde cümleye isimleştirilerek eklenecek ikinci fiiller için 
kullanılır. Başka bir deyişle, gerund içeren cümlede yüklem olarak kullanılan farklı 
bir fiil (veya yardımcı fiil) mutlaka vardır. Aşağıdaki mastar ve isim fiil kullanımı ile 
ilgili verilen örnek cümleleri inceleyiniz. 

• I like drawing. (Resim yapmaktan hoşlanırım.): Cümlenin ana fiili like iken 
arkasından draw yani resim yapmak anlamındaki fiil -ing son soneki alarak 
fiilden isme dönüşerek (gerund) cümlenin nesnesi olarak kullanılmıştır.  

• Drawing is fun. (Resim yapma eğlencelidir.): Cümlenin ana fiili to be fiilinin 
şimdiki hali olan is kelimesidir. Öznesi ise draw fiilinin sonuna -ing soneki 
getirilerek elde edilen isim fiil drawing kelimesidir. 

• I want to go home. (Eve gitmek istiyorum.): Cümlenin ana fiili Türkçe 
karşılığı istemek olan wantkelimesidir. Fiilden sonra gelen ingilicede to 
infinitive bilinen mastardır.  

• To learn English is not easy. (İngilizce öğrenmek kolay değil.): Bu cümlede 
mastar halindeki to learn kelimesi cümlenin öznesi olarak kullanılmıştır. Bu 
tür kullanımlar çok yaygın değildir.  

• To be healthy, you should eat fruits and vegetables. (Sağlıklı olmak için 
meyve ve sebze yemelisin.): Cümle başında kullanılan to be mastarı amaç 
bildirmektedir.  

• On the way back home, we stopped to buy some bread. (Eve dönerken, 
biraz ekmek almak için durduk.): Bu cümledeki to buy mastarı amaç 
bildirmektedir. 

İsim fiil ve mastar fiil kullanımları ayrıntılı bir şekilde aşağıda anlatılmıştır. 
Bir esas fiilden sonra gelecek olan fiilin isim olabilmesi için fiil + to + fiil şeklinde mi 
yoksa fiil + fiil+ing şeklinde mi olacağını belirleyebilmek için söz konusu fiillerin 
anlamlarını öğrenmek faydalı olacaktır.  

DİL BİLGİSİ 

Infinitives (Mastarlar) 

İngilizcede çekimsiz yani fiillerde hiç bir değişiklik yapmada kullanılan 
yapılardan biri de mastarlardır. Mastarlar to + fiil şeklindedir. Diğer bir ifade ile 
mastarlar cümlelerdeki özne ya da fiil yerine kullanılan mastar halindeki (ör: to 
see, to go, to be) isim fiillerdir. Genellikle to + fiil mastar yapıları ana fiil ile aynı 
zamanda veya daha sonraki bir zamanda gerçekleşecek durumları ifaden 
yapılardır. Mastarlar genellikle -mek/-mak ya da -mek için/-mak için anlamına 
gelmektedir. Nesne konumundaki bir isim fiilin fiil + to + fiil şeklinde mi yoksa fiil + 

 
Türkçede olduğu gibi 

basit tek bir cümlede iki 
ayrı fiil bulunmaz. 
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fiil+ing şeklinde mi olacağını belirlemek için basit bir ipucu işe yarayabilir. 
İstisnaları olmakla birlikte ana fiilden sonra gelecek olan isim fiiller, esas fiilden 
hemen sonra ya da daha sonra gerçekleşiyor ise genellikle fiil + to + fiil şeklinde 
yani mastar olarak kullanılır. Esas fiilden önce mi yoksa sonra mı gerçekleşeceği 
ayrımını yapabilmek için bu tür fiillerin anlamlarını bilmeniz gerekmektedir. Diğer 
yandan, esas fiilden sonra gelecek olan isim fiil, esas fiil ile aynı an ya da daha 
önceki bir zamana atıfta bulunuyorsa gerund yani fiil + fiil+ing şeklinde olur. 
Örneğin: 

• I want to see her tomorrow. (Onu yarın görmek istiyorum.): Bu örnekte 
cümlenin esas fiili want kelimesidir ve konuşma anında konuşmacının 
böyle bir isteği olduğu ifade ediliyor.  Hemen arkasından gelen görmek 
anlamındaki to see kelimesi ise daha sonra gerçekleşecek bir eylemi ifade 
ettiği için doğal olarak to + fiil şeklini alarak isimleşmiştir. 
İngilizcede bazı kelimeler kendilerinden sonra doğrudan mastar olarak 

kullanılır, yani to alır. Bu fiillerin en yaygın olarak kullanılanları Tablo 11.1’de 
Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmiştir: 

Tablo 11.1. Mastar Alan Fiiller 

Afford  Parası yetmek Agree Kabul etmek 
Appear Görünmek Arrange Düzenlemek 
Advise  Tavsiye etmek Ask Rica etmek 
Attempt Teşebbüs etmek Claim İddia etmek 
Chose Seçmek, tercih etmek Continue Devam etmek 
Decide Karar vermek Demand Talep etmek 
Determine Belirlemek Expect Ummak 
Fail Başarısız olmak Happen Başına gelmek 
Hope Ummak Intend Niyet etmek 
Learn Öğrenmek Manage Başarmak 
Offer Önermek Persuade İkna etmek 
Plan Planlamak Pretend … gibi yapmak 
Promise Söz vermek Refuse Reddetmek 
Seek Aramak Seem Görünmek 
Threaten Tehdit etmek Undertake Üstlenmek 

To infinitive yani mastar kullanımı için aşağıdaki tabloda verilen örnek 
cümleleri inceleyiniz. Esas fiilden sonra gelen mastar şeklindeki isim fiillerin esas 
fiille ya aynı zamanda ya da daha sonraki bir zamanda gerçekleştiğine dikkat 
ediniz. 

 
Bir fiilden sonra gelecek 
olan fiil isme dönüşmek 

zorundadır. 
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Yukardaki örneklerde olduğu gibi esas fillerden sonra gelen mastar 
şeklindeki isim fillerin esas fillerle aynı zamanda veya daha sonra gerçekleştiği 
ayrıntısına dikkat ediniz. Diğer yandan bazı mastar kullanımı gerektiren filler önce 
bir isim sonra to + fiil yapılarını alırlar. Tablo 11.2’de bu tür kullanım gerektiren 
fiiller ve sonraki örnek şablonda ise bu tür fiillerin cümle içinde kullanımları 
gösterilmiştir.  

Tablo 11.2. İsim ve Mastar Alan Fiiller 

Cause Sebep olmak Command Emretmek 
Compel Zorlamak Enable Mümkün kılmak 
Encourage Teşvik etmek Force Zorlamak 
Get Birine … yaptırmak Instruct Öğretmek 
Oblige Mecbur etmek Order Emretmek 
Remind Hatırlatmak Teach Öğretmek 
Tell Söylemek Warn Uyarmak 

 

Ö
rn

ek •Ayşe forced Ali to buy her a car. (Ayşe Ali’yi kendisine bir araba 
almaya zorladı.)

•I obliged him to do his homework. (Ödevini yapması için onu 
zorladım.)

•I told her to go out. (Ona dışarı çıkmasını söyledim.)
•He told me not to shout. (Bana bağırmamamı söyledi.)
•The teacher ordered the students to do the exercises. (Öğretmen 

öğrencilere alıştırmaları yapmalarını emretti.)
•I am teaching my son to swim. (Oğluma yümeyi öğretiyorum.)
•I am warning you not to make noise. (Gürültü yapmamanız için sizi 

uyarıyorum.

 
Türkçede isim fiiller 

nesne durumunda ise 
fiilden önce gelir. Ör: 
Eve gitmek istiyorum. 

Ö
rn

ek •They failed to pass the exam. (Sınavı geçmede başarısız 
oldular.)

•He threatens to beat me. (Beni dövmekle tehdit ediyor.)
•She refused to visit her father. (Babasını ziyaret etmeyi 
reddetti.)

•She appears to be tired. (Yorgun olduğu görünüyor.)
•They decided to go home. (Eve gitmeye karar verdiler.)
•He plans to live in Erzurum. (Erzurum’da yaşamayı planlıyor.)
•They agreed to play football. (Futbol oynamayı kabul ettiler.)
•He is learning to drive. (Araba sürmeyi öğreniyor.)
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To + fiil şeklindeki mastarlar cümlenin öznesi olarak kullanılabilir ancak 
yaygın bir kullanımları yoktur. To + fiil şeklindeki mastar cümlenin öznesi olduğu 
durumlarda fiil ayrımı yapılmaksızın bütün fiiller bu şekilde kullanılabilir. Örneğin; 
To be a doctor is difficult in Turkey. (Türkiye’de dooktor olmak zordur.) Bu tür 
kullanımlar yaygın olmadığı için yerine cümlenin başına It is + sıfat kelimeleri 
eklenir. Anlamda değişiklik olmaz. Yukarıdaki cümleyi dönüştürelim: To be a 
doctor is difficult in Turkey. => It is difficult to be a doctor in Turkey. “O zordur 
Türkiye’de doktor olmak.” şeklinde kelimesi kelimesine çevirisi yapılabilir 
(Türkiye’de doktor olmak zordur.). Örnekte görüldüğü gibi yeni cümlenin başına It 
is eklendikten sonra ilk cümlenin sıfatı olan difficult kelimesi It is kelimelerinden 
hemen sonrasına getirildi ve ilk cümlenin geri kalan kısmı aynı şekilde devamına 
eklendi. Bu ikinci cümleyi çevirirken cümlenin en başındaki it zamiri yerinde to be 
a doctor in Turkey (Türkiye’de doktor olmak..) kısmı varmış gibi düşünmeliyiz. To + 
fiil mastarının cümlenin öznesi olarak kullanılmasına yönelik örnek cümleler 
aşağıdaki örnek şablonunda verilmiştir. 

 

Gerunds (Fiilimsiler) 

Fiil + fiil + ing şeklindeki gerund kullanımları, diğer bir deyişle isim-fiiller 
şimdiki zaman fiilleriyle karıştırılmamalıdır. Fiillere benzemesine rağmen isimler 
gibi görev yaparlar. İsim-fiiller, fiillerin sonuna -ing sonekinin gelmesiyle elde 
edilirler ve isimler gibi cümlenin öznesi, tümleci veya nesnesi olabilirler. Bir önceki 
konumuz olan fiil + to + fiil mastarların kullanımını işlerken, fiil + to + fiil şeklindeki 
mastarların esas fiillerle ya yakın zamanda ya da daha sonraki zamanda 
gerçekleşen durumlar olduğunu öğrenmiştik. İstisnaları olmakla birlikte, fiil + fiil + 
ing şeklindeki fiilimsiler, esas fiilin gerçekleşme anından önce başlayan, 
gerçekleşen, geçmişte birkaç kez tekrarlayan ya da o anda gerçekleşmeye devam 
eden durumlar için kullanılır. Örneğin: He likes swimming. (O yüzmekten 
hoşlanır.): Yüzmekten hoşlanan birisi daha önce kesinlikle yüzmüştür. Geçmişte 

Ö
rn

ek •To be kind is a virtue. (Kibar olmak erdemdir.) =>
•It is a vertue to be kind.

•To play football is fun. (Futbol oynamak eğlencelidir.) =>
•It is fun to play football.

•To have a good friend is a privilege. (İyi bir arkadaşa sahip 
olmak ayrıcalıktır. =>
•It is a previlege to have a good friend.

•To find a job is necessary. (İş bulmak gereklidir.) =>
•It is necessary to find a job.

 
İngilizcede isim fiiller 
nesne durumunda ise 

fiilden sonra gelir. Örn: 
I want to go home. 

 
İngilizcede isim fiillerin 
iki şekli vardır. Fiilden 
sonra ya to +fiil ya da 
fiil+ing şeklini alırlar. 
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yapılmış olan bir durumdan hoşlandığı ifade ediliyor. Anlamları gereği geçmişe 
veya esas fiilin gerçekleştiği o ana atıfta bulunan ve kendinden sonra gelen fiillerin 
sonuna -ing soneki gelmesini gerektiren fiillerden yaygın olanlar Tablo 11.3’te, 
örnek olarak cümle içinde kullanımları ise bir sonraki şablonda verilmiştir. 

Tablo 11.3. Fiilimsi Alan Fiiller 

Admit  Kabul etmek Appreciate Takdir etmek 
Avoid Sakınmak Begin Başlamak 
Complete Tamamlamak Continue Devam etmek 
Delay Ertelemek Deny İnkâr etmek 
Dislike Hoşlanmamak Enjoj Hoşlanmak 
Fancy Beğenmek Feel like Canı çekmek 
Finish Bitirmek Hate Nefret etmek 
Imagine Hayal etmek Keep Devam etmek 
Like Hoşlanmak Mention İma etmek, bahsetmek 
Mind Aldırış etmek Postpone Ertelemek 
Propose Teklif etmek Start Başlamak 
Stop Durdurmak, kesmek Suggest Önermek 

Bunlara ilaveten öğrenilmesi gereken önemli bir nokta ise edatlardan (Örn: 
in, on, at, of, for, to, up, about v.b.) sonra gelen fiilimsilerin sonuna her zaman -ing 
son eki eklenir. Aşağıdaki tabloda yaygın olarak kullanılan edatlardan sonra gelen 
fiilimsilerin bağlam içinde kullanımlarına örnekler verilmiştir. 

Ö
rn

ek •She likes playing chess. (Satranç oynamayı sever.)
•They stopped making noise. (Gürültü yapmayı kestiler.)
•I miss living in Artvin. (Artvin’de yaşamayı özlüyorum.)
•I hate watching TV. (TV izlemekten nefret ediyorum.)
•They delayed playing basketball. (Basketbol oynamayı 
ertelediler.)

•She continued reading. (Okumaya devam etti.)
•He admitted stealing the Money. (Parayı çaldığını kabul etti.)
•I don’t enjoy going out at night. (Ben geceleyin dışarı 
gitmekten hoşlanmıyorum.
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Mastar veya Fiilimsi Alan Fiiller 

Sadece mastar (to + fiil) veya sadece isim-fiil (fiil+ing) olanların dışında 
anlamları farklı olmakla birlikte duruma göre hem mastar hem de isim-fiil 
olabilecek fiiller de bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki her iki durumda anlamları 
çok farklı olabilmektedir. Buna ilaveten istisnaları olmakla birlikte, bu isim fiiller 
esas fiilden daha önce olmuşsa veya esas fiillin olduğu anda da devam etmekteyse  
fiil+ing, daha sonra gerçekleşiyorsa to + fiil şeklini alır. Aşağıdaki Tablo 11.4’te hem 
mastar hem de fiilimsi alabilen fiillerin en yaygın olanları verilmiştir. 

Tablo 11.4. Mastar veya Fiilimsi Alan Fiiller 

Forget Unutmak Mean İstemek, demek istemek 
Regret Pişman olmak, üzüntü duymak Remember Hatırlamak 
Stop Vazgeçmek, durmak Try Denemek, çabalamak 

 

Bu fiillerin kullanımlarını örneklerle açıklayalım: 

• Forget: She never forgets having very nice time in Turkey ten years ago. 
(On yıl önce Türkiye’de çok iyi vakit geçirdiğini asla unutmuyor.): Unutmak 
anlamında olan bu kelime geçmişte olan ya da gerçekleşen bir durumu 
unutmamak kastedildiğinde isim-fiil alır. 

She forgot to visit me. (Beni ziyaret edeceğini unuttu.): Gelecekte yapılacak ya 
da planlanan bir olayın unutulduğu anlatılırken bu fiilden sonra gelen fiil to 
+ fiil mastar şeklinde kullanılır. 

• Remember: I remember visiting you last year. (Seni geçen yıl ziyaret 
ettiğimi hatırlıyorum): Anlamı hatırlamak olan remember fiili önceden 
yapılan ya da gerçekleşen bir durumu hatırlamak anlamına geliyorsa 
kendinden sonra gelen fiil isim-fiil olur.  

Ö
rn

ek •He is interested in travelling. (Onun seyahat etmeye ilgi duyar.)
•They studied without stopping. (Onlar durmadan ders 
çalıştılar.)

•I am fond of reading. (Ben okumaya düşkünüm.)
•They keep on walking. (Yürümeye devam ediyorlar.)
•She gave up drinking. (İçki içmeyi bıraktı.)
•I am looking forward to seeing you. (Seni görmeyi dört gözle 
bekliyorum.)

•I will apologize for coming late. (Geç geldiğim için özür 
dileyeceğim.)

•I am thinking of buying a radio. (Bir radyo almayı 
düşünüyorum.)

 
Bazı fiiller anlamları 

gereği kendnden sonra 
sadece to +fiil şeklinde 

mastar alırlar. Ör: I 
chose to play tennis this 

afternoon. 
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Yesterday I remembered to water the flowers. (Dün çiçekleri sulamayı 
hatırladım.: Remember fiili yapılacak bir işi hatırlayıp yapmak anlamında 
ise kendinden sonra mastar alır. Bu örnekte çiçekleri sulama işi hatırlama 
anından sonra gerçekleşmiştir. 

• Mean: My job means working hard. (Benim işim çok çalışmak anlamına 
geliyor.): Bu örnekte mean kelimesi anlamına gelmek anlamında olduğu 
zaman isim-fiil alır.  

I don’t mean to stay with you. (Seninle kalacağımı kastetmiyorum.).: Bu 
örnekte de görüldüğü gibi mean kelimesi demek istemek veya kastetmek 
anlamında olduğu zaman kendinden sonra gelecek olan fiil mastar bir 
başka deyişle to + fiil alır. Kalmak işinin daha sonra gerçekleşecek bir 
durum olduğuna dikkat ediniz. 

• Regret: I regret studying less last year. (Geçen yıl daha az ders çalışmaktan 
pişman oluyrum.): Anlamı pişman olmak olan regret kelimesi geçmişte 
yaplan bir durumdan pişmanlık duyulduğunu ifade eder. Bu örnekte 
geçmişte az çalışmış olmaktan şimdi pişmanlık duyuluyor. 

I regret to say that your mother is ill. (Annenin hasta olduğunu söyleyecek 
olmaktan üzüntü duyuyorum.): Regret kelimesi üzüntü duymak anlamında 
kullanıldığı zaman kendinden sonra gelen fiil mastar yani to + fiil şeklinde 
kullanılır. Bu örnekte biraz sonra söyleyeceği şeyi söylemekten üzüntü 
duyulmaktadır. 

• Stop: I stopped smoking. (Sigara içmeyi bıraktım.): Daha önceden başlanan 
bir işi bırakmak veya durdurmak anlamında kullanıldığı zaman stop 
fiilinden sonra gelen fiiller, fiil+ing (isim-fiil) şeklini alır. Bu örnekte eskiden 
beri devam eden bir alışkanlığın terkedildiği anlatılmaktadır. 

I stopped to buy some fruit on my way home. (Eve giderken biraz meyve 
almak için durdum.): Bu kelime bir şey yapmak için durmak anlamında 
yani bir amaç bildirmek için kullanıldığı zaman kendinden sonra gelen fiil 
to + fiil şeklini alır. Bu örnekte meyve alma işi durma eyleminden sonra 
gerçekleşecek bir durum olduğuna dikkat ediniz. 

• Try: If you have a headache, try sleeping. (Baş ağrın varsa uyumayı dene.): 
Try kelimesi çözüm yolu olarak daha önce denenmiş ve başarılı olmuş bir 
şeyi denemek veya ilk defa deneme anlamında kullanıldığında, kendinden 
sonra gelen fiiller isim-fiil yani fiil+ing şeklini alır. 

• He tried to unlock the door, but he could not. (Kapının kilidini açmaya 
çalıştı ama açamadı.) Try kelimesi çalışmak veya çabalamak anlamında 
kullanıldığı zaman, kendinden sonra gelen fiil to + fiil şeklini alır. Bu 
örnekte kilidi açma işinin çabadan sonra gerçekleşecek bir durum 
olduğuna dikkat ediniz. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 11. 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara, parantez içerisinde 
verilen fiillerin isim-fiil veya mastar şekillerinden biriyle doldurunuz. 

1. Will you give up __________ . (smoke) 

 
Bazı fiiller de anlamları 
gereği kendinden sonra 

sadece gerund yani 
fiil+ing şeklinde isim 
filler alırlar. Ör: He 

denies breaking the 
window. 

257



I Would Lıke To Invıte You 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  10 

2. We are looking forward to __________ your e-mail. (receive) 

3. I don’t enjoy __________ out at night. (go) 

4. He was accused of __________ the money. (steal) 

5. I don’t feel like __________ . (study) What about __________ out for a 
walk instead? (go) 

6.  I warned the boys __________ near the river. (not / go) 

7. I always try __________ happy. (be) 

8. He always avoid __________  to me. (speak) 

9. He hates __________  the phone. (answer) 

10. Don’t forget __________ the door. (lock) 

 Dil bilgisi alıştırmaları içerisinde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları  
Tablo 11.5’te verilmiştir. 

Tablo 11.5. Dil Bilgisi Alıştırmaları Kelimeleri 

To give up Bırakmak To drive Araba sümek 
To smoke Sigara içmek To look forward to Dört gözle beklemek 
To receive Almak (mektup) To enjoy Hoşlanmak 
At night Geceleyin Was accused Suçlandı 
To steal Çalmak Feel like Canı çekmek 
To study  Ders çalışmak What about…? … ne dersin? 
Go out Dışarı çıkmak Instead -nın yerine 
To warn  Uyarmak boy Erkek çocuk 
Near  Yakınına River  Nehir 
Avoid Sakınmak To hate Nefret etmek 
To answer Cevap vermek To forget Unutmak 
To lock Kilitlemek Door Kapı 

 

 
İstisnaları olmakla 

beraber to + fiil 
şeklindeki mastarlar 

esas fiilden ya hemen 
sonra ya da daha sonra 

gerçekleşecek 
durumlardır. 
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KONUŞMA  

 Diyalog içerisinde geçen belli başlı kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 11.6’da verilmiştir. 

Tablo 11.6. Diyalog Bölümü 
KelimeleriYou too Sana da To invite Davet etmek 

Wedding Düğün Ceremon
y Tören 

To ask Rica etmek To help Yardım etmek 
Preparation Hazırlık Of course Tabi ki 

To clean Temizlemek By the 
way 

Aklıma 
gelmişken 

I Would Like to Invite You 

 

A Woman: Good morning, dear. 

A Man      : Hi dear, you too. 

A Woman: I would like to invite you to my wedding ceremony next 
Friday. First, can I ask you to help me with preparations?   

A Man      : Of course. I love helping you. What do you want me to do? 

A Woman: Can you help me to clean the house?  

A Man      : Sure, I can. By the way, have you ordered the cake? 

A Woman: Yes, I have asked the baker to make a big cake. 

A Man      : Have you invited all your friends and relatives? 

A Woman: Yes. I’ve invited all of them. 

A Man      : What kind of music are you going to play? 

A Woman: I always prefer playing Turkish Folk Music. I don’t like to play 
pop music, because elderly people hate listening to pop.  

A Man      : That is good. I can come on Wednesday. I suggest going 
shopping first and then we can start to clean your house. 

A Woman: Okay. That is great. 

A Man      : See you on Wednesday then. 

A Woman: See you. Bye for now. 

   
 D

iy
al

og
 I 

 

 
İstisnaları olmakla 
beraber fiil +ing 

şeklindeki fiilimsiler 
esas fiilden önce 

gerçekleşmiş ve ya 
devam etmekte olan 
durumları ifade eder. 
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To order Sipariş vermek Cake Düğün pastası 
Bakery  Pastacı  Big Büyük 
To make Yapmak (pasta) Relative  Akraba 

kind Çeşit To play Çalmak 
(müzik) 

To prefer Tercih etmek Folk 
music Halk müziği 

Elderly Yaşlı To hate Nefret etmek 
To suggest Önermek  Shopping Alışveriş 

Then Daha sonra, o 
zaman To start Başlamak 

Okay Tamam Great  Harika 

See you Görüşürüz Wednesd
ay  Çarşamba  

 

Çeviri  (Diyalog)         

I. Diyalog: Seni Davet Etmek İstiyorum 

Bir Kadın: Günaydın, canım. 
Bir Adam: Merhaba canım, sana da. 
Bir Kadın: Seni gelecek Cuma günü düğünüme davet etmek istiyorum. Önce, bana 

yardım etmeni rica edebilir miyim? 
Bir Adam: Tabi ki. Sana yardım etmeyi çok seviyorum. Ne yapmamı istiyorsun? 
Bir Kadın: Evi temizlememe yardım edebilir misin? 
Bir Adam: Tabi ki ederim. Aklıma gelmişken, keki sipariş ettin mi? 
Bir Adam: Bütün arkadaş ve akrabalarını davet ettin mi? 
Bir Kadın: Evet, hepsini davet ettim. 
Bir Adam: Ne çeşit müzik çalacaksın? 
Bir Kadın: Ben her zaman Türk Halk Müziği çalmayı tercih ederim. Pop müzik 

çalmayı tercih etmem, çünkü yaşlılar pop müzik dinlemekten nefret eder. 
Bir Adam: İyi. Çarşamba gelebilirim. Önce alışverişe gitmeyi öneririm ve daha 

sonra ve evini temizlemeye başlayabiliriz. 
Bir Kadın: Tamam. Harika. 
Bir Adam: Çarşamba görüşürüz o zaman. 
Bir Kadın: Görüşürüz. Şimdilik hoşça kal. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 11. 2. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1- What do you want me to do? 
 

a- Turkish folk music. 

(__) 2- What kind of music are you going to play? b- I asked the bakery to make it. 

(__) 3- Have you ordered the cake? 
 

c- Yes, I have. 

 
Esas fiil ile mastar 

arasına nesne gelebilir. 
Örn: I want to go. 

(Gitmek istiyorum.)=> I 
want you to go. (Senin 

gitmeni istiyorum.) 
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OKUMA 

 
Okuma metninde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 11.7’de 

verilmiştir.  

Tablo 11.7. Okuma Metni Kelimeleri 
Some Bir kaç Trekking Doğa yürüyüşü 
Camping Kamp yapma To talk Konuşmak 
To let İzin vermek To prepare Hazırlanmak 
To come together Bir araya gelmek To make a list Liste yapmak 
Tent Çadır On the other hand Diğer taraftan 
To decide Karar vermek To borrow Ödünç almak 
To agree Kabul etmek To lend Ödünç vermek 
Campsite Kamp alanı Cloudy Bulutlu 
To leave (left) Bırakmak Stuff Eşya 
Under Altında Tree Ağaç 
To walk  Yürümek Through İçinde 
Forest  Orman To collect  Toplamak 

 

An Unlucky Day 

Some of my friends and I like trekking, camping and some other 
outdoor activities.  We usually prefer spending our holidays in nature.   

Last year, four of us decided to go camping. We talked with our 
parents about it, but Ahmet’s parents didn’t let him go. So, three of us 
started to prepare for our short holiday. We came together and made 
a list of the things that we needed. But, there was a problem because 
we didn’t have a tent. On the other hand, Ahmet had a tent. We 
decided to borrow his tent and he agreed to lend it. The next day we 
went to the campsite.  

We were very happy but it was a little cloudy. We left our stuff 
under a tree and we walked through the forest to collect some wood 
for the campfire. But it suddenly started to rain heavily. We came back 
quickly to put up our tent. When we opened it, there was a big hole at 
the top of the tent. 

 Under the heavy rain we were soaked so, we walked towards 
the road to hitchhike. Fortunately, a minibus arrived and we went 
back home without spending even a one day in nature. It was an 
unlucky day for us and we will never forget that day.  

 

Re
ad

in
g 

 
Esas fiil ile gerund 

arasına nesne gelebilir. 
Örn: I remember 

singing. (Şarkı 
söylediğimi 

hatırlıyorum.) => I 
   

 
Bazı fiiller hem to+fiil 

hem de fiil+ing alabilir. 
Bu durumda esas fiilin 

anlamı farklıdır.   

 
Hem mastar hem de 
isim fiil alan fiillerin 

mastar aldığında isim 
fiil aldığından farklı 
anlama sahip olur. 
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Wood   Odun Campfire  Kamp ateşi 
Suddenly Aniden Start Başlamak 
To rain Yağmur yağmak Heavily Yoğun bir şekilde 
To come back Geri dönmek Quickly Çabucak 
To put up Kurmak (çadır) Tent  Çadır  
Hole Delik Top Tepe 
Soaked Sırılsıklam ıslanmış Towards -e doğru 
Road Yol To hitchhike  Otostop  
Fortunately  Şans eseri To arrive  Gelmek, varmak 
To spend  Geçirmek Even Hatta, bile 
Unlucky Şanssız  To forget Unutmak 

Çeviri (Okuma Metni) 

Şanssız Bir Gün 

Bazı arkadaşlarım ve ben doğa yürüyüşü, kamp ve diğer açık hava 
aktivitelerini severiz. Biz genellikle tatillerimizi doğada geçirmeyi severiz. 

Geçen yıl, dördümüz kamp yapmaya karar verdik. Anne ve babalarımızla 
bunun hakkında konuştuk fakat Ahmet’in anne ve babası gitmesine izin vermedi. 
Bu yüzden üçümüz kısa tatilimiz için hazırlıklara başladık. Bir araya geldik ve 
ihtiyacımız olan şeylerin listesini yaptık. Fakat bir problem vardı çünkü çadırımız 
yoktu. Diğer taraftan, Ahmet’in bir çadırı vardı. Onun çadırını ödünç almaya karar 
verdik ve o ödünç vermeyi kabul etti. Ertesi günü kamp alanına gittik. 

Çok mutluyduk fakat hava biraz bulutluydu. Eşyalarımızı bir ağacın altında 
bıraktık ve kamp ateşi için biraz odun toplamak amacıyla ormanda yürüdük. Fakat 
aniden yoğun bir şekilde yağmaya başladı. Çadırı kurmak için çabucak geri döndük. 
Açtığımızda, çadırın tepesinde büyük bir delik vardı.  

Yoğun yağmur altında sırılsıklam ıslandık, bu yüzden otostop yapmak için 
yola doğru yürüdük. Şans eseri, bir minibüs geldi ve doğada bir gece bile 
geçirmeden eve geri gittik. O gün bizim için şanssız bir gündü ve o günü hiç 
unutmayacağız. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 11. 3. Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru olanlar için D, 
yanlış olanlar için Y yazınız.  

1. Four friends went camping. _____ (Dört arkadaş kamp yapmaya gitti.) 

2. Their friend didn’t lend his tent. _____ (Onların arkadaşı çadırını ödünç 
vermedi.) 

3. When they arrived at the campsite, it wasn’t raining. _____ (Kamp yerine 
vardıkları zaman, yağmur yağmıyordu.) 

4. There was a hole in the tent. _____ (Çadırda bir delik vardı.) 
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5. They spent only one day at the camp. _____ (Kampta sadece bir gün 
geçirdiler.) 

6. A minibus stopped and took them in a very short later. _____ (Kısa bir süre 
sonra bir minibus durdu ve onları götürdü.) 

7. They never remember that day. _____ Onlar o günü asla unutmuyorlar.) 

Cevaplar 

Alıştırma 11. 1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşluklara, parantez içerisinde 
verilen fiillerin gerund ya da fiilimsi veya mastar ya da to + infinitive şekillerinden 
biriyle doldurunuz. 

1. Smoking: Sigara içmeyi bırakır mısın? 
2. Receiving: Senin e postanı almayı dört gözle bekliyoruz. 
3. Going: Geceleyin dışarı çıkmaktan hoşlanmıyorum. 
4. Stealing: Parayı çalmakla suçlandı. 
5. studying, going: canım ders çalışmak istemiyor. Dışarı şıkmaya ne dersin? 
6. not to go: Çocukları nehrin yakınına gitmemeleri için uyardım. 
7. to be: her zaman mutlu olmaya çalışırım. 
8. Speaking: O her zaman benşmle konuşmaktan kaçınır. 
9. Answering: Telefona cevap vermekten nefret eder. 
10. Locking: Kapıyı kilitlemeyi unutma. 

 
Alıştırma 11. 2. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 
        1.d, 2.a, 3.b, 4.c 
 
Alıştırma 11. 3. Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru olanlar için D, 
yanlış olanlar için Y yazınız.  
        1.Y, 2.Y, 3.D, 4.D, 5.Y, 6.D, 7.Y 
 

 
 
 
 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Gerund yani isim-fiil (fiil+ing) alan fiillerden 10 tanesini 

seçerek cümle içinde kullanınız.
• Infinitive yani mastar (to + fiil) alan fiillerden 10 

tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.
• Hem gerund hem de infinitive alan fiillerden 10 tane 

yazarak her biri için hem infinitive hem de gerund 
haline örnek omak üzere ikişer cümle yazınız.
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Ö
ze

t
•İSİM FİİLLER
•Mastarlar
•İngilizcede iki fiil arka arkaya geldiği zaman çoğunlukla ya iki fiil arasına to

gelir ya da ikinci fiile -ing soneki eklenir. Bir fiilden sonra gelen fiilin önüne 
“to” gelirse buna “to infinitive” denir. Mastarlar fiil + to + fiil şeklindedir. 
Diğer bir ifade ile mastarlar cümlelerdeki özne ya da fiil yerine kullanılan 
mastar halindeki (örn: to see, to go, to be) isim olarak kullanılan fiillerdir. 
Genellikle fiil + to + fiil mastar yapıları ana fiil ile aynı zamanda veya daha 
sonraki bir zamanda gerçekleşecek durumları ifaden yapılardır. Mastarlar 
genellikle -mek,/-mak ya da -mek için/-mak için anlamına gelmektedir. 
Örnekleri inceleyiniz ve genellikle esas fiilden sonra gelen fiilimsinin esas 
fiilden sonra gerçekleşen veya gerçekleşecek olan bir durum olduğuna dikkat 
edin.

•I decided not to write a letter. (Bir mektup yazmamaya karar verdim.)
•They have always expected to have a baby. (Onlar hep bir bebek sahibi 

olmayı ummaktadırlar.)
•I hate to be wrong. (Hatalı olacak olmaktan nefret ederim).
•They hope to start university next month. (Gelecek ay üniversiteye 

başlamayı umuyorlar. 
•They intend to go on a holiday this summer. (Bu yaz tatile çıkmaya niyet 

ediyorlar.
•We are learning to swim. (Yüzmeyi öğreniyoruz.) Henüz öğrenme 

aşamasında, gerçek anlamda üzme işi sonra gerçekleşecek.
•He plans to organize a graduation pary. (Mezuniyet partisi düzenlemeyi 

planlıyor.)
•Oğuz likes to read that book. (Oğuz şu kitabı okumak istiyor.) Like fiili to + fiil 

alırsa istemek anlamındadır ve okuma işi sonra gerçekleşecektir.
•Could you remember to lock the door before leaving. (Ayrılmadan önce 

kapıyı kilitlemeyi hatırla/unutma.)
•She wants to go to bed now. (O şimdi yatmaya gitmek istiyor.)
•I would like to run with you tomorrow. (Yarın seninle koşmayı çok isterdim.)

•İsim-fiiller (gerunds)
•İsim-fiiller, fiillerin sonuna -ing sonekinin gelmesiyle elde edilirler ve isimler 

gibi cümlenin öznesi, tümleci veya nesnesi olabilirler. İstisnaları olmakla 
birlikte, fiil + fiil + ing şeklindeki fiilimsiler, esas fiilin gerçekleşme anından 
önce başlayan, gerçekleşen, geçmişte birkaç kez tekrarlayan ya da o anda 
gerçekleşmeye devam eden durumlar için kullanılır. Örneğin;

•He denied stealing the car. (Arabayı çaldığını inkar etti.)
•Emir enjoys eating rice. (Emir pilav yemekten hoşlanır. ) Geçmişte başlayıp 

günümüze kadar devam eden bir durum.
•We are going to quit smoking soon. (Çok yakında sigara içmeyi bırakacağız.) 
•He avoids going out at nights. (Geceleri dışarı gitmekten sakınıyor.)
•I appreciate working with you. (Seninle çalışmanın değerini biliyorum.) 
•I miss playing chess with you. (Seninle satranç oynamayı özlüyorum.)
•I will finish reading that book. (Bu kitabı okumayı bitiriyorum.)I like singing. 

(Şarkı söylemeyi seviyorum.
•I like riding my bike. (Bisikletime binmeyi severim.)
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Ö
ze

t (
de

va
m

ı)
• Esas fiillerden sonra gelen Up, for, of, on, in, at, to, about v.b. edatlarlardan 

sonra gelecek olan fiiller sonuna -ing son ekini alarak gerund (isim-fiil) olur.
•He will give up playing football. (Futbol oynamayı bırakacak.)
•He is thinking of going to France. (Fransa’ya gitmeyi düşünüyor.)
•Pelin finally succeeded in getting on the horse. (Pelin sonunda atın üstüne 

çıkmayı başardı.) 
•I am looking forward to visitng you. (Seni ziyaret etmeyi dört gözle 

bekliyorum.)
•I disapprove of spanking on children. (Çocuklara vurmayı onaylamıyorum.)
•They don’t approve of wasting time. (Onlar boş zaman geçirmeyi 

onaylamıyorlar.)
•Please keep on reading. (Lütfen okumaya devam edin.)
•Go on writing the story. (Hikayeyi yazmaya devam edin.)
•Try to solve the problem. (Problemi çözmeye çabalayın.)
•Try seeing him in person. (Onu şahsen görmeyi deneyin.)

•Mastar veya isim-fiil alan fiiller
•I am going to stop to drink water. (Su içmek için duracağım.) Amaç bildiriyor. 

Biraz sonra yapılacak bir iş kastediliyor.)
•I should stop spending a lot of money. (Çok para harcamaya bir son 

vermeliyim.)
•I will never forget seeing a big bear yesterday. (Dün büyük bir ayı

gördüğümü asla unutmayacağım.)
•I will never forget you helping me. (Bana yardım edişini asla 

unutmayacağım.)
•She regrets living in İstanbul. (İstanbul’da yaşamaktan pişmanlık duyuyor.)
•I regret to say that your mother is sick. (Üzülerek söylüyorum ki anneniz 

ciddi hastadır.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. I want ___________ her tomorrow. 

Which of the following completes the sentence above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) seeing 
b) to see 
c) to seeing 
d) from seeing 
e) in seeing 

 
2. He told me not ____________. 

Which of the following completes the sentence above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) over shouting 
b) from shouting 
c) in shouting 
d) to shout 
e) shouting 

 
3. He admitted ____________ the money. 

Which of the following completes the sentence above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) for stealing 
b) over stealing 
c) to stealing 
d) from stealing 
e) stealing 

 
4. I don’t enjoy __________out at night. 

Which of the following completes the sentence above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) going out 
b) to going out 
c) from going out 
d) in going out 
e) over going out 
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5. Don’t forget __________ the door. 
Which of the following completes the sentence above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar?       
a) from locking 
b) in locking 
c) to lock 
d) locking 
 e) from locking 

 
6. Will you give up __________ ? 

Which of the following completes the sentence above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) to smoking 
b) from smoking 
c) in smoking 
d) smoking 
e) to smoke 

 
7. We walked through the forest to collect some wood for the campfire. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Ateşi yakmak için odun bulmak amacıyla ormanda dolaştık. 
b) Kamp ateşi için biraz odun toplamak amacıyla ormanda yürüdük. 
c) Kamp ateşini söndürmemek için ormanda odun aradık. 
d) Kamp ateşi için gerekli odunu ormanda topladık. 
e) Odun toplamak için ormanda yürüdük ve odun topladık.     

 
8. A-  Can I ask you to help me with preparations?   

B- _____________________________________. 
Which of the following completes the dialogue above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlar? 
a)  I suggest painting your house 
b) Of course. I appreciate helping to you. 
c) I’m pretty good, thanks and you. 
d) I’ve ordered bakery to make a big cake. 
e) Have you invited all your friends and relatives? 
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9. We went back home without spending even one day in nature. 
Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Doğada bir gün geçirdikten sonra eve geri gittik. 
b) Eve geri gittiğimizde doğada yalnız birkaç gün kalmıştık. 
c) Doğada bir gün bile geçirmeden eve geri gittik. 
d) Doğada birkaç gün geçirdikten sonra eve geri gittik. 
e) Doğada toplam bir hafta geçirdikten sonra eve geri gittik. 

 
10. A-  What kind of music are you going to play tomorrow?  

B- ___________________________________________. 
Which of the following completes the dialogue above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlar? 
a) I suggest learning pop music. 
b) I would like to learn playing heavy metal. 
c) I am very good at playing rock music. 
d) I do not like classical music. 
e) I prefer playing Turkish Folk Music tomorrow. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.b, 2.d, 3.e, 4.a, 5.c, 6.d, 7.b, 8.b, 9.c, 10.e 

268



HE
DE

FL
ER

•Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
•Bağlaçları öğrenecek ve bu sayede 

iki isim, sıfat, sözcük öbeği veya 
fiili bağlayabilecek,

•Birisi ile görüşebilmek için 
randevu alabileceksiniz.

•Okuduğunuz bir metindeki 
bağlaçları ayırt edebileceksiniz.
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• Dil bilgisi
• Conjunctions I (Bağlaçlar I)

• Konuşma
• Making An Appointment

• Okuma
• A Long Process
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Bağlaçlar cümleleri, 

öbekleri ve kelimeleri 
birbirine bağlayan 
kelime grubudur.  

GİRİŞ  
İngilizcede conjunctions olarak ifade edilen bağlaçlar, kelimeleri, kelime 

öbeklerini ve cümleleri birbirine bağlayan kelime grubu olarak tanımlanabilir. 
Bağlaç olmadan bir olay veya konu anlatılmaya çalışıldığında her düşünce için kısa, 
basit cümlelerle oluşturulmuş bir anlatım ortaya çıkar ki böyle kısa cümlelerle 
yapılan anlatımlar hem dinleyici veya okuyucuyu sıkabilir hem de aşırı basit 
görünerek karşı taraftın zihninde olumsuz bir imaj oluşturabilir. Örneğin; 

• Yesterday I went to school. I saw my friend. He didn’t want to talk to me. 
(Dün okula gittim. Arkadaşımı gördüm. Benimle konuşmak istemedi.) 

Yukarıdaki örnekte de görüleceği üzere, birbirinden ayrı devam eden kısa 
cümleler hem basitlik hem de sıkıcılık algısı oluşturmaktadır. Anlatımı bu 
durumdan kurtarabilmek için bağlaçlara başvurulup tekrar eden kısa cümleler 
yerine daha akıcı ve birbiriyle bağlantılı daha uzun tek bir cümle kurulabilir. 
Dolayısıyla yukarıdaki cümle şu şekilde ifade edilebilir: 

• Yesterday I went to school and saw my friend, but he didn’t want to talk 
to me. (Dün okula gittim ve arkadaşımı gördüm, ama o benimle konuşmak 
istemedi.) 

Genel olarak İngilizcede bağlaçlar iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi 
ve günlük kullanımda daha çok rastlanan bağlaçlar olan coordinating conjunctions 
(kelimeleri, öbekleri ve cümleleri birbirine bağlayan bağlaçlar: and, but, yet, so, 
for, nor, or) diğeri ise correlative conjunctions (çiftli veya iki bölümden oluşan 
bağlaçlardır: either…or…, netiher…..nor…., both…and…, not only…but also…). 

DİL BİLGİSİ 

Conjunctions I (Bağlaçlar I)  

İngilizce dilbilgisinde conjunctions olarak adlandırılan bağlaçlar, bir ya da 
birkaç kelimeden oluşan ve ana cümleyi (main clause), yan cümleye (adverbial 
clause) bağlayan yapılardır. İngilizce’de bağlaçlar 2 ana grupta incelenir; 

a) Coordinating Conjunctions: and (ve), or (veya, ya da), but (ama, fakat, 
ancak), so (bundan dolayı, bunun için), for (çünkü, için), yet (ama, fakat, ancak).Bu 
tür bağlaçlar, cümleye farklı anlamlar katarak iki isim, sıfat, zarf, sözcük öbeği, fiili 
ya da cümleyi birbirlerine bağlarlar. Aşağıda bu bağlaçların kullanımıyla ilgili örnek 
cümleler verilmiştir: 
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But ve yet bağlaçları 
zıtlık bildirir.  He studies 

hard, but/yet it is not 
enough. (Sıkı çalışıyor 

ama yeterli değil.) 

 

Neither…nor bağlacı 
ne… ne de veya ikisi de 

değil anlamı 
vermektedir.  

 
 

b) Correlative Conjunctions: both…and (hem…hem de), either…or (ya…ya da), 
neither…nor…(ne…ne de), not only...but also (sadece … değil, aynı zamanda … 
de/da). Bu iki kelimeden oluşan bağlaçlar, iki isim, sıfat, zarf, sözcük öbeği, fiili ya 
da cümleyi birbirlerine bağlarlar. 

 
 
 

Ö
rn

ek

•Mrs.Tan has bought some flour, sugar, butter, eggs, and milk to 
make a cake. (Bayan Tan’ın, kek yapmak için biraz unu, şekeri, yağı, 
birkaç yumurtası ve biraz süt satın aldı.)

•Most of the students study English hard, but not practice it quite 
often. (Öğrencilerin çoğu İngilizceye sıkı çalışıyor, ama çok sık pratik 
yapmıyorlar.)

•This summer, I and my family may go to Bodrum or Marmaris. (Bu 
yaz, ben ve ailem Bodrum veya Marmaris'e gidebiliriz.)

•I didn’t feel fine yesterday, so I didn’t attend the French course. 
(Dün iyi hissetmiyordum, dolayısıyla Fransızca kursuna katılmadım.)

•I’ve bought an English dictionary, for I need to learn English 
vocabulary. (Bir İngilizce sözlük aldım, çünkü İngilizce kelime 
öğrenmem gerekiyor.)

•I really want to learn Japanese language, yet I find it quite difficult. 
(Japoncayı gerçekten öğrenmek istiyorum, ama onu çok zor 
buluyorum.)

Ö
rn

ek

•Both your friends and your family are nice people. (Hem 
arkadaşların hem de ailen çok kibar insanlar.)

•They will send the letter either today or tomorrow. (Mektubu ya 
bugün ya da yarın gönderecekler.)

•Both Elif and Özlem received wonderful gifts on their birthdays. 
(Hem Elif hem Özlem doğum günlerinde harika hediyeler aldılar.)

•Bilge will either buy a wonderful birthday present for her elder 
sister or take her somewhere. (Bilge, ablası için ya harika bir doğum 
günü hediyesi alacak ya da onu dışarı çıkaracak.) 

•Unfortunately, some drivers here drive their cars neither carefully 
nor patiently. (Maalesef, buradaki bazı sürücüler arabalarını ne 
dikkatlice be de sabırlı bir şekilde sürerler.)

•She is not only extrovert but also outgoing. (O sadece dışadönük 
değil, aynı zamanda açık yüreklidir.) 
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Either…or bağlacı 
ya…ya da anlamı 
vererek seçenek 

bildirir.  

Alıştırmalar 

Alıştırma 12. 1 – Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere and, or, but, yet 
yapılarından birini getiriniz.  

1. I'm going to go shopping at the weekend _________ buy some fruit and 
vegetables. (Hafta sonu alışverişe gidip biraz meyve ve sebze satın alacağım.) 

2. I've just eaten dinner ___________ I'm hungry  (Yeni akşam yemeği 
yedim ama açım.) 

3. Why don't you call him __________learn when she's coming over 
tonight?  (Niçin onu arayıp bu gece ne zaman uğrayacağını öğrenmiyorsun?) 

4. Don't tell Kenan about his birthday party ___________ you'll spoil the 
surprise.  (Kenan’a doğum günü partisinden bahsetme yoksa sürprizi 
mahvedersin.)  

5. I have been saving my money this year _____________ next year I plan 
to take a long journey around Dubai. (Bu yıl paramı biriktiriyorum ve gelecek yıl 
Dubai’ye uzun bir yolculuk yapmayı planlıyorum.) 

6. Do you need me___________ can I go home now?  (Bana ihtiyacın var mı 
yoksa eve gidebilir miyim?) 

7. I love to travel by ship ___________ I hate travelling by train. (Gemiyle 
seyahat etmeyi çok severim ama trenle seyahat etmekten nefret ederim.) 

8. Let's go out to dinner ___________ go to the cinema. (Hadi yemeğe veya 
sinemaya gidelim.) 

9. I like living in İstanbul _____________ my family prefers living in Bodrum. 
(Ben İstanbul’da yaşamayı seviyorum ama annem babam Bodrum’da yaşamayı 
tercih ediyor.) 

10. Elif got the highest mark in the final test ____________ she's very 
happy. (Elif final sınavında en yüksek notu aldı ve çok mutlu.) 

 

Alıştırma 12. 2 – Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, not only….but 
also; either…or; neither…nor; both…and yapılarından birini getirin. 

1.  _____________Atilla  ______________Âdem knows how to speak 
English. (Ne Atilla ne de Âdem İngilizce konuşmayı biliyor.) 

2.   ____________did the man lose his briefcase,  _____________he  
__________ lost his wallet. (Adam sadece evrak cüzdanını değil ayrıca cüzdanını 
da kaybetti.) 

3.  ________________ my uncle  _____________ my aunt live in Bursa. 
(OLUMSUZ) (Ne amcam/dayım ne de halam/teyzem Bursa’da yaşıyor.) 

4. You will  _______________ have to take German ______________ 
French next year. (Gelecek yıl ya Almanca ya da Fransızca alman gerekecek.) 
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Not only…but also= 

Sadece… değil, aynı 
zamanda…..  

 

5. I don't know ______________ I want to take German  ____________ 
French.  (Almanca mı Fransızca mı almak istediğimi bilmiyorum.) 

6. Maybe I should take  _____________ German  _______________French. 
(Belki hem Almanca hem de Fransızca almalıyım.) 

7. I don't like science classes. I want to take ___________  German  
__________French. (Fen derslerini sevmiyorum. Ya Almanca ya da Fransızca 
almak istiyorum.) 

8. My family is going to  _____________ Ordu  __________ Giresun this 
summer. (OLUMSUZ) (Ailem bu yıl ne Ordu’ya ne de Giresun’a gidiyor.) 

9. I and my wife would like to take a vacation. But we cannot decide 
___________ to go to Marmaris  ______________ Kuşadası. (Ben ve eşim tatil 
yapmak istiyoruz. Marmaris’e mi yoksa Kuşadası’na mı gidelim karar 
veremiyoruz.) 

10. I will attend _______________  the courses ___________ the tests 
because of my serious disease. (OLUMSUZ) (Ciddi hastalığımdan dolayı ne 
sınavlara ne de derslere devam edebiliyorum.) 

Yukarıdaki dil bilgisi alıştırmaları içinde geçen kelimelerin Türkçe 
karşılıkları aşağıda Tablo 12.1.’de verilmiştir.  

Tablo 12.1. Dil Bilgisi Bölümü Kelimeleri 

Conjunction Bağlaç Fruit Meyve 
Flour Un Vegetable Sebze 
Sugar Şeker Hungry Aç 
Butter Tereyağı Learn Öğrenmek 
Milk Süt Tonight Bu gece 
Cake Kek, pasta Spoil Bozmak 
Study Çalışmak Save Biriktirmek 
Practise Yapmak Long Uzun 
Often Sık sık Journey Yolculuk 
Summer Yaz Around Etrafında 
Fine İyi Need İhtiyaç duymak 
Attend Katılmak Travel Seyahat etmek 
Course Kurs Ship Gemi 
Vocabulary Kelime Prefer Tercih etmek 
Japanese Japonca Highest En yüksek 
Difficult Zor Mark Not 
Receive Almak Lose  Kaybetmek 
Wonderful Harika Briefcase Evrak çantası 
Gift Hediye Wallet Cüzdan 
Present Hediye Science Bilim, fen 
Carefully Dikkatlice Vacation Tatil 
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If possible ifadesi 

mümkünse anlamı 
taşır.  

 

Patiently Sabırlı bir şekilde Decide Karar vermek 
Extrovert Dışadönük Disease Hastalık 
Outgoing Açık yürekli Serious Ciddi 
Shopping Alışveriş Weekend Hafta sonu  

 
                KONUŞMA 

 
Yukarıdaki diyalog içinde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları aşağıda Tablo 

12.2.’de verilmiştir.  

Tablo 12.2. Konuşma Bölümü Kelimeleri 

To make Almak (randevu) Make an exception Ayrıcalık yapmak 
Appointment Randevu Since İçin 
If possible Mümkünse As Gibi 
Fully Tamamen Available Müsait 
Booked Dolu Neither… nor Ne… ne de 
Sick Hasta  Only if -dığı takdirde 
So that -mek için, -sın diye In case -mesi durumunda 

 
Çeviri (Diyalog)         
Randevu Alma 

Making An Appointment 

A Man: Hello, I would like to make an appointment with the 
doctor, please. 

Clerk   : When would you like to see him? 

A Man: Today, if possible. 

Clerk   : He is fully booked today, I am afraid. 

A Man: I need to see him today since I am seriously sick. 

Clerk   : He cannot see you unless somebody cancels his or her 
appointment. 

A Man: Can you do something so that I can see the doctor? 

Clerk   : No way. As I said before I can’t make you an exception.  

A Man: Is he available tomorrow? 

Clerk   : He is available neither today nor tomorrow. 

A Man: I will wait in case somebody cancels. 

Clerk   : OK. Take a seat, please. I will call you only if there is a 
cancellation. 

   
   

 D
ia

lo
gu

e 
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Both…and bağlacı 

hem…hem de anlamı 
taşımaktadır.  

Erkek: Merhaba. Doktordan bir randevu almak istiyorum, lütfen. 

Memur: Onu ne zaman görmek istiyorsunuz? 

Erkek: Mümkünse bugün. 

Memur: Korkarım bugün tamamen dolu. 

Erkek: Onu bugün görmem gerekiyor çünkü çok hastayım. 

Memur: Biri randevusunu iptal etmedikçe sizi göremez. 

Erkek: Doktoru görebilmem için birşey yapabilir misiniz? 

Memur: Hiç yolu yok. Daha önce dediğim gibi size ayrıcalık yapamam. 

Erkek: Yarın müsait mi? 

Memur: Ne bugün ne de yarın müsait. 

Erkek: Birinin iptal etme ihtimaline karşı bekleyeceğim. 

Memur: Tamam. Oturun, lütfen. Bir iptal olması durumunda sizi çağıracağım. 

Alıştırmalar 
Alıştırma 12.3- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları seçeneklerden en uygun 
olanını bularak doldurunuz ve harflerini cümle başındaki parantez içine yazınız. 

(__) 1- He is available neither today ______tomorrow.  

(__) 2- I will wait in ______ somebody cancels.  

 (__) 3- I will call you _________ there is a cancellation. 

(__) 4- I can’t make you an exception _____ I said before. 

(__) 5. I want to see him today if _____ . 

A-nor 

B-only if 

C-as 

D- case 

E- possible 
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However bağlacı zıtlık 
bildirir ve ancak, fakat 
anlamı taşımaktadır.  

OKUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki okuma parçası içinde geçen belli başlı kelimelerin Türkçe 
karşılıkları aşağıda Tablo 12.3.’de verilmiştir.  

Tablo 12.3. Okuma Metni Bölümü Kelimeleri 

Process Süreç Interviewer Görüşme yapan 
kişi 

Initially İlk olarak Stage Safha, aşama 
Mark Not Experience Tecrübe 
Accept Kabul etmek Require Gerektirmek, 

istemek 
Applicant Aday, başvuru 

yapan 
Tough  Sert, katı 

Çeviri (Okuma Metni) 

Uzun Bir Süreç 

İngiltere’de doktor olmak uzun ve zor bir süreci gerektirir. İlk olarak, 
öğrenciler okuldayken yüksek notlar almalıdırlar. Sonrasında, ülkedeki tıp 
bölümlerinden biri tarafından kabul edilmeleri gerekmektedir. Ancak, bu çok 
zordur çünkü adayların küçük bir bölümü tıp bölümleri tarafından kabul 
edilmektedir; ayrıca görüşmeyi yapan kişiler çok katıdır. Bunlardan sonra, birçok 
sınavın olduğu beş yıllık bir eğitimi tamamlamanız gerekmektedir. Öğrenciler bu 
aşamaları geçtikten sonra, bir ya da iki yıl hastanede çalışmak zorundadır, böylece 
deneyim kazanabilirler. Bu haftada 70-90 saat çalışmayı gerektirir. Tüm bu 
adımlardan sonra, öğrenciler doktor olurlar. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 12. 4- Okuduğunu Anlama 

 A Long Process 

To become a doctor in England requires a long and difficult process. 
Initially, students have to get high marks when they are at school. Then, 
they have to be accepted by one of the medical departments in the 
country. However, this is very hard because a small part of the applicants is 
accepted by the medical departments; also, interviewers are usually very 
tough people. After these, you have to complete a five-year course with 
lots of examinations. After students pass these stages, they have to work at 
hospital for one or two years, so they can have enough experience. This 
requires working about 70-90 hours a week. After all these steps, students 
become doctors. 
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Initially, at first, in the 

beginning bağlaçları eş 
anlamlıdır ve ilk 

olarak, başlangıçta 
anlamlarını 

taşımaktadırlar.  

Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. 

Doğru mu&Yanlış mı?(D/Y) 

1. It is hard to become a doctor in England. _____ (İngiltere’de doktor olmak 
zordur.) 

2. If you don’t have high marks at school, you can’t become a doctor.____ 
(Okulda yüksek notların yoksa, doktor olamazsın.) 

3. A lot of students are accepted by medical faculties. ____ (Tıp fakülteleri 
tarafından bir çok öğrenci kabul edilir.) 

4. All the interviewers are tough.____ (Görüşmecilerin hepsi serttir.) 

5. Students work at hospital to get experience. ____ (Öğrenciler tecrübe 
edinmek için hastanede çalışır.) 

6. All the students are employed as doctors after they graduate from the 
university. ____ (Üniversiteden mezun olduktan sonra tüm öğrenciler 
doktor olarak işe alınır.) 

 

Alıştırma 12. 5- Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. 

1. What do you have to do first to become a doctor? (Doktor olmak için ilk ne 
yapman gerekir?) 

2. Why is it difficult to be accepted by medical faculties? (Tıp tarafından kabul 
edilmek neden zordur?) 

3. How long does the course last? (Kurs ne kadar sürer?) 

4. Why do the students work at hospital? (Öğrenciler niçin hastanede çalışır?) 

5. How long do the students work at hospitals a week? (Öğrenciler haftada ne 
kadar süre hastanede çalışır?) 

6. What do the students have to do after they graduate from the university? 
(Öğrenciler mezun olduktan sonra ne yapmak zorundadırlar?) 

 

Alıştırma 12. 6- Kelimeleri cümlelerdeki boşluklara yerleştiriniz. 

requires marks  accept  applicants interviewers 

tough  complete examinations stages experience initially 

1. He has just graduated from the university; thus, he hasn’t got enough 
__________. (Üniversiteden yeni mezun oldu; dolayısıyla, yeterince 
tecrübesi yok.) 

2. Nobody can persuade him. He is a really __________ man. (Kimse onu ikna 
edemez. O gerçekten katı biridir.) 
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3. ___________ she was very quiet, but she started to speak later. (Başlangıçta 
çok sessizdi, ama sonradan konuşmaya başladı.) 

4. I can’t ________ this project because it has a lot of disadvantages. (Bu 
projeyi kabul edemem çünkü birçok dezavantajı var.) 

5. He doesn’t study so often; therefore, his ___________ are very low. (Çok sık 
çalışmaz; dolayısıyla, notları çok düşük.) 

6. To become a doctor is very difficult. It _____________ patience. (Doktor 
olmak çok zordur. Sabır gerektirir.) 

7. He was able to become a doctor after a lot of _____________. (bir çok 
aşamadan sonra doktor olabildi.) 

8. As he has _____________ soon, he is very stressful. (Yakında sınavları 
olduğu için çok stresli.) 

9. Jane was very excited against the _________________. (Jane 
görüşmecilerin karşısında çok heyecanlıydı.) 

10. When you ___________ this course, you can get a certificate. (Bu kursu 
tamamlayınca, bir sertifika alabilirsin.) 

11. There were 1500 __________ for the job, but only ten people were 
employed. (İş için 1500 başvuran vardı, ama sadece on kişi işe alındı.) 

 

Alıştırma 12. 7- Parçada geçen harfleri karıştırılmış kelimelerin doğru şekillerini 
yazınız. 

1. Arkm _________ 
2. Rereuiq ________ 
3. Ccaetp ________ 
4. Asteg ________ 
5. Pmocetel ________ 
6. Gouth _________ 
7. Ecenexerip _________ 
8. Tancilppa _________ 
9. Nitoanimaxe _________ 
10. Wievternire ________ 
11. Cropess _______ 
12. Tucliffid _________ 
13. Cedimal _________ 
14. Kewe __________ 
15. Ohwreve _________ 
16. Comebe _________ 
17. Tryounc _________ 
18. Gihh ________ 
19. Trodco _________ 
20. Darh _________ 
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21. Lal _________ 
22. Wot _________ 
23. Gouhne ________ 
24. Dnettus _______ 
25. Partdemenmt _________ 
26. Sola _________ 
27. Patilsoh ________ 
28. Saps _________ 
29. Source ___________ 
30. Coolsh _________  

Alıştırma 12. 8- Okuma parçasında geçen cümle parçalarını birleştirerek 
boşluklara uygun harfleri yazınız.  

1. This requires working about ____ 
2. To become a doctor in England requires ____  
3. After all these ___  
4. Then, they have to be accepted by one of _____  
5. After students pass these stages, they have to work at hospital for one or _ 
a. a long and difficult process. 
b. steps, students become doctors. 
c. 70-90 hours a week. 
d. the medical departments in the country. 
e. two years, so they can have enough experience. 

Cevaplar 

Alıştırma 12. 1- Boşlukları and, or veya but ile doldurunuz. 

1. and 

2. but 

3. and 

4. or 

5. and 

6. or 

7. but 

8. or 

9. but 

10. and 

Alıştırma 12. 2- Boşlukları not only..but also, either..or, neither…nor veya 
both...and ile doldurunuz. 

1. neither / nor 

2. not only / but … also 
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3. neither / nor 

4. either / or 

5. either or 

6. both / and 

7. either / or 

8. neither / nor 

9. either / or 

10. neither / nor 

 

Alıştırma 12. 3- Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

1-A 2-D 3-B 4-C 5-E 

Alıştırma 12. 4- Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. Doğru mu yanlış mı? 
( D/Y ) 

1-D 2-D 3-Y 4-Y 5-F 6-F 

Alıştırma 12.5- Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. 

1. You have to get high marks when you are at school. (Okuldayken yüksek 
notlar alman gerekir.) 

    Then they have to be accepted by one of the medical departments in the 
country. (Sonra ülkedeki tıp bölümlerinden biri tarafından kabul edilmeniz 
gerekir.) 

2. Because a small part of the applicants are accepted by the medical 
universities; also, interviewers  are usually very tough people. (Çünkü 
başvuranların küçük bir bölümü tıp bölümleri tarafından kabul edilir; ayrıca, 
görüşmeciler çok serttir.) 

3. It lasts for five years. (Beş yıl sürer.) 

4. Students work at hospital for one or two years to have enough experience. 
(Yeterli tecrübeyi edinmek için öğrenciler bir veya iki yıl hastanede 
çalışırlar.) 

5. Students work 70-90 hours a week at hospitals. (Öğrenciler haftada 70-90 
saat çalışırlar.) 

6. Students have to work at hospitals for one or two years. (Öğrenciler bir veya 
iki yıl hastanelerde çalışmak zorundadır.) 

Alıştırma 12.6- Aşağıdaki kelimelerle boşlukları doldurunuz. 

1-experience 2-tough 3-initially 4- accept 5-marks 6-requires 7-stages 8-
examinations 9-interviewers 10-complete 11-applicants 
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Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Bağlaçlar kullanarak 10 İngilizce cümle yazın

Alıştırma 12. 7- Parçada geçen harfleri karıştırılmış kelimelerin doğru şekillerini 
yazınız. 

1. Mark  
2. Require  
3. Accept  
4. Stage  
5. Complete  
6. Tough  
7. Experience  
8. Applicant  
9. Examination  
10. Interviewer  
11. Process  
12. Difficult  
13. Medical  
14. Week  
15. However  

16. Become  
17. Country  
18. High  
19. Doctor  
20. Hard  
21. All  
22. Two  
23. Enough  
24. Student  
25. Department  
26. Also  
27. Hospital  
28. Pass  
29. Course  
30. School   

 
 
Alıştırma 12. 8- Okuma parçasında geçen cümle parçalarını birleştirerek 
boşluklara uygun harfleri yazınız. 

1. A, 2.C, 3.B, 4.D, 5.E 
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Ö
ze

t
•Bağlaçlar (conjunctions), kelimeleri, kelime öbeklerini ve cümleleri birbirine 

bağlayan kelime grubu olarak tanımlanabilir. Bu kelime grubu kelimeler, 
kelime öbekleri ve cümleler arasında zıtlık veya paralellik gibi bağlantılar 
kurarak metnin veya konuşmanın daha anlaşılır veya akıcı olmasını 
sağlayarak hem ifadelerin oluşturulmasında hem de söylenen veya yazılı 
ifadenin daha kolay anlaşılır olmasında faydalı olabilmektedir. Bağlaçlar 
sayesinde daha düzenli, anlaşılır ve birbiriyle bağlantılı ifadeler 
üretilebilmektedir. 

•Örneğin: I was driving home yesterday. The police stopped me. They wanted 
to see my driving licence. I had left my driving licence at home. They fined 
me.(Dün arabayla eve gidiyordum. Polis beni durdurdu. Ehliyetimi görmek 
istedi. Ehliyetimi evde bırakmıştım. Bana ceza yazdılar. )

•Yukarıdaki örnekte de görüleceği üzere, birbirinden ayrı devam eden kısa 
cümleler hem basitlik hem de sıkıcılık algısı oluşturmaktadır. Anlatımı bu 
durumdan kurtarabilmek için bağlaçlara başvurulup tekrar eden kısa 
cümleler yerine daha akıcı ve birbiriyle bağlantılı daha uzun tek bir cümle 
kurulabilir. Dolayısıyla yukarıdaki cümle şu şekilde ifade edilebilir:

•While I was driving home yesterday, the police stopped me and wanted to 
see my driving licence but I had left it at home, so they fined me.(Dün 
arabayla eve gidiyorken polis beni durdurdu ve ehliyetimi görmek istedi ama 
onu evde bırakmıştım bu yüzden bana ceza yazdılar. )

•Genel olarak İngilizcede bağlaçlar iki gruba ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi 
ve günlük kullanımda daha çok rastlanan bağlaçlar olan, coordinating 
conjunctions  diye adlandırılan, kelimeleri, öbekleri ve cümleleri birbirine 
bağlayan bağlaçlar: and (ve), or (veya, ya da), but (ama, fakat, ancak), so 
(bundan dolayı, bunun için), for (çünkü, için), yet (ama, fakat, ancak) ikincisi 
ise correlative conjunctions denilen, çiftli veya iki bölümden oluşan 
bağlaçlardır: both…and (hem…hem de), either…or (ya…ya da), neither…nor 
(ne…ne de), not only...but also (sadece … değil, aynı zamanda… de/da).

•a) Coordinating Conjunctions: 
•Mrs.Byron speaks French, Spanish, Portuguese, German, and English. (Bayan 

Byron Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca ve İngilizce konuşuyor.)
•Most of the students understand what they hear in English, but not speak. 

(Öğrencilerin çoğu İngilizcede duyduğunu anlıyor, ama konuşamıyorlar.)
•I didn’t study for the exam, so I failed the class. (Sınava çalışmadım, 

dolayısıyla derste başarısız oldum.)
•People go to touristic places these days, for it is really hot. (Bu günlerde 

insanlar turistik yerlere gidiyor, çünkü hava gerçekten sıcak.)
•He is eighty-five, yet he runs and swims every morning. (Seksen beş yaşında 

ama yine de her sabah koşuyor ve yüzüyor.)

•b) Correlative Conjunctions: 
•Both Jack and Susan studied at Oxford University. (Hem Jack hem Susan 

Oxford Üniversitesinde okudular.)
•You will either study hard for the exam or study one more year. (Ya sınava 

çok çalışacaksın ya da bir yıl daha okuyacaksın.)
•She drinks neither coffee nor tea. (Ne kahve ne de çay içiyor.)
•She is not only clever but also hardworking. (O sadece akıllı değil, aynı 

zamanda çalışkan da.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Yesterday I went to school and saw my friend, ………….he didn’t want to 

talk to me.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) so 
b) and 
c) nor 
d) or 
e) but 

 

2. Mrs.Tan has bought some flour, sugar, butter, eggs, ……milk to make a 
cake. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) so 
b) nor 
c) yet 
d) but 
e) and 

 

3. After students pass these stages, they have to work at hospital for one or 
two years, ……………..they can have enough experience. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) for 
b) nor 
c) yet 
d) so 
e) but 

 

4. I’ve bought an English dictionary, ………. I need to learn English vocabulary. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) and 
b) but 
c) so 
d) for 
e) or 

5. You have an exam tomorrow, …………….you haven’t studied.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) and 
b) for 
c) but 
d) nor 
e) or 
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6. They will send the letter  today………. tomorrow. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) but 
b) and 
c) or 
d) yet 
e) for 

 

7. Both your friends…………. your family are nice people.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) or 
b) and 
c) nor 
d) also 
e) but 

 

8. He is available neither today …………….tomorrow. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) nor 
b) or 
c) both 
d) either 
e) and 

 

9. Bilge will either buy a wonderful birthday present for her elder sister 
………..take her somewhere. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) also 
b) or 
c) nor 
d) and 
e) but 

 

10. She is not only extrovert but …………..outgoing.  

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi doğru şekilde tamamlar? 
a) also 
b) or 
c) nor 
d) both 
e) and 

 
Cevap Anahtarı 

1.e, 2.e, 3.d, 4.d, 5.c, 6.c, 7.b, 8.a, 9.b, 10. a 
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Bağlaçlar sayesinde ana cümle ile 

yan cümleyi anlamsal ve yapısal 
olarak birbirine bağlayabilecek,

•Ana cümle ile yan cümle arasında 
zaman, yer, durum, neden, amaç, 
zıtlık, koşul ve sonuç ilişkisi 
kurabilecek,

•Filmler hakkında 
konuşabileceksiniz.
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GİRİŞ 
Bir yan cümleyi (subordinate clause) ana cümleye (main clause) bağlayan 

bağlaçlara Subordinating Conjunctions adı verilir.  

Örn.; I was studying when my brother came home. (Kardeşim eve geldiğinde 
ben ders çalışıyordum.) 

I was studying   when       my brother 
came home.     

Main Clause                Subordinating Conjunction         Subordinate 
Clasue 

When (ki o zaman / -dığı zaman), before (önce), because (çünkü), although (-
dığı halde) gibi yan cümle bağlaçları gerek günlük konuşma ve yazma dilinde 
gerekse resmi İngilizcede yaygın olarak tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Yan 
cümle bağlacının bulunduğu cümle Subordinate Clause olarak adlandırılmakla 
birlikte Adverbial Clause (zarf cümlesi) olarak da nitelendirilmektedir.  

Örn.; I called the police before the thief left the building. (Hırsız binayı terk 
etmeden önce polisi aradım.) 

I called the police  before the thief left the building. 

    Main Clause          Adverbial Clause/Subordinate Clause 

Bazı yan cümleler, belirli bağlaçlar ile ana cümleden ayrılır. 

Örn.; I cannot go out tonight because I have lots of things to do. (Bu gece 
dışarı çıkamam çünkü yapacak çok işim var.) 

 (Sınav için çok çalıştım; böylelikle, sınavı geçebildim.) yan cümleleri ana 
cümleden ayırabilmek içn ise bağlaçlara ek olarak noktalama işaretlerine ihtiyaç 
duyarız.  

Bazı yan cümleler ise, belirli noktalama işaretleri arasında kullanılan bağlaçlar 
ile ana cümleden ayrılır. 

Örn.; I studied for the exam very much; thus, I was able to pass the test. 
(Sınaç için çok çalıştım; böylelikle, sınavı geçebildim.) 

Yan cümle, ana cümleden önce geliyorsa, bu iki cümle arasında mutlaka virgül 
kullanılmalıdır. Ancak durum tam tersi ise, ana cümle ve yan cümle arasında 
herhangi bir noktalama işaretine ihtiyaç duyulmaz. 

Örn.; Before the thief left the building, I called the police. (Hırsız binayı terk 
etmeden önce polisi aradım.) 

 
Subordinating 

Conjunctions olarak 
adlandırılan yan 
cümle bağlaçları, 

çeşitli anlam ilişkileri 
bağlamında yan 

cümleyi ana cümleye 
bağlamamızı sağlayan 

bağlaçlardır. 
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Bu gruptaki zarflar, ana cümle ile yan cümleyi, zaman, yer, durum, neden, 
amaç, zıtlık, koşul ve sonuç gibi oldukça önemli anlam ilişkileri açısından bağlarlar.  

DİL BİLGİSİ 

Conjunctions II (Bağlaçlar II)  

İngilizce dilbilgisinde Conjunctions olarak adlandırılan bağlaçların büyük bir 
bölümü Subordinating Conjunctions olarak adlandırılan yan cümle bağlaçlarıdır.  
Bu bağlaçlar ana cümle ile yan cümleyi zaman, yer, durum, neden, amaç, zıtlık, 
koşul ve sonuç gibi birçok anlamsal ilişki bağlamında birbirine bağlar.   

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için Subordinating Conjunctions olarak 
adlandırılan bağlaçların tanımını bilmemiz gerekmektedir. Subordinating 
Conjunctions, yan cümleyi ana cümleye bağlayan bağlaçlardır. Bağlaçlar konusuna 
girmeden önce ana cümle ve yan cümle tanımına bir göz atalım. 

Main Clause olarak adlandırılan ana cümle, herhangi bir ek cümleye ihtiyaç 
duymaksızın tek başına anlamlı bir bütün oluşturan kelimeler topluluğudur. 

Subordinate Clause olarak adlandırılan yan cümle ise, kendi başlarına 
kullanılmayan ve fakat ana cümleyi desteklemek için kullanılan kelimeler 
topluluğudur. Yan cümleler kendi başlarına kullanıldıklarında bir anlama sahip 
değildirler ve anlamlı olabilmek için ana cümleye ihtiyaç duyarlar. 

Örn.; Although I like ice cream, … (Dondurmayı sevdiğim halde, …) 

Örnekte görüldüğü üzere, söz konusu yan cümle tek başına anlamlı bir 
bütün oluşturamamaktadır. Yan cümlenin anlatımı tamamlayabilmesi için ana 
cümleye ihtiyacı vardır. 

Örn.; Although I like ice cream, I do not eat it in 
winter. (Dondurmayı sevdiğim halde, kış mevsiminde dondurma yemem.) 

Subordinating conjunctions olarak adlandırdığımız bağlaçlar, yan cümlenin 
başında kullanılırlar. 

Örn.; When I was a child, …. (Ben bir çocukken, …) 

Yan cümle, ana cümleden önce veya sonra gelebilir.  

Örn.; When I was a child, I was able to run very fast. (Çocukken çok hızlı 
koşabiliyordum.) [Cümle Dizilimi: Ana Cümle + Yan Cümle] 

Bu örnekte yan cümle ana cümleden önce kullanıldığından, her iki cümle 
arasında virgül kullanılmıştır. 

 
Yan cümle bağlaçları, 
ana cümleyi anlamsal 

olarak her açıdan 
zenginleştirmeye 
yarayan kelime 

grubudur.  
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I was able to run very fast when I was a child. (Çocukken çok hızlı 
koşabiliyordum.) [Cümle Dizilimi: Ana Cümle + Yan Cümle] 

Bu örnekte ana cümle yan cümleden önce kullanıldığından, iki cümle 
arasında herhangi bir noktalama işareti kullanılmamıştır. 

Yan cümle bağlaçları (Subordinating conjunctions)   
• Time (Zaman): after (sonra), before (önce), by the time (-e kadar), until (-e 

kadar), since (-den beri), while (iken), as (iken), when (-dığı zaman), 
whenever (her ne zaman), as soon as (olur olmaz), once (olur olmaz) 

• Place (Yer): where (-dığı yerde), wherever (her nerede), as far as 
(kadarıyla) 

• Manner (Durum): as (gibi, olarak), as if (sanki), as though (sanki)  
• Cause (Neden): because (çünkü), as (çünkü), since (çünkü), seeing that 

(çünkü), for (çünkü) 
• Purpose (Amaç): so that (amacıyla), in order that (amacıyla), for the 

purpose that (amacıyla) 
• Contrast (Zıtlık): although (-dığı halde), though (-dığı halde), even though 

(-dığı halde), while (iken), whereas (iken) 
• Condition (Koşul): if (eğer), unless (eğer olmazsa), only if (sadece …olursa), 

even if (olsa bile), providing (that) (koşuluyla), provided (that) (koşuluyla), 
suppose that (koşuluyla), supposing that (koşuluyla), in case (olması 
ihtimaline karşın) 

 

 

 
Yan cümle bağlaçları, 

ana cümleyle yan 
cümleyi biribirine 

zaman, yer, durum, 
neden, amaç, zıtlık ve 

koşul gibi ilişkiler 
bağlamında bağlar.  

 

Ö
rn

ek

•After I wake up, I wash up. (Uyandıktan sonra elimi yüzümü yıkarım.)
•Before I went to bed, I had brushed my teeth. (Yatağa gitmeden önce dişlerimi 

fırçaladım.)
•Until my parents come home, I will study. (Ebeveynlerim eve gelene kadar ders 

çalışacağım.)
•When I feel happy, I sing song. (Kendimi mutlu hissettiğim zaman, şarkı söylerim.)
•Whenever I feel lonely, I call my family. (Her ne zaman kendimi yalnız hissetsem, 

ailemi ararım.)
•I called my father as soon as I arrived at home. (Eve varır varmaz babamı aradım.)
•Once you adopt a bad habit, you can get addicted to it easily. (Bir kez kötü bir 

alışkanlık edindiğin zaman, bu alışkanlığın kolaylıkla bağımlısı olursun.)
•If I graduate from the university, I will go abroad for further education. (Eğer

üniversiteden mezun olursam, daha fazla eğitim almak için yurtdışına gideceğim.)
•Wherever my family and I move, I will never forget our first home. (Ben ve ailem 

her nereye taşınırsak taşınalım, ilk evimizi asla unutmayacağım.)
•She treats me as if/as though she hates me. (O sanki benden nefret ediyormuş gibi

davranıyor.)
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Zaman bağlaçları (Subordination conjunctions of time) 
After (sonra), before (önce), by the time (-e kadar), until (-e kadar), since (-

den beri), when (-dığı zaman), while (iken), as (iken), whenever (her ne zaman), as 
soon as (olur olmaz), once (olur olmaz) 

Zaman bağlaçlarında, ana cümle ile zarf cümlesi (yan cümle) arasındaki 
zaman uyumu büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple, zaman bağlaçlarının 
kullanıldığı zarf cümlesi ile ana cümle arasındaki zamansal ilişkiyi iyi bilmemiz 
gerekmektedir.  

Zaman bağlacı: ‘after’ (The subordinating conjunction of time: 
‘after’) 

After bağlacı sonra; -den sonra anlamına gelmekte olup, ana cümledeki iş, 
oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylemden daha sonra gerçekleştiğini 
ifade eder. Bu bağlaç, örneklerde görüldüğü üzere çeşitli zaman kombinasyonları 
ile kullanılabilir.  

 

 
Cümle dizilimi, yan 
cümle + ana cümle 

şeklinde oluşturulursa, 
her iki cümle arasında 

mutlaka virgül 
kullanılmalıdır. 

 

 

Yan cümle bağlaçlarının 
içinde kullanıldığı yan 

cümleler, ana cümlenin 
öncesinde veya 

sonrasında yer alabilir. 

 

Ö
rn

ek

•Because/As/Since/Seeing that/Seeing as/For I really like her songs, I 
always attend her concerts. (Onun şarkılarını gerçekten çok sevdiğim için
onun konserlerine her zaman katılırım.)

•Örnekte görüldüğü üzere, because, as, since, seeing that, seeing as, for
bağlaçları aynı anlama gelmektedir.

•Many people take this lesson in order to learn English better. (Bu dersi 
birçok insan İngilizceyi daha iyi öğrenmek için alıyor.)

•Many people take this lesson in order that/for the purpose that they 
can learn English better. (Birçok insan, İngilizceyi daha iyi bir şekilde 
öğrenebilsinler diye bu dersi alıyor.)

•Although/Though/Even though/Much as I like Formula 1, my younger 
brother is a football fan. (Ben Formula 1’i sevdiğim halde, erkek 
kardeşim bir futbol fanatiğidir.)

•While/Whereas I like Formula 1, my younger brother is a football fan. 
(Ben Formula 1’i severken, erkek kardeşim bir futbol fanatiğidir.)

•If/Only if/Providing that/Provided that/As Long as/So long 
as/Suppose that/Supposing that you pass English tests, you can go 
abroad for higher education. (Eğer sen İngilizce sınavlarından yüksek 
puan alırsan, yüksek ihtisas için yurtdışına çıkabileceksin.)
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Zaman bağlacı: ‘before’ (The subordinating conjunction of time: 
‘before’) 

Before bağlacı önce; -den önce anlamına gelmekte olup, ana cümledeki iş, 
oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylemden daha önce gerçekleştiğini 
ifade eder. Bu bağlaç, örneklerde görüldüğü üzere çeşitli zaman kombinasyonları 
ile kullanılabilir.  

 

Zaman bağlaçları: ‘by the time’ ve ‘until’ (The subordinating 
conjunctions of time: ‘by the time’ and ‘until’) 

By the time ve until bağlaçları -e kadar anlamına gelmekte olup, ana 
cümledeki iş, oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylemin gerçekleştiği 
zamana kadar gerçekleştiğini veya gerçekleşeceğini ifade eder. Bu bağlaçlar, 
örneklerde görüldüğü üzere çeşitli zaman kombinasyonları ile kullanılabilir.  
 

 

Ö
rn

ek

•After I had taken my briefcase from my office, I locked the door.
•(Ofisimden çantamı aldıktan sonra, kapıyı kilitledim.)
•After I take my briefcase from my office, I lock the door.
•(Ofisimden çantamı aldıktan sonra, kapıyı kilitlerim.)
•After I take my briefcase from my office, I will lock the door.
•(Ofisimden çantamı aldıktan sonra, kapıyı kilitleyeceğim.)

Ö
rn

ek

•Before I locked the door, I had taken my briefcase from my office.
•(Kapıyı kilitlemeden önce, ofisimden çantamı aldım.)
•Before I lock the door, I take my briefcase from my office.
•(Kapıyı kilitlemeden önce, ofisimden çantamı alırım.)
•Before I lock the door, I will take my briefcase from my office.
•(Kapıyı kilitlemeden önce, ofisimden çantamı alacağım.)

 
Bazı yan cümle 

bağlaçları, birden fazla 
anlama gelebilmekte 

ve böylelikle aynı 
bağlacın işlevi de 

değişebilmektedir. 
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Zaman bağlacı: ‘since’ (The subordinating conjunction of time: 
‘since’) 

Since bağlacı -den beri anlamına gelmekte olup, ana cümledeki iş, oluş ve 
eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylemin gerçekleştiği andan itibaren 
gerçekleşmeye başladığını ifade eder. Bu bağlaç, örneklerde görüldüğü üzere 
çeşitli zaman kombinasyonları ile kullanılabilir.  

 
Örneklerde görüldüğü üzere, since bağlacı, hem geçmiş zamanlı cümleler ile, 

hem de geçmişe atfen kullanılan tarihler ile kullanılmaktadır. 

Zaman bağlaçları: ‘when’, ‘while’ ve ‘as’ (The subordinating 
conjunctions of time: ‘when’, ‘while’ and ‘as’) 

When, While ve As bağlaçları iken anlamına gelmekte olup, ana cümledeki 
iş, oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylem ile aynı anda veya benzer 

Ö
rn

ek

•By the time/Until I got the office, the security guard had left the 
building. 

•(Ben ofise varana kadar, güvenlik görevlisi binadan ayrılmıştı.)

•By the time/Until I get the office, the security guard leaves the 
building. 

•(Ben ofise varana kadar, güvenlik görevlisi binadan ayrılır.)

•By the time/Until I get the office, the security guard will leave the 
building. 

•(Ben ofise varana kadar, güvenlik görevlisi binadan ayrılacak.)

 
While ile as bağlaçları 

iken anlamına gelmekte 
olup aynı işleve sahiptir. 

 

Ö
rn

ek •Since I graduated from the university, I have been working in this 
university. (Üniversiteden mezun olduğum zamandan bu yana, bir 
bu üniversitede çalışıyorum.)

•Since 2003, I have been working in this university.  (2003’ten beri 
bir bu üniversitede çalışıyorum.)
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zamanlarda gerçekleştiğini ifade eder. Bu bağlaçlar, örneklerde görüldüğü üzere 
çeşitli zaman kombinasyonları ile kullanılabilir.  

 
 
 

 

 
 
 

Örneklerde görüldüğü üzere, while ve as bağlaçları daha çok -ing sonekinin 
kullanıldığı zaman yapıları olan the Past Continuous Tense ve the Present 
Continuous Tense ile birlikte kullanılırken, when bağlacı ise daha çok the Past 
Simple Tense ve the Present Simple Tense ile birlikte kullanılır. While ve as 
bağlaçlarının the Past Simple Tense ve the Present Simple Tense ile ve when 
bağlacının the Past Continuous Tense ve the Present Continuous Tense ile birlikte 
kullanıldığı örnekler de mevcuttur ancak bu tür bir kullanım pek tercih 
edilmemektedir. 

Zaman bağlacı: ‘whenever’ (The subordinating conjunction of time: 
‘whenever’) 

Whenever bağlacı her ne zaman anlamına gelmekte olup, ana cümledeki iş, 
oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylemin gerçekleştiği zamana koşullu 

Ö
rn

ek
•While/As I was walking down the street, I saw her. 
•(Yolda yürürken onu gördüm.)

•While/As I am walking down the street, I always see her.
•(Yolda yürürken/yürüyorken her zaman onu görürüm.)

•While/As I am waiting for my appointment, what will you do?
•(Randevum için beklerken/bekliyorken sen ne yapacaksın?)

Ö
rn

ek

•When I saw her, I was walking down the street. 
•(Onu gördüğümde yolda yürüyordum.)

•When I see her, I always feel happy.
•(Onun gördüğüm zaman kendimi hep mutlu hissederim.)

•When I wait for my appointment, what will you do?
•(Randevum için beklerken sen ne yapacaksın?)

 
As soon as bağlacı, ana 

cümledeki iş, oluş ve 
eylemin yan 

cümledekiyle aynı anda 
gerçekleştiğini 

belirtmek için kullanılır. 
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olarak bağlı olduğunu ifade eder. Bu bağlaç, örneklerde görüldüğü üzere çeşitli 
zaman kombinasyonları ile kullanılabilir.  

 

 

Zaman bağlacı: ‘as soon as’ (The subordinating conjunction of time: 
‘as soon as’) 

As soon as bağlacı olur olmaz; yapar yapmaz gibi anlamlara gelmekte olup, 
ana cümledeki iş, oluş ve eylemin, yan cümledeki iş, oluş ve eylem ile tamamen eş 
zamanda gerçekleştiğini ifade eder. Bu bağlaç, örneklerde görüldüğü üzere çeşitli 
zaman kombinasyonları ile kullanılabilir.  

 
 
 
 
 

 
 

Ö
rn

ek
•He brings flowers and chocolate whenever he comes to see us.
•(Bizi görmeye her geldiğinde/ne zaman gelirse gelsin çiçek ve 
çikolata getirir.)

•He brought flowers and chocolate whenever he came to see us.
•(Bizi görmeye her geldiğinde/ne zaman gelirse gelsin çiçek ve 
çikolata getirir.)

Ö
rn

ek

•I opened the door as soon as the door bell rang/had rung.
•(Kapı zili çalar çalmaz kapıyı açtım.)

•I open the door as soon as the door bell rings.
•(Kapı zili çalar çalmaz kapıyı açarım.)

•I will open the door as soon as the door bell rings.
•(Kapı zili çalar çalmaz kapıyı açacağım.)

 

Once bağlacı, ana 
cümledeki iş ve oluşun 
yan cümledekiyle aynı 
anda gerçekleştiğini 

belirtmesi anlamında as 
soon as bağlacıyla 
benzerlik gösterir. 
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Zaman bağlacı: ‘once’ (The subordinating conjunction of time: 
‘once’) 

Once bağlacı bir kez … yaptığın zaman … olur, -dığı zaman ve bir zamanlar 
gibi çeşitli anlamlara gelmekte olup çeşitli zaman kombinasyonları ile kullanılabilir.  

 
 
 
 
 

 
Yer bağlaçları (Subordination conjunctions of place) 

Where (-dığı yerde), Wherever (her nerede) 
Yer bağlaçları, zaman bağlaçlarından farklı olarak ana cümle ve zarf cümlesi 

arasında zaman uyumu gerektirmeyebilir.  

Yer bağlacı: ‘where’ (The subordinating conjunction of place: 
‘where’) 

Where bağlacı ki o yer anlamına gelmekte olup, yan cümledeki iş, oluş ve 
eylemin ana cümlede belirtilen yerde gerçekleştiğini ifade eder. Bu bağlacın 
kullanıldığı yan cümlede ve ana cümlede zaman yapıları birbirinden farklı olabilir.  

 
 

 

Ö
rn

ek
•Once you start to smoke, you never give up/you can’t give up.
•(Bir kez sigara içmeye başlarsan, asla bırakmazsın/asla bırakamazsın.)

•Once the school finishes, we will go on vacation.
•(Okul biter bitmez tatile çıkacağız.)

•Once I came home, my sons were sleeping.
•(Eve geldiğimde, oğullarım uyuyorlardı.)

•Once I saw him on a stranger’s car.
•(Bir keresinde onu bir yabancının aracında görmüştüm.)

Ö
rn

ek

•I never forget the place where I met my wife first. 
•(Eşimle ilk buluştuğum yeri asla unutmam.)

•İskenderun is the city where I was born.
•(İskenderun doğduğum şehirdir.)

•London is the city where I will study for my PhD.
•(Londra, doktora eğitimi alacağım şehirdir.)

 

Wherever bağlacı, -ever 
sonekli bağlaçlardan 

biridir ve –ever soneki 
where zaman 

bağlacının anlamını 
güçlendirmektedir. 
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Yer bağlacı: ‘wherever’ (The subordinating conjunction of place: 
‘wherever’) 

Wherever bağlacı her nereye; her neresi; her nerede gibi anlamlara gelmekte 
olup bu bağlacın kullanıldığı yan cümlede ve ana cümlede zaman yapıları birbirinden 
farklı olabilir.  

 
 
 

 

Subordination conjunctions of manner (Durum bağlaçları) 

As (gibi, olarak), As if (sanki), As though (sanki)  

Durum bağlacı: ‘as’ (The subordinating conjunction of manner: ‘as’) 
As bağlacı bir durum bağlacı olarak kullanıldığında gibi;  olarak anlamlarına 

gelmekdir. Bu bağlaç aynı zamanlarda, iken, kadar, çünkü, için gibi birbirinden 
farklı anlamlara gelmektedir. Bu bağlacın cümle içerisinde hangi anlam ve işlev ile 
kullanıldığını öğrenebilmek için içinde kullanıldığı cümlenin anlamını iyice 
kavramak gerekmektedir. 

 

Ö
rn

ek

•He works in this company as a mechatronics engineer. 
•(O burada mekatronik mühendisi olarak çalışıyor.) 

•As bağlacının diğer kullanım şekilleri:
•As I was walking down the street, I saw her.
•(Yolda yürürken onu gördüm.) [zaman bağlacı]

•She was able to pass the test as she had studied very hard.
•(Sınavı geçebildi çünkü çok çalışmıştı.) [neden bildiren bağlaç]

Ö
rn

ek

•Wherever Yağız goes, he always lets me know. 
•(Yağız nereye giderse gitsin, beni daima bilgilendirir.)

•Lady Diana was followed by the paparazzi wherever she went.
•(Leydi Diana nereye giderse gitsin, paparazziler tarafından takip 
edildi.)

•I will always love you wherever you go.
•(Nereye gidersen git, seni daima seveceğim.)

 

As if ve as though 
bağlaçları birbiriyle aynı 
anlam ve işleve sahiptir 

ve dilimizde sanki; 
yapmışçasına-

etmişçesine anlamlarına 
gelmektedir   
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Durum bağlaçları: ‘as if’ ve ‘as though’ (The subordinating 
conjunctions of manner: ‘as if’ and ‘as though’) 

Neden/sebep bildiren bağlaçlar (Subordination conjunctions of 
cause) 

Because (çünkü), As (çünkü), Since (çünkü), For (çünkü) 

Neden/sebep bağlaçları: ‘because’, ‘since’ ve ‘for’ (The 
subordinating conjunctions of cause: ‘because’, ‘since’ and ‘for’) 

Because, as, since ve for bağlaçları çünkü anlamına gelmekte olup ana 
cümldeki iş, oluş ve eyleme dair neden bildirir ve böylelikle Cause & Effect Clauses 
olarak adlandırabileceğimiz Neden & Sonuç Cümlesi oluşturur. Bu üç bağlaç da 
aynı anlama sahip olup kullanım sıklıkları, kullanım yerleri ve tone olarak 
adlandırabileceğimiz resmiyet seviyeleri birbirlerinden az da olsa farklılık 
gösterebilmektedir. Bu üç bağlaç arasında en yaygın olarak kullanılanı because 
yapısı iken, since daha çok resmi yazışmalarda tercih edilmektedir.  

 
 
 

 

Ö
rn

ek
•Robots have started to think, feel and act as if/as though they are 
human beings.

•(Robotlar insanlar gibi/sanki insanlar gibi/insanmışçasına
düşünmeye, hissetmeye ve davranmaya başladılar.)

•The lady treated the man as if/as though he was/were a liar. 
•(Bayan adama yalancıymışçasına davrandı.)

Ö
rn

ek

•I like learning foreign languages because/since/as I like learning 
about different cultures.

•(Yabancı dilleri öğrenmeyi seviyorum çünkü farklı kültürler hakkında 
bir şeyler öğrenmeyi seviyorum.)

•For/Because/Since/As I completed my project successfully, I was 
promoted.

•(Projeyi başarıyla bitirdiğimden, terfi ettim.) 

 

Amaç bildiren so that, 
in order that ve for the 

purpose that 
bağlaçlarından sonra 

tam bir cümle kullanılır. 
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Amaç bildiren bağlaçlar (Subordination conjunctions of purpose) 
So that (amacıyla), In order that (amacıyla), For the purpose that (amacıyla) 
So that, in order that ve for the purpose that bağlaçları … olsun diye; … -

ebilmek adına gibi anlamına gelmekte olup ana cümldeki iş, oluş ve eyleme dair 
amaç bildirir. Bu üç bağlaç da aynı anlama sahip olup kullanım sıklıkları, kullanım 
yerleri ve tone olarak adlandırabileceğimiz resmiyet seviyeleri birbirlerinden az da 
olsa farklılık gösterebilmektedir. Bu üç bağlaç arasında en yaygın olarak kullanılanı 
so that yapısı iken, for the purpose that daha çok resmi yazışmalarda tercih 

edilmektedir.  
 

Zıtlık bildiren bağlaçlar (Subordination conjunctions of contrast) 
Although (-dığı halde), Though (-dığı halde), Even though (-dığı halde), While 

(iken), Whereas (iken) 
Although, though, even though, while ve whereas bağlaçları –dığı halde; -e 

rağmen; iken gibi anlamlara gelmekte olup ana cümldeki iş, oluş ve eylem ile yan 
cümledeki iş, oluş ve eylem arasında zıtlık, tezatlık veya ters anlam ilişkisi 

 

Zıtlık bildiren bağlaçlar 
arasında en yaygın 
olarak kullanılanı 

although zıtlık 
bağlacıdır. 

 

Ö
rn

ek

•I moved to Canada so that/in order that/for the purpose that I was 
able to provide my family with better conditions. (Aileme daha iyi 
yaşam koşulları sunabileyim diye Kanada’ya yerleştim.)

•These days people try hard to study at top-rated universities so 
that/in order that/for the purpose that they can find better job 
prospects.

•(Bugünlerde insanlar daha iyi iş imkânları bulabilmek adına en 
başarılı üniversitelerde okumak için çok çabalıyor.)

Ö
rn

ek

•Although/though/even though I really enjoy sunbathing, I cannot go 
on a holiday because of my job. (Güneşlenmeyi çok sevdiğim halde, 
yoğun iş yükümden dolayı tatile gidemiyorum.)

•While/Whereas I really enjoy watching Formula 1 grand prixes, my 
brother loves playing football.

•(Ben Formula 1 yarışlarını izlemekten büyük keyif alırken, kardeşim 
futbol oynamayı çok sever.)
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olduğunu bildirir. Bu beş bağlaç da benzer anlamlara sahip olup kullanım sıklıkları, 
kullanım yerleri ve tone olarak adlandırabileceğimiz resmiyet seviyeleri 
birbirlerinden az da olsa farklılık gösterebilmektedir.  

Koşul bildiren bağlaçlar (Subordination conjunctions of condition) 
If (eğer), Unless (eğer olmazsa), Only if (sadece …olursa), Even if (olsa bile), 

Providing (that) (koşuluyla), Provided (that) (koşuluyla), Suppose that (koşuluyla), 
Supposing that (koşuluyla), In case (olması ihtimaline karşın), As/So long as 
(olduğu sürece) 

Koşul bağlaçları ana cümldeki iş, oluş ve eylemin koşul cümlesinde belirtilen 
koşula bağlı olduğunu ifade eder. Aynen zaman bağlaçları gibi, koşul bağlaçları da 
ana cümle ve yan cümle arasında zamansal uyumun olmasını gerekli kılar.   

 

 

Yantümce bağlaçları, 
cümleler arası zengin 

anlam ilişkileri 
kurmamızı sağlar. 

 

Ö
rn

ek

•If/Providing that/Provided that/Suppose that/Supposing that you study 
hard, you can reach all you targets.

•(Eğer çok çabalarsan, tüm hedeflerine ulaşabilisin.)

•Unless you are permitted, you cannot enter this room.
•(Eğer izinli değilsen, bu odaya giremezsin.)

•Unless bağlacı, if not ile aynı anlam ve işleve sahiptir. Burada dikkat 
etmemiz gereken nokta, unless ile birlikte olumsuzluk eki olan not
kelimesini kullanmamaya özen göstermemiz gerektiğidir. 

•Only if you can get the UK visa, you can go to England.
•(Birleşik Krallık vizesini alman şartıyla İngiltere’ye gidebilirsin.)
•Only if bağlacı, if bağlacının daha vurgulu halidir ve tüm iş, oluş ve eylemi 

bahsi geçen koşula bağlar.

•Even if you study very hard, you won’t be able to pass the test.
•(Çok çalışsan bile sınavı geçemeyeceksin.)

•Even if bağlacı cümleye, koşul yerine getirilse de getirilmese de sonuç 
değişmeyecek anlamı verir.

•You should take an umbrella with you in case it rains.
•(Yağmur yağmasına karşın şemsiyeni almalısın.)

•In case bağlacı, -e karşın; olursa diye anlamına gelir ve alınması gereken 
önlemler hakkında konuşurken sıkça kullanılır.
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Aıştırmalar 

Alıştırma 13.1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlulara en uygun gelebilecek şıkkı 
işaretleyiniz. 

1. I don't drink alcholic beverages ________ they make me nervous. (Alkollü 
içecekler içmiyorum çünkü bu tür içecekler beni gergin kılıyor.) 

A. but 
B. whereas 
C. so that  
D.  as 
E.  although 

2. I will be late today ________ I have lots of things to do. (Bugün geç 
kalacağım çünkü yapılacak çok işim var.) 

A. when 
B. because 
C. but 
D. whereas 
E. so that  

3. ________ Burcu doesn't know English well, she can't go to university 
abroad. (Burcu iyi seviyede İngilizce bilmediğinden yurtdışındaki 
üniversitelere gidemez.) 

A. Since 
B. When 
C. But  
D. So that 
E. Whereas 

4. ________ my wife likes going to the theatre, I prefer to go to the cinema. 
(Eşim tiyatroya gitmekten hoşlanırken ben sinemaya gitmeyi tercih 
ederim.) 

A. Provided that 
B. If 
C. Only if 
D.  Since 
E. Whereas 

5. ________ it was raining, I got wet. (Yağmur yağdığından dolayı ıslandım.) 
A. Although 
B. Though  
C. Because 
D. As if 
E. As though 
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6. Hakan got the job ________ he had no experience. (Hakan, deneyime 
sahip olmadığı halde o işe girdi.) 

A. even though 
B. as 
C. because 
D. since 
E. but 

7. Burçin passed the English test ________ I failed it. (Burçin İngilizce sınavını 
geçti ancak ben kaldım.) 

A. as 
B. but 
C. because 
D. supposing that 
E. for 

8. Nihan couldn't buy any present for him ________ she didn't have any 
money. (Nihan, parası olmadığından onun için hediye alamadı.) 

A. only if 
B. even though 
C. because 
D. where 
E. whenever 

9. I visit the Ephesus Ancient City ________ I go to İzmir. (Her ne zaman 
İzmir’e gitsem, Efes Antik Kenti’ni ziyaret ederim.) 

A. only if 
B. even though 
C. because 
D. where 
E. whenever 

10. This is the city ________ I was born. (Bu, doğduğum şehirdir.) 
A. as 
B. while   
C. because 
D. where 
E. for 

11. ________ you can be the winner, I will buy you a car. (Eğer kazanan sen 
olursan sana bir araba satın alacağım.) 

A. If 
B. While   
C. Because 
D. Supposing that 

 

Neden bildiren bir 
bağlaç olan because 

bağlacı ile bağımsız bir 
cümle oluşturamayız.  
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E. For 
12. I am leaving tomorrow ________ you do not give me the permission. 

(Bana izin vermesen de yarın ayrılıyorum.) 
A. even though 
B. as 
C. because 
D. since 
E. but 

13. ________ you work very hard, you won’t be able to pass the test. (Eğer 
çok çalışmazsan sınavı geçemeyeceksin.) 

A. Provided that  
B. If 
C. Unless   
D.  Since 
E. Whereas 

14. He works here ________ a mechanical engineer. (O burada makine 
mühendisi olarak çalışıyor.) 

A. as 
B. while   
C. because 
D. supposing that 
E. for 

15. ________ the school is closed, my family and I will go on vacation. (Okul 
kapanır kapanmaz ben ve ailem tatile gideceğiz.) 

A. but 
B. whereas 
C. so that  
D.  as 
E.  once 

 
Alıştırma 13.2. Aşağıdaki cümlelerin sonlarında parantez içinde verilmiş bağlaçları 
kullanarak zarf cümleleri oluşturunuz. 

1. Bungee-jumping is very funny. It can be horrible and dangerous. 
(although) (Bugee-jumping çok eğlenceli olmasına rağmen, korkunç ve 
teklikeli olabiliyor.) 

____________________________________________________________ 

2. I couldn’t run my car. It didn’t have gasoline. (since) [neden bildiren 
bağlaç olarak ‘since’] (Yakıtım olmadığından arabamı çalıştıramadım.) 

 

When ile whenever 
arasında vurgusal fark 
bulunmaktadır. When 
bağlacı, -dığı zaman 
anlamına gelirken 

whenever ise her ne 
zaman anlamına 

gelmektedir.  
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___________________________________________________________ 
 
3. I took my coat. It was very cold outside. (as) [neden bildiren bağlaç olarak 

‘as’] (Hava dışarıda çok soğuk olduğundan montumu aldım.) 

_________________________________________________________ 

4. Dogs are really wonderful pets. They bark loudly. (although) (Çok 
havlamalarına rağmen köpekler çok hoş evcil hayvanlardır.) 

__________________________________________________________ 

5. You should stay away from snakes. They are dangerous. (because) (Çok 
tehlikeli olduklarından yılanlardan uzak durman lazım.) 

___________________________________________________________ 

6. The players delivered a great performance. They had rehearsed well. 
(since) [neden bildiren bağlaç olarak ‘since’] (Oyuncular iyi prova 
yaptıklarından harika bir performans ortaya koydular.) 

___________________________________________________________ 

7. Parents should give enough attention to children. They will not feel 
neglected. (so that) (Ebeveynler çocuklara yeterince ilgi göstermeliler, 
böylelikle onlar kendilerini ihmal edilmiş hissetmeyecekler.) 

___________________________________________________________ 

8. I had moved to Bursa. I started to work at a state university. (after) 
(Bursa’ya taşındıktan smnra bir devlet üniversitesinde çalışmaya 
başladım.) 

__________________________________________________________ 

9. Please, call me. You need me. (whenever) (Her ne zaman bana ihtiyaç 
duyarsan, lütfen beni ara.) 

___________________________________________________________ 

10. I should note it down. I forget. (in case) (Unutmam ihtimaline karşın not 
almalıyım.) 

___________________________________________________________ 

 

Yan cümle bağlaçları 
olan as if ve as though, 

sanki; -mış gibi; 
mışçasına gibi çeşitli 

anlamlara gelmektedir. 
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11. You can get the UK visa. You can go to England. (only if) (Sadece Birleşik 
Krallık vizesi alırsan İngiltere’ye gidebilirsin.) 

___________________________________________________________ 

12. You apologize for your bad behaviour. She will not forgive you. (even if) 
(Kötü davranışından dolayı özür dilesen dahi o seni affetmeyecek.) 

___________________________________________________________ 

13. Robots have started to think, feel and act. They are human beings. (as if) 
(Robotlar, insanlar gibi düşünmeye, hissetmeye ve eylemde bulunmaya başladılar.) 

___________________________________________________________ 

14. You can stay at our house. You like. (as long as) (İstediğin kadar evimizde 
kalabilirsin.) 

___________________________________________________________ 

15. I arrived at the office. The security guard had left the building. (after) 
(Güvenlik görevlisi binadan ayrıldıktan sonra ofisime vardım.) 

___________________________________________________________ 

 

Dil bilgisi bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 13.1.’de 
verilmiştir. 

Tablo 13.1. Dil Bilgisi Bölümü Kelimeleri 

After -den sonra Until -e kadar 

Before -den önce Easy  Kolay; Basit 
By the time -e kadar As/so long as Süresince; Koşuluyla 
When -dığı zaman Others Diğerleri  
Whenever Her ne zaman Such… that O kadar … ki … 

As soon as Olur olmaz Move Taşınmak; Hareket 
etmek 

Once Olur olmaz Memory Anı; Hafıza 

Where -dığı yerde; ki orada Experince Deneyim; 
Deneyimlemek 

Wherever Her yerde; her nereye Treat Davranmak 
As far as Kadarıyla  Hate Nefret etmek 

 

Yantümce bağlaçları 
arasında yer alan koşul 
bağlaçları diğer bağlaç 

türleri ile 
kıyaslandığında sayıca 

fazladır. 
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As Çünkü; Gibi; Olarak; 
İken Lesson Ders 

As if Sanki; -mış gibi Grade Not; Puan 

As though Sanki; -mış gibi Further Daha fazla; Daha 
uzak; Daha ileri 

Because Çünkü; -den dolayı Qualification Mülakat; Nitelik 
So… that Öyle … ki … Brush Fırça; Fırçalamak 

Since Çünkü; -den dolayı, -
den beri Beverage İçecek; İçki 

So that İçin; Böylelikle  Prefer Tercih etmek 
In order that İçin; Böylelikle Wet Islak; Nemli 

Although -e rağmen, -dığı halde Proficiency Yeterlik 

Though -e rağmen, -dığı halde Trial Deneme; Duruşma 

Even though -e rağmen, -dığı halde Retake Tekrarlamak  

While İken Extreme Aşırı  

Whereas İken Dangerous Tehlikeli  

If Eğer Gasoline Benzin  

Only if Sadece … olursa Bark Havlamak  

Even if Olsa bile Snake Yılan  

Suppose that Koşuluyla Difficult Zor  

KONUŞMA   
 
 

 

Bazı yan cümle 
bağlaçlarının noktalama 

işaretleriyle 
kullanılması 

gerekmektedir. 

Örn.; however  

 

306



I Will Finish My Homework As Early As I Can 

 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  22 
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Konuşma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 13.2.’de 
verilmiştir. 

Tablo 13.2. Konuşma Metni Kelimeleri 

Do you have this 
afternoon free? 

Bu gün öğleden 
sonran boş mu? Horror Korku 

Providing that Şartıyla  Science fiction Bilim kurgu 

Ask Soru sormak As early as I can Mümkün olan en 
erken zamanda 

Movie Sinema filmi The moment … dığı anda 

play 
Oynamak; Bir alet 
çalmak Shall we meet? Buluşalım mı? 

get to Gitmek; Varmak Let’s Haydi 
Before Önce Alright then Tamam o zaman 

After Sonra Action 
Aksiyon 

 

Çeviri (Diyalog) 

Filmler Hakkında Konuşma 

Bir Adam:  Öğleden sonran boş mu? 

Bir Bayan:  Ödevimi bitirmem şartıyla öğleden sonra müsait olabilirim. Neden 
sordun? 

Bir Adam:  Bugünlerde vizyonda harika bir film var. Herkes o filmi izlemeye 
gidiyor. 

Bir Bayan:  Filmin adı ne? 

Bir Adam:  Sinemaya gitmeden önce sana filmin adını söylemeyeceğim. 

Bir Bayan:  Ne tür bir film? Aksiyon mu, korku mu, bilim kurgu mu, romantik 
mi? 

Bir Adam:  Sinemaya vardıktan sonra bunu öğreneceksin. 

Bir Bayan:  Film saat kaçta başlıyor? 

Bir Adam:  Öğleden sonra 3, 5 ve 7 seansları mevcut. 

 

Yan cümle bağlaçları, 
gerek yazma dilinde 

gerekse konuşma 
dilinde sıklıkla 

kullanılmaktadır. 

 

 

İngilizcede free 
kelimesi, serbest; boş; 
müsait; ücretsiz; -siz/-

sız gibi çeşitli anlamlara 
gelmektedir. 
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Bir Bayan:  Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve ödevimi bitirebildiğim 
kadar erken bitireceğim. 

Bir Adam:  Ödevini bitirdiğin zaman beni arayabilir misin? 

Bir Bayan:  Tabii ki. 

Bir Adam:  Sinemanın önünde buluşabilir miyiz? 

Bir Bayan:  Tabii ki. 

Bir Adam:  Anlaştık öyleyse. Görüşmek üzere. 

Bir Bayan:  Görüşürüz. 

Alıştırma 13.3. Aşağıda verilen soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

 (__) 1- What kind of film is it? (O ne tür bir film?) 

(__) 2- What time is it playing? (O ne zaman başlıyor?) 

(__) 3- Shall we meet in front of the cinema? (Sinema önünde buluşabilir miyiz?) 

(__) 4- Can you call me when you finish? (İşin bittiğinde beni arayabilir misin?) 

A- At 5 p.m. and 7 p.m. (Saat 17:00’da ve 19:00’da.) 

B- Yes, I can. (Evet, ararım.) 

C- Of course! (Tabii ki!) 

D- Horror. (Korku.) 

 

 

İngilizcede 12 
formatında saat 
söylerken veya 

yazarken p.m. ve a.m. 
kısaltmalarını kullanırız.  
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OKUMA  

 

   

 

Okuma bölümünde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 13.3.’de verilmiştir. 

Tablo 13.3. Okuma Metni Kelimeleri 

Source Kaynak  Worry Endişelenmek  
Unhappiness Mutsuzluk  Timing Zamanlama  
Solve Çözmek  Level Seviye 
Organized Düzenli Way Yol; Yöntem 
Reduce Azaltmak Solve Çözmek 
Collect Toplamak Take up  Hobi edinmek 
Towards -e karşı Stamp Pul 
Patient Sabırlı Tolerant Toleranslı 
So  Bundan dolayı Probably Muhtemelen 
Gym Jimnastik    

 

 

Some Ways To Reduce Stress 

Today stress is a part of our life and because of this many people feel 
unhappy. There are some ways to reduce stress and live a happy life. First, 
we should find the reasons of our unhappiness and solve our problems. 
Second, we should make some plans to make our life organized; thus, we 
don’t worry about the timing of our duties. Third, we can take up a hobby. 
For example, we can collect stamps or go to gym. Although they are simple 
activities, they reduce our stress level. Fourth, we should be more tolerant 
and patient towards other people. Finally, life is stessful, but we can make 
life entertaining following these basic ways.  

Re
ad

in
g 

 

İngilizcede phrasal 
verbs olarak 

adlandırılan deyimsel 
fiiller, genellikle ana fiil 

ile edatların veya 
zarfların bir araya 

gelmesinden oluşur. 
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Çeviri (Okuma Metni) 

Stresi Azaltmanın Birkaç Yolu 

Günümüzde stres, yaşamımızın bir parçasıdır ve bundan dolayı birçok insan 
kendini mutsuz hissetmekte. Stres ile başa çıkmanın ve mutlu bir yaşam sürmenin 
birkaç yolu bulunmaktadır. İlk olarak, mutsuzluğumuzun nedenlerini bulmalıyız ve 
sorunlarımızı çözmeliyiz. İkinci olarak, yaşamımızı organize kılmak adına bazı 
planlar yapmalıyız; böylelikle, işlerimizin zamanlaması ile ilgili kaygı yaşamayız. 
Üçüncü olarak hobi edinebiliriz. Örneğin, pul koleksiyonu yapabiliriz, bir müzik 
aleti çalabiliriz veya cimnastiğe gidebiliriz. Bunlar basit etkinlikler olsa da, stres 
seviyemizi azaltırlar. Dördüncü olarak, diğer insanlara karşı toleranslı sabırlı 
olmalıyız. Sonuç olarak, yaşam streslidir ancak bu basit yöntemleri deneyerek 
yaşamı eğlenceli kılabiliriz. 

Alıştırma 13.4. Okuduğunu Anlama: Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. 
Doğru mu, Yanlış mı? (D/Y?) 

1. Today people are unhappy because of stress. ____ (Günümüzde 
insanlar stresten dolayı çok mutsuzlar.) 

2. Plans make our life more organized. ____ (Planlar yaşamımızı daha 
organize kılar.) 

3. Hobbies don’t help us to reduce stress. ____ (Hobiler, stresi 
azaltmamıza yardımcı olmaz.) 

4. We can never reduce stress. ____ (Stresi asla azaltamayız.) 
5. Sometimes we can’t be tolerant to other people. _____ (Bazen diğer 

insanlara karşı toleranslı olamayız.) 
6. If we follow some ways, life might be better for us. ____ (Eğer bazı 

yolları denerse, yaşam bizler için daha iyi olabilir.) 
 

Alıştırma 13.5. Aşağıdaki sorulara parçaya göre cevap veriniz. 

1. Why are people unhappy nowadays? (İnsanlar günümüzde neden 
mutsuzlar?) 
_________________________________________________________
___ 

2. Why should we make plans? (Neden plan yapmalıyız?) 
_________________________________________________________
___ 

3. What is the function of hobbies? (Hobilerin işlevi nedir?) 
_________________________________________________________
___ 

 

Cümleler arasında daha 
güçlü anlam ilişkisi 

kurabilmenin tek yolu 
bağlaç kullanmaktır. 
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4. How many ways are suggested in the text? (Metinde kaç tane yol, 
yöntem önerilmiştir?) 
_________________________________________________________
___ 

5. Can we eliminate stress completely? (Stresi tamamen yok edebilir 
miyiz?) 
_________________________________________________________
___ 

6. How should we treat other people for a less stressful life? (Daha az 
stresli bir yaşam için diğer insanlara nasıl davranmalıyız?) 
_________________________________________________________
___ 

Cevaplar 

Alıştırma 13.1. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlulara en uygun gelebilecek şıkkı 
işaretleyiniz. 

1.b, 2.d, 3.a, 4.e, 5.c, 6.a, 7.b, 8.c, 9.e, 10.d, 11.a, 12.a, 13.c, 14.a, 15.e  

Alıştırma 13.2. Aşağıdaki cümlelerin sonlarında parantez içinde verilmiş bağlaçları 
kullanarak zarf cümleleri oluşturunuz. 

1. Bungee-jumping is very funny although it can be extreme and dangerous.  

2. I couldn’t run my car since it didn’t have gasoline. 

3. I took my coat as it was very cold outside.  

4. Dogs are really wonderful pets although they bark loudly.  

5. You should stay away from snakes because they are dangerous. 

6. The players delivered a splendid performance because they had rehearsed 
well. 

7. Parents should give enough attention to children so that they will not feel 
neglected. 

8. After I had moved to Bursa, I started to work at a state university. 

9. Please, call me whenever you need me. 

10. I should note it down in case I forget. 

11. Only if you can get the UK visa, you can go to England.  
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12. Even if you apogolize for your bad behaviour, she will not forgive you. 

13. Robots started to think, feel and act as if they are human beings. 

14. You can stay at our house as long as you like. 

15. After the security guard had left the building, I arrived at the office. 

Alıştırma 13.3. Aşağıda verilen soruların cevapları ile eşleştiriniz. 

1.D, 2.A, 3.B, 4.C 

Alıştırma 13.4. Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. Doğru mu, Yanlış mı? 

(D/Y?) 

1.D, 2.D, 3.Y, 4.Y, 5.D  

Alıştırma 13.5. Aşağıdaki soruları parçaya göre cevaplayınız. 

1. Because of stress. 

2. Because plans make our life organized. 

3. They reduce our stress level. 

4. Four.  

  

 

 

 

 

 

 

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Zaman, yer, durum, neden, amaç, zıtlık, koşul ve sonuç 

bağlaçları kullanarak çeşitli zarf cümleleri oluşturunuz ve 
oluşturmuş olduğunuz cümleleri yazıya dökünüz.

• Çevrenizdekilerle hoşlandığınız film türleri hakkında 
konuşunuz.
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Ö
ze

t •Conjunctions II (Bağlaçlar II)
•Yan cümle bağlaçları, İngilizcede Subordinating Conjunctions olarak 

adlandrılır. Bu bağlaçlar, yan cümleyi ana cümleye anlamsal ve yapısal olarak 
bağlamaya yarayan kelimeler grubudur. Yan cümle bağlaçları, yan cümle ile 
ana cümle arasında zaman, yer, durum, neden, amaç, zıtlık ve koşul gibi 
çeşitli bağlamlarda anlam ilişkisi kurar. 

•Örn.; When I was a child, I was a fast swimmer.
•(Ben çocukken hızlı bir yüzücüydüm.) [Zaman bağlacı olarak when]
•While the kids were playing with toys, we were preparing the meals.
•(Çocuklar oyuncaklarıyla oynuyorken, bizler yemekleri hazırlıyorduk.)
•[Zaman bağlacı olarak while]

•I want to know where my son is.
•(Oğlumun nerede olduğunu bilmek isterim.) [Yer bağlacı olarak where]
•Wherever the light is, follow it.
•(Işık neredeyse onu takip et.) [Yer bağlacı olarak wherever]
•The boss treats me as if I am a lazy worker.

•(Patron bana tembel bir işçiymişim gibi davranıyor.) [Durum bağlacı olarak 
as if]

•My brother Hakan works in İstanbul as a lawyer.
•(Kardeşim Hakan, İstanbul'da avukat olarak çalışıyor.) [Durum bağlacı olarak 

as]

•If you see him, please let me know.
•(Eğer onu görürsen, lütfen bana haber ver.) [Koşul bildiren bağlaç olarak if]
•Even if you lose your key, I can give you a spare one.
•(Anahtarını kaybetsen bile, sana yedek anahtar verebilirim.)
•[Koşul bağlacı olarak even if]

•Because I was ill, I could not go to school.
•Hasta olduğumdan okula gidemedim.) [Neden bağlacı olarak because]
•For I could not pass the language test, I could not become a professor.
•(Dil sınavını geçemediğimden profesör olamadım.) [Neden bağlacı olarak 
for]
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Ö
ze

t (
de

va
m

ı)
•I studied hard in order that I can pass the test.
•(Sınavı kazanabileyim diye çok çalıştım.) [Amaç bildiren bağlaç olarak in 

order that]
•I took medicine properly so that I recovered. 
•(İlacımı düzenli olarak kullandım ve böylelikle iyileştim.) [Amaç bildiren 

bağlaç olarak so that]

•Although we are having hard times, we should not give up.
•(Zor zamanlar geçiriyor olsak bile pes etmemeliyiz.) [Zıtlık bildiren bağlaç 

olarak although]

•Ana cümle ve yan cümlenin bir bağlaç ile anlamsal ve yapısal olarak 
bağlanabilmesi bazı kuralları beraberinde getirmektedir. Yan cümle ana 
cümleden önce geliyorsa, bu iki cümle arasında virgül kullanmamız 
gerekmektedir. 
•Örn.; While I was walking down the street, I saw her.
•(Yolda yürürken onu gördüm.)
•Cümle Dizilişi: Yan Cümle + Ana Cümle

•Yan cümle, ana cümleden sonra da gelebilmektedir. Bu tür bir cümle 
diziliminde bağlaç virgül görevi gördüğünden her iki cümle arasında herhangi 
bir noktalama işaretine ihtiyaç duymayız. 

•Örn.; I saw her while I was walking down the street.
•(Yolda yürürken onu gördüm.)
•Cümle Dizilişi: Ana Cümle + Yan Cümle

•Ana cümle ve yan cümle dizilişindeki bu farklılık, cümlenin genel anlamını 
veya vurgusunu etkilememektedir. Bu durum biraz da konuşmacının 
tercihine ve uslubunda gerçekleştirmek istediği resmiyet seviyesine bağlığır. 
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. Bilimsel:     What were you doing when your brother came? 

Duygu:     _______________ when my brother came home. 
Which of the followings complete the dialogue above? 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar? 
a) I will study 
b) I study 
c) I studied 
d) I was studying 
e) I can study 

 
2. I called the police _______________ the thief left the building. 

Which of the following conjunctions completes the statement above? 
Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi yukarıdaki ifadeyi tamamlar? 
a) why 
b) so 
c) before 
d) so that 
e) whenever 

 
3. I cannot go out tonight because I have lots of things to do. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Yapacak çok işim olduğundan bu gece dışarı çıkamam. 
b) Yapacak çok işim olduğundan bu gece dışarı çıkmayacağım. 
c) Yapacak çok işim olduğundan bu gece dışarı çıkmadım. 
d) Yapacak çok işim olduğundan bu gece dışarı çıkmam. 
e) Yapacak çok işim olduğundan bu gece dışarı çıkmalı mıyım? 

 
4. I studied for the exam very much; thus, I was able to pass the test. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Sınav için çok çalıştım; böylelikle, sınavı geçebildim. 
b) Sınav için çok çalıştım; böylelikle, sınavı geçebilirim. 
c) Sınav için çok çalıştım; böylelikle, sınavı geçeceğim. 
d) Sınav için çok çalıştım; böylelikle, sınavı geçmiş olabilirim. 
e) Sınav için çok çalıştım; böylelikle, sınavı geçmeliyim. 
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5. Before the thief left the building, I called the police. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Hırsız binayı terk etmeden önce polisi ararım. 
b) Hırsız binayı terk etmeden önce polisi aradım. 
c) Hırsız binayı terk etmeden önce polisi arayacağım. 
d) Hırsız binayı terk etmeden önce polisi aramış olmalıyım. 
e) Hırsız binayı terk etmeden önce polisi arayabilirim. 

 

6. __________ I like ice cream, I do not eat it in winter.  
Which of the following conjunctions completes the statement above? 

Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi yukarıdaki ifadeyi tamamlar? 
a) Although 
b) When 
c) As soon as  
d) As 
e) Once 

 

7. Mustafa: What were you able to do when you were a child? 

Caner: __________ I was a child, I was able to run very fast. 

Which of the following conjunctions completes the dialogue above? 

Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi yukarıdaki diyaloğu tamamlar? 
a) By the time 
b) During 
c) However 
d) Because 
e) When 

 

8. She treats me __________ she hates me.  

Which of the following conjunctions completes the statement above? 

Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi yukarıdaki ifadeyi tamamlar? 
a) like 
b) but 
c) so  
d) and  
e) as if 
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9. Many people take this lesson __________ learn English better. 

Which of the following conjunctions completes the statement above? 

Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi yukarıdaki ifadeyi tamamlar? 
a) as 
b) since 
c) till 
d) in order to 
e) if 

 

10. __________ I like Formula 1, my younger brother is a football fan. 

Which of the following conjunctions completes the statement above? 

Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi yukarıdaki ifadeyi tamamlar? 
a) Whereas 
b) Because 
c) Since 
d) If 
e) As 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cevap Anahtarı 

1.d, 2.c, 3.a, 4.a, 5.b, 6.a, 7.e, 8.e, 9.d, 10.a 
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Over?
• Okuma

• A Story of Success
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•Bu üniteyi çalıştıktan sonra; 
•Okuduğunuz metinlerde ve 

dinlediğiniz konuşmalardaki öbek 
fiilleri tanıyabileceksiniz,

•Okuduğunuz metinlerde ve 
dinlediğiniz konuşmalarda geçişli 
ve geçişsiz öbek fiilleri tanıyıp 
kullanabileceksiniz,

•Ayrılabilen öbek fiillerini öğrenip 
konuşmalarınızda ve 
yazmalarınızda kullanabileceksiniz.
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GİRİŞ    
Phrasal verbs, Türkçe karşılığı öbek fiiller olarak adlandırabileceğimiz kelime 

gruplarıdır. Öbek fiiller genellikle fiillere on, up, in, by, across, after, away veya 
over gibi edat veya zarflardan bir veya iki tanesinin eklenmesiyle oluşurlar ve fiilin 
esas anlamıyla yakın anlamda olabileceği gibi anlamı tamamen de değişebilir. 
Örneğin aşağıda look yani bakmak fiiliyle oluşturulan ve anlamında çok az değişim 
olan öbek fiillere örnekler verilmiştir. 

• I am looking at those flowers. (Ben şu çiçeklere bakıyorum.) Bu örnekte 
look fiili yalnız başına gerçek anlamında yani gözle bakmak anlamında 
kullanılmıştır. 

• He looks after his ill mother. (O, hasta annesine bakıyor.) Look fiiline after 
kelimesi eklendiği zaman bakım gerektiren hasta, evcil hayvan, çiçek, 
çocuğa v.b. bakmak anlamına gelmektedir. 

• I am looking for my keys. (Anahtarlarımı arıyorum.) Bu örnekte look for 
öbek fiili kayıp olan bir şeyi aramak anlamında kullanılmıştır. 

• Can you look that word up in the dictionary. (O kelimeyi sözlükte arayabilir 
misin?) Bu örnekte look up bir bilgiyi bir kitap veya sözlükte arayıp bulma 
anlamına gelmektedir. 

• Economy is looking up. (Ekonomi düzeliyor.) Burada ise olumlu yönde 
artmak diğer bir ifade ile düzelmek anlamında kullanılmıştır. 

Yukarıdaki örneklerde look fiilinin edatlar veya zarflardan biriyle 
oluşturduğu öbek fiiller bakmak fiiline az ya da çok yakın bir anlam taşımaktadır. 
Aşağıda ise öbek fiillerin esas fiilden çok farklı anlamlar kazandığına örnekler 
verilmiştir. 

• Please, come home early. (Lütfen eve erken gel.) Bu örnekte come fiili 
herhangi bir öbek oluşturmadan gelmek anlamında kullanılmıştır. 

• Something came up and I couldn’t attend the meeting. (Beklenmedik bir 
şey oldu ve toplantıya katılamadım.) Bu örnekte come up öbek fiili 
beklenmedik bir şekilde olmak anlamında kullanılmıştır. 

• I came acrross my primay schhool teacher yesterday. (Dün ilkokul 
öğretmenimle tesadüfen karşılaştım.) Bu örnekte come across öbek fiili 
tesadüfen karşılaşmak anlamında kullanılmıştır. 

Yukarıdaki iki ayrı grup örneklerden de anlaşılacağı gibi yeni oluşan öbek 
fiiller içerdiği esas fiillere yakın ya da tahmin edilemeyecek kadar uzak anlam 
ihtiva edebilir. Bu ünitede günlük hayatta çok yaygın olarak kullanılan öbek fiilleri 
öğreneceksiniz. 

DİL BİLGİSİ       

Phrasal Verbs (Öbek Fiiller) 

Öbek fiiller genellikle bir fiil ve bir veya birden fazla zarflar ya da edatların 
bir araya gelmesiyle oluşturulan kelime gruplarıdır. Örneğin, give fiili vermek 
anlamına gelirken, give in öbek fiili pes etmek; give up öbek fiili vazgeçmek veya 

 
İngilizcede fiil ve 
edattan oluşan 

guruplara fiil öbekleri 
denir. 
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bırakmak; give away ise bedava vermek anlamına gelmektedir. Öbek fiiller normal 
fiillerin yerlerine kullanılırlar ve cümlenin zamanına göre normal fiil gibi 
çekimlenir. Örneğin cümle geçmiş ait ise, öbek fiil içindeki birinci kelime olan fiilin 
ikinci halini almak gerekmektedir. Öbek fiillerin fiilden sonraki kelimelerinde 
cümlenin zamanına göre bir değişiklik olmaz. Ayrıca, öbek fiiller de fiiller gibi 
nesne almayan geçişsiz öbek filler ve nesne alan geçişli öbek fiiller olmak üzere 
ikiye ayrılır. 

Geçişsiz öbek fiiller 
Esas fiiller gibi nesne gerektirmeyen ve nesne almayan öbek fiiller geçişsiz 

öbek fiiller olarak adlandırılırlar. Yaygın olarak kullanılan geçişsiz öbek fiiller ve 
bunların örnek cümle içinde kullanımları Tablo 14.1’de verilmiştir. 

Tablo 14.1. Geçişsiz Öbek Fiiller 

Öbek Fiil Anlamı Örnek Cümlede Kullanımı 

 Break 
down                

Bozulmak Our washing machine has broken down. 
(Bulaşık makinemiz bozuldu.) 

 Catch on                            Tutmak, popüler 
olmak 

His new book caught on in Turkey first. 
(Onun yeni kitabı önce Türkiye’de tuttu.) 

Come back Geri gelmek He will never come back here. ( O asla 
buraya geri dönmeyecektir.) 

Come in Girmek Don’t wait outside. You can come in. ( 
Dışarda bekleme. Girebilirsin. 

Come over Birinin evine 
gelmek 

Would you like to come over for a dinner? 
(Akşam yemeği için bana gelmek ister 
miydin? 

Drop by Uğramak  We can drop by our parents’ tomorrow. 
(Yarın anne ve babamıza uğrayabiliriz.) 

Eat out Dışarıda yemek My neighbour always eats out. (Komşum her 
zaman dışarda yemek yer.) 

Get by Hayatını 
sürdürmek 

He is jobless and he cannot get by. ( O işsiz 
ve geçinemiyor.) 

Get up Yataktan kalkmak My son always gets up at 7 o’clock, (Oğlum 
her zaman 7’de kalkar.) 

Go on Devam etmek Mehmet Efe went on reading. (Mehmet Efe 
okumaya devam etti.) 

Grow up Büyümek My siblings and I grew up in Hopa. 
(Kardeşlerim ve ben Hopa’da büyüdük.) 

Hold on Beklemek Hold on a minute, please. (Bir dakika 
bekleyin lütfen.) 

 
Fiillerden sonra 

genellikle “on”, “up”, 
“in”, “by”, “across”, 
“after”, “away” veya 
“over”  gibi edatlar 
gelerek öbek fiilleri 

oluştururlar. 
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Keep on Devam etmek The children kept on playing outside. 
Çocuklar dışarda oynamaya devam ettiler. 

Pass out Bayılmak One of my students passed out in my class 
today. (Öğrencilerimden birisi bugün 
dersimde bayıldı.) 

Show off Gösteriş yapmak All of the basketball players are showing off 
now. (Basketçilerin hepsi şu anda şov 
yapıyor.) 

Wake up Uyanmak Nurettin always wakes up early in the 
morning. (Nurettin her zaman sabahleyin 
erken uyanır.) 

 

Geçişli öbek fiiller 
Nesne almayan öbek fiiller olabildiği gibi, nesne alan öbek fiiller de 

bulunmaktadır. Nesne alan öbek fiiller geçişli öbek fiiller olarak adlandırılırlar. 
Fakat bazı öbek fiillerin içindeki esas fiil, edat veya zarf ile ayrılmaz yani ikisinin 
arasına bir nesne giremez ve nesne, edat veya zarftan sonra gelirse bu kelime 
grupları ayrılmaz öbek fiiller olarak adlandırılır. Örneğin, get over öbek fiil bir 
hastalıktan iyileşmek anlamına gelir. Cümle içinde nesne olarak hangi hastalıktan 
iyileştiği belirtilecekse hastalık ismi get ile over kelimelerinin arasına değil, over 
kelimesinden sonraya gelir. Örnek: “I hope you will get over the flu.” (Umarım 
gripten kısa sürede iyileşeceksin.) Tablo 14.2’de ayrılmaz geçişli öbek fiiller, 
anlamları ve örnek cümlede kullanımları verilerek arkasından örnek şablonda 
örnek kullanımlar genişletilmiştir. 

Ö
rn

ek

•My washing machine breaks down very often. (Benim çamaşır 
makinem çok sık bozulur.)

•When are you coming back from England? (İngiltere’den ne 
zaman dönüyorsun?)

•Come in! Don’t wait outside! (İçeri gel! Dışarıda bekleme!)
•Come over tomorrow for tea! (Yarın çaya gel.)
•My friends dropped by yesterday to visit me. (Arkadaşlarım dün 
beni ziyaret etmek için uğradılar.

•I don’t want to eat out any more. (Artık dışarda yemek yemek 
istemiyorum.)

•Why do you get up late at the weekends? (Niçin hafta sonları geç 
kalkıyorsun?)

•Shal I go on walking? (Yürümeye devam edeyim mi?)
•Where did you grow up? (Nerede büyüdün?)

 
Öbek fiiller, içindeki 

fiille yakın anlam 
içerebileceği gibi çok 

farklı bir anlam da 
kazanabilir. 
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Tablo 14.2. Geçişli Öbek Fiiller 

Öbek fiil Anlamı Örnek cümle içinde kullanımı 

Call on Ziyaret etmek I am going to call on my doktor tomorrw. 
(Yarın doktorumu ziyaret edeceğim.) 

Get over İyileşmek, 
üstesinden 
gelmek 

You will get over this. (Bunun üstesinden 
geleceksin.) 

Go through Üzerinde 
çalışmak, 
incelemek 

You should go through the report again. 
(Raporu bir kez daha incelemelisin.) 

Look after Bakmak, 
ilgilenmek 

Who looks after you baby? (Bebeğine kim 
bakıyor?) 

Look into İncelemek, 
araştırmak 

We should look into the reasons of car 
accidents. (Araba kazalarının nedenlerini 
araştırmalıyız.) 

Run across Rastlamak I ran into my son Emir in the street. 
(Caddede oğlum Emir’e rastladım.) 

Take after Benzemek, 
çekmek 

Mehmet Efe took after his father. (Mehmet 
Efe babasına çekti.) 

Wait on Servis yapmak Nobody waits on tables here. (Burada hiç 
kimse masalara servis yapmıyor.) 

 

 

 

Ö
rn

ek

•When do you call on your parents? (Anne ve babanı ne 
zaman ziyaret edersin?)

•How can I get over stress? (Stresin üstesinden nasıl 
gelebilirim?)

•I will go through my homework again. (Ödevim üzerinde 
tekrar çalışacağım.)

•I look after four cats. (Ben dört kediye bakıyorum.)
•Researchers look into the causes of baby death. 
(Araştırmacılar bebek ölümlerinin sebeplerini 
araştırmalıdırlar.)

•Who did you take after? (Sen kime benzedin/çektin?)

 
Öbek fiiller, nesne 
almıyorsa “geçişsiz 
öbek fiiller" olarak 

adlandırılırlar. 

324



Would You Like to Come Over? 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  7 

Diğer yandan, bazı geçişli öbek fiilleri oluşturan kelimelerin birbirlerinden 
ayrılabildiği durumlarda öbek fiiller ayrılabilir geçişli öbek fiiller diye sınıflandırılır. 
Cümlenin nesnesi, fiil ile edat arasına gelebildiği gibi bu öbek fiiller hiç ayrılmadan 
ayrılmayan öbek fiiller gibi edatların sonrasına da gelebilir. Diğer bir ifade ile eğer 
nesneler zamir (it, this, these, them v.b.) olmayıp doğrudan isim olarak 
kullanılıyorsa, cümlenin nesnesi fiil ile edatın arasına veya edattan sonraya da 
gelebilir. Örneğin, pick up öbek fiili eline almak, yerden almak, toplamak, bir kişiyi 
bir yerden almak veya bir şeyi havaya kaldırmak anlamındadır. Eğer, “Kurşun 
kalemi yerden al.” demek isterken kurşun kalem kelimesini kullanıyorsak, cümle iki 
farklı şekilde olabilir: “Pick the pencil up, please.” ya da “Pick up the pencil, 
please.” (Lütfen kurşun kalemi yerden alınız.) Bu iki farklı örnekte olduğu gibi the 
pencil yani kurşun kalem kelimesi, ya fiil ile edat kelimelerinin arasına gelebilir ya 
da fiil ve edatı ayırmadan hemen edat kelimesinden sonrasına geldi. Diğer yandan, 
the pencil kelimesi yerine it zamiri kullanılacak ise, öbek fiil kelimeleri birbirinden 
ayrılmak zorunda ve nesne yerine kullanılan zamir, fiil ile edat arasına gelmek 
zorundadır. Bu durumda cümlemiz şöyle olmalıdır: “Pick it up, please.” (Lütfen onu 
yerden alınız.) Zamirler, fiil ve edat arasına gelmek zorunda olduğu için “Pick up 
it.” şeklindeki bir kullanım doğru değildir.  

İkinci bir örnek vermek gerekirse, fiil out öbek fiili doldurmak anlamında 
olup ayrılabilir bir öbek fiilidir. Doğru şekildeki kullanımları şu şekillerde olabilir: 
(1) You must fill out this form. (Bu formu doldurmak zorundasın.) (2) You must fill 
that form out. (Şu formu doldurmak zorundasın.) (3) You must fill this up. (Bunu 
doldurmak zorundasın.) (4) You must fill that up. (Şunu doldurmak zorundasın) (5) 
You must fill these up. (Bunları doldurmak zorundasın.) (6) You must fill those up. 
(Şunları doldurmak zorundasın.) (7) You must fill them out. (Onları doldurmak 
zorundasın.) Diğer yandan zamirler sonraya gelemeyeceği için “You must fill out 
it/this/that/those.” şeklindeki bir cümle dil bilgisi açısından yanlıştır. Tablo 14.3’te 
ayrılabilir geçişli öbek fiiller, anlamları ve örnek cümle içinde kullanımları verilerek 
hemen sonrasında ayrıntılı örnek cümle içinde kullanımları gösterilmiştir. 

Tablo 14.3. Ayrılabilir Geçişli Öbek Fiiller 

Öbek fiil Anlamı Örnek cümle içinde kullanımı 

Bring up Büyütmek, 
yetiştirmek 
(çocuk) 

Who brought these children up? Who 
brought up these children? (Bu çocukları kim 
büyüttü?) 

Call off İptal etmek The head teacher called the meeting off. 
(Müdür toplantıyı iptal etti.) 

Fill out Doldurmak 
(formu) 

Can you fill out this form? Can you fill this 
form out? (Bu formu doldurabilir misin?) 

Fill up Doldurmak Can you fill up the jug? Can you fill the jug 
up? (Sürahiyi doldurabilir misin?) 

 
Öbek fiiller, nesne 
almıyorsa “geçişsiz 
öbek fiiller" olarak 

adlandırılırlar. 

 
Öbek fiiller, nesne 

alıyorsa “geçişli öbek 
fiiller" olarak 

adlandırılırlar.  
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Find out Öğrenmek We found out that he was in Erzurum. (Onun 
Erzurum’da olduğunu öğrendik.) 

Give away Bedava vermek, 
dağıtmak 

I am going to give away tickets for the 
concert. (Bedava konser bileti dağıtacağım.) 

Hand in Teslim etmek You have to hand your homework in 
tomorrow. (Ödevinizi yarın teslim etmek 
zorundasınız.) 

Hold up Geç başlatmak The referee held up the game for ten 
minutes. (Hakem maçı on dakika geç 
başlattı.) 

Make up Uydurmak I made that word up. I made that word up. 
(Bu kelimeyi ben uydurdum.) 

Make up 
(2) 

Karar vermek I have not made my mind up yet. (Kararımı 
henüz vermedim.) 

Pick out Seçmek Could you pick me out fort he free concert. 
(Bedava konser için beni seçebilir misin?) 

Pick up (Yerden) almak, 
havaya kaldırmak 

Can you pick up the pencil on the floor? 
(Yerdeki kalemi alabilir misin?) 

Put off Ertelemek They put their holiday off untill Sunday. 
(Tatillerini gelecek pazara kadar ertelediler. 

Put on Giyinmek I will put on a t-shirt. I will put a t-shirt on. I 
will put it on. (Ben bir tişört giyeceğim.)  

Put out Söndürmek Put out your cigarette. Put your cigarette 
out. (Sigaranızı söndürün). Put it out. (Onu 
söndürün.)  

Read over Dikkatlice 
okumak 

Please read over the story again. (Lütfen 
hikâyeyi dikkatlice tekrar okuyunuz.) 

Set up Kurmak, 
düzenlemek 

Have you set up a date for your wedding 
yet? (Düğününüz için henüz bir tarih 
belirlediniz mi?) 

Take off Çıkarmak (elbise, 
ayakkabı) 

We should take our shoes off at home. (Evde 
ayakkabılarımızı çıkarmalıyız.) 

Talk over Tartışmak, 
müzakere etmek 

Let’s talk over this matter. Let’s talk this 
matter over. (Haydi, bu meseleyi tartışalım.) 

Throw 
away 

Atmak Don’t throw the boks away when you read 
them. (Kitapları okuduğunda atma.) 

Try on Üzerinde 
denemek (elbise) 

Can I try on this shirt? Can I try this shirt on? 
(Bu gömleği üzerimde deneyebilir miyim? 

326



Would You Like to Come Over? 
 

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi  9 

Try out Denemek, test 
etmek 

May I try out that car? (Bu arabayı test 
edebilir miyim?) 

Turn down Sesini kısmak Can you turn the music down? Müziğin sesini 
kısabilir misin? 

Turn off Cihazları 
(elektrik/ 
elektronik)   
kapatmak 

I will turn the TV off now. (Şimdi televizyonu 
kapatacağım.) 

Turn on (elektrik 
elektronik)   
cihazları açmak 

Shall I turn the radio on now? Şimdi radyoyu 
açayım mı? 

 

Alıştırmalar 

Alıştırma 14. 1. Cümle içindeki boşluklar kutucuk içerisinde verilen öbek fiillerden 
uygun olanlarla doldurunuz. Cümlenin zamanına göre öbek fillerde değişiklikler 
yapmak durumunda kalabilirsiniz. 

take off  look after turn off run into put off  

turn on grow up eat out put on  get up 

 

1. It is very cold. I should __________ a jacket. (Hava çok soğuk. Bir ceket 
giymeliyim.) 

2. It is snowing. They will __________ the match until next Sunday. (Kar 
yağıyor. Maçı gelecek Pazar gününe kadar erteleyecekler.) 

3. It is very hot. I should __________ my coat. (Hava aşırı sıcak. Montumu 
çıkarmalıyım.) 

4. Can you __________ the TV, please? (Lütfen, televizyonu açabilir misin?) 

Ö
rn

ek

•I am going to hand the letter in today. (Mektubu bugün 
teslim edeceğim.)

•Please make your mind up soon. )Lütfen kararını kısa sürede 
ver.)

•Please pick your pen up. (Lütfen kalemini al.)
•Please set the alarm up. (Lütfen alarmı kur.)
•Take your shoes off before entering the house. (Eve 
girmeden önce ayakkabılarını çıkar.)

 
“Put” fiili koymak 

anlamında iken, “put 
out” söndürmek 
anlamına gelir.. 

 
Geçişli öbek fiillerin 
nesnesi, hem fiil ile 

edatın arasına hem de 
edatın sonrasına 

gelebilir. 
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5. It is too late. Let’s __________ the lights and go to bed. (Çok aşırı geç 
oldu. Işıkları kapatalım ve yatmaya gidelim.) 

6. I can __________ your cat when you are on vacation. (Sen tatildeyken 
senin kediye bakabilirim.) 

7. I __________ my friend in İstanbul and we had lunch together. 
(İstanbul^da arkadaşıma rastladım ve beraber öğle yemeği yedik.) 

8. We were born in Artvin and __________ there. (Biz Artvin’de doğduk ve 
orada büyüdük.) 

9. My mother always __________ early in the morning. (Annem her zaman 
erken kalkar.) 

10. I have cooked your favorite food. Don’t __________ today. (Senin en 
sevdiğin yemeği pişirdim. Bugün dışarda yemek yeme.) 

Dil bilgisi alıştırmaları içerisinde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 14.4’te 
verilmiştir. 

Tablo 14.4. Dil Bilgisi Alıştırmaları Kelimeleri 

Cold Soğuk Jacket Ceket  
To snow Kar yağmak Match Maç 
Untill Kadar Hot Aşırı sıcak 
Coat Mont Too late Çok geç  
Lights Işılar, lambalar To g oto bed Yatmaya gitmek 
Cat Kedi Vacation Tatil 
To have (had) (Yemek) yemek Lunch Öğlen yemeği 
Together  Uyarmak To be (were) born Doğmak 
Early Erkenden In the morning Sabahleyin 
To cook (Yemek) pişirmek Favorite  En sevilen, favori 
Food Yemek, yiyecek Today  Bugün 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geçişli öbek fiillerin 
nesnesi isim olarak 

değil de zamir olarak 
kullanılıyorsa mutlaka 
fiil ile edatın arasında 

olmak zorundadır. 
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KONUŞMA  

Konuşma diyaloğu içerisinde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 
14.5’te verilmiştir. 

Tablo 14.5. Konuşma Diyaloğu Kelimeleri

To feel (Kendini) hissetnek Terrible Kötü 
Last night Dün gece To break into Zorla girmek 
To go ahead Devam etmek Midnight Gece yarısı 
To wake up Uyanmak To go (went) off Zil çalmak 

 
“Wake up” öbek fiili ile 
“get up” öbek fiilleri en 

çok karıştırılan öbek 
fiillerden ikisidir.   

 

Would You Like to Come Over? 

A Woman: Hi dear. It is me again. 

A Man      : Hi dear. Are you ok? 

A Woman:  I feel terrible. Last night somebody broke into my car. 

A Man      : Really? Go ahead. 

A Woman: It was midnight. We woke up because car alarm went off. 
Then we found out that he ran away. 

A Man      : Then what happened? 

A Woman: The alarm went on ringing and did not stop. 

A Man      : What did you do? 

A Woman: I called an electrician and he sorted it out after one hour. So, 
I could not sleep last night. 

A Man      : I am sorry to hear that. I want to invite you for a coffee. 
Would you like to come over? 

A Woman: Ok. Thank you very much. What time? 

A Man      : I am available at any time. 

A Woman: Okay. That is great. Is 4 o’clock okay? 

A Man      : Fine. See you then. 

A Woman: See you. Bye for now. That will cheer me up. 

   
 D

ia
lo

gu
e 
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To happen Olmak To go (went) on Devam etmek 
To ring Zil çalmak To call Çağırmak 
Electrician Elektrikçi To sort out Çözmek, halletmek 
To sleep Uyumak Sorry Üzgün 
To hear Duymak To want İstemek 
To invite  Davet etmek To like İstemek 
To come over Davete icabet etmek What time Saat kaçta 
available Müsait At any time Her hangi bir zaman 
Okay Tamam Great Harika 
Fine İyi See you Görüşürüz 
For now Şimdilik To cheer up Neşelendirmek 

Çeviri  (Diyalog) 

I. Diyalog: Gelmek İster Miydiniz? 

Bir Kadın: Merhaba canım. Yine benim. 
Bir Adam: Merhaba canım. İyi misin? 
Bir Kadın: Kendimi kötü hissediyorum. Dün gece birisi hırsızlık amacıyla zorla 

arabama girdi. 
Bir Adam: Gerçekten mi? Devam et. 
Bir Kadın: Vakit gece yarısıydı. Uyandık çünkü arabanın alarmı çaldı. Daha sonra 

kaçtığını öğrendik 
Bir Adam: Daha sonra ne oldu? 
Bir Kadın: Alarm çalmaya devam etti ve durmadı. 
Bir Adam: Ne yaptın? 
Bir Kadın: Bir elektrikçi çağırdım ve bir saat sonra halletti. Bu yüzden dün gece 

uyuyamadım. 
Bir Adam: Bunu duyduğuma üzgünüm. Seni kahve için bize davet etmek istiyorum. 

Davete icabet edebilir misin? 
Bir Kadın: Tamam. Çok teşekkür ederim. Saat kaçta? 
Bir Adam: Her zaman müsaitim. 
Bir Kadın: Tamam. Harika. Saat 4 iyi mi? 
Bir Adam: İyi. O zaman görüşürüz. 
Bir Kadın: Görüşürüz. Şimdilik hoşça kal. Bu beni neşelendirecek. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 14. 2. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 

(__) 1- What happened?                       
 

a- I called an electrician. 

(__) 2- What did you do?                           b- I feel terrible. 

(__) 3- What time?                                      
 

c- Somebody broke into my car. The alarm     
went on ringing. 

 
 

 
“Wake up” uyanmak 
anlamında iken “get 

up” yataktan kalkmak 
anlamındadır. 

 
“Break” fiili “kırmak” 

anlamında iken “break 
into”, “hırsızlık amacıyla 

zorla bir yere girmek” 
anlamındadır. 
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OKUMA  

 
Okuma metni içerisinde geçen kelimelerin Türkçe karşılıkları Tablo 14.6’da 

verilmiştir. 

 Tablo 14.6. Okuma Metni Kelimeleri 

To be born Doğmak Small Küçük 
Village Köy Old Yaş 
To die Ölmek Difficult Zor 
Life Hayat To look after Bakmak, ilgilenmek 
Sick  Ciddi hasta Field  Tarla 
Primary school İlkokul  Intelligent Zeki 
Hardworking  Çalışkan  New things Yeni şeyler 
Especially  Özellikle Interested in İlgili 
Science  Fen  Math Matematik 
Figure out Çözmek Easily  Kolayca 
To come back Geri dönmek To find out Öğrenmek  
Dead  Ölmüş Relative  Akraba 

 

                      A Story of Success 

Ali was born at a small village. When he was one year old, his 
father died. He had a very difficult life, because he looked after his sick 
mother, and worked at home and in the field. But he was never 
unhappy because he loved his mother very much.   

Ali went to primary school at his village. He was different from 
his friends because he was a very intelligent boy. He was very 
hardworking and he always wanted to learn about new things. He was 
especially interested in science and math. He could figure out math 
problems easily. 

One day when he came back home from school, he found out 
that his mother was dead. He did not have any relatives in the village. 
So his uncle in the city took him to the city. The city life was very 
difficult, but he could learn many things there. He studied hard. After 
high school, he studied medicine at Atatürk University.  

 Ali graduated last year and he is now a famous doctor in 
Erzurum. He still wonders about everything. He has been successful 
because he never stops finding out about new things.  

 

   
Re

ad
in

g 

 
“Find out” öğrenmek 

anlamında iken “figure 
out” çözmek anlamına 

gelmektedir. 

 
Bazı fiiller hem “to+fiil” 

hem de “fiil+ing” 
alabilir. Bu durumda 

esas fiilin anlamı 
farklıdır.   
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Uncle Amca, dayı To take (took)  Götürmek, götürdü 
City Şehir  To study Eğitimini almak 
Medicine  Tıp  To graduate Mezun olmak 
Famous Ünlü To wonder Merak etmek 
Successful Başarılı To stop Vazgeçmek 

 
Çeviri (Okuma Metni) 

Bir Başarı Hikâyesi 

Ali küçük bir köyde doğdu. O, bir yaşındayken, babası öldü. Çok zor bir 
hayatı vardı çünkü hasta annesine baktı ve hem evde hem de tarlada çalıştı. Fakat 
hiç mutsuz değildi çünkü annesini çok seviyordu.  

Ali, ilkokula köyünde gitti. Arkadaşlarından çok farklıydı çünkü çok zeki bir 
çocuktu. Çok çalışkandı ve her zaman yeni şeyler öğrenmek isterdi. O özellikle fen 
ve matematiğe ilgiliydi. Matematik problemlerini kolayca çözebiliyordu. 

Bir gün okuldan eve geldiğinde, annesinin ölmüş olduğunu öğrendi. Köyde 
hiç akrabası yoktu. Bu yüzden amcası onu şehre götürdü. Şehir hayatı çok zordu 
fakat orada çok şey öğrenebildi. Çok çalıştı. Liseden sonra Atatürk Üniversitesi’nde 
tıp eğitimi aldı. 

Ali geçen yıl mezun oldu ve şimdi Erzurum’da ünlü bir doktordur. Hala 
etrafındaki her şeyi merak ediyor. Hep başarılı olmuştur çünkü etrafındaki şeyler 
çünkü yeni şeyler öğrenmekten asla vazgeçmiyor. 

Alıştırmalar 

Alıştırma 11. 3. Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru olanlar için D, 
yanlış olanlar için Y yazınız.  

1. Ali’s father died after he was born. ____ (Ali’nin babası o doğduktan sonra 
öldü.) 

2. He had a hard life. ____ (Ali’nin zor bir hayatı olmuştur.) 
3. Ali was not intelligent. ____ (Ali zeki değildi.) 
4. Ali could solve math problems easily. ____ (Ali matematik sorularını 

kolayca çözebiliyordu.) 
5. Ali wasn’t a successful student when he came to the city. ____ (Ali şehre 

geldiğinde başarılı bir öğrenci olmadı.) 
6. Ali is a student now. ____ (Ali şimdi bir öğrencidir.) 
7. Ali is interested in sports.____ (Ali sporla ilgileniyor.) 
8. Ali has been successful because he never stops learning.____ (Ali başarılı 

olmaktadır çünkü öğrenmeye son vermez.) 

Cevaplar 

Alıştırma 14. 1. Cümle içindeki boşluklar kutucuk içerisinde verilen öbek fiillerden 
uygun olanlarla doldurunuz. Cümlenin zamanına göre öbek fillerde değişiklikler 
yapmak durumunda kalabilirsiniz. 
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1. put on (giyinmek) 
2. put off (ertelemek) 
3. take off (çıkarmak) 
4. turn on (açmak) 
5. turn off (kapatmak) 
6. look after (bakmak) 
7. ran into (karşılaşmak) 
8. grew up (büyümek) 
9. gets up (kalkmak) 
10. eat out (dışarda yemek) 

 
Alıştırma 14. 2. Aşağıdaki soruları cevapları ile eşleştiriniz. 
        1.d, 2.a, 3.b, 4.c, 5.e 
 
Alıştırma 14. 3. Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşluklara doğru olanlar için D, 
yanlış olanlar için Y yazınız.  
        1.D, 2.D, 3.Y, 4.D, 5.Y, 6.Y, 7.Y, 8.D 

 

 
  

Bi
re

ys
el

 E
tk

in
lik • Beğendiğiniz 10 tane geçişli öbek fiili anlamlarıyla 

birlikte yazarak cümle içinde kullanınız.
• Beğendiğiniz 10 tane geçişsiz öbek fiili anlamlarıyla 

birlikte yazarak cümle içinde kullanınız.
• Beğendiğiniz 10 tane geçişli ayrılabilir öbek fiili 

anlamlarıyla birlikte yazarak cümle içinde kullanınız.
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Ö
ze

t
• PHRASAL VERBS (ÖBEK FİİLLER)
•Öbek fiiller fiil ile edat veya zarfların bir araya gelmesiyle oluşan kelime 

gruplarıdır. Öbek fiiller genellikle fiillere on, up, in, by, across, after, away 
veya over gibi kelimelerden bir veya iki tanesinin eklenmesiyle oluşurlar ve 
fiilin esas anlamıyla yakın anlamda olabileceği gibi anlamı tamamen de 
değişebilir.

• Öbek fiillerin içindeki fiiller cümlenin zamanına göre normal fiil gibi işlem 
görür. Örneğin cümle şimdiki zamana ait ise, öbek fiil içindeki birinci kelime 
olan fiil düzenli bir fiil ise, sonun -ing son eki eklenir. Öbek fiillerin fiilden 
sonraki kelimelerinde cümlenin zamanına göre bir değişiklik olmaz. Ayrıca, 
öbek fiiller de fiiller gibi nesne almayan alan geçişsiz öbek filler ve nesne alan 
geçişli öbek fiiller olmak üzere ikiye ayrılır.

•Geçişsiz öbek fiiller
•Nesne almayan öbek fiiller, geçişsiz öbek fiiller olarak adlandırılırlar.
•Aşağıdaki yaygın olarak kullanılan geçişsiz öbek fiiller ve bunların örnek 

cümle içinde kullanımları verilmiştir.
•Drop by: Uğramak => Can we drop by our dad's office today. (Bugün 

babamızın bürosuna uğrayabilir miyiz?)
•Eat out: Dışarda yemek => Can we eat out today? (Bugün dışarda yemek 

yiyebilir miyiz?)
•Go on: Devam etmek => Shall we go on watching the film? (Filmi izlemeye 

devam edelim mi?)
•Grow up: Büyümek => Where did she grow up? (O nerde büyüdü?)
•Keep on: Devam etmek => Why do you keep on talking in the class? (Neden 

derste konuşmaya devam ediyorsunuz?)
•Wake up: Uyanmak => What time doe usually he wake up? (Oenellikle saat 

kaçta uyanır?)

• Geçişli öbek fiiller
•Nesne alan öbek filler geçişlidir. Geçişli öbek fiiller ikiye ayrılır. Bazı öbek 

fiillerin içindeki esas fiil, edat veya zarf ile ayrılmaz yani ikisinin arasına bir 
nesne giremez ve nesne, edat veya zarftan sonra gelirse bu kelime grupları 
ayrılmaz öbek fiiller olarak adlandırılır.Aşağıda ayrılmaz geçişli göbek fiiller, 
anlamları ve örnek cümlede kullanımları verilmiştir.

•Get over: İyileşmek => I hope you will get ovet cancer. (Umarım kanseri 
yeneceksin.)

•Go through: Üzerinde çalışmak => We should go through the class notes 
before the exam. (Sınavdan önce ders notları üzerinde çalışmalıız.

•Look after: bakmak => Who is oing to look after you birds when you are on 
holiday. (Sen tatildeyken kuşlarına kim bakacak?)

•Run across: Rastlamak => Yesterday we ran across Englis teacher  at the 
cambus. (Dün Kampüste İngilizce öğretmenimize rastladık.)

•Take after: Benzemek => My son has taken after me. => (Oğlum bana 
benzedi.)
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Ö
ze

t

•Ayrılabilir öbek fiiller
•Fill up: doldurmak => I have already filled up the water jugs. => I have 

already filled the water jugs up. (Sürahileri çoktan doldurdum.) => I have 
already filled them up. (Onları çoktan doldurdum.)

• Find out: öğrenmek => I will find out his name. => I will find his name out.
(Onun adını öğreneceğim.) => I will find it out. (Onu öğreneceğim.)

•Make up: Karar vermek => I will make up my mind => I will make my mind
up. (Kararımı vereceğim.)

•Pick up: eline almak, yerden almak => I will pick up the rubbish. => I will pick
the rubbish up. (Çöpü yerden alacağım.) => I will pick it up. (Onu yerden 
alacağım.)

•Put on: giyinmek => I will Put on my coat. => I will put my coat on.
(Montumu giyeceğim.) => I will put it on. (Onu giyeceğim.)
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DEĞERLENDİRME SORULARI 
1. He looks __________ his ill mother. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) at 
b) after 
c) to  
d) from  
e) up 

 
2. I came __________ my primary school teacher yesterday. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) at 
b) after 
c) to  
d) across 
e) up 

 
3. Our washing machine has broken __________. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) at 
b) after 
c) down 
d) across 
e) up 

 
4. You have to hand your homework __________ tomorrow. 

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) in 
b) after 
c) down 
d) across 
e) up 
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5. It is very cold. I should put __________ a jacket.  

Which of the following completes the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümleyi tamamlar? 
a) in 
b) after 
c) down 
d) accross 
e) on 

         
6. A- What did you do? 

-B- __________________________________________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 
a) I called an electrician. 
b) I feel terrible. 
c) Somebody broke into my car.  
d) At any time. 
e) OK. Thank you very much.  

 
7. He always wanted to learn new things. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Onun yaşamı öğrenmek ve öğretmekle geçti. 
b) Onun tüm yaşamında yeni şeyler öğrenmek önemliydi. 
c) O genellikle yeni şeyler öğrenmekten kaçındı. 
d) O daima yeni şeyler öğrenmek istedi. 
e) O yaşamının önceliği yeni şeyler öğrenmek olmuştur. 

 
8. After high school, he studied medicine at university. 

Which of the following is the Turkish translation of the sentence above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlenin Türkçe çevirisidir? 
a) Liseden sonra tıp okumayı tercih etti. 
b) Liseden sonra öğrenimine devam etmedi. 
c) Liseden sonra üniversitede tıp okudu. 
d) Liseden sonra tıp fakültesini kazandı. 
e) Üniversite sınavına tıp alanında hazırlandı. 
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9. A- What happened?   

B- ________________________________________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 
a) I called an electrician. 
b) I feel terrible. 
c) Somebody broke into my car.  
d) At any time. 
e) OK. Thank you very much. 

        
10. A- See you then?   

B - _______________________________________. 

Which of the following completes the dialogue above? 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? 
a) I miss you so much. 
b) See you. Bye for now. 
c) What would you like to have?  
d) At any time. 
e) OK. Thank you very much. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cevap Anahtarı 
1.b, 2.d, 3.c, 4.a, 5.e, 6.a, 7.d, 8.c, 9.c, 10.b 
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