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Küçük bir ev yaptım/inşa ettim. 
I built a small house.

Bırakmadım / Vazgeçmedim. 
I didn’t give up.

Durmadım. 
I didn’t stop.

Yorulmadım. 
I didn’t get tired.

●

●

●

●

Evi bitirdin mi? 
Did you build the house?

Evi bitirmedin mi? 
Didn’t you build the house?

Evi ne zaman bitirdin?
When did you build the house?

Evi niye bitirmedin? 
Why didn’t you build the house?

●

●

●

●

Evi kim ile bitirdin? 
Who did you build the house with?

Evi ne zaman bitirdin?
When did you build the house?

Evi nasıl bitirdin? 
How did you build the house?

●

●

●
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Kahvaltı yaptım.
I had breakfast.

Kahvaltı yapmadım. 
I didn’t have breakfast.

Kahvaltı yaptın mı? 
Did you have breakfast?

Kahvaltı yapmadın mı? 
Didn’t you have breakfast?

Nerede kahvaltı yaptın?
Where did you have breakfast?

Kimle kahvaltı yaptın? 
Who did you have breakfast with?

Saat 7’de kalktım. 
I got up at 7.

Saat 8’de kalkmadım. 
I didn’t get up at 8.

Saat 7’de mi kalktın? 
Did you get up at 7.

Saat 7’de kalkmadın mı? 
Didn’t you get up at 7?

Neden saat 7’de kalktın? 
Why did you get up at 7?

Nasıl saat 7’de kalktın? 
How did you get up at 7?

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● Gazete okudum. 
I read a newspaper.

Dergi okumadım. 
I didn’t read a magazine.

Gazete okudun mu? 
Did you read a newspaper?

Gazete okumadın mı? 
Didn’t you read a newspaper?

Neden gazete okumadın? 
Why didn’t you read a newspaper.

Alışverişe gittim. 
I went shopping.

Alışverişe gitmedim. 
I didn’t go shopping.

Alışverişe gittin mi? 
Did you go shopping?

Alışverişe gitmedin mi? 
Didn’t you go shopping?

Alışverişe ne zaman gittin? 
When did you go shopping?

Alışverişe kimle gittin? 
Who did you go shopping with?
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• Toplantıda her şeyi dinledi ama hiçbir şey hatırlamadı. 
• He listened to everything in the meeting but he didn’t remember anything.
• I didn’t like the music, but I like the food at the party. 
• Müziği sevmedim ama partideki yemeği sevdim.
• Serinin 1. filmini çok beğendim, ama 2. filmi beğenmedim. 
• I liked the first movie of the series a lot but I didn’t like the second film.
• They didn’t speak French, but they spoke English as the first language in the conference. 
• Fransızca konuşmadılar ama konferansta birinci dil olarak İngilizce konuştular.
• Geçen cumartesi ayın 25’inde çalıştım. 
• I worked last Saturday on the 25th (of the month).
• 1. soruyu cevapladı, ama 2. 3. ve 11. soruyu cevaplamadı. 
• He answered the fisrt question but he didn’t answer the second, third and eleventh questions.
• She ate all the vegetables, but she didn’t eat the meat. 

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● Kafeteryaya yürüdüm. 
I walked to the cafeteria.

Kafeteryaya taksiyle gitmedim. 
I didn’t go to cafeteria by taxi.

Kafeteryaya yürüdün mü? 
Did you walk to the cafeteria?

Kafeteryaya yürümedin mi? 
Didn’t you walk to cafeteria?

Kafeteryaya nasıl yürüdün? 
How did you walk to cafeteria?

Kafeteryaya kimle yürüdün? 
Who did you walk to cafeteria with?

9’da toplatıya katıldım. 
I joined the meeting at 9.

Toplatıya 10’da katılmadım. 
I didn’t join the meeting at 10.

Bugün toplantıya katıldın mı? 
Did you join the meeting today?

Bugün toplantıya katılmadın mı? 
Didn’t you join the meeting today?

Bugün toplantıya ne zaman katıldın?
When did you join the meeting today?

Bugün toplantıya kiminle katıldın?
Who did you join the meeting with?

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● Bir oyuncak aldım. 
I bought a toy.

Kıyafet almadım. 
I didn’t buy clothes.

Bir oyuncak aldın mı?  
Did you buy a toy?

Bir oyuncak almadın mı? 
Didn’t you buy  a toy?

Çocuk için ne aldın?
What did you buy for the kid?

Çocuk için oyuncağı nerden aldın?
Where did you buy the toy for the kid?

Müşterilerle konuştum. 
I talked to the customers.

Arkadaşlarımla konuşmadım. 
I didn’t talk to my friends.

Müşterilerle konuştun mu?
Did you talk to the customers?

Müşterilerle konuşmadın mı? 
Didn’t you talk to the customers?

Müşterilerle ne konuştun? 
What did you talk to the customers?

Bugün kiminle konuştun? 
Who did you talk today with?
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• Bütün sebzeleri yedi ama et yemedi.
• Hiç çiçek getirmediler, ama çok fazla tatlı getirdiler. 
• They didn’t bring any flowers but they brought a lot of dessert.
• My mother kept all the photos, but she didn’t keep any letters.
• Annem bütün fotoğrafları sakladı ama hiçbir mektubu saklamadı.
• Düğün için elbise almadı, ama kardeşi ona güzel bir elbise verdi. 
• She didn’t buy a dress for the wedding ama her sister gave her a beautiful dress.
• 1. Kitabımız birçok öğrencinin kalbinde de birinci oldu. 
• Our first book became the first in many students’ hearts.

Page 23  / Sayfa 23

Osmanlılar İstanbul’u fethetti. 
The Ottomans conquered Istanbul.

İstanbul’u Moğollar fethetmedi. 
Mongolians didn’t conquer Istanbul.

İstanbul’u Osmanlılar fethetti mi?
Did the Ottomans conquer Istanbul?

İstanbul’u Osmanlılar ne zaman fethetti? 
When did the Ottomans conquer Istanbul?

İstanbul’u Osmanlılar nasıl fethetti? 
How did the Ottomans conquer Istanbul?

İstanbul’u Osmanlılar fethetmedi mi?
Didn’t the Ottomans conquer Istanbul?

(-Wh)

(-Wh)

(-?)

(+)

(-)

(+?)

Oldu. 
It became.

İstanbul başkent oldu. 
Istanbul became the capital.

İstanbul Fatih’ten sonra başkent oldu. 
Istanbul became the capital after Fatih.

İstanbul Fatih’ten sonra yaklaşık 500 yıl başkent oldu.
Istanbul became the capital for about 500 years after Fatih.

●

●

●

●
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Part 1.8 / Simple Past did / didn’t V1

1. Fatih İstanbul’u fethetti. 
Fatih conquered Istanbul.

• İstanbul’u Bayezid fethetmedi. 
• Bayezid didn’t conquere Istanbul.
• İstanbul’u Bayezid mi yoksa Fatih mi fethetti? 
• Did Fatih or Bayezid conquer Istanbul?
• İstanbul’u Fatih fethetmedi mi? 
• Didn’t Fatih conquer Istanbul?

2. Ayasofya Camii oldu. 
Hagia Sophia became a mosque.

• Fatih’ten sonra Ayasofya cami oldu. 
• Hagia Sophia became a mosque after Fatih.
• Ayasofya tamamen değişmedi. 1934 yılında müze oldu. 
• Hagia Sophia didn’t change completely. It became a museum in 1934.

İdi. / Öyleydi. 
It was.

Berbattı. / Berbat idi. 
It was awful.

Kölelik berbattı. 
Slavery was awful.

Kölelik berbat bir olaydı. 
Slavery was an awful event.

İnsanlık tarihinde kölelik rezalet bir olaydı. 
Slavery was an awful event in human history.

●

●

●

●

●

Vardı. 
There was / were. 

Eskiden bir sürü köle vardı. 
There were a lot of slaves in the past.

Amerika’da bir sürü köle vardı. 
There were a lot of slaves in the USA.

Amerika’da çalışmak için bir sürü köle vardı. 
There were a lot of slaves to work in the USA.

Amerika’da tarlalarda çalışmak için bir sürü köle vardı. 
There were a lot of slaves to work in the fields in the USA.

●

●

●

●

●
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3. Yavuz Sultan Selim savaştı. 
Yavuz Sultan Selim fought.

• Yavuz Sultan Selim doğuya karşı savaştı. 
• Y.S.S fought against the east.
• Halifeliği Osmanlıya getirdi. İmparatorluk bu dönemde çok zengin oldu. 
• He brought the caliphate to Ottomans. The empire became very rich in this period.

4. Piri Reis modern bir dünya haritası çizdi. 
Piri Reis drew a modern world map.

• Hiçbir bölgeyi es geçmedi. Ve hiçbir modern araç kullanmadı. 
• He didn’t miss any region. And he didn’t use any modern tools.
• Tarihte insanlar haritayı anlamamışlardır. Hala, birçok kişi haritayı açıklayamaz. 
• In history, people didn’t understand maps. Many people still cannot explain maps.

5. Osmanlı Sultanları giydiler.
Ottoman Sultans wore.

• Osmanlı Sultanları parlak ipek kumaşlar giydiler. Terziler ipek kıyafetleri sarayda diktiler. 
• Ottoman Sultans wore bright silk cloths. The tailors sewed the silk clothes in the palace.
• İstanbul Osmanlı’da ticaretin ve aynı zamanda modanın da merkeziydi. 
• Istanbul was the center of trade and also the fashion in Ottoman era.

6. Osmanlıda da dans vardı. 
There were dances in Ottoman era, too. / Ottomans had dances, too.

• Osmanlılar birçok kültüre sahipti. Dolayısıyla, insanlar farklı dansları gördüler. 
• Ottomans had a lot of cultures. So, people saw different dances.
• Örneğin, ‘Sema’ gibi özel danslar dünyaya yeni bir pencere açmıştır. 
• For example, special dances like Sema opened a new window for the world.

7. Yıldırım Bayezid iktidardan düştü. 
Bayezid fell from the government.

• Ve maalesef, Osmanlı tarihinde esir düştü. Bu onun için berbat bir olaydı. 
• And unfortunately, he became a slave in Ottoman history. It was an awful event for him.
• Zehir içti ve kendisini öldürdü. Bu Osmanlı için çok zordu. 
• He drank a poison and killed himself. This was very difficult for Ottomans.

8. Berbat bir adamdı. 
He was an awful man.

• Kazıklı Voyvoda berbat bir adamdı. Binlerce insanı öldürdü. 
• Vlad the Impaler was an awful man. He killed thousands of people.
• 20.000 Osmanlı askeri ölüydü ve Fatih Sultan Mehmet bu korkunç manzarayı gördü. 
• 20000 Ottoman soldiers were dead and Mehmed the Second saw this horrible scenery.
• Yüzlerce yıl sonra, Bram Stoker ‘Dracula’ romanını yazdı. Bu romanda ‘Dracula’ korkunç bir 

vampirdi. Yazar ana karakteri için Voyvoda’yı kullandı. 
• After hundreds of years, Bram Stoker wrote the novel, Dracula. Dracula was a horrible vampire in this 

novel. The author used Vlad for its main character.
• Dracula’nın şatosu (kalesi) Voyvada’nın kalesiydi. Bu şato şu an bir müzedir. Onlarca turist 

her gün şatoyu ziyaret eder. 
• Dracula’s castle was Vlad’s castle. This castle is a museum now. Tens of tourist visit the castle.
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9. Osmanlı tokadı efsanesi bir gerçekti. 
Ottoman slap legend was real.

• Bu tokat çok kuvvetliydi ve Osmanlı askerleri bunun için aylarca çalışmışlardır. Askerler 
tokadı bir silah gibi kullandılar. 

• This slap was very powerful and Ottoman soldiers trained on this for months. The soldiers used the slap 
as a weapon.

• Tokat yüzünden bazı insanlar ölmüştür. Osmanlı tokatı gücün sembolüydü. 
• Some people died because of the slap. Ottoman slap was a symbol of power.

10. Osmanlılar hafif atlara bindiler. 
Ottomans rode light horses.

• Diğer yandan, düşmanlar ağır atlara bindiler. Onların zırhları kalın ve ağırdı. 
• On the other hand, the enemies rode heavy horses. Their armors were thick and heavy.
• Osmanlı atları bir efsaneydi. Savaş kazanmak için çok yardım etmişlerdir. 
• Ottoman horses were a legend. They helped a lot to win the wars.

11. Osmanlı tarihinde birçok aşk efsanesi de vardı. 
There were many love legends in Ottoman history. 

• Örneğin, Baltacı Mehmet ve Katherina aşkı bir efsanedir. 
• For example, Baltacı Mehmet and Catherine’s love is a legend.
• Bazı insanlar bunun gibi hikâyelere inandılar. Bazı insanlar ise inanmadılar. 
• Some people believed the stories like this. Some people didn’t believe. 
• Osmanlı’da âşıklar şiirler ve mektuplar yazmıştır.
• Lovers in Ottoman wrote poems and letters.

Page 39  / Sayfa 39

old

small

big

important

easy

difficult

long

older

smaller

bigger

more important

easier

more difficult

longer

dangerous

lazy

new

intelligent

successful

nervous

careful

more dangerous

lazier

newer

more intelligent  

more successful

more nervous

more careful

cheap

heavy

comfortable

 interesting

sweet

expensive

hot

cheaper

heavier
more 
comfortable
 more 
interesting
sweeter

more expensive

hotter
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Page 42  /Sayfa 42

Daha az yumurtamız var. 
We have got less eggs.

Saklanmak için birden fazla deliğimiz yok. 
We haven’t got more than one hole to hide.

Bu yıl daha az ceviz topladık. 
We collected less nuts this year.

Daha azına sahibiz ama daha mutluyuz. 
We have got less but we are happier.

●

●

●

●

Yeni evimiz eskisinden daha iyi bir ev. 
Our new home is better than the old one.

Bu ev hayatımızdaki en iyi ev. 
This home is the best home in our life.

Yeni iş yerim eskisinden daha uzak. 
My new workplace is farther than the old one.

Maalesef, bu sefer maaşım daha kötü. 
Unfortunately, my salary is worse this time.

●

●

●

●

Neyse ki, hava bugün dünden daha iyi. 
Fortunately, the weather is better today than yesterday.

Amerika dil öğrenmek için İngiltere’den daha uzak.  
The USA is farher than the UK to learn a language.

Geçen yaz kaldığımız otel daha kötüydü. 
The hotel we stayed last summer was worse.

●

●

●
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Page 43 / Sayfa43

large (geniş) 

high (yüksek)

deep (derin)

strong (kuvvetli,şiddetli) 

fast  (hızlı) 

small (küçük)

beautiful (güzel) 

boring (sıkıcı) 

confusing (karmaşık)

intelligent (zeki) 

funny (komik) 

stronger (daha kuvvetli) 

larger 

higher

deeper

faster

smaller

more boring 

more beautiful 

more confusing

more intelligent 

funnier

the strongest (en kuvvetli)

the largest

the highest

the deepest

the fastest

the smallest

the most boring

the most beautiful

the most confusing

the funniest

the most intelligent

Dünyadaki en geniş ülke Rusya’dır. 
The largest country in the world is Russia.

Dünyadaki en küçük ülke Vatikan’dır. 
The smallest country in the world is Vatican.

Dünyadaki en derin mağara Fransa’daki Jean Bernard mağarasıdır. 
The deepest cave in the world is the Jean Bernard cave in France.

Dünyadaki en yüksek şelale Venezuella’daki Angel Şelalesi’dir. 
The highest waterfall in the world is the Angel Waterfall in Argentina.

Dünyadaki en şiddetli deprem 9,5 ile Şili’deydi. 
The strongest earthquake in the world was in Chile with 9,5.

●

●

●

●

Para önemlidir. 
Money is important.

Ancak aşk daha önemlidir. 
But love is more important.

Aşk paradan daha önemlidir. 
Love is more important than money.

Fakat, en önemlisi sağlıktır.
But the health is the most important.

●

●

●

●
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Page 45 / Sayfa 45

Karmaşıktır. 
It is complex.

Diller karmaşıktır. 
Languages are complex. 

İngilizce daha karmaşıktır. 
English is more complex.

Fransızca İngilizce’den daha karmaşıktır.  
French is more complex than English.

Fakat, en karmaşık olanı Çincedir. 
But Chinese is the most complex one.

●

●

●

●

●

Sıkıcıdır. 
It is boring.

Toplantılar sıkıcıdır. 
Meetings are boring.

Bitmeyen hedefler daha sıkıcıdır. 
Endless targets are more boring.

Bitmeyen hedefler, toplantılardan daha sıkıcıdır. 
Endless targets are more boring than meetings.

Fakat haftasonu mesaileri en sıkıcısıdır. 
But weekend shifts are the most boring.

●

●

●

●

●

Reklamlar çağımızda daha önemlidir.
Advertisements are more important in our age.

Reklamlar çağımızda daha az önemli değildir. 
Advertisements aren’t less important in our age.

Reklamlar çağımızda daha önemli midir? 
Are advertisements more important in our age?

Reklamlar çağımızda neden daha önemli? 
Why are advertisements more important in our age?

Reklamlar çağımızda daha önemli değil midir?
Aren’t advertisements more important in our age?

(-Wh)

(-?)

(+)

(-)

(+?)
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Oldu. 
It became.

Reklamlar gerekli oldu.
Advertisements became necessary.

Reklamlar çağımızda daha gerekli oldu.
Advertisements became more necessary in our age.

Reklamlar çağımızda eskisinden daha önemli oldu. 
Advertisements became more necessary in our age than before.

●

●

●

●

Kapalıçarşı geçmişte en büyük alışveriş merkezi idi. 
The Grand Bazaar was the biggest shopping center in the past.

Kapalıçarşı geçmişte en küçük alışveriş merkezi değildi. 
The Grand Bazaar wasn’t the smallest shopping center in the past.

Kapalıçarşı geçmişte en büyük alışveriş merkezi miydi? 
Was the Grand Bazaar the biggest shopping center in the past?

Kapalıçarşı geçmişte en büyük alışveriş merkezi değil miydi? 
Wasn’t the Grand Bazaar the biggest shopping center in the past?

(-?)

(+)

(-)

(+?)

Kaldık. 
We stayed.

Rahat bir otelde kaldık. 
We stayed in a comfortable hotel. 

Bu yıl daha rahat bir otelde kaldık. 
We stayed in a more comfortable hotel.

Bu yıl yeni bebeğimiz için eskisinden daha rahat bir otelde kaldık. 
We stayed in a more comfortable hotel than before for our new baby.

●

●

●

●
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Part 1.9 / Comparative and Superlatives

1. Birçok otel iyi. 
Many hotels are good.

• Türkiye’deki birçok otel daha iyi. 
• Many hotels in Turkey are better.
• Türkiye’deki birçok otel Avrupadaki otellerden daha iyi. 
• Many hotels in Turkey are better than the hotels in Europe.
• Türkiye’deki birçok otel daha iyi mi? 
• Are many hotels in Turkey better?
• Türkiye’deki birçok otel Avrupadakinden daha iyi değil mi? 
• Aren’t many hotels in Turkey better than the ones in Europe?

2. Türkiye’de birçok otel var.  
There are many hotels in Turkey.

• Türkiye’de konaklamak için birçok beş yıldızlı otel var. 
• There are many five-star hotels in Turkey to stay.
• Türkiye’de eskisinden daha konforlu ve beş yıldızlı oteller var. 
• There are more comfortable five-star hotels than before in Turkey.
• Türkiye’de turistlerin konaklaması için eskisinden daha konforlu beşyıldızlı oteller var. 
• There are more comfortable five-star hotels than before in Turkey for tourists to stay.

3. Bazı reklamlar var. 
There are some advertisements.

• Son zamanlarda oteller hakkında bazı reklamlar var. 
• There are some advertisements about hotels nowadays.
• Son zamanlarda oteller hakkında daha ilgi çekici reklamlar var. 
• There are more attractive advertisements about hotels nowadays.
• Son zamanlarda oteller hakkında misafirler için daha ilgi çekici reklamlar var. 
• There aremore attractive advertisements about hotels for guests nowadays.

4. Güneydeki birçok otel büyük. 
Many hotels in the south are big. 

• Güneydeki birçok otel şehirdeki otellerden daha büyüktür. 
• Many hotels in the south is bigger than the hotels in the city.

Yaptım.
I had.

Tarifsiz bir tatil yaptım.
I had an unusual holiday.

Hayatımın en tarifsiz tatilini yaptım.
I had the most unusual holiday of my life.

Bu yaz deniz kıyısında sıcak kumların üzerinde hayatımın en sıra dışı tatilini yaptım 
I had the most unusual holiday of my life on the hot sands by the sea this summer.

●

●

●

●
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• Bu otellerde çok fazla çalışan vardır. Çalışanlar yaz aylarında diğer zamanlardan daha 
yoğundur. 

• There are lot of staffs in these hotels. The staffs are busier in summer season than other times.

5. Bazı oteller yakındır. 
Some hotels are near/close.

• Bazı oteller hava alanına daha yakındır. 
• Some hotels are closer to the airport.
• Bazı oteller kolay varmak için hava alanına daha yakındır. Ve birçok otelin misafirlerini almak 

için servisleri vardır. 
• Some hotels are closer to the airport to arrive easily. And they have got services to take guests of hotels.
• Bu, misafirler için daha rahattır. Bu yüzden, bazı müşteriler bu otelleri tercih ederler.
• This is more comfortable for the guests. So, some customers prefer these hotels.

6. Vardır. 
There are.

• Tarihi merkezlerde de oteller vardır. 
• There are hotels also in historical places.
• Bu yerler daha popüler ve daha kalabalıktır. 
• These places are more popular and more crowded.
• Türkiye’de birçok ülkeden daha fazla tarihi eser vardır. Bu eserler turistler için otel 

odalarından daha çekicidir. 
• There are more historical pieces in Turkey than many other countries. These are more attractive than 

the hotel rooms for tourists.

7. Birçok şey ilginçtir. 
Many things are interesting.

• Turistler için Türkiye’de birçok şey ilginç ve çekicidir. 
• Many things are interesting and attractive for tourists in Turkey. 
• Örneğin; kilimler, deri mağazaları ve kuyumcular onlar için sıradan değildir. Bu yüzden, 

otellerde daha fazla bunlar gibi dükkanlar vardır.
• For example, rugs, leather stores and goldsmiths are not ordinary for them. So, there are more shops 

like this in hotels.

8. Güney’deki plajlar daha güzeldir. 
The beaches in the south are more beautiful.

• Güney’deki otellerin daha hoş plajları vardır. Misafirler plajlarda kumlar üzerinde zaman 
harcayabilirler. 

• Hotels in the South have got nicer beaches. The guests can spend time on the sands on the beaches.
• Dalgaları dinleyebilirler. Daha güzel bir havayı içlerine çekebilirler. 
• They can listen to the waves. They can breathe in a better air.
• Kısacası, daha güzel ve daha unutulmaz bir tatil yapabilirler. 
• In short, they can have a nicer and more unforgettable holiday.

9. Otellerimizde farklı yiyecekler vardır. 
There are different dishes in our hotels.

• Otellerimizde birçok ülkeden daha farklı Türk yiyecekleri vardır. 
• There are more different Turkish foods/dishes in our hotels than many countries.
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• Türkiye’deki misafirler onlarca ekmek çeşidini bile bulabilirler. Örneğin, daha beyaz buğday 
ekmeği görebilirler ve daha yumuşak ekmekleri tadabilirler. 

• The guests in Turkey can find tens of different kinds of bread. For example, they can see whiter wheat 
bread, and they can taste softer bread.

10. Türkiye’de tekne gezintisi ünlüdür.
Boat trips are famous in Turkey.

• Bu yüzden, turistler güneşlenmekten daha çok tekne gezintisi isterler. 
• So, the tourists want boat trips more than sunbathing.
• Bu gezilerde daha sakin denizlerde yüzebilirler. Artı olarak, daha muhteşem manzaraları 

görebilirler. 
• They can swim in quiter seas during these trips. Plus, they can see more wonderful sceneries.
• Kısacası, daha iyi zaman geçirebilirler. Ve daha ilginç deneyimlere sahip olabilirler. 
• In short, they can have a better time. And they can have interesting memories.

11. Plajlar misafirler için daha güzeldir. 
The beaches are more beautiful for guests.

• Diğer bir deyişle, sakin plajlar kalabalık havuzlardan daha güzeldir. Türkiyedeki denizler 
birçok havuzdan daha temiz ve daha sakindir. 

• In other words, quiet beaches are nicer than the crowded pools. The seas in Turkey are cleaner and 
quiter than many pools.

• Kumlarda uzanmak havuzlardaki şezlonglara uzanmaktan daha mutluluk vericidir. Denizi 
seyretmek de gürültülü havuzlardan daha rahatlatıcıdır. 

• Lying on the sand is more pleasing than lying on the sunbeds. Watching the sea is also more relaxing 
than the noisy pools.

Page 64 / Sayfa 64

Genelde şehir dışında mı çalışıyorsunuz? 
Do you usually work out of town?

Çok hoş görünüyor. 
It looks very nice.

Okulda üniforma giymiyor musun?
Don’t you wear uniform in school?

Çok hoş mavi bir elbise giyiyor. 
She is wearing a very nice blue dress.

Annem pastayı yapıyor. Şanslıyız. 
My mother is making a cake. We are lucky.

●

●

●

●

●
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Page 66 / Sayfa 66

Kendime güveniyorum. 
I trust in myself.

Tüm kainat benim enerjime inanıyor. 
The entire universe believes in my energy. 

Bilgim senin düşündüklerinden çok fazla. 
My knowledge is more than what you think.

Tüm kainatı anlıyorum. 
I understand the entire universe.

Görüyorum ve duyuyorum, kokusunu ve tadını alıyorum. 
I see and hear, smell and taste.

●

●

●

●

●

İnancıma aşığım ve izlediğim yolu seviyorum. 
I love my belief and I like my path.

Kötü düşünceyi sevmiyorum. 
I don’t like bad thoughts.

Ve umutsuzluk fikrinden nefret ediyorum. 
And I hate the idea of hopelessness. 

Çünkü tüm bunlar için buna ihtiyacım var. 
Because I need it for all these.

●

●

●

●

Bu aralar şehir dışında çalışıyorum. 
I am working out of town nowadays / these days.

Üzgünüm, ama sadece İngilizce konuşuyorum. 
I’m sorry, but I just speak English.

İngilizceniz ilerliyor. 
Your English is improving.

Bir benzin istasyonu arıyorum. 
I am looking for a gas station.

Gazete okumuyor musunuz?
Don’t  you read a newspaper?

Geç oldu. Yatıyorum. 
It is late. I’m going to bed.

●

●

●

●

●

●
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Giydi. / Taktı.  
He wore.

Başkan papyon taktı. 
The president wore a bow tie. 

Kıyafetler eski modaydı. 
The clothes were old fashioned.

Ama başkana çok yakıştı. 
But they suited the president.

●

●

●

●

Bazı insanlar yazmayı sevmiyorlar ama ben her gün yazıyorum. 
Some people don’t like writing. But I write every day.

Genelde köpekler kedileri kovalar. Ama benim kedim şu an bir köpeği kovalıyor. 
Dogs usually chase cats. But now my cat is chasing a dog.

Birçok kişi İngilizce konuşmuyor. Ama ben şu an konuşuyorum. 
Many people don’t speak English, but I am speaking now.

Genelde oturmuyorum. Ama şimdi oturuyor ve öğreniyorum.
I don’t usually sit. But now I am sitting and learning.

İnsanlar beni bu aralar eleştiriyor ama onları duymuyorum.
People are criticizing me nowadays but I don’t hear them.

Başarıma inanmıyorlar ama İngilizcem gelişiyor. 
They don’t believe in my success, but my English is improving.

●

●

●

●

●

●

Eski moda kıyafetler giyiyor.  
He is wearing old fashioned clothes.

Modern kıyafetler giymiyor. 
He is not wearing modern clothes.

Eski moda kıyafetler mi giyiyor? 
Is he wearing old fashioned clothes?

Neden eski moda kıyafetler giyiyor?
Why is he wearing old fashioned clothes?

Eski moda kıyafetler giymiyor mu? 
Isn’t he wearing old fashioned clothes?

(-Wh)

(-?)

(+)

(-)

(+?)
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Sarışın kızlar her zaman çekici görünürler. 
The blond girls always look attractive.

Sarışın kızlar her zaman çekici görünmezler. 
The blond girls don’t always look attractive.

Sarışın kızlar her zaman çekici görünürler mi? 
Do the blond girls always look attractive?

Neden sarışın kızlar her zaman çekici görünürler? 
Why do the blond girls always look attractive?

Sarışın kızlar her zaman çekici görünmezler mi? 
Don’t the blond girls always look attractive?

(-Wh)

(-?)

(+)

(-)

(+?)

İdi.  
It was.

Önyargı idi / Önyargıydı. 
It was a stereotype.

Sarışın güzellik bir önyargıydı. 
Blond beauty was a stereotype.

Bazıları için sarışın güzellik hala bir gerçektir. 
Blond beauty is still a fact for some.

●

●

●

●

Hazırlanıyor. 
She is getting ready.

Özel bir buluşma için hazırlanıyor.
She is getting ready for a special date.

En güzel kıyafetlerini seçiyor, tırnaklarına oje sürüyor. 
She is choosing the most beautiful dresses, she is putting on a nail polish.

Çok heyecanlı ama sakin görünmeye çalışıyor. 
She is very excited but she is trying to look calm.

●

●

●

●
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Part 1.10 / Present Continuous 

1. Giyiyor. 
She is wearing.

• Giymiyor. 
• She isn’t wearing.
• Giyiyor mu? 
• Is she wearing?
• Giymiyor mu? 
• Isn’t she wearing?
• Moda kıyafetler giymiyor mu? 
• Isn’t she wearing fashionable clothes?
• Bugün güzel görünmek için moda kıyafetler giymiyor mu? 
• Isn’t she wearing fashionable clothes today to look beautiful.

2. Çabalıyor. 
She is trying.

• Bir model gibi ince olmaya çalışıyor. 
• She is trying to be slim like a model.
• Dar etekler ve renkli bluzlar giymek istiyor. Bu yüzden, son zamanlarda çok az yemek yiyor. 
• She wants to wear tight skirts and colorful tops. So, she is eating very little nowadays.

Kariyeri ve maaşıyla ilgili hikâyeler uyduruyor.
She/he is making up stories about her/his career and salary.

Ailesiyle ilgili hikâyeler uydurmuyor.  
She/he is making up stories about her/his family.

Kariyeri ve maaşıyla ilgili hikâyeler uyduruyor mu? 
Is she/he making up stories about her/his career and salary?

Neden kariyeri ve maaşıyla ilgili hikâyeler uyduruyor? 
Why is she/he making up stories about her/his career and salary?

Kariyeri ve maaşıyla ilgili hikâyeler uydurmuyor mu? 
Isn’t she/he making up stories about her/his career and salary?

(-Wh)

(-?)

(+)

(-)

(+?)

Makyaj yapıyor. 
She is wearing make up.

Güzel görünmek için makyaj yapıyor.
She is wearing make up to look beautiful.

Daha güzel görümek için makyaj yapıyor. 
She is wearing make up to look more beautiful.

Diğer kadınlardan daha güzel görümek için makyaj yapıyor. 
She is wearing make up to look more beautiful than other women.

●

●

●

●
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3. İş adamları bu gece toplantılara katılıyor. 
The businessmen are joining the meetings tonight.

• Bu yüzden, takım elbise giyiyorlar ve kravat takıyorlar. 
• So, they are wearing suits and ties.
• Günlük kıyafetler ve spor ayakkabılar giymiyorlar. 
• They aren’t wearing casual clothes and trainers.
• Çok şık görünüyorlar. Aynı zamanda, çok da ciddiler. 
• They look very nice. They are also very serious.

4. Mankenler var.  
There are models.

• Podyumda güzel mankenler var. İyi görünen kıyafetler giyiyorlar. 
• They are beautiful models on the platform. They are wearing good-looking clothes.
• Bazı mankenler mini etek ve yüksek topuklu ayakkabılar giyiyorlar. 
• Some models are wearing mini-skirts and high-heeled shoes.
• Bazıları ise şort ve uzun çorap giyiyorlar. Yeni yaz kreasyonunu tanıtıyorlar. 
• Some are wearing shorts and panty hoses. They are promoting the new summer creation.

5. Öğrenciler bu hafta giymiyor. 
The students aren’t wearing this week.

• Öğrenciler bu hafta okulda günlük kıyafet giymiyor ama üniforma giyiyorlar.
• The students aren’t wearing casual clothes in school this week but they are wearing uniforms.
• Erkek öğrenciler beyaz gömlek, lacivert kravat ve gri pantolon giyiyor. 
• Male students are wearing white shirts, navy-blue ties and gray trousers.
• Kız öğrenciler ise gri renk orta boy etek, beyaz gömlek ve lacivert kazak giyiyor. 
• Female students are wearing gray medium-length skirts, white shirts and navy-blue sweaters.

6. Sahnede oyuncular var. 
There are performers on the stage.

• Sahnede bir oyun sunmak için pandomim oyuncuları var. 
• There are mime artists on the stage to do a performance.
• Tuhaf makyajları var ve tuhaf kıyafetler giyiyorlar. Konuşmuyorlar, ama anlatabiliyorlar.
• They have strange make-ups and they’re wearing strange clothes. They are not speaking, but they can 

explain.
• Ünlü pandomim oyuncusu Mehmet Fıstık’ın dediği gibi, ‘Pandomim bakmak, görmek ve 

anlamaktır’. 
• As the famous mime artist Mehmet Fıstık says, ‘Pantomime is to look, to see and to understand.’

7. Güzel çocuklar var. 
There are beautiful kids.

• Bayramda etrafımızda güzel çocuklar var. 
• There are beautiful kids around us at the festival.
• Sıradan kıyafetler giymiyorlar. Daha güzel elbiseler giyiyorlar. 
• They are not wearing usual clothes. They’re wearing nicer clothes.
• Büyüklerin ellerini öpüyorlar ve şeker topluyorlar. 
• They are kissing the elderlies’ hands and collecting candies.

8. Bazı ev hanımları örüyor. 
Some housewives are weaving.
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• Bazı ev hanımları çocukları için kazak örüyor. 
• Some housewives are weaving pullovers.
• Bazıları çocukları için elbiseler dikiyor. 
• Some are sewing dresses for their kids.
• Diğer yandan, birçok kadın ise mağazalardan çocuklarının giymesi için kıyafetler alıyor. 
• On the other hand, many women are buying clothes from stores for their children to wear.
• Kısacası, her ebeveyn çocukları için bir şey yapmaya çalışıyor. 
• In short, every parent is trying to do something for their children.

9. Gangsterler var. 
There are gangsters.

• Dünya’nın her yerinde gangsterler var. Bu insanlar koyu renk kıyafetler giyiyor. 
• There are gangsters all around the world. These people wear dark clothes.
• Birçoğunun koyu renk bıyıkları ve sakalları var. Siyah şapka, siyah gömlek, siyah pantolon 

ve siyah pardösü giyiyorlar. 
• Many of them have dark mustaches and beards. They wear black hats, black shirts, black trousers and 

black coats.
• Bu yüzden, korkunç görünüyorlar ve bazı insanlar korkuyorlar. 
• So, They look horrible and some people are afraid of them.

10. Herkes giyiyor. 
Everybody is wearing.

• Bu hafta sonu herkes rahat kıyafetler giyiyor. Hemen hemen herkes spor ayakkabı ve kot 
pantolon giyiyor. 

• Everybody is wearing casual clothes this weekend. Almost everybody is wearing trainers and jeans.
• Çünkü hep beraber toplanıyoruz. Eğlenmek için pikniğe gidiyoruz.
• Because we are all gathering. We are going on a picnic to have fun.
• Huzur verici bir ormanda yürüyoruz, oyun oynuyor ve yemek yiyoruz. İyi vakit geçiriyoruz. 
• We are walking in a peaceful forest, playing and eating. We are having a good time.

11. Memurlar giyiyor. 
Clerks are wearing.

• Memurlar takım elbise, gömlek ve kravat giyiyor. 
• Clerks are wearing suits, shirts and ties. 
• Müşterilerle ilgileniyorlar, soruları cevaplıyorlar, kayıtları kontrol ediyorlar. 
• They are taking care of customers, answering the questions and checking the registries.
• Şimdi ise mola veriyorlar. Binaların dışında arkadaşlarıyla çay içiyorlar ve sohbet ediyorlar. 
• And now they’re having a break. They are drinking tea and chatting with their friends outside the 

buildings.
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Gerçekten acele etmelisin. Tüm iş arkadaşların restoranda seni bekliyor. 
You really have to hurry. All your collegues are waiting for you in the restaurant.

İşimi değiştirmek zorunda değilim. Belki de daha iyisini bulamam. 
I don’t have to change my job. Perhaps I can’t find a better one.

İngilizcenizi ilerletmek mecburiyetinde değilsiniz. Ama bunu gerçekten bu yolla 
yapabilirsiniz. 
You don’t have to improve your English. But you can really do this by this way.

Kısa bir tatil için şehir dışına çıkmak zorunda mıyız? Bu şehirde bir şeyler keşfedemez 
miyiz? 
Do we have to go out of town for a short vacation? Can’t we discover something in this city?

●

●

●

●

Sanırım artık kuaföre gitmek zorundayım. Yoksa yakında beni tanıyamayabilirsiniz. 
 I think I have to go to a hairdresser. Otherwise, you cannot recognize me soon.

Artık alışveriş için kuyrukta beklemek zorunda değilsin. Interneti deneyebilirsin. 
You don’t have to wait in a queue. You can try the Internet.

Öğrencilerimiz için yeni bir ofis açmamız gerekiyor. Yakında buraya sığamayabiliriz.  
We have to open a new office for our students. We can’t fit in here soon.

Akşam için bir şeyler hazırlamak zorunda değilim. Dışarıdan da söyleyebilirim. 
I don’t have to prepare something for dinner. I can order from outside, too.

●

●

●

●

Bu trafikte araçla gitmek zorunda mıyız? Metroyla hızlıca gidebiliriz. 
Do we have to go by this car in this traffic? We can get quickly by subway.

Bazen uzun saatler çalışmak zorundayım. Ama bunu eğlenceye çevirebiliyorum. 
I sometimes have to work for long hours. But I can turn it into fun.

Koskoca bir pasta yapmalıyım. Bu hazzı bir başkasına bırakamam. 
I have to make a huge cake. I cannot leave this joy to anyone else.

●

●

●
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• Kaç insan develerle ilgili soruları cevaplayabilir? 
• How many people can answer the questions about camels?
• Develer kaç yıl yaşayabilirler? 
• How many years can camels live?
• Develer saatte ne kadar hızla yürüyebilirler? 
• How fast an hour can camels walk?
• Dünya’da yaklaşık kaç deve vardır? 
• How many camels are there in the world approximately?
• Develerin boyu ne kadardır? 
• How tall are the camels?
• Develerin kilosu ne kadardır? 

Ya da, kelebek olabilirsiniz. 
Or, you can be a butterfly.

Her iki şekilde de yaşayabilirsiniz. 
You can live in either way.

İnsanların dikkatini çekebilirsiniz. 
You can attract people’s attention.

●

●

●

Doğru zamanı beklemeniz gerekiyor. 
You have to wait for the correct time.

Rüzgarları kullanabilirsiniz. 
You can use the winds.

Şimdi yola çıkma zamanı. 
It is time to set out now.

●

●

●

Güvenli limanlarda kalmak zorunda değilsiniz. 
We don’t have to stay on safe ports.

Okyanuslara açılabilirsiniz. 
We can sail to oceans.

Yaşamınızı heba etmek (boşa harcamak)zorunda değilsiniz. 
You don’t have to waste your life.

Risk almalısınız. 
You have to take a risk.

En iyi yolu size biri söylemek zorunda değil. Siz seçmelisiniz. 
Nobody has to tell you the best way. You have to choose it.

Kozanızda kalabilirsiniz. 
You can stay in your cacoon.

●

●

●

●

●

●
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• How much weight do camels have?
• Develer su içmeden ne kadar mesafe yürüyebilirler? 
• How far can camels walk without drinking water?
• Develer su içmeden kaç gün yaşayabilirler? 
• How many days can camels live without drinking water?
• Develer ne kadar su içebilir? 
• How much water can camels drink?

Page 91 / Sayfa 91

Kartallar ne kadar uzağı görebilirler? 
How far can eagles see?

Neden insanlar hayvanları avlamak zorunda? 
Why do people have to hunt animals?

Ne tip köpekler körlere yardım edebiliyor? 
What kind of dogs help the blind people?

Neden bazı papağanlar kafeste yaşamak zorundadır? 
Why do some parrots have to live in a cage?

Kurtlarla köpekler arasında ne tip farklılıklar olabilir? 
What kind of differences can be between dogs and wolves?

●

●

●

●

●

Hangi ev hayvanını besliyorsunuz? 
Which pet do you feed?

Neden her akşam köpeğini çıkartmak zorundasın? 
Why do you have to take your dog out every night?

Bir şempanze ne kadar düşünebilir? 
How much can a chimpanzee think?

Ne tip kurbağalar zehirli olabilir? 
What kind of frogs can be venomous?

Yunuslar nasıl iletişim kurabililyor? 
How can dolphins communicate?

Kartallar ayaklarıyla ne kadar ağırlık kaldırabilirler?
How much weight can eagles lift with their feet?

●

●

●

●

●

●
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We are going to walk through / among the way in forest.
We are going to walk through the way in forest.

We would like to see across / towards the bridge.
We would like to see across the bridge.

You are going to see wild animals down / over the path. 
You are going to see wild animals down the path.

The sheep managed to jump along / over the fence.
The sheep managed to jump over the fence.

This is the wildest animal among / over all of the animals here.
This is the wildest animal among all of the animals here.

●

●

●

●

●

We went up / towards the stairs to see more fish.
We went up the stairs to see more fish.

I don’t understand how this lazy panda came from its place across / to us.
I don’t understand how this lazy panda came from its place to us.

There are a lot of statues along / over the way. They look very nice. 
There are a lot of statues along the way. They look very nice.

A penguin can find its partner among / towards many similar others.
A penguin can find its partner among many similar others.

There is a place just across / towards the cage for these animals to rest.
There is a place just across the cage for these animals to rest.

You can read and learn about different insects through / up the corridor. 
You can read and learn about different insects through the corridor.

●

●

●

●

●

Karıncalar yuvalarında yaşayabilirler.
Ants can live in their nests.

Karıncalar yuvasız yaşayamazlar. 
Ants cannot live without a nest.

Karıncalar yuvasız yaşayabilir mi? 
Can ants live without a nest?

Neden karıncalar yuvasız yaşayamazlar?
Why can’t ants live without a net?

Karıncalar yuvasız yaşayamazlar mı? 
Can’t ants live without a nest?

(-Wh)

(-?)

(+)

(-)

(+?)
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Yürüdüler. Geçtiler. Taşıdılar. 
They walked. They passed. They carried.

Karıncalar yuvalarından ormana yürüdüler. 
The ants walked from their nest to the forest.

Yiyecek bulmak için engellerin üzerinden geçtiler. 
They passed over obstacles to find food.

Yiyeceklerini yol boyunca beraber taşıdılar. 
They carried the foods together along the way.

Gerçekten çok kuvvetlilerdi. 
They were really strong.

●

●

●

●

●

Anne timsah dişleriyle yavrularına yardım edebilir. 
Mother crocodile can help her babies with her teeth.

Anne timsah yuvasından ayrılamaz. 
Mother crocodile cannot leave her nest.

Anne timsah dişleriyle yavrularına yardım edebilir mi? 
Can mother crocodile help her babies with her teeth?

Neden anne timsah yuvasının yanından ayrılamaz? 
Why can’t mother crocodile leave the nest?

Anne timsah yuvasından ayrılamaz mı? 
Can’t mother crocodile leave the nest?

(-Wh)

(-?)

(+)

(-)

(+?)

Bekleyebilirler.
They can wait.

Timsahlar yumurtaları için bekleyebilirler. 
Crocodiles can wait for their eggs. 

Timsahlar yumurtalarını korumak için bekleyebilirler. 
Crocodiles can wait to protect their eggs.

Timsahlar yumurtalarını korumak için yaklaşık üç ay bekleyebilirler.
Crocodiles can wait three months to protect their eggs.

●

●

●

●

Kaç tane? 
How many?

Bir timsahın kaç dişi vardır? 
How many teeth does a crocodile have? / How many teeth has a crocodile got?

Bir timsahın yaklaşık kaç dişi vardır? 
How many teeth does a crocodile have approximately? / How many teeth has a crocodile got 
approximately?

●

●

●
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Part 1.11 / Can / Can’t

1. Bazı hayvanlar düşünebilir. 
Some animals can think.

• Bazı hayvanlar düşünemez. 
• Some animals can’t think.
• Bazı hayvanlar düşünebilir mi? 
• Can some animals think?
• Bazı hayvanlar düşünemez mi?
• Can’t some animals think?
• Bazı hayvanlar nasıl konuşabiliyor? 
• How can some animals talk?
• Bazı hayvanların nasıl konuşabildiğini anlayamıyorum.
• I can’t understand how some animals can talk.

2. Bazı hayvanlar yürüyebiliyor. 
Some animals can walk.

• Develer sıcak çöllerde saatlerce yürüyebiliyor. 
• Camels can walk on hot deserts for hours.
• Bazı hayvanlar sıcak çöllerde su içmeden saatlerce yürüyebiliyor.
• Some animals can walk on hot deserts for hours without drinking water.
• Develerin sıcak çöllerde saatlerce nasıl yürüyebildiğini anlayamıyorum. 
• I can’t understand how camels can walk on hot deserts for hours.

3. Görebiliyor. 
They can see.

• Bazı hayvanlar uzak mesafeleri görebiliyor. 
• Some people can see long distances.
• Kartallar avlanmak için uzak mesafeleri görebiliyor. 
• Eagles can see long distances to hunt.
• Kartalların avlanmak için uzak mesafeleri nasıl görebildiğini anlayabiliyor musun? 
• Can you understand how eagles can see long distances to hunt?

4. Bazı insanlar öldürebiliyor. 
Some people can kill.

• Bazı avcılar hayvanları kürkleri için öldürebiliyor. Ve maalesef, bazı insanlar bu kürkleri 
giyiyor. 

• Some hunters can kill animals for their furs. And unfortunately, some people wear these furs.
• Bu bir katliam ancak insanlar bir şey yapamıyor. 
• This is a massacre but people can’t do anything.
• İnsanların bu katliamı nasıl izleyebildiğine inanamıyorum.
• I can’t believe how these people watch this massacre.

5. Bazı hayvanlar öldürebilir. 
Some animals can kill.

• Bazı hayvanlar çok zehirli olabilir ve insanları öldürebilirler. 
• Some animals can be very venomous and they can kill people.
• Bazı yılanlar filleri bile öldürebilirler. Avını yakalamak için çok hızlı hareket edebilirler. 
• Some snakes can even kill elephants. They can move very fast to catch their preys.
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• Yılanların büyük filleri nasıl öldürebildiğini anlayamıyorum. 
• I can’t understand how snakes can kill big elephants.

6. Hayvanlar konuşabilir mi? 
Can animals speak?

• Papağanlar gerçekten konuşabilir mi? 
• Can parrots really speak?
• Tüm papağan cinsleri konuşamaz ama bazı papağan cinsleri konuşabilir. 
• All parrot breeds can’t speak but parrot breeds can talk.
• Bir kuşun konuşabileceğine inanamıyorum. 
• I can’t understand how a bird can speak.

7. Bazı hayvanlar doğurabiliyor. 
Some animals can give birth.

• Balinalar ve yunuslar insanlar gibi doğurabiliyor. 
• Whales and dolphins can give birth like people.
• Balinalar ve yunuslar üremek için insanlar gibi doğurabiliyor. 
• Whales and dolphins can give birth to breed like people.
• Bazı hayvanların insanlar gibi doğurabildiğine inanamıyorum. 
• I can’t believe (that) some people can give birth like people.

8. Hızlı hareket etmek zorundalar. 
They have to move very quickly.

• Timsahlar çok hızlı hareket etmek zorundalar. 
• Crocodiles have to move very quickly.
• Yavaş timsahlar avlarını yakalamak için çok hızlı hareket etmek zorundalar.
• Slow crocodiles have to move to catch their preys very quickly.
• Timsahların neden hızlı hareket hareket etmek zorunda olduklarını anlayabiliyorum. 
• I can’t understand why crocodiles have to move very quickly.

9. Düşünebiliyorlar. 
They can think.

• Karıncalar hep birlikte düşünebiliyor. 
• Ants can think altogether.
• Karıncalar yuvalarını inşa etmek hep beraber çalışabiliyor ve düşünebiliyor. 
• Ants can work altogether to build their nests and think.
• Karıncaların yuvalarını yapmak için nasıl beraber çalıştıklarına inanabiliyor musun? 
• Can you believe how ants work together to build their nests?

10. Yiyemezler. 
They can’t eat.

• Pandalar et yiyemezler ama ot yiyebilirler. 
• Pandas can’t eat meat but they can eat grass.
• Pandalar enerji almak için sadece bambu yiyebilirler. Ancak, artık bambuları kolayca 

bulamıyorlar. 
• Pandas can eat only bamboo to take energy. But, they can’t find bamboos easily.
• Bu yüzden, sayıları azalabiliyor ve gelecekte yok olabilirler. Buna inanabiliyor musunuz?
• So,their numbers can decrease and extinct in the future. Can you believe?

11. Kaçabilirler. 
They can escape.
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• Fareler çok hızlı kaçabilirler. Ayrıca, çok hızlı üreyebilirler. 
• Mice can escape very fast. Also, they can breed very quickly.
• Tarlalara ve evlere girebilirler ve insanları rahatsız edebilirler. 
• They can enter the fields and houses and disturb people.
• Farelerin bazen mermerleri bile nasıl kemirebildiklerine inanabiliyor musun? 
• Can you believe how mice can sometimes eat marbles?

Page 110  / Sayfa 110

Page 112 / Sayfa 112

İçeriyi nasıl aydınlatacaksın? 
How are you going to enlighten the inside?

Projeyi hangi mimar çizecek? 
Which architect will draw the project?

Bu çevrede arsayı nasıl bulacaksın? 
How are you going to find the fiel in this environment?

Yeşil alanı nasıl tasarlayacaksın? 
How are you going to design the green area?

Bu büyük proje için krediyi nereden bulacaksın?
Where are you going to find the loan for this big project?

Enerji tasaruflu bir proje mi olacak? 
Is it going to be an energy efficient project?

●

●

●

●

●

●

Bu çağ hız çağı olacak. 
This age is going to be the age of speed.

Ben hızlanmak istemiyorum. 
I wouldn’t like to speed up.

Arkamdan birisi kornaya basacak. 
Somebody is going to blow the horn behind me.

Ama ben hemencecik gitmek istemiyorum. 
But I wouldn’t like to go quickly.

Herkes kopyala-yapıştır bir proje yapacak. 
Everybody is going to make a copy-paste project.

Ama ben yeni birşeyler düşünmek istiyorum. 
But I would like to think of new things.

●

●

●

●

●

●
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Birçok insan çabuk bitirmek istiyor. 
Many people would like to finish quickly.

Ama ben kendimi dinlemek istiyorum. 
I want to listen to myself.

Yarın harika bir gün olacak ve ben bunu yavaşça yaşamak istiyorum. 
Tomorrow is going to be a wonderful day and I would like to live it slowly.
 
Manzarayı kaçırmak istemiyorum. 
I wouldn’t like to miss the view.

Çünkü bu yoldan bir defa geçeceğim.
Because I am going to pass through this way once.

●

●

●

●

●

Sana bir pasta yapayım mı? 
Shall I make a cake for you?

Dans kursuna yazılalım mı? 
Shall we sign up for a dance school?

Arabamı değiştireyim mi? 
Shall I change my car?

İngilizcen için ders saatlerini arttıralım mı? 
Shall we increase your class hours for your English?

Eve küçük bir hayvan alalım mı? 
Shall we get a small animal for home?

●

●

●

●

●

Akşam yemeği için balık alayım mı? 
Shall I buy fish for dinner?

Eti buzluğa atıyım mı? 
Shall I put the meat in the freezer?

Dışarıdan birşeyler söyleyelim mi? 
Shall we order something from outside?

Doğum gününde müdür için ne alalım? 
What shall we buy for the manager for his birthday?

Küçük bir mola verelim mi? 
Shall we have a little break?

Hafta sonu bir yerlere gidelim mi? 
Shall we go somewhere at the weekend?

●

●

●

●

●

●
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Haydi bu akşam balık yiyelim. 
Let’s eat fish tonight. 

Haydi eti dolaba koyalım.  
Let’s put the meat in the freezer.

Haydi dışarıdan birşeyler söyleyelim.
Let’s order something from outside.

Gelin ona doğumgününde gümüş takı alalım. 
Let’s buy him a silver jewellery for his birthday.

Gelin kısa bir mola verelim. 
Let’s have a little break.

Haydi bu hafta sonu biryerlere gidelim. 
Let’s go somewhere this weekend.

●

●

●

●

●

Haydi bu hafta sonu zaman harcamak için şehir dışı bir yere gidelim. 
Let’s go to the country to spend time this weekend.

Gayet iyi bir iş. Ama şu girişi tekrar çizelim mi? 
It’s quiet a good work. But shall we draw this entrance again?

Moskova’daki rengârenk katedrali görmeyi istiyorum. 
I would like to see the colorful cathedral in Moscow.

İlçe merkezini yeniden inşa edecekler. 
They are going to redecorate the town center.

●

●

●

●

Gel beraber bir pasta yapalım. 
Let’s make a cake together.

Haydi bir dans kursuna yazılalım. 
Let’s signg up for a dance school.

Gel bu arabayı değiştirelim. 
Let’s change this car.

Haydi senin ders saatlerini arttıralım.  
Let’s increase the class hours for you.

Gelin eve küçük bir kedi alalım. 
Let’s get  a small cat for home.

●

●

●

●

●
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Bu proje için daha iyi bir fikir bulalım mı? 
Shall we find a better idea for this project?

Bu malzemelerle mutfak daha tatlı görünecek. 
The kitchen is going to look lovelier with these materials.

Bu harika balkonda güneşin batışını izleyelim mi? 
Shall we watch the sunset on this wonderful balcony?

Bu yapıda rüzgar enerjisini deneyelim mi? 
Shall we try the wind power in this structure?

Bu yapı harika olacak. Buna eminim. 
This structure is going to be excellent. I’m sure.

●

●

●

●

●

Olacak. 
It’s going to be.

Bambaşka olacak. 
It is going to be quite different.

Mimari gelecekte tamamen farklı olacak. 
The architecture is going to be completely different in the future.

Yeni mimarlar sayesinde, mimari gelecekte bambaşka olacak. 
Thanks to new architects, the architecture is going to be completely different in the future.

●

●

●

●

Şanslıyım. 
I am lucky.

2 günüm boş olacak. 
I am going to have two days off.

Muhtemelen şehir dışında bir köy evine gideceğim. 
I’m going to a country house outside the city probably.

Zamanımı basit şeylerle harcayıp kendime geleceğim. 
I’m going to spend my time with simple things and recover.

●

●

●

●

ABD’deki bazı üniversiteler derslerde Sinan’ın eserlerini kullanmak istiyorlar. Haydi 
bu bilgiyi tüm arkadaşlarla paylaşalım. 
Some universities in the USA would like to use Sinan’s works. Let’s share this with all friends.

İstanbul’da bir finans merkezi inşa edecekler. Bu yüzden, onlarca yeni gökdelen göre-
ceğiz. 
They are going to build a finance center in Istanbul. So, we are going to see tens of new sky-
scrapers.

●

●
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Part 1.12 / be going to / would like to

1. İnşa edecekler.
They are going to build.

• İnşa etmeyecekler. 
• They aren’t going to build.
• İnşa edecekler mi? 
• Are they going to build?
• İnşa etmeyecekler mi? 
• Aren’t they going to build?
• Bu arsanın üzerine ne inşa edecekler? 
• What are they going to build on this plot?
• Bu arsanın üzerine ne inşa edeceklerini bilmiyorum. 
• I don’t know what they are going to build on this plot.

2. İstiyorum. 
I would like .

• İstiyor musun? 
• Would you like?
• Bir mimar olmak istiyor musun? 
• Would you like to be an architect?
• Bir mimar olmak istemez misin? 
• Wouldn’t you like to be an architect?
• Bir mimar olmak istediğini biliyorum. 
• I know you would like to be an architect.

3. Mimarlar tasarımlayacaklar. 
Architects are going to design.

• Mimarlar gelecekte daha modern binalar tasarımlayacaklar. 
• Architects are going to design more modern buildings in the future.
• Mimarlar gelecekte dikkat çekmek için daha modern binalar tasarlayacaklar. 
• Architects are going to design more modern buildings to attract attention in the future.
• Yapacaklarını göremiyor musun? 
• Can’t you see that they are going to do?

4. Arzu ediyorlar. 
They would like.

• Bazı mimarlar farklı yapılar yapmayı arzu ediyorlar. 
• Some architects would like to build different structures.
• Binlerce insan bu yapıları kullanacaklar, fotoğraflarını çekecekler ve anlatacaklar.
• Thousands of people are going to use these structures, take their photos and tell.
• Mimarların neler yapacaklarını görmek istiyoruz.
• We would like to see what the architects are going to do.

5. Cami yapacaklar. 
They are going to build a mosque.

• Sıra dışı bir cami yapmak istiyorlar. 
• They would like to build an unusual mosque.
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• Mimarlar bir sembol olması için sıradışı bir cami yapmak istiyorlar.
• The architects would like to build an unusual mosque for it to be a symbol.
• Bu muhite çok farklı bir cami yapacaklarını biliyor musun?
• Do you know they are going to build an usual mosque to this neighbourhood.

6. Satın alacağız. 
We are going to buy.

• Şehir dışında göl kenarında bir ev alacağız. 
• We are going to buy a house by the lake in the country.
• Hafta sonları dinlenmek için göl kenarında bir ev almak isteriz. 
• We would like to buy a house by the lake to rest at the weekends.
• Göl kenarında bir ev almak istediğimizi bilmiyor musun? 
• Don’t you know we would like to buy a house by the lake?

7. Olmayacak. 
It isn’t going to be.

• Sıkıcı olmayacak. 
• It isn’t going to be boring.
• Muhteşem camileri ziyaret etmek sıkıcı olmayacak. Aksine eğlenceli olacak. 
• It isn’t going to be boring to visit excellent mosques. On the contrary, it is going to be enjoyable.
• Tarihi yapılardan herkes keyif alacak. Buna eminim. 
• Everybody is going to enjoy. I’m sure.

8.Dubai’ye inşa edecekler. 
They are going to construct in Dubai.

• Dubai’ye dönen gökdelen inşa edecekler. 
• They are going to construct a revolving skyscraper in Dubai.
• Bina kendi etrafında dönecek, hareket edecek ve şekil değiştirecek. 
• The building is going to revolve around itself, move and change shape.
• Binanın mimarı David Fisher olacak. Mimar Fisher vizyonumuzu değiştirmek istiyor. 
• The architect of the building is going to be David Fisher. Architect Fisher would like to change our vision.

9. Kalmak istiyoruz. 
We would like to stay.

• Bu yaz Datça’da bungalov evlerde kalmak istiyoruz. 
• We would like to stay in bungalow houses in Datça this summer.
• İlk olarak, bu tatil daha sessiz olacak. İlaveten, denize daha yakın olacağız.
• Firstly, this holiday is going to be quieter. In addition, we are going to be closer to the sea.
• Çok iyi dinleneceğiz ve enerjimizi tazeleyeceğiz. 
• We are going to relax very well and refresh our energy.

10. İnşa edecekler. 
They are going to build.

• Türkiye’nin ilk ters evi Antalya’da inşa edecekler. 
• They are going to build the first up-side down house in Turkey.
• Turistler bu evi görmek isteyecekler. Fotoğraflarını çekecekler ve anlatacaklar. 
• Tourists are going to want to see this house. They are going to take photos of it and tell.
• Kısacası, bu ev Antalya için iyi bir reklam olacak. 
• In short, this house is going to be a good advertisement for Antalya.
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11. Mimarlar inşa etmek istiyorlar.
The architects would like to build.

• Mimarlar bazen ilginç yapılar yapmak istiyorlar. Bazen onlar için bu bir bakış açısı, bazense 
eğlence.

• Architects sometimes would like to build interesting structures. It is sometimes a point of view, and 
sometimes amusement.

• Örneğin, Kansas Şehir Kütüphanesi’nin yapısı kitaplar gibidir. 
• For example,the structure of Cansas City Library is like books.
• İnsanlar kütüphaneye bakmak için durmak istiyorlar. Ve bu yapıyı anlamak istiyorlar. 
• People would like to stop there to look at this library. And they would like to understand this structure.

Page 132 / Sayfa 132

İngilizce toplantılara katıldık. 
We have joined English meetings.

Hatta bazılarında sorular bile sorduk. 
We have even asked questions.

İngilizce’de bir yere eriştik. 
We have reached somewhere in English.

İngilizce’nin mantığını kavradık. 
We have understood the logic of English language.

Bir kitapla bunu neredeyse başardık. 
We have almost achieved this with one book.

●

●

●

●

●

Takım olarak çok çalıştık.
We have worked a lot as a team.

Yeni müşteriler bulduk. 
We have found new customers.

Çok önemli anlaşmalar imzaladık. 
We have signed very important agreements.

Sorunlarımızı çözdük. 
We have solved our problems.

Ve kendimizi geliştirdik.
And we have improved ourselves.

Daha büyük bir şirket olduk. 
We have become a bigger company.

●

●

●

●

●

●
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• I have made some tea. Is there tea now? YES 
• My mother made a cake. Is there a cake now? DON’T KNOW
• My boss went to France. Is she there now? DON’T KNOW
• Ufuk has gone to Malta. Is he there now? YES
• We have started a business. Is the business still running? YES
• Beste has started English lessons. Is she taking lessons now? YES
• My cat, Miniş, has run away again. Is the cat at home now? NO
• The manager sent him to home. Is he at home now? DON’T KNOW
• My grandfather lost his glasses. Does he have his glasses now? DON’T KNOW
• I have finally bought that book. Do I have it now? YES
• I ate a lot. Am I hungry now? DON’T KNOW

Page 134 / Sayfa 134
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Hiç Türk filmi izlediniz mi? 
Have you ever watched a Turkish movie?

Hiç Türk yemeği yediniz mi? 
Have you ever eaten a Turkish dish?

Daha önce hiç bu konuyu düşünmemiştim. 
I have never thought of this subject before.

Hiç Türkiye’de bir otelde kaldınız mı? 
Have you ever stayed in a hotel in Turkey?

●

●

●

●

Hiç sokakta yalnız başınıza oturdunuz mu? 
Have you ever sit on a street alone?

Hiç “hiçbir şey” yapmadığınız oldu mu?
Have you ever done ‘’nothing’’?

Hiç çok sıradan kıyafetler giydiğiniz oldu mu? 
Have you ever worn simple clothes?

Hiç bir kimseyi görmezden geldiniz mi? 
Have you ever ignored someone?

Hiç “sadrazam” olmak istediniz mi? 
Have you ever wanted to become a grand vizier?

Hiç “hiçbir şey” için gayret ettiniz mi? 
Have you ever struggled for ‘’nothing’’?

●

●

●

●

●

●
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İyilik üstüne olan fikrimi yıllardır değiştirmedim. 
I haven’t changed my idea on goodness for years.

Kahvaltıdan beri bişey yemedim. 
I haven’t eaten anything since breakfast.

Beyefendi on yıldır müdürümüz.  
The gentlemen has been our manager for ten years.

2005’den bu yana aynı yerdeyiz. 
We have been in the same place since 2005.

●

●

●

●

Hiç beğenmediğiniz bir maske taktınız mı? 
Have you ever worn an unliked mask?

Hiç “hiçlik” konusunda düşündünüz mü? 
Have you ever thought about ‘nothingness’?

Hiç ”hiçlik” konusunda başarılı oldunuz mu? 
Have you ever become successful at ‘nothingness’?

Hiç “yaşlı adam” olmak istediniz mi? 
Have you ever wanted to be an ‘’old man’’?

Ya da hiç “yaşlı adam” oldunuz mu? 
Or have you ever been an ‘old man’?

●

●

●

●

●

Öğrenciler sabahtan beri buradalar. 
The students have been here since the morning.

Yıllardır pek değişmedi. 
It hasn’t changed much for years.

Ne kadar zamandır Ankara’dasın? 
How long have you been in Ankara?

Seni uzun zamandır görmedim. 
I haven’t seen you for a long time.

Nerelerdeydin? 
Where have you been?

Eylül’den beri bir sürü kitap bitirdim. 
I have finished a lot of books since September.

Günlerdir evden çıkmadım. 
I haven’t left home for days.

●

●

●

●

●

●

●
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Part 1.13 / Present Perfect have/has+V3

1. İsterim. 
I want.

• İstedim.
• I wanted.
• İsteyeceğim. 
• I will want.
• Hep istemişimdir. 
• I have always wanted.
• Eski tarihi bilmeyi hep istemişimdir. 
• I have always wanted to know the ancient history.
• Hiç istedin mi? 
• Have you ever wanted?
• Hiç eski tarihi bilmek istedin mi? 
• Have you ever wanted to know the ancient history?

2. Gördün mü? 
Have you seen?

• Hiç gördün mü? 
• Have you ever seen?
• Hiç bir Roma icadı gördün mü?
• Have you ever seen a Roman invention?
• Hiçbir Roma icadı görmedin mi?
• Haven’t you ever seen a Roman invention?
• Şimdiye kadar bir Roma icadı görmedin mi? 
• Haven’t you ever seen a Roman invention so far?

3. Bulduk. 
We have found.

• Bahçede bir antik madeni para bulduk. 
• We have found an ancient coin in the garden.
• Hiç bunun gibi antik bir para gördün mü? 
• Have you ever seen an ancient coin like this?
• Şimdiye kadar hayatımda hiç bunun gibi antik bir para görmedim. 
• I haven’t seen an ancient coin like this in my life up to now.

İnsanlar merak eder. 
People wonder.

İnsanlar her zaman merak etmişlerdir. 
People have always wondered. 

İnsanlar her zaman eski tarihi merak etmişlerdir. 
People have always wondered about the ancient history.

Tarihi kalıntıları birçok insan defalarca ziyaret etmişlerdir. 
Many people have visited the historical ruins many times.

●

●

●

●
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4. Gösterdiler. 
They displayed.

• Sergide Roma icadı makineler gösterdiler. 
• They displayed Roman invention machines at the exhibition.
• İnşaatlar için olan devasa vinçleri sergilediler/gösterdiler. 
• They displayed huge cranes for buildings.
• Sanırım böyle icatları daha önce hiç görmedik. 
• I think we haven’t seen inventions like these before.

5. Çalıştık.
We have studied.

• Tüm arkadaşlarımızla hafta sonu boyunca ders çalıştık. 
• We have studied with all our friends all the weekend.
• Sadece çalışmadık, aynı zamanda oldukça eğlendik. 
• We haven’t only studied, but we have also enjoyed a lot.
• Uzunca zamandır bu kadar mutlu olmamıştım. 
• I haven’t been so happy for a long time.

6. Keşfettiler. 
They have discovered.

• Yeni bir Roma kalıntısı keşfettiler. 
• They have discovered a new Roman ruin.
• Bu tarihi kalıntıları tüm vatandaşlar için tekrar dekore ettiler. 
• They have redecorated these historical ruins for all citizens.
• Romalıların bu kadar zeki olduğunu hiç düşünmemiştik. 
• We have never thought that Romans were so intelligent.

7. Romalılar inşa ettiler. 
Romans built.

• Romalılar birçok betonarme bina inşa ettiler. Bu yüzden, onların yapıları günümüze dek 
yaşadı. 

• Romans built many concrete buildings. So, their structures have lived until now.
• Birçok Roma eserine şahit olduk. Benzerlerini ise hiç görmedik. 
• We have witnessed many Roman works. We have never seen similar ones.
• Şimdiye kadar Kolezyun’u, birçok deniz fenerini ve ünlü arenaları gördük.
• We have seen the Colleseum, many lighthouses and famous arenas up to now.

8. Ortaya çıkarttılar. 
They have revealed.

• Arkeologlar yeni Roma yapıları ortaya çıkarttılar. 
• Archeologists have revealed new Roman structures
• Milattan önce 4. yüzyıla ait çanak çömlekler buldular.
• They found potteries belonging to the 4th century.
• Sanırım böyle kırılmamış/bozulmamış eserler görmemişsinizdir. 
• I think you haven’t seen unbroken pieces like these.

9. Ünlüydü.
It was famous.
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• Roma mühendisliği ve mimarisi ünlüydü. 
• Roman engineering and architecture were famous.
• Çok uzun suyollarını ve kentleri birbirine bağlamak için köprüler inşa ettiler. 
• They built bridges to connect cities and long canals to each other.
• Onların mühendislik ürünleri asırlardır yaşamaktadır. 
• Their engineering products have lived for ages.

10. Ünlüydü. 
It was famous.

• Sanat, müzik ve edebiyat Romanlılarda oldukça revaçtaydı. 
• Art, music and literature were quite popular in Roman times.
• Arkeologlar yıllardır bunlar üzerine bir sürü şey buldular. 
• Archelogists have found out many things on them for years.
• Birçok ülke de yıllardır bu eserleri müzelerde sergilemektedir. 
• And many countries have demonstrated these pieces at museums for years.

11. Pompeii bir Roma şehriydi. 
Pompeii was a Roman city.

• Şehir, Romalılar için sanat, edebiyat ve müzikle çok ünlüydü. Bir patlamadan sonra, 20.000 
kişi öldü. 

• The city was very famous for art, literature and music for Romans. 20.000 people  died  after an  
explosion.

• Şehir yıllardır popüler kültürün içindedir. Çünkü şehir yüzyıllardır yaşamaktadır. 
• The city has been in the popular culture for years. Because the city has lived for centuries.
• Yollardaki taş insanlar ve taş yapılar yüzyıllardır bir açık müze olmuştur. 
• The stone humans and the stone structures on the roads have become an open-air museum for 

centuries.

Page 150 / Sayfa 150

Bu konu önemli. Daha fazla egzersiz yapsam iyi olur. 
This subject is important. I should do more exercises.

Bölge müdürüm bana inanmayacak. Daha iyi bir yalan bulsam çok iyi olacak. 
My district manager isn’t going to believe me. I should find a better lie.

Bu toplantı benim için çok önemli. İyi hazırlansam çok iyi olur. 
This meeting is very important for me. I should get ready well.

Sanırım bu iş ile ilgili emin değilim. Ne yapmalıyım. 
I think I am not sure about this job. What should I do?

Sesim hala berbat. Sıcak birşeyler içsem iyi olur. 
My voice is still terrible. I should drink something hot.

●

●

●

●
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Page 152 / Sayfa 152

Anlatmadan önce 3 kere düşünmelisin (iyi olur) 
You should think three times before telling.

Önce bilgiyi iyice kontrol etmelisin. 
You had better check the information first.

Bana iyi bilgiyi iletmelisin. 
You should convey me the good information.

İnsanlara gerçek olmayan ve kötü olan bilgiyi iletmemelisin. 
You shouldn’t convey people unreal and bad information.

Yararlı bilgiyi kullanmak istiyoruz. Bize onu getirmelisin
We would like to use the beneficial information. You should bring it to us.

●

●

●

●

●

Bir gün zengin olabilirsin, ama mutlu olamayabilirsin. 
You may be rich one day, but you may not be happy.

Internetten daha ucuz bir otel bulabilirsiniz.
You might/may find cheaper hotels on the Internet.

Bugün ortalarda görünmedi, hasta olabilir. 
He didn’t show up today. He might be ill.

Bu yemeği beğenmeyebilir. 
She may not like this meal/food.

Bu hafta şehirde olmayabilirim. 
I may not be in the city this week.

●

●

●

●

●

Henüz evden çıkmadık. Uçağı kaçırabiliriz.
We haven’t left home. W emay miss the flight/plane. 

Eğer müdür günündeyse, sana izin verebilir. 
If the manager is in a good mood, he may permit you.

Aden son toplantıda yoktu. Bunları bilemeyebilir. 
Aden was absent in the last meeting. He may not know these.

Beste’nin yalanı pekiyi değildi. Öğretmen ona inanmayabilir. 
Beste’s lie wasn’t very good. The teacher may not believe her.

Küçük oğlum uçakları çok seviyor. Gelecekte pilot olabilir. 
My little son loves planes. He might become a pilot in the future.

Sol eline yüzük takıyor. Evli olabilir. 
She wears a ring on her left hand. She might be married.

●

●

●

●

●

●
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Page 153  / Sayfa 153

Part 1.14 / Modals (have to/may/might/should etc.)

1. Gidebiliriz. 
We may/might go.

• Gidemeyebiliriz. 
• We may not go.
• İstanbul’a gidebiliriz.
• We may go to İstanbul.
• İstanbul’a gezmek için gidebiliriz. 
• We may go to İstanbul to tour.
• Sanırım gezmek için bu hafta sonu İstanbul’a gidebiliriz. 
• I think we may go to İstanbul to tour this weekend.

2. Uğramalıyız.
We should go.

• Sanat galerisine uğramalıyız. 
• We should go to the art gallery.
• Sanat galerisini görmeden gitmemeliyiz. 
• We shouldn’t go without seeing the art gallery.
• Oradaki sanat eserlerini ve heykelleri kaçırmamalıyız.
• We shouldn’t miss the art works/pieces and statues there.

3. Karşıya geçebiliriz. 
We may go across the other side.

• Taksim meydanını görmek için karşıya geçebiliriz. 
• We may go across the other side to see the Taksim Square.
• Beyoğlu’nu adım adım turlayabilir. Eski binalara göz atabiliriz. 
• We may tour Beyoglu step by step. We may have a look at old buildings.
• Eski İstanbul’u kısa bir süre için yaşayabiliriz. 
• We may live the old İstanbul for a while.

4. Geçebiliriz. 
We may pass.

Bir deli olabilirim ya da bir dahi. 
I might be an insane or a genius.

Aslında, delice şeyler düşlemeliyiz. 
In fact, we should imagine crazy things.

Sade tasarımlar hayal edebilirim, tüm vidalardan da kurtulsam çok iyi olur. 
I may imagine plain designs, I should get rid of all the screws.

Sanırım, onlar gibi portatif ve vidasız ‘masalar’ düşlemem gerekiyor. 
I think I have to imagine portable tables without screws like them.

Belki delice düşünmemeli ve işime odaklanmalıyım. 
Perhaps, I shouldn’t imagine like an insane, and I should focus on my work/job.

●

●

●

●

●



C evap Anahtarı /  Answer Key

46 47

• Bostancı’dan Adalar’a geçebiliriz. 
• We may pass from Bostancı to Adalar.
• Sanırım, denize karşı balık yememiz yerinde olur.
• I think we should eat fish across the sea.
• Ayrıca, faytonlara binip ada etrafında tur da atmalıyız diye düşünüyorum.
• Also, I think we should get on coaches and tour around the island.

5. Zorunda değiliz. 
We don’t have to.

• Otel odasında oturmak zorunda değiliz. 
• We don’t have to sit in the hotel room.
• Dışarıya çıkabilir ve etkinliklere katılabiliriz. 
• We may go out and join the activities.
• Örneğin, sanat galerilerini ziyaret edebilir, ya da kültür merkezlerine gidebiliriz.
• For example, we may visit art galleries or go to culture centers.

6. Ziyaret etmeliyiz/etsek iyi olur.
We should visit.

• Osmanlı Sarayları’nı ziyaret etmeliyiz. 
• We should visit Ottoman Palaces.
• Saraylardaki eşyalara göz atmalı ve tarihimiz hakkında bilgi almalıyız. 
• We should have a look at items at palaces and get information about our history.
• Arkadaşlarımıza göstermek için bir sürü fotoğraf çekmeli ve belki de kamerayla çekim 

yapmalıyız. 
• We should take many photos to show our friends and maybe we should record with a camera.

7. Tadabiliriz. 
We may taste.

• Dünya mutfağından lezzetli yemeklerini tadabiliriz. 
• We may taste delicious foods from the world cuisine.
• Örneğin, Boğaz’da Yunan mutfağından bişeyler tadabiliriz. 
• For example, we may taste something from Greek cuisine at Bosphorus.
• Hem denizi izleyebilir, hem de farklı yemekleri tadabiliriz. 
• We may both watch the sea and taste different meals.

8. Turlayabiliriz. 
We may tour.

• Sultanahmet Meydanı’nı turlayabilir, sonra da Ayasofya’yı görebiliriz. 
• We may tour Blue Mosque Square, then we may see Hagia Sophia, too.
• Rehberlerden Eski Hipodrom’u ve Dikilitaş’ın (Obelisk) tarihini öğrenebiliriz. 
• We may learn the history of Old Hipodrom and Obelisk from guides.
• Türk İslam Sanat Müzesi’nde eşsiz Osmanlı eserlerini öğrenebilir, farklı koleksiyonları 

görebiliriz. 
• We may learn the unique Ottoman pieces in Turkish Islam Art Museum and see different collections.

9. Zorunda değiliz. 
We don’t have to.

• Şehir merkezinde durmak zorunda değiliz. 
• We don’t have to stop at the city center.
• Rumeli Feneri’ne gidebiliriz. Ve Boğaz ile Karadeniz’in bağlantısını görebiliriz. 
• We may go to the Rumelian Lighthouse. And, we may see the connection between the Bosphorus and 

the Black Sea.
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• Gün batımına kadar zaman harcayabilir, lezzetli midye tavalardan tadabiliriz. 
• We may spend time until the sunset and taste delicious fried mussels.

10. Kesinlikle yapmalıyız. 
We should certainly do.

• Arnavutköy ile Rumelihisarı arasında kesinlikle bir boğaz yürüyüşü yapmalıyız. 
• We should certainly have a bosphorus walk between Arnavutköy and Rumelihisarı.
• Yolda Bebek Badem Ezmecisi’nden ezme almalı ve boğaz kenarında çay yudumlamalıyız. 
• We should buy almond paste from Bebek Badem Ezmecisi on the way and drink tea by the sea.
• Kısacası, bu güzel havayı, bu güzel şehirle kesinlikle yaşamalıyız. 
• In short, we should certainly live this nice atmosphere with this nice city.

11. Olabilir. 
It may/might be.
• İstanbul’u izlemek için Çamlıca Tepesi de başka bir alternatif olabilir.
• Çamlıca Hill may be another alternative to watch İstanbul.
• Türk kahvemizden yudumlayabilir, küçük gezimizden bahsedebiliriz. 
• We may sip our Turkish coffee and talk about our little trip.
• Kısacası, bu muhteşem şehre tekrar âşık olabiliriz. 
• In short, we may fall in love with this wonderful city again.

Page 169 / Sayfa 169

Eğer bu hayatı tekrar yaşarsam, daha fazla güleceğim, ağlamayacağım. (again / laugh) 
If I live this life again, I will laugh more; I will not cry.      

Bu hayatı şayet tekrar yaşarsam, daha fazla papatya toplayacağım. (pick up / daisy)
If I live this life again, I will collect more daisies.

Eğer bir ömrüm daha olursa, muhtemelen yine anne olacağım. 
If I have one more life, I will probably be a mother.

Eğer bir şansım daha olursa, kimseyle tartışmayacağım. (chance/argue with/anybody)    
If I have one more chance, I will not argue with anybody.

●

●

●

●

Şayet hayat bana bir şans daha sunarsa, rahat biri olacağım. (offer / easygoing)
If life offers me one more chance, I will be easygoing.

Eğer bir hayatım daha olursa, sanırım daha fazla aşık olacağım. (fall in love / more)
If I have one more life, I think I will fall in love more.

Bir daha bu topraklarda doğarsam, bu yerler yaşadığım hayatı asla unutmayacak.
(be born/land/forget) 
If I am born on these lands again, these places will never forget the life I have lived. 

●

●

●
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Part 1.15 / Will & Might / If Structure

1. Öğreneceğim. 
I will learn.

• Öğrenmeyeceğim. 
• I won’t learn.
• Öğrenecek misin? 
• Will you learn?
• Öğrenmeyecek misin? 
• Won’t you learn?
• Tarihimiz hakkında bir şeyler öğrenmeyecek misin?
• Won’t you learn something about our history?
• Eğer istersen, benden tarihimiz hakkında bişeyler öğrenebilirsin. 
• If you want, you can learn something about our history from me.

2. Okuyacağım.
I will study.

• Üniversitede tarih okuyacağım. 
• I will study history at university.
• Eğer başarılı olabilirsem, bu alanda uzman olabilirim. 
• If I can be successful, I may be an axpert in this field.
• Kim bilir, belki de şanlı tarihimiz üzerine kitaplar yazacağım.
• Who knows, maybe I will write books about our honourable history.

3. Okuyacağım.
I will study.

• Ünlü mimarlarımız üzerine okuyacağım. 
• I will study on our famous architects.
• Eğer yapabilirsem, Sinan’nın yolunu takip edeceğim. 
• If I can, I will follow Sinan’s way.
• Sanırım onca mimar ondan birçok şey öğrenecek. 
• I think, many architects will learn a lot of things from him.

4. Sorabilirler. 
They may ask.

• Soru sorabilirler. 
• They may ask a question.
• Konferansta Orta Çağ ile ilgili sorular sorabilirler.
• They may ask questions about thr Middle-Age at the conference.
• Eğer konferansta soru sorarlarsa, ilk (öncelikli) örneğim Osmanlılar olacak. 
• If they ask a question at the conference, my primary example will be the Ottomans.

5. Başarılı olamayabilirler. 
They might not be successful.

• Bazı öğrenciler başarılı olamayabilirler. 
• Some students might not be successful.
• Elbette ki, eğer çalışmazlarsa, bazı öğrenciler başarılı olamayabilirler. 
• Of course, if they don’t study, some students might not be successful.
• Diğer bir deyişle, bu tarih sorularını çözemeyebilir ve (dersten) kalabilirler. 
• In other words, they may not solve these history questions and fail.
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6. Kalacaktır. 
It will remain.

• Onurlu Türk tarihi her zaman yaşayacaktır(kalacaktır). 
• The honourable Turkish History will always remain .
• Türk milletinin torunları sonsuza kadar bu topraklarda kalacaktır. 
• The descendants of Turkish nation will remain on these lands forever.
• Bu toprakların her yerinde atalarımızın imzalarını görebiliriz. 
• We may see the signatures of our ancestors everywhere in these lands.

7. Görünebilir.
It may appear.

• Türkiye’nin her yerinde kardeşlik şemsiyesi (kubbesi) görünebilir. 
• The brotherhood dome may appear everywhere in Turkey.
• Sanırım, bu güzel harmoniyi kimse bozamayacak. 
• I think nobody will be able to spoil this nice harmony.
• İnsanlarlar birbirlerinin ellerini tutacaklar ve daha kuvvetli bir millet olacağız.
• People will hold hands of each other and we will be more powerful nation.

8. Öğrenebilirler.
They may learn.

• Yurtdışındaki bazı öğrenciler Türkçe öğrenebilirler. 
• Some students abroad may learn Turkish.
• Yurtdışındaki bazı öğrenciler Türkçe gibi yabancı bir dil öğrenebilirler.
• Some students abroad may learn a foreign language like Turkish.
• Eğer isterlerse, bazı yabancı öğrenciler Türkçe gibi bir dil öğrenebilirler. 
• If they want , some foreign students may learn a language like Turkish .

9. Görebiliriz. 
We may see.

• Farklı dinler görebiliriz. 
• We may see different religions.
• Bu topraklarda farklı dinleri aynı çatı (kubbe) altında görebiliriz.
• We can see different religions under the same dome on these lands.
• Eğer dışarıya bakarsak, bu farklı deseni/dokuyu görebiliriz.
• If we look outside, we may see this different pattern.

10. Konuşabilirler. 
They may speak.

• Akıcı konuşabilirler. 
• They may speak fluently.
• İyi bir sistem takip ederlerse, öğrenciler  yabancı dili çözebilirler. 
• If they follow a good system, students may learn a foreign language.
• İyi bir yol haritasıyla, insanlar İngilizce konuşabilirler. 
• With a good road map, people may speak English.

11. Arttırabilirsiniz. 
You may increase.

• Yabancı dil ile niteliklerinizi arttırabilirsiniz. 
• You may increase your qualifications with a foreign language.
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• Eğer yabancı dil öğrenirseniz, daha nitelikli olabilirsiniz. 
• If you learn a foreign language, you may be more qualified.
• Kariyerinizde daha başarılı ve daha fark edilebilir olabilirsiniz. 
• You may be more successful and remarkable in your career.
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