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Önsöz /Preface

Kolay!
Tüm kitabın felsefesi hemen birinci modüldeki bu cümle ile başlıyor.
Karmakarışık hale getirilebilecek yabancı dil, bu kitabımızda şaşırtıcı derecede sadeleştirildi. Elbette ki bu
iş bir çırpıda olmadı. Kitabımız tam on yıl boyunca adını taşıyan kurumumuzda, defalarca uygulanarak bu
aşamaya gelebildi. Her uygulamada sizin için daha sade, kullanılabilir ve kısacası pratik oldu.
Sadeliğin arkasında büyük bir zekâ olduğuna inandık!
Yoğun tempoda çalışan, zamanı olmayan ve çabuk sıkılan bireyler için bu uygulamayı geliştirdik, revize ettik
ve defalarca test ettik. Sadece kullanacağınız yapıları en kolay seviyeden başlayarak öğrenebileceğiniz keyifli
bir uygulama yaptık. İşe yarayan kelime bilgisiyle, yüzlerce konuşma pratiğini birleştirerek kullanımınıza
sunduk.
Hemen her cümleye ‘yapabilirsiniz’ felsefesini kattık.
Bu kitap, sohbet şeklinde işleyen dinleme materyalleri ve kelime kitabıyla size konuşulan İngilizceyi kuvvetli
bir şekilde öğretmeye adaydır. ‘Yapamam’ diyen yüzlerce insandan referanslar toplayan uygulama, AB
Projesi kapsamında kabul görüp uygulanarak kendini akredite etmeyi de başarmıştır.
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1978 doğumlu Ufuk İŞBİTİREN Bilkent Üniversitesi’nde Amerikan
Edebiyatı bölümünü şeref listesinde tamamladı. Ardından ingilizce
öğretmenliği için İstanbul Üniversitesi’nde eğitim aldı. Aynı yıllar
içerisinde İstanbul ilindeki çeşitli kurslarda eğitmenlik yaptı.
2003 yılında tekrar Ankara’ya dönerek eğitmenlik kariyerine dil
kurslarında ve kolejlerde devam etti. 2005 yılında NLP ile tanışarak
bu alanda eğitimler aldı ve uzmanlaştı. Aynı yıl içerisinde ‘İngilizceyi
Yapabilirsiniz’ felsefesi üzerine çözümler sunan CanEnglish’i
kurdu. NLP tabanlı ingilizce programı ile birçok yetişkin kursiyerin
lisana bakış açısını değiştirdi. Ankara’daki ofisini uzman ve sevgi
dolu bir ekiple işleterek, çocuk gruplarından üniversitelilere, iş
adamlarından uluslararası sınavlara hazırlanan öğrencilere kadar
birçok alanda alternatif çözüm yeri olmayı başardı.
Ufuk İŞBİTİREN çalışmalarını kişisel gelişim ve dil bilimsel alanda
sürdürmektedir. Tüm enerjisinin kaynağı olan minik oğlu Aden,
gizemli bir kurgu ve kişisel gelişim öğretileri içeren Muğni adlı
romanının da arkasındaki büyük gücüdür.
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Module
A1.11
DurumFiilleri
Fiilleri//
Durum
ToBe
Be
To

Durum Fiilleri/ To Be

Durum Fiilleri / To Be
Yabancı bir dil olan İngilizce elbette ki dilimizle farklılıklar gösteriyor. Bu farklılıklar kelimelerde ve
telaffuzlarda olduğu gibi gramer yapısında da oldukça belirgin. Bizler bir cümle oluşturduğumuzda cümlenin
eyleminin anlatıldığı bölümü, yani yüklemi o cümlenin son bölümüne yerleştiriyoruz. Örneğin, ‘Ben hayatımı
seviyorum’ diye bir cümle kurduğumuzda, eylem olan ‘sevmek’ kişi ve gramer çekimi ile cümlenin son
bölümünde yer alıyor. İngilizcede ise eylem yani cümlenin yüklemi cümlenin hemen başında kişilerden sonra
kullanılıyor. Aynı örnek cümle İngilizceye çevrildiğinde ‘I love my life’ cümlesinde eylem hemen cümlenin
başında yer alıyor. Yani, tüm yapılar Kişi+Eylem+Nesne yapısıyla oluşturuluyor.
Tanıdık gelen bu anlatımdan sonra, bunca yol haritasının hemen başında iyi bir ayrıma varmamız gerekiyor.
İngiliz dilinin tamamı iki temel parçadan oluşuyor, bunu yeşil bir elmanın ortadan bölünmesine benzetebiliriz.
Bu yeşil elmanın bir tarafında eylemlerin olduğu yani hareket bildiren cümleler yer alıyor, diğer yanında ise
hareket bildirmeyen durum fiilleri bulunuyor.

Eylem Cümleleri
I love my life.

Durum Fiilleri
I am a happy man.

İngilizcedeki bütün cümle kalıpları aynı yapı taşlarıyla kurulduğundan bu işleyişi tekrarlayarak kolayca
kullanabileceğiz. Bu uzun yolculuğumuzdaki İlk basamağımız durum fiilleri. Öznelerimizin hemen yanına
yerleştirdiğimiz am/is/are yapıları bizlere bir durumu işaret eder. Durumdan kastımız; yer, kimlik, ruh hali,
hatta kişilik özelliklerimizdir.
l
l
l
l

Yer				I am in Ankara.
Kimlik				I am a father.
Ruh hali			I am happy.
Kişilik özellikleri		
I am a teacher.

Türkçemizde ‘O’ zamiri bir erkeği, bir kadını ya da bir nesneyi tanımlayabilir. Diğer bir deyişle ‘O geliyor’
dediğinizde gelen bay-bayan herhangi biri veya yazıcınızdan bir çıktı bile olabilir. Ancak İngilizcede bu
ve buna benzer ayrımlar çok daha nettir. ‘He is coming’ dediğinizde gelen bir nesne olamayacağı gibi bir
erkektir ya da ‘She is coming’ dediğinizde bir kağıdın yazıcınızdan çıkma ihtimali hiç bulunmuyor. ‘It is coming’
cümlesinde ise hayallerinizin kadınının gelme olasılığı bulunmuyor.
Bu sebeple, İngilizcede kolay, zor, güzel, çirkin gibi tek kelimelik cümleler Türkçemizdeki gibi aynı şekilde
yapılamaz. ‘Kolay’ (ya da tam cümle olarak ‘Kolaydır’) çevirisinin karşılığı nedir diye düşündüğünüzde, bunun
anlamı ‘easy’ değildir. Çünkü, kolay olan şeyi belirtmelisiniz, eğer herhangi birşey söz konusu ise ‘o’ ifadesinin
karşılığı ‘it’ ile başlayan bir cümle kurmalıyız. O zaman ‘Kolay.’ cümlesinin karşılığı, ‘It is easy.’ şeklinde oluyor.
İngilizceyi yapabilmeyi hedefleyen bu kitapta karşınıza kalıpsal cümleler çıkacak. Amaç, kalıp cümleleri
defalarca örneklendirerek zihnin altına, otomatik pilot denen bölüme göndermek. Konuşmanın olduğu bu
bölüme ulaşabilmek için her gramer yapısını + içerisinde, dört bölümde görüp uygulayacağız. Cümlelerin
yüklem bölümleri, hızlıca ağzımızdan çıkan bir hal aldıkça, sondan eklemeler yapacağız. Böylelikle daha uzun
cümleleri kontrol edebilmemiz, daha kısa cümlelerdeki becerimizi de yükseltecek.
Örneklendirmeler boyunca yapılmasını istediğimiz olmazsa olmaz bölüm, her yapının olumlu (+), olumsuz
(-), soru (?) ve olumsuz soru olarak (-?) yapılabilmesidir.
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(+)

Kolay.
It is easy.
- kolay olan şey belli değil ve it diyoruz.

(+?)

Kolay mı?
Is it easy?
- kolay olan şey belli değil ve it diyoruz.

(-)

Zor değil.
It is not difficult.
- not ekini kullanmak olumsuz yapıyor.

(-?)

Kolay değil mi?
Isn’t it easy?
- olumsuz soru için isn’t kısaltması başta kullanılıyor.

Önemli kelimesinin İngilizce karşılığı important. Ancak çevirimizi yaparken, önemli çevirisini ‘It is important’
olarak yapacağız. Çünkü, önemli olan nesne bilinmiyor ve onu it olarak nitelendiriyoruz. Şimdi, inceleyerek
daha iyi anlamaya çalışalım.

(+)

Önemli.

(-)

It is important.

(+?)

Önemli mi?

Önemli değil.
It isn’t important.

(-?)

Is it important?

Önemli değil mi?
Isn’t it important?

Şimdi önemli olan nesneyi belirginleştirelim. Örneğin, İngilizce önemli olsun. Bu durumda, ‘It’ ifadesini
kaldırıp yerine ‘English’ kelimesini kullanıyoruz. Çünkü artık herhangi bir şeyin önemli olduğundan değil,
İngilizce’nin önemli olduğundan bahsediyoruz. Dolayısıyla, ‘It’ kelimesi çıktı, yerine ‘English’ geldi.

(+)

İngilizce önemli.

(-)

English is important.

(+?)

İngilizce önemli mi?
Is English important?

İngilizce önemli değil.
English isn’t important.

(-?)

İngilizce önemli değil mi?
Isn’t English important?

İngilizce’de uzak kavramının karşılığı far kelimesidir. Ancak cümle olarak kurduğumuzda, yapımız ‘it is far’
şeklinde olacak. Eğer uzak olan yeri belirtirsek, örneğin ‘Eryaman uzak’ dersek, cümlemiz ‘Eryaman is far’
şeklinde olacak.
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(+)

İngilizce önemlidir.
English is important.

(+)

Harita gerekli.

(-)

İngilizce önemli değildir.

(-)

Harita gerekli değil.
The map isn’t necessary

(+?)

İngilizce önemli midir?

(+?)

Harita gerekli mi?

(-?)

İngilizce önemli değil midir?

(-?)

Harita gerekli değil mi?

(+)

İyi bir sporcu.

(+)

Türkiye iyi bir ülke.

(-)

Kötü bir sporcu değil.

(-)

Türkiye kötü bir ülke değil.

(+?)

İyi bir sporcu mu?
Is he a good sportsman?

(+?)

Türkiye iyi bir ülke mi?

(-?)

İyi bir sporcu değil mi?

(-?)

Türkiye iyi bir ülke değil mi?
Isn’t Turkey a good country?

Bir durum kolay olabilir, zor olabilir, önemli veya gerekli de olabilir. Fakat bu durum kişiden kişiye göre
değişebilir. Şahıs zamirlerinin “–i, –e” hali olarak isimlendirilen ‘object pronoun’ların başına İngilizce’de ‘için’
anlamında for ifadesini kullanıyoruz.

for

me

benim için

you

senin için

him/her/it

onun için

us

bizim için

you

sizin için

them

onlar için

Sizin için hazırlamış olduğumuz bu pratik cümlelere benzer onlarca cümle oluşturabilir, kalıpları bir çırpıda
söylenecek kadar iyi bir noktaya varmak için de bolca tekrar yapabilirsiniz.
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Bu ve benzeri yüzlerce alternatifi oluşturmak ve dilimizin kolayca dönebildiği düzeye kadar yapmak oldukça
önemlidir. Benzer onlarca aktiviteyi kendiniz yapabilirsiniz, dilerseniz bir önceki sayfada topladığınız
ifadeleri şimdi çıkartabilir ya da çıkarttıklarınızı toplayabilirsiniz de.
Rakamlar telefon numalarında, otel odası, otobüs, seri numarası gibi durumlarda dilimizdekinden farklı
olarak tek tek okunur. Örneğin, ‘Odam Park otelde 220 numara’ ise ‘iki yüz yirmi’ şeklinde bir okunuş yerine
‘iki iki sıfır’ olan bir İngilizce karşılık kullanıyoruz ve ‘My room is 220 (two two zero) at Park Hotel’ şeklinde bir
cümle yapıyoruz. Aynı kullanım telefon numaraları ve bu gibi seri numarası şeklindeki hemen her şey için aynı
şekildedir. Haydi şimdi siz de kendi telefon numaranızı bize İngilizce şekilde söyleyin ki size ulaşabileceğimiz
numarayı öğrenelim.
Kelime bilgisini (Vocabulary) arttırmak için bu konuda uzman eğiticilerin tavsiyeleri, mutlaka kulağınıza
ulaşmıştır. Örneğin, küçük kâğıtlara kelimeleri arkalı önlü yazmak, eş anlamlıları ile ilgili şemalar çizmek ya da
verilen kelime bilgisi ile küçük metinler yazmaya çalışmak. Sizlere kelimelerle ilgili başka bir yol daha gösterip,
sonrasında da hazırlanan CD rom’u olabildiğince fazla dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Kelimeleri cümleler
içinde anlamlandırmak, onları aşağıdaki gibi fotoğraflarla bağlantılandırmak ve elbette ki beynin görsel yanı
kadar işitsel bölümünü de kullanarak aynı kelime bilgisini tekrarlamak size tahmin bile edemeceğiniz kadar
yüksek oranda hatırlama şansı verir. İngilizcede kelimeler, binlerle ifade edilen sayılara ulaşıyor. Biz size en
fazla kelimeleri hatırlamanız için yeni bir yol gösterebiliriz, yol haritası size ait.
Kelime bölümleri, fotoğraflarla bağlantı yapılarak beynimizde bir imge oluşturmak ve o sözcüklerin
öğrendiğimiz gramer yapısıyla birlikte örnek cümlelerle defalarca tekrarlanması mantığı üzerine hazırlandı.
Görsel hafızamızın inanılmaz gücü sayesinde, aynı kelimeleri tekrar tekrar göreceğimiz bu kitapta ortalama
1.000 kelime öğretmeyi planlıyoruz. Bir fotoğraf ve o fotoğrafa bağlı yan kelimeler öğrendiğimiz gramer
yapılarıyla onlarca defa tekrar ediliyor. Artı olarak, kelime bölümlerinin hemen sonunda yer alan bölümde
ise kelimelerimizi tekrar kullanacağınız çeviriler mevcut. Zorluk derecesi arttığında cevap anahtarlarını
kullanın. İlk modüllerde resimler için birden fazla kelime nasıl çıkartılabiliyor ve bağlantı kurulabiliyor üzerine
açıklamalar bulunuyor. Sonraki modüllerde bu yazılı anlatımlar azalacak ve bu bağlantıları sizlerin yapmanızı
isteyeceğiz. Biz size sadece bağlantı kurmanız için gerekli/yerinde olacak yan kelime diye tabir ettiğimiz
kelime bilgisini veriyor olacağız.

Vocabulary
Bir ressam hayal edin. Ressam ya da sanatçı anlamına
gelen kelime artist. İngilizce’de –ist eki, o işi yapan
anlamına gelen eklerden biridir. Dolayısıyla art, sanat
anlamına geliyor. Resim yapmak çizerek olabiliyor, draw
çizim yapmak ya da çizmek demek. Çizilen malzemeleri
ise saklamak için hemen yanındaki çekmeceye koyalım o
da drawer.
Öyleyse bu görselle ilgili aklımıza gelebilecek
birkaç kelimeyi şöyle sıralayın.
Art, artist, draw, drawer.
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(+)

(-) Bir ressam için resim çizmek zor değil.

Bir sanatçı için resim çizmek kolay.
It is easy for an artist to draw.

(+?)

It isn’t difficult for an artist to draw.

(-?)

Bir sanatçı için resim çizmek
kolay mı?
Is it easy for an artist to draw?

Bir sanatçı için resim çizmek
kolay değil mi?
Isn’t it easy for an artist to draw?

Adres kelimesi Türkçe’deki gibi İngilizce’de de aynı.
Address. Kelimeyi biraz kesebilirsek içinden add
kelimesini alabiliriz. Add eklemek anlamında kullanılır.
Örneğin, adresinizi eklemek, üniversitede ders eklemek,
e-postada birşeyler eklemek gibi. Fotoğraftaki zarf
ise envelope olarak çevrilir. Envelope kelimesini,
resmi zarfların (en…) enlemesine olmasından
hatırlayabilirsiniz.
Öyleyse bu görselle ilgili aklımıza gelebilecek
birkaç kelime:
Address, add, envelope

(+)

Zarfın üzerine adresi eklemek
gerekli.
It is necessary to add the address on
the envelope.

(+?)

Zarfın üzerine adresi eklemek
gerekli mi?

Is it necessary to add the address on
the envelope?

(-)

Zarfın üzerine adresi eklemek
gerekli değil.

It isn’t necessary to add the address on
the envelope.

(-?)

Zarfın üzerine adresi eklemek
gerekli değil mi?

Isn’t it necessary to add the address on
the envelope?
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About kelimesinin İngilizce’de birkaç karşılığını
bulabiliriz. “Yaklaşık” ya da “hakkında” anlamlarına
gelebiliyor. Fotoğraftaki gibi küçük bir haritanın karşılığı
ise map. Harita üzerinde aradığımız bölge ise yine
tanıdık bir kelime area.
Öyleyse bu görselle ilgili aklımıza gelebilecek
birkaç kelime:
About, map, area

(+)

Bölge haritada yaklaşık 50 km.
The area is about 50 km on the map.

(-)

Bölge haritada yaklaşık 40 km değil.

(+?)

Bölge haritada yaklaşık 50 km mi?

(-?)

Bölge haritada yaklaşık 50 km değil mi?

Business kelimesi hemen her yerde iş ya da sektör
anlamına geliyor. Professional ise bir işin ustası
anlamına gelir. Öğretmek ifadesi ise teach. Çok aşina
olduğumuz teacher yani öğretmen kelimesinin –er
takısı atılmış durumu. İngilizce’de –er eki aynı –ist gibi o
işi yapan anlamında kullanılır.
Öyleyse bu görselle ilgili aklımıza gelebilecek
birkaç kelimeye tekrar bakalım:
Business, teach, professional
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(+)

Başarılı bir şube müdürü.

(-)

Başarılı bir şube müdürü değil.
She isn’t a successful branch manager.

(+?)

Başarılı bir şube müdürü mü?

(-?)

Başarılı bir şube müdürü değil mi?

Kelimelerin fotoğraflarla bağdaştırılması, onların hatırlanması için oldukça faydalı bir uygulamadır.
Öğrendiğiniz yeni kelimeleri, yeni gramer yapınızla birleştirerek örneklendirin. Aynı hedefe giden birden
fazla yol çıkartmamız gerekiyor. Yani bir kelimeyi öğrenmek için onu görmek, seslendirmek, öğrendiğiniz
yapıda örneklendirmek ve sonrasında da verilen çeviri cümleleriyle tekrarlamanın çok işe yaradığını defalarca
test ettik. Kelimeler için yapılan anlatımların sonraki modüllerde azalacağını da belirtmiştik. Ek kelimelerle
çağrışımlar yapacak ve bağlantılar kuracak kişi yine siz olacaksınız. Biz size fotoğrafla ilgili kelimeleri
yan yana İngilizce-Türkçe olarak vereceğiz, siz de onları aynı fotoğrafla birleştirmeye çalışacaksınız. Bu
düşündüğünüzden de rahat olacak, çünkü bu sizin sisteminiz, sistem sizsiniz.
Daha fazlasını yapabilmek için aşağıdaki pratik çeviri sorularına bakmanız faydalı olacaktır. Bu noktada daha
önce de önerdiğimiz gibi bir arkadaşınızdan yardım alabilir, Türkçe cümleleri size okumalarını isteyebilirsiniz.
Cevap anahtarını elinizde tutarak kendinizi kontrol edebilirsiniz. İletişimin birden fazla kişiyle ve sesle
olduğunu, ayrıca size sadece Türkçe cümlelerin okunduğunu unutmayın. Sorular uzunca zamandır sizi
bekliyordu, işte aşağıda karşınızdalar.

Review Questions
It is easy for me to speak English like this
Böyle İngilizce konuşmak benim için kolay.
1. Kolay.
It is easy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kolay değil.
Kolay mı?
Kolay değil mi?
Senin için kolay mı?
Senin için çizmek kolay mı?
Benim için çizmek kolay değil ama ressam için çizmek kolay.

2. Önemli.
•
•
•
•
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Önemli değil.
Önemli mi?

Durum Fiilleri/ To Be

•
•
•
•

Önemli değil mi?
Zarfın üzerine adresi eklemeniz önemli mi? (add/envelope)

3. Gerekli. (necessary)
•
•
•
•
•
•

Bakmak gerekli. (look)
Haritaya bakmak gerekli. (look at / map)
Adresi bulmak için haritaya bakmak oldukça gerekli. (very/find)

4. Mucizedir.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mucize değildir.
Mucize midir?
Mucize değil midir?
Bir bebeğe dokunmak mucize değil midir? (touch)

5. Bu bir doğumgünü.
•
•
•
•
•
•

Bu bir sürpriz doğum günü partisi.(surprise)
Bu senin için bir sürpriz doğum günü partisi.
Bu senin katılman için bir sürpriz doğum günü partisi. (join)

6. Türkiye bir ülke.
•
•
•
•
•
•
•
•

Türkiye güzel bir ülke.
Türkiye bizim için güzel bir ülke.
Türkiye bizim yaşamamız için güzel bir ülke.
Türkiye bizim barış içinde yaşamamız için güzel bir ülke. (in peace)

7. Kötü.
•
•
•
•
•
•

Bağırmak kötü. (shout)
Birisine bağırmak kötü. (shout at someone)
İnsanların önünde birisine bağırmak çok kötü. (in front of / people)
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8. Zordur.
•
•
•
•
•
•

Olmak zordur. (to be)
Bir mühendis olmak zor. (engineer)
Ülkemizde mühendis olmak çok zor. (quite-very)

9. Eğlenceli. (enjoyable)
•
•
•
•
•
•

Yürümek eğlenceli. (walk)
Ormanda yürümek eğlenceli. (woods)
Haftasonu ormanda arkadaşlarla yürümek oldukça eğlenceli.

10. O (kadın) bir müdür.
•
•
•
•
•
•

Başarılı bir müdür. (successful)
O işlerin üstesinden gelmek için başarılı bir şube müdürü. (manage)
O, bu büyük ofiste işlerin üstesinden gelmek için başarılı bir şube müdürü.

11. (O bir) Garson.
•
•
•
•
•
•

O, bir kadın garson.
O, restoranda yardımsever bir kadın garson. (helpful)
O, restoranda işleri çevirmek için yardımsever ve başarılı bir kadın garson. (manage)

Bu yol haritasını beraber yürürken gösterdiğiniz çabaya, güvene ve motivasyonunuza tarifsiz teşekkürler.
							
END of A1.1				
A1.1. Bölümün Sonu
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Durum Fiilleri/ To Be

Notes:
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