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                                        ******** 
                UNIT  1 

                                        ******** 
     
    
 
 
         Dear learner, 
 
        The most important part of Turkish language is suffixes. 
        Suffixes are the syllables that can change the meaning of the 
words. 
         All these suffixes join to the word and produce new words 
according to firm rules that we called “golden rules”. 
         I have used different colours for every group of suffixes. The 
colours have been used same way through out the book. I hope this 
will enable you to grasp “ the golden rule” and learn  the language 
easier. 
         I gave you the list of the colours at the begining of  Part II 
that explains which addings are they representing? Whenever you 
have doubt about, use of any colour (or suffix) please check your 
list and find the right answer. 
         I hope, You will enjoy studying this book and have a great 
success.                                      
 
 
                                                                    Mustafa Ünal Uçar. 
 
 
 
 
Please feel free to send your comments or mail order  on; 
Turkmann2k@manx.net     Turkmann2006@msn.com 
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PART    I           HOW TO READ TURKISH 
=*=*=*=*=*                    ======================= 
 
      Turkish language is read as it is written, that lets us to study it 
in two parts. 
      First of all, we must learn the pronunciation of the letters and 
words properly. This will help us to speak proper Turkish and 
allow us to put all our attention to the golden rules in the  2nd part. 
        
**Chapter  1 :     **Pronunciation of the letters :                   
*=*=*=*=*=*=*=            ======================= 
 
         ALPHABET............................................ALFABE. 
 

            LETTERS.....HARFLER 
 

        The vowels can be read as they are ; but the consonants have 
to   take a vowel which makes them to read possible ;  
 
 
A  Be  Ce  Çe  De  E 
 
Fe  Ge  Ğe  He  I   İ 
 
Je  Ke  Le  Me  Ne  O 
  
Ö  Pe  Re  Se  Şe  Te 
  
U  Ü  Ve  Ye  Ze. 
 
  ******************************* 
 
  If you read the below words loudly which have specially 
chosen; 
  Your ear will pick up some common sounds in them. We will  
highlight  these common sounds of the words coloured. That will 
be the  pronunciation of the above letter 
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A         Be      Ce   Çe 
  
art         belt      gemini  church    
aunt   bend   jam   chain 
arrow  best   january  cherish 
anklet  bet   gel   change 
almond  bent   gentle  cheque 
arm   bench  genuine  chat 
 
De      E           Fe     Ge 
 
damp        egg          faze     get   
dental  elevator  fail   game 
date   elephant   fake   gaze 
despite  eight   faith   gate 
devil   engine  fair   gail 
deck   envelope  fame   gerund 
 
Ğe               He              I               İ    
      
*soft g          happy        aboard      ink 
   hell   alive   index 
   hand   adore  impossible 
   Helen  afford  idiot 
   ham   avoid  eleven 
   Henry  attractive  inivation 
  
Je               Ke            Le         Me   
    
***           kent        lemon       mess                  
   cave   leopard  Mary 
   camel   legend  melt   
   carrot   left   may 
       cage   lenth   mate 
   carry   level   melon 
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Ne    O          Ö       Pe  
  
nephew      on            urge         paint    
neck   orange  bird   pet 
nest   own   surf   pay 
next   olive   turf   pen 
narrow  open   hurt   pach 
nectar  organ  third   pale   
  
Re             Se               Şe               Te   
            
rent         safe            shave        tent  
rail   sample  shame  temple 
relative  seldom  shake  terrible 
remedy  cent   shape  test 
rest   seven  shade  Texas 
record  sell   share   Teneriffe 
 
         
U              Ü             Ve             Ye 
 
could          huge         van          yet 
would  mule   value   yep 
pull   due   vet   yellow 
push   cure   very   yes 
hut   fume   vain   yell 
put   fuel   vent   yet 
 
 
                                             Ze    
           
                                             zap. 
     zenith  
                            
                  ************************  
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**Turkish alfabe contains 8 vowels and  21 consonants in total --
29 letters. 
 
**The vowels can be read as they are  ; 
 
        a  -  e   ı  -  i   o  -  ö  u  -  ü 
 
**The consonants take a vowel when they want to be read as a 
letter ; 
 
be         ce         de          fe          ge         he          le         me ....etc. 
 
*If you study each consonant with eight vowels as shown in below 
list; that will help to pronounce entire Turkish  words properly. 
 
Example: 
 
Ba be  bı bi  bo bö  bu bü  
           end the other way............ 
Ab eb  ıb ib  ob öb  ub üb. 
                    -------------------------------------- 
Ca ce  cı ci  co cö  cu cü 
   
Ac ec  ıc  ic  oc öc  uc üc 
                    --------------------------------------- 
Ça çe  çı çi  ço çö  çu çü 
 
 Aç eç  ıç iç  oç öç  uç üç 
                     --------------------------------------- 
Da de  dı di  do dö  du dü 
 
Ad ed  ıd id  od öd  ud üd 
                    ---------------------------------------- 
Fa fe  fı fi  fo fö  fu fü 
 
Af ef  ıf if  of öf  uf üf 
                     ------------------------------------ 
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Ga ge  gı gi  go gö  gu gü 
 
Ag eg  ıg ig  og ög  ug üg 
                    -----------------****-------------------- 
 
Ğa ğe  ğı ği  ğo ğö  ğu ğü 
   pronunciation of this letter will be explain  
Ağ eğ  ığ iğ  oğ öğ  uğ üğ 
                     ----------------****--------------------- 
Ha he  hı hi  ho hö  hu hü 
  
Ah eh  ıh ih  oh öh  uh üh 
                     ------------------------------------- 
Ja je  jı ji  jo jö  ju jü 
                 sounds like as  in      de **ja** vü 
Aj ej  ıj ij  oj öj  uj üj 
                     -------------------------------------  
Ka ke  kı ki  ko kö  ku kü 
 
Ak ek  ık ik  ok ök  uk ük  
                      ------------------------------------- 
La le  lı li  lo lö  lu lü 
 
Al el  ıl il  ol öl  ul ül   
                       ------------------------------------- 
Ma me  mı mi  mo mö  mu mü 
 
*m em  ım im  om öm  um üm  
                      -------------------------------------  
Na ne  nı ni  no nö  nu nü 
 
An en  ın in  on ön  un ün   
                      ------------------------------------ 
Pa pe  pı pi  po pö  pu pü 
 
Ap ep  ıp ip  op  öp  up  üp  
                      ------------------------------------ 
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Ra re  rı ri  ro rö  ru rü 
 
Ar er  ır ir  or ör  ur ür 
                       ----------------------------------- 
Sa se  sı si  so sö  su sü 
 
As es  ıs is  os ös  us üs 
                      ----------------------------------- 
Şa şe  şı şi  şo şö  şu şü 
 
Aş eş  ış iş  oş öş  uş üş 
                       ----------------------------------- 
Ta te   tı ti  to tö  tu tü 
 
At et  ıt it  ot öt  ut üt 
                        ----------------------------------- 
Va ve  vı vi  vo vö  vu vü 
 
av  ev  ıv   iv  ov öv  uv üv 
                       ------------------------------------ 
Ya ye  yı yi  yo yö  yu yü 
 
ay  ey  ıy iy  oy     öy  uy     üy 
                     ------------------------------------ 
Za ze   zı zi  zo zö  zu     zü 
 
Az ez  ız iz  oz öz  uz      üz 
 
                              ------------------------------ 
****Sound of “soft g “will  explain in next chapter. 
****As you have noticed the vowels are giving sound to the 
consonants. 
         If you study and learn these consonants in all possible forms ; 
You can pronounce any word you like. 
 
                              ****************** 
**************************************************** 
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**Chapter  2 :            **SYLLABLES  
*=*=*=*=*=*=*=                ================ 
                  
            Turkish language is based on syllabic meter. 
         ======================================== 
         Syllable is the letter group which can be read in one go. 
         ********************************************* 
         Syllables produce the words. A syllable can be a meaningful 
word as its own, as well as being part of a word. 
 
**Examples : 
  *Sometimes two letters can make a syllable as a meaningful 
word, as well as being part of a word; 
 
Aç  Ad  Af  Ağ  Ah  Ak  
 
Al         An  Ar  As  Aş  At   
 
Av          Ay  Az  Ek  El  Em   
 
En           Es  Eş   Et   Ev  Ey    
 
Ez  İç  İl  İn  İp  İs   
 
İş  İt          İz  Of  Oh  Ok   
 
Ol  On  Ot  Ov  Oy  Öç         
 
Öd  Öf  Öl   Ön  Öp  Ör  
 
Öt  Öv   Öz  Uç  Un  Ur  
 
Ut   Üç  Ün  Üs   Üt   Üz 
 
Bu   Su  Şu  Ne  Ve  Ye ….etc. 
 
            ************************************* 
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  *Sometimes three letters can make a syllable as a meaningful 
word, as well as being part of a word; 
 
Alt  Ant  Ast  Art  Aşk  Üst         
Bağ     Bak  Bal      Bar         Bas        Baş     
 
Bay  Bej  Bel         Ben  Beş       Bey 
Bez          Bil             Bin  Bir  Bit          Biz  
 
Bol        Boş        Boz            Böl  Bön   Bul  
But  Buz  Bük  Cam  Can  Caz         
 
Cep        Cet         Çak  Çal  Çam  Çan  
Çap   Çar  Çay  Çık        Çek  Çil          
 
Çip  Çit          Çiz  Çöl          Çöp        Dağ        
Dal   Dam  Dar         Dik        Dil         Din          
 
Dip         Diz  Don        Dul        Dur  Duş    
Dut   Duy         Fal        Far  Fas  Fay  
 
Faz  Fer  Fes           Fil          Fin  Fiş          
Gar        Gaz   Geç   Gel  Gen  Ger  
 
Gez        Göç   Gök       Göl          Göm  Gör 
Göz         Gül        Gün  Gür  Güz           Hac 
 
Hak  Hal   Ham  Han  Hap       Has         
Hat  Haz       Hem  Her  Hep  Hiç 
 
Kaç        Kal          Kan       Kar     Kas  Kaş    
Kat       Kay         Kaz  Kek  Kel       Kem 
 
Kep  Kes   Keş  Kıl            Kır  Kış          
Kız        Kil         Kim   Kin            Kip     Kir   
 
Kis  Kol        Kor  Koş          Kot  Kov         
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Koy  Koz  Kök       Kör        Köy   Köz  
Kul  Kum  Kur  Kül   Küp  Kür 
Küs  Laf   Laz  Maç  Mal  Mat 
 
Mil  Mir  Mop  Mor  Mum  Muş 
Muz  Nal  Nam  Nar  Naz  Nem 
 
Net  Ney  Nur  Org  Örf   Pak   
Pas  Pay  Pek  Pes          Pil  Pim  
 
Pis             Pop  Poz  Pus            Put  Rab         
Ray  Ren  Rol  Sac  Saç  Saf   
 
San  Sap  Say  Saz          Seç  Sek  
Sel           Sen        Ses  Set  Sev   Sık  
 
Sır  Sil  Sim  Sis          Siz          Sol  
Son  Sor        Sos   Soy  Sök      Söz   
 
Suç  Sur  Süs  Süt  Sal  Sam  
San  Sap  Sen  Ser  Sık  Sis  
 
Taç  Tad   Tam   Tan  Tar  Tas  
Tas  Tat  Tav  Tay  Ust  Var         
 
Ver        Vur           Yar  Yas  Yas  Yat  
Yaz        Yel  Yem  Yen  Yer  Yok  
 
Yol  Yoz  Yön  Yüz        Zam  Zan   
Zar  Zat       Zil  Zor……….etc. 
 
     ******************************************** 
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  **Sometimes four letters can make a syllable as a meaningful 
word, as well as being part of a word; 
 
Bant            Berk   Bent   Borç    
Burç    Burs   Büst            Cant   
 
Celp   Cenk   Cılk   Cilt   
Cins   Çark           Çift   Darp           
 
Denk   Dert            Dinç   Dost   
Dört    Fark   Fert             Film            
 
Garp           Genç           Halk   Halt   
Harç   Harp           Hınç   Hint   
 
Hurç   Kalk   Kamp  Kalp  
Kart            Kask   Kent    Köşk   
 
Kulp           Kurs   Kurt            Kürk           
Kürt   Linç   Lüks   Malt  
 
Mart            Mask  Mert           Mest   
Meşk  Morg  Mülk   Park    
 
Para   Pist   Raks   Rant  
Rast   Renk   Rest    Sarp   
 
Semt   Sert             Sırf     Sırt             
Sirk   Sörf   Şans   Şark   
 
Şart   Şevk   Şort   Tank   
Terk   Ters            Test   Tost   
 
Tunç   Turp            Türk           Zamk 
Zevk…......etc. 
 
                   ***************************** 
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  * Sometimes even a letter can make syllable  ; 
 
Aba   Acı   Açı   Ada   
Aga   Aha   Ala   Ama 
Ana   Anı   Ara   Arı   
 
Asa   Ata   Ayı   Aza 
Ebe   Efe   İki   İri   
 
İyi   Oba   Oto   Ölü   
Ulu   Üye …………...etc. 
 
Akıl    Anıt   Araç   Arap   
Arık   Ayıp   Azur   Ecel 
 
Eder   Eğer   Ehil   Ekim 
Ekin   Ekip   Elek   Elem   
 
Emek  Emir   Enik   Erik  
Eser   Esir   Eşek   Etek   
 
Ilık   Işık   Itır    İkiz  
İlik   İsim   Ocak   Odun   
Ofis    Okul   Oluk   Olur 
Omuz  Onur   Orak    Otuz   
 
Oyun  Ödül   Öküz   Ölüm 
Ömür  Özür   Ucuz   Uçuk 
Ulus   Umut  Uşak   Uyum 
Uzak    Uzun   Ürün   Üzüm   …..etc. 
  
*************************************************** 
       We have learned two, three and four letters syllables which 
were meaningful words. 
       Every syllable has a vowel. If  the word contains more than 
one syllable, generally it takes similar sound vowels, that makes 
the sound of speaking in harmonious.      
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 Let’s devide the vowels in two groups according to their sounds  : 
 
                         Thick vowels  :  a      ı             o      u. 
 
                         Thin vowels    :  e      i             ö      ü 
 
***In below examples, the colours distinguish the different 
syllables in a word. 
***First read them as a syllable then read it as a word. This will 
help you to understand and learn “syllabic meters”. 
 
**Examples for the thick vowel : 
 
Adaylar  Afacan               Akasya  Alacaklı 
Anamal  Ananas        Anamurlu  Anapara 
Ankara   Antalya       Armut  Asuman       
Aşçılar  Atakan  Avrasya  Avukat   
 
Aybaşı  Azınlık  Babacan  Bacacı 
Bacanak  Badanacı       Bakkal  Bakıcılar 
Balayı   Balıkçı   Başlangıç   Bavulcu 
Baykuş  Bolluk  Borsacı       Bulut              
 
Bunalım   Bursalı  Canan  Candan  
Çadır          Çakal  Çakıltaşı  Çalıkuşu 
Çarşaf       Çarşamba  Çarıkçı    Çayır   
Çınar  Çocuklar       Çolak  Çorapçı   
 
Çuvaldız  Dalaman  Dalgıç        Dalkavuk 
Davulcu   Dazlak   Dokunaklı  Dolaşım 
Dolunay        Dondurma  Dopdolu  Dumlupınar 
Durum   Duruşma        Duygulu  Duygusuz 
 
Falaka  Falcı   Falçata        Fasıl  
Fatura  Fırıldak   Fırıncı           Fukara 
Fular   Halıcı  Hamamcı  Hanım 
Hasırcı        Hatıralar  Hayat   Hınzır  
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Hıyar          Horasan        Horoz          Hortum   
Hububat  Hukukçu  Hukuksal  Huzurlu 
Kabak          Kaçak  Kadavra  Kadınlar        
 
Kalamar  Karakol  Karaman     Kasaba 
Kasap   Kılçık         Kılıç            Kırlangıç 
Kıvırcık  Kızılcık  Konuk         Konut  
Koyuncu          Kutular  Makara  Makasçı 
 
Manav  Marangoz        Marul       Masal 
Masura  Mazbata  Mısırcı  Muşamba 
Palamut  Paralı  Parasız  Parola 
Pasaklı  Patron  Pınar    Pırasa 
 
Portakal  Salata   Samanlık  Saray  
Satılık        Savunma   Sazcı   Sıradan 
Sırmalı  Sızıntı  Solunum        Sorgulama 
Soygun        Subaşı  Suçlular  Suçsuzluk  
 
Sulama   Sultan        Sundurma  Suzan   
Tabaka   Tarakçı         Tarhana        Tarım          
Tarla   Tasarım  Tavan  Tavuk       
Tavuzkuşu  Tılsım         Tırmık          Tırnak   
 
Tornacı  Tulum   Tulumbacı        Turşucu 
Tutsak        Tuzluk  Ufacık  Ulaşım             
Ulusal  Umutlu       Unutkan      Vapur                 
Zodyak  Zorluklar.................etc.  
 
   ***********************   
******If you use a vowel from different sound of group in a word, 
you will notice that will be difficult to read it as well as spoiling  
the sound harmony.          
              Right   wrong 
Examples ;   Pasaklı   paseklı 
     Suçsuzluk   Suçsizluk 
     Ulaşım   Uleşım ….etc.             
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**Examples for thin vowels : 
 
Bebek  Becerikli   Beden  Bekçi 
Belde  Bereket   Besici  Bezelye 
Biçerdöver Bilet     Bilim   Birikim 
 
Bitişik  Cehennem           Ceket          Cemiyet  
Cennet   Cereme   Ceset         Ceviz 
Çelik           Çekiç            Çeşit    Çevik 
 
Çeyiz          Çilek    Defter  Demet 
Demir  Denetim   Derin   Dilek 
Dilim   Diriliş       Dönüşüm    Düzenli      
 
Düzensiz  Düzlük   Edremit  Elek 
Emek    Eğitim    Eğitmen  Etek  
Eziyet   Gelişim   Genetik  Gerilim  
 
Gezinti  Giyecek    Gömlek   Gözetim 
Gözlük    İçecek   İçerik   İletişim 
İplik        İleri    İyilik   İzleyici 
 
Kerevit  Kereviz   Keser  Keseciler 
Kilim   Kilit    Kimlik   Kiremit 
Kişilik  Kişisel   Kötülük  Kötürüm 
 
Küçük   Küllük   Kültürel  Medeniyet 
Mercimek  Mertebe   Mesele  Meziyet 
Millet     Mimber   Minder  Mücevher 
 
Müdür  Mühendis           Mühür  Mülkiyet 
Öğrenci   Öğretmen   Ölümcül  Önder 
Önlük      Özgürlük   Örümcek  Özgürlük 
 
Pekmez  Peksimet   Pelerin  Pembe 
Pencere     Perde     Peynir  Tebeşir  
Teneke          Tencere      Terlik         Tertipli 
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Tekstilci  Temizlikciler  Tüketim    Üçüncü 
Ülke   Üniter      Üretim    Üstünlük        
Ütücü   Üyelik   Vekil  Veresiye 
 
Verimli     Vergiler     Vezir  Yedek 
Yemeni  Yenilik   Yiyecek   Yönetim     
Yükseliş  Zeytin     Zengin           Zihinler   
Zincirler     Ziynet.  
=============================================== 
 
****While you are reading “soft g” extend the vowel before soft g 
little bit longer : 
 
Ağlamak   - aalamak  Bağlamak - baalamak   
Beğendik - beeendik  Değer - deeer 
 
Değil - deeil   Değirmen - deeirmen 
Öğretmen  - ööretmen  Eğlence  - eelence  
 
Eğri   -  eeri    Mağlup - maalup 
Sağlam - saalam  Soğuk - soouk 
 
===============================================   
  ***************************** 
        These words are not in sound harmony because ; They are 
either noun compounds ( two nouns used together) or not Turkish 
origin.  
 
          *** Exceptional words ;    I    
  They might have been adopted from another language as 
French, English, Arabic, Persian…..etc. 
 
                          Examples………………..Örnekler 
 
Acayip  Antika  Asimilasyon  atmosfer 
Biblo  Büro   Bürokrat   Cesur 
Cevaplar  Ceza   Destur    Detaylar 
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Divan  Dizayn  Eflatun   Efor 
Eskimo  Entari  Eşkiyalar   Eşya 
Etamin  Fabrika  Fakir    Fanatik 
Ferhat  Federal  Ferhat   Ferhunde 
Filo   Finans  Garanti   Garip 
 
Haber  Harbiyeli  Hayalet   Hilafet 
Hurafe  İhanet  İlahiyat   Kafeterya  
Kalem  Klasik  Kefalet   Laiklik 
Lanet  Limon  Liyakat   Melon 
Münafık  Performans Periyot   Pratik  
 
Pilot   Piyano  Selamet   Sigara 
Silikon  Sinema  Siyaset   Tercüman 
Ticaret  Trafik  Uranüs   Ultimatom 
Vantilatör  Vibratör  Zebra   Zürafa  
 
  **************************************** 
Exceptional words  ;    II 
 
*!*!*! These words are Turkish origin but noun compounds ( using 
two different nouns together as a word ) 
 
Atatürk  Ata   Türk    bilgisayar  bilgi sayar 
günaydın  gün   aydın  karagün  kara   gün 
   ====================== 
 
*!*!*!    If these foreign origin words take any suffix ; We must 
apply our rule as we have learned earlier ; 
                        –according to last vowel of the word – 
 
        Entari  Entariler  Entarimiz 
        Cevap  Cevaplar  Cevapsız  
   ======================= 
***In further chapters we will give more explanations and 
examples about the vowel harmony. 
             ******************************* 
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REVIEW    1               
=*=*=*=*=*                          
*****In chapters one and two, we have learned that we can read 
the vowels as they are. 

Turkish Language has to be read as it’s written. Consonants 
are soundless letters that’s why they have to take a vowel. The 
vowel can take place either before or after consonant. 
  We’ve showed on our list every way possible that any 
consonant might be used in entire language. 
  We have learned that Turkish Languge based on syllabic 
meter. 
      Syllables may contain two, three or four letters, and every 
syllables have to have a vowel. 
 
*****If you study these chapters patiently and learn the 
pronunciations  properly once for all; 
*****You can speak the language properly and in part two;  
   You can put all your attention to learn other rules!  
 
If you can read below article without stuttering and your ears 
satisfied with the result!!    Further lessons will be easier, and your 
success rate will be higher…                End of Part one    *** 
              
                           Türkiye, Türkler ve Türkçe….. 
    
        Dünya haritasına bakınız lütfen, Türkiye’nin Avrupa kıtası ve 
Asya kıtası arasında doğal bir köprü olduğunu fark eder ve kıtaları 
birleştirdiğine şahit olursunuz. 
        Çok ilginçtir, Türkler modern yaşam tarzları ve Avrupalı 
görünümlerine rağmen, sıkıca bağlı oldukları aile yapısı ve kültürü 
ile tamamen Asya’lıdır. Bu yapısı ile doğu ile batının insanları 
arasında  uzlaştırıcı bir denge oluverir. 
 Türkçe ise İlahi Emirlerin ve huzur reçetesi İslam Dininin 
lisanı Arapça ile Latin alfabesi arasındaki  korkunç farklılığı  adeta 
yok edip yatay bir geçişle anlaşılır kılar birbirine  çok uzak olan 
dilleri birleştirir.                                
                                                                          Mustafa Ünal Uçar. 
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                                 ******* 
              UNIT 2   
                ******* 
                       PURPOSE OF THE COLOURS   
 
*****BLACK :  All English explanations are written in black.  & 
Tense suffixes  :  As present continuous   iyor–ıyor–uyor–üyor,                          
                              as simple present           r–ir–ır–ur–ür–ar–er,                
      as simple past tense     di–dı–du–dü–ti–tı–tu–tü, 
       as future tense         ecek – acak …   etc. 
*****BLUE :  All Turkish explanations are written in blue. 
*****GRAY :  Plural suffixes “ler – lar” are written in gray. 
*****PLUM :  Noun cases are highlighted by this colour. & 
      inclination :  e – a        emphasize  :    ı–i   u–ü   
      in / at / on   : de–da       from           :    den–dan. 
*****RED :  Titles – head lines – important explanations  & 
                              infinitive suffixes  mek – mak   
                      numeral adj.         5er  9ar    10larca  100lerce  
                              grades of adj.        kadar ...  -daha ...  -ki   en … 
*****GREEN  :  Welding letters are highlighted by this colour, 
       y – n – s – ş. 
*****ORANGE:  Variable letters are highlighted by this colour. 
       p – b    ç – c k – ğ  t – d   & 
        conjuctions :   ken. 
*TURQUOISE :   Personal suffixes are written in turquoise ; 
       m – ım – im  – um – üm  
       n  – sın – sin – sun – sün  
       dır – dir – dur – dür – tır – tir – tur – tür   
       ız –      iz –       uz –      üz   –   k  
       nız –    niz –     nuz –    nüz     
                               sınız – siniz – sunuz – sünüz  
       ler    –   lar 
*****PINK :   Question suffixes  :   mı – mi – mu – mü  & 
       Negative suffixes  :   me – ma 
    ****************** 
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PART    II           HOW TO SPEAK TURKISH 
=*=*=*=*=*                    ======================= 
  
**Chapter  3 :          NOUNS........İSİMLER                           
*=*=*=*=*=*=*=                ------------------------------ 
 
Nouns are the names of the objects, subjects, and places. Once 
more we will distinguish the syllables by using different colours. 
 
Word   :  Kelime  Fridge  :  Buzdolabı 
Book          :  Kitap               Cooker         :  Ocak   
Notebook   :  Defter              Oven            :  Fırın 
Pencil          :  Kalem             Bed              :  Yatak 
Letter          :  Mektup           Quilt             :  Yorgan 
Newspaper  :  Gazete            Blanket         :  Battaniye 
Magazine    :  Dergi              Settee            :  Kanepe 
School         :  Okul               Tray              :  Tepsi 
House          :  Ev                   Plate             :  Tabak 
Garden        :  Bahçe             Fork              :  Çatal 
Room          :  Oda                 Spoon            :  Kaşık 
Shower        :  Duş                 Knife                  :  Bıçak 
Kitchen        :  Mutfak            Saucepan       :  Tencere 
Table           :  Masa              Frying pan     :  Tava 
Chair           :  Sandalye       Glass              :   Bardak 
Carpet         :  Halı                Cup                :   Fincan 
Curtain        :  Perde              Iron               :   Ütü 
Window      :  Pencere         Television      :   Televizyon 
Door            :  Kapı               Telephone      :   Telefon 
Wall            :  Duvar             Mirror             :   Ayna 
Picture        :  Resim              Towel            :   Havlu 
Wardrobe   :  Gardrop  Brush             :   Fırça 
Shampoo    :  Şampuan         Key                :   Anahtar 
Soap           :  Sabun              Lock               :   Kilit 
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*****To define a single noun, we use in English : 
 
                   = If the noun starts with a consonant    “ A ” 
       a book a pen  a table a chair......etc. 
 
                   = If the noun starts with a vowel           “ An ” 
       an oven an orange      an apple an egg.......etc. 
 
*****To define a single noun in Turkish we put   “ a – an ” ;   Bir ’  
before the noun.              ------------    ------ 
     Examples  : 
                                    --------------                    a / an  
                                                                        ----------- 
 Notebook    Defter  bir defter 
 Letter                              Mektup          bir mektup 
 Carpet                             Halı               bir halı 
 Window                          Pencere         bir pencere 
 Oven                               Fırın   bir fırın 
 Spoon                             Kaşık            bir kaşık 
 House                              Ev                 bir ev 
 School                             Okul              bir okul 
 Garden                            Bahçe            bir bahçe 
 Picture                             Resim           bir resim 
 Curtain                            Perde  bir perde 
 Wall                                Duvar  bir duvar 
 Cup                                 Fincan  bir fincan 
  
******To be able to make plural noun in English, according to the 
end of noun ; we add :   s  -   es  -  ies  or, we change it completely. 
      ------------------ 
  Books         schools   carpets         pictures          cups........ 
  Boxes              matches       brushes        potatoes   
  Flies                ladies           candies. 
 
***Sometimes the noun changes completely : 
  Child   :  children          mouse  :  mice             man  :  men.......etc. 
 



 26

******To be able to make plural noun in Turkish  
           According to the last vowel of the noun we add  : 
If the last vowel of the noun is thick vowel.........lar. 
If the last vowel of the noun is thin vowel...........ler. 
 
Example  :  
-----------               Single              Plural 
   Room                 oda                  odalar 
   Plate                   tabak               tabaklar. 
   Chair                  sandalye          sandalyeler 
   Blanket               battaniye         battaniyeler ........etc. 
     
  
******In English, if the noun is more than one, even if it is 
numbered the noun has to be plural as ; 
 
Two books     four boxes     five ladies      ten children      ......etc. 
 
******In Turkish, if the noun is  numbered ; it doesn’t have to be 
plural. 
                 Room /  2 rooms        oda    /   iki oda     ( not!  odalar) 
                 Plate  /  5 plates          tabak /   beş tabak ( not!  tabaklar) 
 
Let see the nouns in single, plural and numbered form in a list: 
 
                    Noun        single         plural        numbered 
Book    kitap  bir kitap kitaplar iki  kitap 
Bed             yatak        bir yatak    yataklar    altı yatak 
Towel         havlu        bir havlu    havlular    dokuz  havlu 
Armchair   koltuk  bir koltuk  koltuklar üç koltuk 
School        okul          bir okul      okullar      üç okul  
House         ev            bir ev         evler          yedi ev 
Magazine   dergi  bir dergi dergiler sekiz dergi 
Pen    kalem  bir kalem kalemler iki kalem 
Garden        bahçe        bir bahçe   bahçeler    beş  bahçe 
 
**************************************************** 
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**Chapter 4 :           NOUN COMPOUNDS                           
*=*=*=*=*=*=*=               -------------------------------- 
 
*****When we use two nouns together; one belong to another, we 
call it noun compounds. 
 Proper noun compound: 
Whatever is belong to a proper noun, we express it as in this form: 
 
Ali’s         father 
-------       -------                  Dawn’s house        Jack’s car 
Genitive       Qualified 
   case                  by 
 
Genitive case :  This element shows the owner. We use this in 
English by adding a seperated  ‘s  to the proper noun. 
 
Jack’s          Dawn’s       Hasan’s        Atatürk’s .......etc. 
 
                         ‘s     :        ın  ( in /un / ün )  
 
We will do it in Turkish : 
 
If the noun ends with a consonant suffix will be  : 
                                                                          ın /    in /   un /   ün 
 
If the noun ends with a vowel suffix will be         : 
                                                                        nın /  nin / nun / nün 
****************************************************** 
        ****Reminder!!! 
                                N   is a welding letter. 
     In Turkish Language, generally we do not use two vowels 
consecutively. If the word ends with a vowel and takes suffix 
which is starting with a vowel, we put a welding letter between the 
two vowels. We’ve three welding letters. We’ll learn them in the 
end of  chapter 5. 
 
****************************************************** 
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Examples : 
Ahmet’s        Ahmet’in                   Ali’s              Ali’nin 
Hasan’s         Hasan’ın                    Mustafa’s      Mustafa’nın 
Orhun’s         Orhun’un                   Burcu’s         Burcu’nun 
Atatürk’s       Atatürk’ün                 Hüsnü’s        Hüsnü’nün 
 
As you’ve noticed vowels of suffixes are changed according to the 
last vowel of the noun. We’ll give plenty examples about the 
vowel harmony ;     
  
if the last vowel of the noun is  suffix will be    if the last vowel of the noun is  suffix 
will         e / i     ………  in              a / ı     ……… 
 ın 
           ö / ü    ………    ün             o / u    ………   
 un  
                             ======================== 
Qualifed by :    This element shows the belonging. It doesn’t take 
any adding in English. But, it takes in Turkish. 
 
If the noun ends with a consonant the suffix will be ;     ı     i    u    
ü                                                                               
If the noun ends with a vowel the suffix will be      ;   sı   si   su   
sü                                                                                  
      
               ‘’  s   ‘’      is a welding letter. 
 

Pen     Kalemi   Cat              Kedisi 
Orange    Portakalı   Table           Masası 
Doctor    Doktoru   Overcoat     Paltosu 
Manager    Müdürü   Iron             Ütüsü 

 
    We have learned both elements now, Let’s use them together : 
 
         Ahmet’s   pen    Ahmet’in   kalemi 
         Hasan’s    orange                   Hasan’ın    portakalı 
         Orhun’s    manager                Orhun’un   müdürü 
         Atatürk’s  doctor                    Atatürk’ün doktoru   
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Ali’s cat                      Ali’nin   kedisi 
Mustafa’s table           Mustafa’nın  masası 
Burcu’s    iron             Burcu’nun    ütüsü 
Hüsnü’s   overcoat      Hüsnü’nün   paltosu 
                                   ---------------------------- 
***Reminder 
****Mentioned earlier, Turkish language is read as it’s written. If 
the pronoun is  an English name, we should chose the suffix 
according to the sound of reading. 
   ************************ 
Common noun compound : 
 
Name of the book Colour of the house      Rules of the game 
 
                ***Just immagine the above examples as : 
 
Book’s name   House’s colour      Game’s  rules 
 
In Turkish Language, common noun compound rules apply as 
proper noun rules. The only difference is, we do not seperate the 
suffix as  ‘s .  
 
 ***The English side of below examples are written grammatically 
wrong. We used them just to explain the Turkish side of it easier. 
 
Student’s pen   Öğrencinin  kalemi 
School’s garden   Okulun  bahçesi 
          Garden’s gate   Bahçenin  kapısı 
          Home’s  window  Evin  penceresi   
            Policeman’s horse  Polisin  atı 
            Cat’s mother   Kedinin annesi                
    ****The only difference is between proper and common nouns 
seperating the suffix with an apostrophe. 
 
Ahmet’s wife.....................Ahmet’in  karısı           
                  Car of the year...................Yılın arabası 
                    World’s climate................ Dünya’nın iklimi 
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More examples to the proper noun compounds ; 
 
Bahattin’s wife                      Bahattin’in eşi 
Yüksel’s husband                  Yüksel’in eşi 
Tülay’s daughter           Tülay’ın kızı  
Hayriye’s daughter                  Hayriye’nin kızı 
Burcu’s mother                      Burcu’nun annesi 
Cüneyt’s father                       Cüneyt’in babası   
        
       If the name is foreign, Then our suffix should come according 
the sound of reading the last vowel ;                                                    
George’s teacher   George’un öğretmeni 
Jack’s house    Jack’in evi 
Dawn’s car    Down’un arabası 
Peter’s notebook   Peter’ın defteri 
Mark’s pen    Mark’ın kalemi 
Brian’s school    Brian’ın okulu 
Lisa’s table    Lisa’nın masası 
Brenda’s chair    Brenda’nın sandalyesi 
Tracy’s cat    Treysi’nin kedisi 
Jacky’s father    Jacky’nin babası 
Katie’s uncle    Katie’nin amcası 
Johny’s student    Johny’nin öğrencisi 
More examples to the common noun compounds ;            
                                Grammatically wrong 
Name of the cat   (cat’s name)  Kedinin adı 
Door of the house  (house’s door)  Evin kapısı 
 
Window of the car  (car’s window)  Arabanın camı 
Mayor of the town  (town’s mayor)  Kasabanın başkanı 
 
Mother of the cat  (cat’s mother)  Kedinin annesi 
Garden of the Heaven(Heaven’s garden) Cennetin bahçesi 
 
Price of the fruit   (fruit’s price)              Meyvenin fiyatı 
Story of the crime  (crime’s story)  Suçun hikayesi 
***************************************************  
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*=*=*=*=*=*=*=**************************=*=*=*=*=*=* 
EXERCISE 1 
========== 
     Please translate the below noun compounds  in Turkish, as they 
are in examples. Remember! if  English names will take suffix; 
apply it as  according to sound of  last vowel or consonant. 
 
Mustafa’s book   Mustafa’nın kitabı  
 
Mehmet’s newspaper    Mert’s school   
Esin’s garden     Ali’s room    
Cemile’s chair     Hatice’s pictures  
Suat’s forks     Yakup’s towels   
Begüm’s key     Ömür’s car   
Muhsin’s houses    Veli’s table 
Murat’s blankets     Derya’s eyes 
 
Bob’s pen     Bob’un kalemi          Amy’s house    Amy’nin evi 
          
Gregory’s father    Rowley’s mother  
Mandy’s aunt     Jame’s brother   
Katie’s friends     John’s neighbours  
Tim’s students     Joe’s lawyer   
Andrew’s tailor     Mary’s barber   
Helen’s sisters     Alan’s teacher 
Robert’s doctor     Micheal’s manager 
 
Power of the engine Motorun gücü 
 
Names of the students    Name of the story  
Name of the book     Colour of the door 
Colour of the car     Price of the car 
Price of the house     Taste of  the fruit 
  
You’ll find the answers of the text at the beginning of  the next 
unite.  
                             ******************* 
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ANSWERS   1             (Matches with exercise 1 ) 
========== 
    Noun compounds are in Turkish as in examples. Suffixes of 
English noun changed according to the sound of  last vowel or 
consonant. 
 
Mustafa’s book   Mustafa’nın kitabı  
 
Mehmet’in gazetesi    Mert’in okulu   
Esin’in bahçesi     Ali’nin odası    
Cemile’nin sandalyesi   Hatice’nin resimleri  
Suat’ın çatalları     Yakup’un havluları   
Begüm’ün anahtarı    Ömür’ün arabası  
Muhsin’in evleri    Veli’nin masası 
Murat’ın battaniyeleri    Derya’nın gözleri 
 
Bob’s pen      Bob’un kalemi     Amy’s house   (Eymi)Amy’nin evi 
          
Gregory’nin babası    Rowley’nin annesi  
Mandy’nin teyzesi    Jame’nin erkek kardeşi  
Katie’nin arkadaşları    John’un komşuları  
Tim’in öğrencileri    Joe’nun avukatı   
Andrew’ün terzisi    Mary’nin berberi   
Helen’in kızkardeşleri   Alan’ın öğretmeni 
Robert’ın doktoru    Micheal’ın müdürü 
 
Power of the engine Motorun gücü 
 
Ögrencilerin adları      hikayenin adı  
Kitabın adı     kapının rengi 
Arabanın rengi     arabanın fiyatı 
Evin fiyatı      meyvenin tadı   
 
Total right answers    Total wrong answers 
 
                               ******************* 
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                            ******* 
       UNIT 3 
         *******    
**Chapter  5 :           PRONOUNS........                           
*=*=*=*=*=*=*=               ------------------------- 
 
POSSESSİVE PRONOUNS .                                                            
My                  Benim                        Our               Bizim 
Your               Senin                          Your             Sizin 
His/her/its       Onun                          Their            Onların 
 
**In English we use possessive pronouns with other nouns as ; 
 
My father    Your house     His book   Her cat 
Its tail           Our school     Your table   Their garden......etc. 
 
     **** 
My friends    Your students      His doctors      Her cars 
Its ears    Our neighbours    Your houses    Their children….etc. 
 
**In Turkish ; We add personal suffix  to the belongings as we 
have done it in noun compounds. 
 
Let’s learn personal suffixes 
 
                            noun ends with vowel       noun ends with 
consonant 
                            ---------------------------       ---------------------------
--- 
My       Benim  noun + m    noun + im 
Your    Senin  noun + n    noun + in 
His/her Onun  noun + si    noun + i 
Our       Bizim  noun + miz   noun + imiz 
Your     Sizin  noun + niz    noun + iniz 
Their    Onların  noun + leri    noun + leri   
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**Reminder :  Vowel of  suffix always changes according to the 
last vowel of the main word. 
 
Examples  : 
               Pen :  Kalem             Orange : Portakal      School : Okul 
 
My  Benim kalemim  portakalım  okulum 
Your  Senin  kalemin  portakalın  okulun 
His/her Onun  kalemi  portakalı  okulu 
Our  Bizim kalemimiz portakalımız okulumuz 
Your  Sizin  kaleminiz  portakalınız okulunuz 
Their  Onların  kalemleri portakalları okulları 
                      -------------------------------------------------- 
                Carpet : Halı            Magazine : Dergi       Towel : Havlu   
 
My  Benim halım  dergim  havlum    
Your  Senin halın  dergin  havlun     
His/her Onun halısı   dergisi  havlusu 
Our  Bizim halımız  dergimiz   havlumuz 
Your  Sizin halınız  derginiz   havlunuz 
Their  Onların halıları  dergileri  havluları 
                      -------------------------------------------------- 
                Newspaper : Gazete   Doctor : Doktor   Nurse : Hemşire  
 
My  Benim gazetem  doktorum  hemşirem 
Your         Senin gazeten            doktorun          hemşiren 
His/her     Onun gazetesi  doktoru              hemşiresi 
Our          Bizim gazetemiz         doktorumuz     hemşiremiz   
Your        Sizin  gazeteniz           doktorunuz       hemşireniz 
Their       Onların gazeteleri doktorları          hemşireleri 
                    ----------------------------------------------------- 

       Friend  :  Arkadaş       Teacher : öğretmen  Mother : anne 
    
My  Benim arkadaşım öğretmenim  annem 
Your  Senin arkadaşın  öğretmenin  annen 
His/her Onun arkadaşı  öğretmeni   annesi 
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Our  Bizim arkadaşımız öğretmenimiz  annemiz 
Your  Sizin arkadaşınız öğretmeniniz  anneniz 
Their  Onların arkadaşları öğretmenleri  anneleri 
 
If the belonging is plural ;   books – kitaplar           houses - evler 
My  (Benim)   kitaplarım              evlerim          
Your  (senin)   kitapların   evlerin 
His.Her (onun)   kitapları   evleri   
Our  (Bizim)   kitaplarımız  evlerimiz 
Your  (Sizin)   kitaplarınız  evleriniz 
Their  (Onların)   kitapları   evleri 
--------------------------------------------------------------------------------- 
  If you notice that in above examples, even if we don’t use 
possessive pronouns still we can understand the owner of 
belongings with the help of personal suffix. (personal addings) 
****************************************************** 
  room  rooms  garden  gardens 
My  odam odalarım  bahçem  bahçelerim   
Your  odan  odaların  bahçen  bahçelerin 
His  odası  odaları  bahçesi  bahçeleri 
Her   odası  odaları  bahçesi  bahçeleri 
Its  …………………………………………………. 
Our  odamız odalarımız  bahçemiz        bahçelerimiz    
Your  odanız odalarınız  bahçeniz        bahçeleriniz 
Their       onların odası  onların odaları  onların bahçesi    Onların bahçeleri
             
   school  schools  eye   eyes 
 
My    okulum  okullarım  gözüm  gözlerim  
Your   okulun  okulların  gözün  gözlerin 
His    okulu  okulları  gözü   gözleri 
Her    okulu  okulları  gözü   gözleri 
Its  …………………………………………………. 
Our    okulumuz okullarımız gözümüz  gözlerimiz 
Your    okulunuz okullarınız  gözünüz  gözleriniz 
Their    onların okulu onların okulları  onların gözü onların gözleri                                        
                ********************                      
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**Chapter  6 :               Special letters    
*=*=*=*=*=*=*=                      ==============  
I ……….. WELDING LETTERS ;           
  In Turkish language, we do not use neither vowel nor consonant 
consecutively. While we are producing a new word by suffix, if 
two vowels come together we use welding letter between of them;  
 We’ve three welding letters in entire language! They’re  “n - s - y”  
& they’ll be in green color through out the book.    

* We use “n” only in noun compounds.  If the genetive case ( he- 
she- it or a noun )  ends with a vowel;     suffix needs an  “n” !  
          
Ali’nin  Emre’nin   bahçenin  tepenin 
Burcu’nun  Rio’nun  serçenin   pencerenin 
Hülya’nın  Ayça’nın   kapının   aynanın  
Londra’nın Kayseri’nin  kedinin  turşunun 
Ordu’nun  komşunun   perdenin   hemşirenin....etc. 

*If genetive case ends with a consonant; suffix doesn’t need “n” !  
Paris’in  Ahmet’in  evin   aslanın 
Newyork’un Sinop’un  okulun  otobüsün …etc. 
           ******************* 

* We use “s” only while we’re expressing 3rd singular subject’s 
belongings. If the belonging ends with a vowel; suffix needs an“s”! 
bahçesi  penceresi  komşusu  arabası 
kapısı  kedisi  aynası  tarlası 
hemşiresi  yumurtası   tepesi  şapkası   …etc. 
 

* If the belonging ends with a consonant; suffix doesn’t need “s”! 
okulu  evi    duvarı  aslanı  
doktoru  sütü   telefonu  cüzdanı …….etc. 
    ******************* 

* We’ll use “y” when we need to put welding letters between two 
vowels at all the time except above reasons. We will give plenty 
examples for this letter in further chapter. 
              ******************************* 
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II ……….. VARIABLE LETTERS    ;     
          In Turkish Language, we can produce different meaning 
words by adding suffixes. But in an exceptional situation; it can be 
hard to pronounce the word after adding … 
         In this case we soften the last letter of the noun before the 
suffix. This enable us to pronounce the word easier. While you are 
studying the examples try to read the word first, without changing 
the letters, then you will get the point clearer. 
         If a noun contains two or more syllables end with one of 
below letters and additional suffix starts with a vowel they’ll 
change as in list below, !!! but if either the noun contains just one 
syllable or suffix starts with a consonant they don’t need to be 
changed!  

Ç  changes to  C 
K         changes to        Ğ 
P          changes to        B 
T          changes to        D     

Examples  : 
                 shoe  :  Pabuç    sword : Kılıç 
        
My  pabucum  pabuçlarım kılıcım  kılıçlarım         
Your  pabucun           pabuçların  kılıcın kılıçların 
His/her pabucu              pabuçları   kılıcı  kılıçları 
 
Our  pabucumuz       pabuçlarımız  kılıcımız kılıçlarımız 
Your  pabucunuz        pabuçlarınız kılıcınız kılıçlarınız 
Their  pabuçları          pabuçları   kılıçları kılıçları 
 
         dog  :  köpek     bed  :  yatak 
 
My        köpeğim           köpeklerim  yatağım yataklarım 
Your   köpeğin           köpeklerin  yatağın yatakların 
His/her köpeği                köpekleri       yatağı yatakları 
 
Our           köpeğimiz         köpeklerimiz yatağımız yataklarımız 
Your  köpeğiniz           köpekleriniz yatağınız yataklarınız 
Their  köpekleri           köpekleri  yatakları yatakları 
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ler/lar  ( in red) represents ownership suffix for third plural subject.    
ler/lar   ( in gray)  is plural suffix which makes the noun plural.   
 
                 book  :  Kitap                butcher  :  Kasap 
 
My  kitabım  kitaplarım  kasabım kasaplarım 
Your  kitabın          kitapların  kasabın kasapların 
His/her      kitabı           kitapları  kasabı kasapları 
Our  kitabımız      kitaplarımız kasabımızkasaplarımız 
Your  kitabınız       kitaplarınız kasabınız kasaplarınız 
Their  kitapları        kitapları  kasapları kasapları 
 
                        ========================                            
  hammer çekiç    slipper     terlik  
 
My  çekicim  çekiçlerim. terliğim terliklerim. 
Your          çekicin            çekiçlerin.  terliğin terliklerin. 
His/her      çekici             çekiçleri.  terliği terlikleri. 
Our            çekicimiz       çekiçlerimiz. terliğimizterliklerimiz. 
Your  çekiciniz        çekiçleriniz. terliğiniz terlikleriniz. 
 Their çekiçleri        çekiçleri.   terlikleri terlikleri.  
  
         ========================                             
  lighter çakmak   comb tarak 
 
My  çakmağım  çakmaklarım. tarağım taraklarım. 
Your          çakmağın           çakmakların.  tarağın tarakların. 
His/her      çakmağı             çakmakları.  tarağı tarakları. 
Our           çakmağımız       çakmaklarımız  tarağımız taraklarımız. 
Your       çakmağınız        çakmaklarınız.  tarağınız taraklarınız. 
Their          çakmakları         çakmakları.  tarakları tarakları. 
                                                                                                                          
                                            B    U    T  ! 
 
if the noun contains just one syllable; this rule does not need to 
apply because of there is no reading difficulty ! You’ll see when 
you read it!  
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   ram koç             hair saç           
My   koçum koçlarım.   saçım saçlarım. 
Your  koçun koçların.   saçın  saçların. 
His/her koçu  koçları.   saçı    saçları. 
Our  koçumuz koçlarımız.  saçımız saçlarımız. 
Your  koçunuz koçlarınız.  saçınız saçlarınız. 
 Their koçları koçları.   saçları saçları. 
                                    ======================== 
   ball top    tube tüp   
My     topum toplarım.  tüpüm tüplerim. 
Your  topun topların.  tüpün tüplerin. 
His/her topu  topları.  tüpü  tüpleri. 
Our  topumuz toplarımız.  tüpümüz tüplerimiz.  
Your  topunuz toplarınız.  tüpünüz tüpleriniz.  
Their         topları topları.  tüpleri tüpleri.  
                       ========================    
                  rubbish çöp   cheque  çek 
 My    çöpüm çöplerim.  çekim çeklerim 
Your  çöpün çöplerin.  çekin  çeklerin 
His/her çöpü  çöpleri.  çeki  çekleri 
Our  çöpümüz çöplerimiz. çekimiz çeklerimiz 
Your  çöpünüz çöpleriniz.  çekiniz çekleriniz 
Their  çöpleri çöpleri.  çekleri çekleri 
    ======================== 
   card  kart   turnip turp   
My     kartım kartlarım.  turpum turplarım. 
Your  kartın kartların.  turpun turpların. 
His/her kartı  kartları.  turpu  turpları. 
Our  kartımız kartlarımız. turpumuz turplarımız. 
Your  kartınız kartlarınız.  turpunuz turplarınız.  
Their  kartları kartları.  turpları turpları.         
                        **************************** 
           Reminder !!! purpose of having rules in a language is not 
for to make it complicated ; infact the rules are just for to make it 
either to pronounce it easier or  to seperate it from similar words.  
 
       ************** 
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     WORDS........................................KELİMELER 
 
Vegetable :  Sebze   Animal :   Hayvan 
Tomato    :  Domates                  Cat          :   Kedi 
Cucumber  :  Salatalık                  Dog        :   Köpek 
Lettuce     :  Marul                      Horse      :   At 
Courgette  :  Kabak                     Donkey    :   Eşek 
Aubargine :  Patlıcan                   Monkey    :   Maymun 
Onion        :  Soğan                      Bird         :   Kuş 
Garlic        :  Sarmısak                 Pigeon     :   Güvercin 
Pepper      :  Biber                       Eagle       :   Kartal 
Parsley :  Maydanoz                Sea-gull :   Martı 
Spinach     :  Ispanak                    Falcon      :   Şahin 
Leek          :  Pırasa                      Owl          :   Baykuş 
Carrot        :  Havuç                      Parrot      :   Papağan 
Turnip       :  Turp                         Ant          :   Karınca 
Potato        :  Patates                     Insect      :   Böcek 
Fruit          :  Meyve                     Fly          :   Sinek 
Apple        :  Elma                        Mosquite  :   Sivri sinek 
Orange     :  Portakal                   Spider      :   Örümcek 
Apricot    :  Kayısı                      Crab         :   Yengeç 
Cherry      :  Kiraz                        Fish         :   Balık 
Plum         :  Erik                          Whale      :   Balina 
Grape       :  Üzüm                       Fox         :   Tilki 
Pear          :  Armut                      Sheep      :   Koyun 
Peach        :  Şeftali                      Lamb      :   Kuzu 
Strawberry:  Çilek                        Pig          :   Domuz 
Banana     :  Muz                         Cow         :   İnek 
Milk          :  Süt                           Bull        :   Boğa 
Cheese      :  Peynir                      Lion        :   Aslan 
Butter        :  Tereyağ                   Tiger        :   Kaplan 
Bread        :  Ekmek                     Elephant  :   Fil 
Olive         :  Zeytin                      Bear        :   Ayı 
Jam           :  Reçel                       Goose     :   Kaz 
Honey       :  Bal                           Duck       :   Ördek 
Egg           :  Yumurta                  Chicken   :   Tavuk 
Sausage     :  Sosis                        Butterfly  :   Kelebek  
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REVIEW    2               
=*=*=*=*=*                          
           In above three chapters, we have learned three important 
grammar rules separately. Normally three of them can be in same 
sentence. 
       First of all let’s remember the plural rules ; 
           Whatever we want to say in plural form in Turkish language 
we add to the noun “ either  lar  or  ler ”  according to the last 
vowel      
 
   If the last vowel of the noun is  :        a – ı – o – u. 
 
Book  :   kitap   books :   kitaplar 
School :  okul   schools :   okullar 
Ball  :   top   balls  :   toplar 
Mule  :   katır   mules :   katırlar 
 
   If the last vowel of the noun is  :         e – i – ö – ü  
 
 Fly  :     sinek   flies  :   sinekler 
 Match :   kibrit   matches :  kibritler 
 Rose :   gül   roses  :   güller 
 Lake :   göl   lakes  :   göller 
     
      While we are expressing belongings,  if it used with pronouns : 
 
 My mother     benim annem   annem   ( m ) 
 Your father     senin baban   baban   ( n ) 
 Our school     bizim okulumuz  okulumuz   ( umuz ) 
 Your house     sizin eviniz   eviniz   ( iniz ) 
  
 If the owner is third subject ; 
 
Singular  his / her house onun  evi  evi    ( i )  
Plural their house  onların evi  evleri  ( leri )  
Singular  his / her horse onun atı  atı   ( ı ) 
Plural  their horse  onların atları atları           ( ları ) 
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  But, if the belonging is plural : Please compare the suffıxes 
 
  his houses     onun evleri  his horses     onun atları 
  their houses     onların evleri  their horses  onların atları      
 
         As you’ve seen in above sentences, in Turkish ; even if we 
don’t use the pronouns we can understand the owners with the help 
of personal pronoun suffixes. ( m – im – imiz ….etc )     
 The beauty of  this language is ; the suffixes work out  in firm 
rules. When we learn a rule; it will be the same in entire language. 
That’s mean we are learning the rules once for all. 
 
If the owner is a proper name  ; 
Hasan’s house           Hasan’ın  evi (or just)  evi 
Ahmet’s horse         Ahmet’in  atı (or just)  atı 
 
         But, if the noun or belonging ends with a vowel we use 
welding letters.  Let’s remember them once more ; 
 
Ali’s table                    Ali’nin  masası   masası 
Burcu’s cat           Burcu’nun  kedisi  kedisi 
Mustafa’s overcoat      Mustafa’nın paltosu  paltosu 
Ayşe’s mother           Ayşe’nin  annesi  annesi 
      
              Ali’s          table        Ali’nin      masası 
            ------------  -----------                       -----------   ----------- 
                genetive case   qualified  by                             genetive case   qulified by 
 
**If genetive case ends with a vowel welding letter comes as “n” 
**If qualified by ends with a vowel welding letter comes as  “s” 
 
 The variable letters are only four and changes all the time in 
same manner. They change while taking suffix starts with a vowel 
  
        p – b                    t – d                  ç – c                  k - ğ  
kitap – kitabım    kilit – kilidin     kılıç – kılıcım   bıçak – bıçağın 
 
        *************End of part two******************** 
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 PART   III       NOUN SENTENCES   İSİM CÜMLELERİ     
 *=*=*=*=*=*=*         =============================          
                                ---  1  ---   
**Chapter  7 :     DEMONSTRATIVE  PRONOUNS 
                                     ----------------------- İŞARET  ZAMİRLERİ 
                                                                     ----------------------------                                         
This    :    Bu 
That    :    Şu                           is  :    dir //   dır 
 It        :    O 
 
These  :    Bunlar 
Those  :    Şunlar                   are  :     dirler  //   dırlar 
They    :   Onlar 
 
***We know now, everything we need to make our first sentence : 
 
English  :         This          is           a  pen. 
                        -------    ----------   -------------- 
                       Subject  help verb  explanation 
 
Turkish  :          This         a  pen             is 
                        --------    --------------   ----------- 
                       Subject    explanation   help verb 
 
Türkçe   :          Bu         bir kalem         dir. 
                      ----------  -----------------  ----------- 
                      Subject    explanation     help verb 
*****In Turkish, we are going to write explanation and help 
(auxiliary) verb together. As ; 
 
                          Bu        bir kalemdir. 
                         --------   ---------------------------                                           
                        Subject  explanation+help verb. 
In English, while we’re using other demonstratives we change only 
the subjects but rest of the sentence remains same; works out same 
in Turkish too! 
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   This is a pen  .............  Bu  bir kalemdir.                                      
          That is a pen  .............  Şu  bir kalemdir. 
          It is a pen   .................  O  bir kalemdir.  
 
***Let’s make a  plural sentence : 
               English  :         These         are              pens. 
                                        ---------   --------------  -------------- 
                                        Subject     help verb    explanation 
 
                Turkish  :         These        pens     +     are 
                                         ---------             ----------------------------- 
                                        Subject    explanation + help verb 
 
                 Türkçe   :        Bunlar    kalemler  +   dirler. 
                                        ---------  ------------------------ 
                                        Subject  explanation + help verb   
 
**** we are changing only the subject but rest of the sentence 
remains same in both languages ; 
 
   These are pens .............  Bunlar kalemlerdir(ler.) 
   Those are pens .............  Şunlar kalemlerdir(ler.) 
   They  are pens .............. Onlar   kalemlerdir(ler.) 
 
*** In Turkish, explanation doesn’t have to be plural if the subject 
of the sentence is plural, unless the plurality is important.  
  
As we mentioned earlier, vowel harmony is very important in 
Turkish language. You will notice that in further examples to be 
able to have a harmonious language, suffixes (addings) will change 
according to the last vowel of the main word. 
 
   So we can make the basic formula of sentence as :   
 
    ----------------------------------------------------------------- 
    Subject   explanation + help verb 
    -----------------------------------------------------------------  
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EXAMPLES  : 
------------------  
*****If the last vowel of the explanation is  a  -   ı   the help verb 
comes as  dır. 
 
                      room  :  oda                  carpet   :   halı  
 
This is      Bu bir odadır.   Bu bir halıdır. 
That is          Şu bir odadır.   Şu bir halıdır.. 
 It is         O  bir odadır.                 O  bir  halıdır. 
 
These are      Bunlar odalardır..           Bunlar halılardır. 
Those are       Şunlar odalardır.            Şunlar  halılardır. 
They are        Onlar  odalardır.             Onlar halılardır. 
 
                      lion   :  Aslan                 apricot  :  kayısı 
 
This is           Bu bir aslandır.               Bu bir kayısıdır. 
That is             Şu bir aslandır.               Şu  bir kayısıdır. 
It is                 O bir aslandır.               O bir kayısıdır. 
 
These are          Bunlar aslanlardır.         Bunlar kayısılar dır. 
Those are       Şunlar aslanlardır.         Şunlar  kayısılardır. 
They are           Onlar aslanlardır.           Onlar  kayısılardır. 
 
       table  :  Masa   computor : bilgisayar 
 
This is           Bu bir masadır.               Bu bir bilgisayardır. 
That is             Şu bir masadır.               Şu  bir bilgisayardır. 
It is                 O bir masadır.               O bir bilgisayardır. 
 
These are          Bunlar masalardır.  Bunlar bilgisayarlardır. 
Those are       Şunlar masalardır.  Şunlar  bilgisayarlardır. 
They are           Onlar masalardır.  Onlar  bilgisayarlardır. 
 
                             ********************* 
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 ****If the last vowel of the explanation is  e  -  i  the help verb  
comes as    dir. 
 
              my cat  :  benim kedim        my dog  :  benim köpeğim 
 
This is       Bu benim kedimdir.      Bu benim köpeğimdir. 
That is Şu benim kedimdir.      Şu benim köpeğimdir. 
 It is       O  benim kedimdir.      O benim köpeğimdir. 
 
These are   Bunlar senin kedilerindir.    Bunlar senin köpeklerindir. 
Those are   Şunlar senin kedilerindir.    Şunlar senin köpeklerindir. 
They are    Onlar senin kedilerindir.     Onlar senin köpeklerindir. 
 
Ali’s notebook :  Ali’nin defteri     Ali’s strawberry : Ali’nin çileği 
 
This is        Bu Ali’nin defteridir.        Bu Ali’nin çileğidir. 
That is Şu Ali’nin defteridir.            Şu Ali’nin çileğidir. 
 It is        O Ali’nin defteridir.             O Ali’nin çileğidir. 
 
These are   Bunlar onun defterleridir.    Bunlar onun çilekleridir. 
Those are   Şunlar onun defterleridir.    Şunlar onun  çilekleridir. 
They are    Onlar onun defterleridir.      Onlar onun çilekleridir. 
 
                                  ****************** 
 
****If the last vowel of the explanation is  o  -    u  the help verb 
comes as  dur. 
 
        our school  :  bizim okulumuz   our ball  :  bizim topumuz 
 
This is         Bu bizim okulumuzdur.       Bu bizim topumuzdur. 
That is        Şu bizim okulumuzdur.        Şu bizim topumuzdur. 
 It is            O bizim okulumuzdur.          O bizim topumuzdur. 
 
These are    Bunlar sizin okullarınızdır.   Bunlar sizin toplarınızdır.  
Those are    Şunlar sizin okullarınızdır.   Şunlar sizin toplarınızdır. 
They are     Onlar sizin okullarınızdır.     Onlar sizin toplarınızdır. 
 



 47

      Hasan’s sheep  :  Koyun              lamb  :  Kuzu 
 
This is  Bu Hasan’ın  koyunudur. Bu Hasan’ın kuzusudur. 
That is         Şu Hasan’ın koyunudur.      Şu Hasan’ın kuzusudur. 
It is             O Hasan’ın koyunudur.       O Hasan’ın kuzusudur. 
 
These are      Bunlar onun koyunlarıdır.   Bunlar onun kuzularıdır. 
Those are      Şunlar onun koyunlarıdır.   Şunlar onun kuzularıdır. 
They are      Onlar  onun koyunlarıdır.    Onlar onun kuzularıdır. 
 
                              ******************** 
****If the last vowel of the explanation is   ö   -   ü  the help verb 
comes as  dür. 
 
 ****If the explanation is not plural particularly we don’t have to 
make it plural. 
 
                           grape  :  Üzüm                    rose  :   Gül 
 
This is   Bu bir üzümdür.   Bu bir güldür. 
That is  Şu bir üzümdür.                   Şu bir güldür. 
 It is     O bir üzümdür.                    O bir güldür. 
 
These are  Bunlar üzümdür.                  Bunlar güldür. 
Those are         Şunlar üzümdür.                  Şunlar güldür. 
They are          Onlar üzümdür.                   Onlar güldür. 
 
                           *********************** 
              This is a fruit.   Bu bir meyvedir. 
              That is a fox.                  Şu bir tilkidir. 
               It is an apple.                O bir elmadır. 
 
               These are bears.             Bunlar ayıdır. 
               Those are telephones.    Şunlar telefondur. 
               They are  oranges.         Onlar portakaldır. 
 
*************************************************** 
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*=*=*=*=*=*=*=**************************=*=*=*=*=*=* 
EXERCISE 2 
========== 
     Please, translate the below sentences into Turkish as in 
examples. 
     As you will notice in plural form in Turkish Language, if  the 
subject of the sentence is plural ; Explanation (statement) does not 
have to be plural unless it is especially emphasized. Otherwise 
both answers will be grammatically correct. 
 
This is an expensive car.  These are good books. 
Bu pahalı bir arabadır.  Bunlar iyi kitaplardır / kitaptır.  
 
This is a sweet strawberry.   These are sweet apples. 
That is a red car.    Those are big houses. 
It is a clever dog.    They are white cats. 
 
This is my car.     These are my books. 
That is your hat.     Those are your hats.  
It is his house.     They are her horses. 
 
This is our book.    These are their books. 
That is your bag.    Those are your bags. 
It is their dog.     They are our dogs.   
 
This is Ali’s key.    These are Ali’s keys. 
That is Ahmet’s book.   Those are Ahmet’s books. 
It is Peter’s passport.    They are Jane’s daughters.  
 
This is a blue pen.    These are blue pens. 
That is a red bird.    Those are red birds. 
It is a big animal.    They are big animals. 
 
This is an ant.     These are boxes.  
That is an ugly dog.    Those are fresh vegetables. 
It is  a small house.       They are Mustafa’s students.   
                                ************************  
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ANSWERS 2                                    (Matches with exercise 2 ) 
========== 
 
This is an expensive car.  These are good books. 
Bu pahalı bir arabadır.  Bunlar iyi kitaplardır.  
                                                     Bunlar iyi kitaptır. 
 
Bu tatlı bir çilektir.   Bunlar tatlı elmadır. / elmalardır. 
Şu kırmızı bir arabadır.  Şunlar büyük evdir.  / evlerdir. 
O akıllı bir köpektir.   Onlar beyaz kedidir.  /  kedilerdir. 
 
Bu benim arabamdır.   Bunlar benim kitabım.  /  kitaplarım. 
Şu senin şapkandır.    Şunlar senin şapkandır. /  şapkalarındır.  
O, onun evidir.     Onlar onun atıdır.  /  atlarıdır. 
 
Bu bizim kitabımızdır.  Bunlar onların kitabıdır.  /  kitaplarıdır. 
Şu sizin çantanızdır.    Şunlar sizin çantanızdır.  /  çantalarınızdır. 
O, onların köpeğidir.   Onlar bizim köpeğimizdir. köpeklerimizdir. 
 
Bu Ali’nin anahtarıdır.  Bunlar Ali’nin anahtarlarıdır.  
Şu Ahmet’in kitabıdır.   Şunlar Ahmet’in kitaplarıdır. 
O Peter’ın pasaportudur.  Onlar Jane’in kızlarıdır.  
  
Bu mavi bir kalemdir.   Bunlar mavi kalemdir.      
       Bunlar mavi kalemlerdir. 
Şu kırmızı bir kuştur.   Şunlar kırmızı kuştur.       
       Şunlar kırmızı kuşlardır. 
O büyük bir hayvandır.        Onlar büyük hayvandır.     
              Onlar büyük hayvanlardır. 
Bu bir karıncadır.   Bunlar kutudur.           
              Bunlar kutulardır. 
Şu çirkin bir köpektir.   Şunlar taze sebzedir.     
       Şunlar taze sebzelerdir.   
O küçük bir evdir.   Onlar Mustafa’nın  öğrencileridir. 
        
            Total right answers    Total wrong answers 
                               ************************ 
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                       ******* 
                   UNIT  4 
                       ******* 
                 WORDS.................................KELİMELER. 
 
Teacher :  Öğretmen  Plasterer :  Sıvacı 
Student    :  Öğrenci                   Welder      :  Kaynakçı 
Judge       :  Hakim                    Electrician :  Elektirikçi 
Lawyer    :  Avukat                    Barber       :  Berber 
Police      :  Polis                       Tailor        :  Terzi 
Soldier     :  Asker                      Servant     :   Hizmetçi 
Officer     :  Memur                    Waiter      :   Garson 
Engineer  :  Mühendis               Cook        :   Aşçı 
Doctor     :  Doktor                    Porter      :   Hamal 
Dentist     :  Dişçi                       Thief       :   Hırsız 
Nurse       :  Hemşire                  Grandad  :   Dede 
Optician   :  Gözlükçü                Grandma  :   Nene 
Pilot         :  Pilot                        Father     :   Baba 
Architect  :  Mimar                     Mother     :   Anne 
Journalist  :  Gazeteci                 Brother     :   Erkek kardeş 
Politician  :  Politikacı                 Sister        :   Kız kardeş 
Singer       :  Şarkıcı                     Uncle       :   Amca /  Dayı 
Auther    :  Yazar                      Aunt         :   Hala /  Teyze 
Artist        :  Ressam                   Bride       :   Gelin 
Painter      :  Boyacı                   Groom      :   Damat 
Chemist    :  Eczacı                     Baby       :   Bebek 
Manager   :  Müdür                   Girl          :   Kız çocuk 
Worker     :   İşçi                        Boy           :   Erkek çocuk 
Labourer   :  Amele                   Friend       :   Arkadaş 
Cleaner     :  Temizlikçi              Neighbour :   Komşu 
Driver       :  Şoför                      Man          :   Adam 
Diver        :  Dalgıç                   Woman     :   Kadın 
Mechanic  :  Tamirci                     Butcher    :   Kasap                    
Carpenter  :  Marongoz                 Gardener  :   Bahçıvan 
Sailor        :  Gemici                      Farmer     :   Çiftçi                     
Miner       :   Madenci                   Boxer :   Boksör          
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                                     ----  2  ---- 
**Chapter   8       PERSONAL PRONOUNS  
*=*=*=*=*=*=*=        -----------------------ŞAHIS ZAMİRLERİ           
                                                                     ---------------------------                                                
     Subjects  :                           Auxiliary  (help verb) 
 
I  Ben  am  ım /im /um /üm 
You           Sen  are  sın /sin / sun /sün 
He/she/it O  is  dır /dir /dur /dür 
 
We  Biz  are  ız /iz /uz /üz 
You  Siz             are  sınız /siniz /sunuz /sünüz 
They  Onlar         are  dırlar /dirler /durlar /dürler    
 
 
***Last lesson we have learned the formula of noun sentence as 
                           
                       Subject      explanation+help verb. 
                       ---------      --------------------------- 
 
   English :          I             am           a  teacher. 
                       ----------  -------------  -------------- 
                        Subject   help verb    explanation 
 
  Turkish              I              a teacher   +   am. 
                        ----------  --------------------------- 
                        Subject   explanation + help verb 
 
   Türkçe             Ben    bir  öğretmen  +   im. 
                         --------  --------------------------- 
                        Subject   explanation + help verb 
 
**Now on,  let’s call the help verb as personal suffix. 
 
      
  Our formula is :   subject    explanation+personal suffix. 
                              ----------   ----------------------------------- 
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Examples : 
-------------   Of course we won’t forget the vowel harmony while 
we are adding the suffixes. 
****If the last vowel of explanation is  e –  i the  (personal adding) 
suffix will be    :         im / sin / dir / iz / siniz / dirler. 
 
          Teacher   Öğretmen 
           ---------   ------------ 
 
I  am a teacher.            Ben bir öğretmenim. 
You are a teacher.        Sen bir öğretmensin. 
He/she is a teacher.      O  bir öğretmendir. 
 
We are teachers.           Biz öğretmeniz.       (öğretmenleriz) 
You are teachers.          Siz öğretmensiniz.   (öğretmenlersiniz) 
They are teachers.        Onlar öğretmendirler. 
 
Ali is a teacher.                           Ali bir öğretmendir. 
My mother is a teacher.              Benim annem bir öğretmendir. 
Ayşe’s daughter is a teacher.      Ayşe’nin kızı bir öğretmendir.  
 
        Student                                 Öğrenci 
       -----------                                ------------ 
 
I am a student.    Ben bir öğrenciyim. 
You are a student.        Sen bir öğrencisin. 
He/she is a student.      O bir öğrencidir. 
 
We are students.         Biz öğrenciyiz.      (öğrencileriz) 
You are students.        Siz öğrencisiniz.    (öğrencilersiniz) 
They are students.       Onlar öğrencidir(ler) 
 
Ali is a student.               Ali bir öğrencidir. 
My mother is a student.       Benim annem bir öğrencidir. 
Ayşe’s daughter is a student.       Ayşe’nin kızı bir öğrencidir. 
 
                           ******************** 
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***If the last vowel of explanation is  a – ı  personal suffix will be 
:     ım /  sın  /  dır  /  ız  /  sınız  /  dırlar. 
 S             architect  :  mimar            painter  :  boyacı 
----          ------------------------          ---------------------- 
I am     Ben bir mimarım.        Ben bir boyacıyım. 
You are           Sen bir mimarsın.           Sen bir boyacısın. 
He/she is       O bir mimardır.               O bir boyacıdır. 
 
We are           Biz mimarız.                   Biz boyacıyız. 
You are          Siz mimarsınız.               Siz boyacısınız. 
They are          Onlar mimardır(lar).       Onlar boyacıdır(lar). 
   
Ali  is             Ali bir mimardır.             Ali bir boyacıdır.  
My mother is   Benim annem bir mimardır.       
                                                             Benim annem bir boyacıdır. 
Ayşe’s daughter is  Ayşe’nin kızı bir mimardır. 
                                                              Ayşe’nin kızı bir boyacıdır.   
                     ****************************** 
 
***If the last vowel of explanation is  o - u  personal suffix will be   
                   um / sun / dur / uz / sunuz / durlar.         
 
  S                 doctor  :  doktor               reader  :  Okuyucu 
----                --------------------               ----------------------- 
I am     Ben bir doktorum.  Ben bir okuyucuyum. 
You are    Sen bir doktorsun.         Sen bır okuyucusun. 
He/she is         O bir doktordur.                O bir okuyucudur.  
 
We  are           Biz doktoruz.                   Biz okuyucuyuz. 
You  are          Siz doktorsunuz.              Siz okuyucusunuz. 
They  are           Onlar doktordur(lar).        Onlar okuyucudur(lar). 
 
Ali  is              Ali bir doktordur.             Ali bir okuyucudur. 
My mother is    Benim annem bir doktordur. 
                                                      Benim annem bir okuyucudur. 
Ayşe’s daughter is Ayşe’nin kızı bir doktordur.    
                                                      Ayşe’nin kızı bir okuyucudur. 
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     ***If the last vowel of the explanation is  ö  -  ü  personal 
adding will be   dür.  üm – sün – dür –  üz – sünüz – dür(ler).                              
 
  S               Driver  :  Şoför          Optician  :  Gözlükçü 
-----             -------------------          -------------------------- 
I am   Ben bir şoförüm. Ben bir gözlükçüyüm.. 
You are  Sen bir şoförsün  Sen bir gözlükçüsün.. 
He/she is  O bir şofördür.  O bir gözlükçüdür. 
 
We are           Biz şoförüz.                 Biz gözlükçüyüz. 
You are          Siz şoförsünüz.            Siz gözlükçüsünüz. 
They are         Onlar şofördür(ler).     Onlar gözlükçüdür(ler). 
 
Ali is              Ali bir şofördür.           Ali bir gözlükçüdür. 
My mother is  Benim annem bir şofördür. 
                                                     Benim annem bir gözlükçüdür. 
Ayşe’s daughter is     Ayşe’nin kızı bir şofördür. 
                                                     Ayşe’nin kızı bir gözlükçüdür. 
**As you noticed only first singular and plural subject took 
welding letters because their explanations end with a vowel as well 
as personal addings start with a vowel. 
 
            Nurse  :  hemşire        Journalist  :  Gazeteci 
I am   Ben bir hemşireyim. Ben bir gazeteciyim. 
We are      Biz hemşireyiz.  Biz gazeteciyiz.  
 
             Plasterer  :  sıvacı       Welder  :  Kaynakçı 
I am   Ben bir sıvacıyım.      Ben bir kaynakçıyım. 
We are      Biz sıvacıyız.  Biz kaynakçıyız. 
 
***If the last vowel is consonant : 
 
               Officer  :  memur         Engineer  :  Mühendis 
I am           Ben bir memurum.       Ben bir mühendisim. 
We are        Biz memuruz.              Biz mühendisiz. 
You   Siz bir memursunuz   Siz  bir mühendissiniz 
                           ***********************************  
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REVIEW    3               
=*=*=*=*=*                                           
            Demonstrative pronouns  :  The most important point of 
this topic is ; In Turkish Language, if the subject is plural, 
explanation doesn’t have to be plural.       
                                But, If the explanation is particularly stressing 
out the plurality, that is different! 
 
This is    a pen / my pen.          Bu bir kalemdir, /  kalemimdir 
That is    a book / your book.  Şu bir kitaptır, / kitabındır. 
It is     an apple /  his apple.  O bir elmadır, / elmasıdır. 
 
These are    pens / my pens.  Bunlar kalemdir, / kalemlerimdir. 
Those are    books / your books.   Şunlar kitaptır,/ kitaplarındır. 
They are    apples  / his apples.   Onlar elmadır, / elmalarıdır. 
 
I am a student.     Ben bir öğrenciyim. 
I am Ali’s student.    Ben Ali’nin öğrencisiyim. 
 
You are a  teacher.    Sen bir öğretmensin. 
You are my  teacher.    Sen benim öğretmenimsin. 
 
He is a doctor.     O bir doktordur. 
He is  your doctor.    O senin doktorundur. 
 
We are students.    Biz öğrenciyiz. 
We are Ali’s students.   Biz Ali’nin öğrencileriyiz. 
 
You are teachers.    Siz öğretmensiniz. 
You are my  teachers.    Siz  benim öğretmenlerimsiniz. 
 
They are doctors.    Onlar doktordur. 
They are your doctors.   Onlar sizin doktorlarınızdır. 
 
English :      Turkish : 
Subject – help verb – expl.     Subject – exp+help verb. 
*********************            ************************* 
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***While we are learning new words, we will use different colour 
for evey syllable In Turkish side . This will help us to learn ;   how 
syllables are producing  the words. 
                  WORDS..............................KELİMELER 
 
Office :  Ofis   Mountain  :   Dağ 
Factory  :  Fabrika                    River              :   Nehir. 
Hospital   :  Hastane                   Lake               :   Göl 
Market    :  Market.                    Sea                :   Deniz. 
Shop        :  Dükkan.                  Ocean            :   Okyanus. 
Canteen  :  Kantin.                    Moon             :   Ay. 
Street      :  Cadde.                     Sun                :   Güneş. 
Pool       :  Havuz.                     Continent      :   Kıta. 
Post office :  Postane                    World            :   Dünya 
Restaurant :  Lokanta                   Space            :   Uzay. 
Bar          :  Bar.                          Sky               :   Gökyüzü 
Hotel     :  Otel.                         Star                :   Yıldız. 
Court      :  Mahkeme.                Bicycle         :   Bisiklet.   
Cinema  :  Sinema                  Motor-cycle     :   Motosiklet. 
Theatre   :  Tiyatro.                   Car                 :   Araba. 
Stadium  :  Sıtadyum.                Bus               :   Otobüs. 
Discrict    :  Mahalle.                  Minibus         :   Münübüs. 
Village    :  Köy.                       Truck              :   Kamyon. 
Town       :  Kasaba.                  Train               :   Tiren. 
City         :  Şehir.                      Plain              :   Uçak 
Region    :  Bölge.                    Yatch              :   Yat. 
Country   :  Ülke.                       Ship               :   Gemi. 
State        :  Devlet.                     Field             :   Tarla. 
Harbour   :  Liman.                    Airport           :   Hava alanı. 
Island        :  Ada                         Peninsula            :  Yarımada. 
Desert       :  Çöl                          Oasis             :   Vaha. 
Forest       :  Koru                       Jungle            :   Orman. 
Brave        :  Cesur   Rich           :   Zengin 
Poor          :  Fakir   Fat             :   Şişman 
Thin          :  Zayıf   Clever         :   Akıllı 
Beautiful   :  Güzel   Ugly           :   Çirkin 
                    ********************************* 
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**Chapter  : 9     STRUCTURES  OF THE SENTENCE            
*=*=*=*=*=*=*=*      --------------------------CÜMLE  YAPILARI 
                                                                        --------------------------   
    ******The  sentences can be in four different form. Let’s study 
them one by one. 
  
**POSITIVE  FORM  :    OLUMLU ŞEKİL. 
 
All the sentences we have learned upto now were in positive form. 
The words line up in this form as  : 
               ---------------------------------------------- 
                Subject       explanation + pers. suffix 
               ---------------------------------------------- 
This is an apple.               Bu bir elmadır. 
That is a church.               Şu bir kilisedir. 
It is a fox.                         O bir tilkidir. 
These are Ahmet’s books.    Bunlar Ahmet’in kitaplarıdır(lar). 
Those are your friends.        Şunlar senin arkadaşlarındır(lar). 
They are my students.   Onlar benim öğrencilerimdir(ler).   
 
I am a teacher.                       Ben bir öğretmenim. 
You are a student.                  Sen bir öğrencisin. 
He/she is an optician.             O bir gözlükçüdür. 
 
We are journalists.                 Biz gazeteciyiz. 
You are plasterers.                 Siz sıvacısınız. 
They are miners.                    Onlar madencidirler. 
 
Ali is an author.                      Ali bir yazardır. 
My mother is a  nurse.            Benim annem bir hemşiredir. 
Ayşe’s father is a doctor.        Ayşe’nin babası bir doktordur. 
John and Jack are soldiers.     John ve Jack askerdir(ler).   
   
*** You have noticed that in above examples, Third plural subject 
do not need to have plural explanation. If the plurality is 
particularly important, we use it. 
             **************************************** 
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    NEGATIVE FORM               OLUMSUZ  ŞEKİL 
 
In this form we are going to add negative suffix to our sentence : 
                                      Not  :   değil 
                                      --------------- 
         Help verbs (personal adding) always come at the end of 
sentence. In this form  “not : değil” is the last word, that’s why 
help verb will come after negative suffix. So, the words line up in 
this form as : 
                  -----------------------------------------------------------                         
                  Subject      explanation    değil + personal suffix 
                  ----------------------------------------------------------- 
This is not an apple             Bu bir elma değildir. 
That is not a box.                Şu bir kutu değildir. 
It is not a fox.                      O bir tilki değildir. 
 
These aren’t Ahmet’s books.  Bunlar Ahmet’in kitapları değildir. 
Those are not our friends.       Şunlar bizim arkadaşlarımız değildir. 
They are not my students.      Onlar benim öğrencilerim  değildir. 
 
I am not a teacher.      Ben bir öğretmen değilim. 
You are not a student.             Sen bir öğrenci değilsin. 
He/she is not an optician.       O bir gözlükçü değildir. 
 
We are not journalists.            Biz gazeteci değiliz. 
You are not plasterers.            Siz sıvacı değilsiniz. 
They are not miners.               Onlar madenci değildir(ler). 
Ali is not an author.                Ali bir yazar değildir. 
 
My mother is not a nurse.       Benim annem bir hemşire değildir. 
Ayşe’s father is not a doctor.  Ayşe’nin babası bir doktor değildir. 
John and Jack aren’t soldiers. John ve Jack asker değildir(ler). 
 
*************************************************** 
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 QUESTION FORM            SORU ŞEKLİ 
 
   In english we bring the help verb at the beginning of 
sentence.  In Turkish we are going to bring : 
 
                 question suffix    mı  /   mi  /  mu  /  mü 
                 ----------------------------------------------- 
before  help verb ( personal suffix). The words line up in this form 
as :            
                     ----------------------------------------------------- 
                     Subject   explanation    mı + personal suffix 
                     ----------------------------------------------------- 
 
Is this an apple?             Bu bir elma mıdır? 
Is that a box?                  Şu bir kutu  mudur? 
Is it a fox?                      O bir tilki midir? 
 
Are these Ahmet’s books?  Bunlar Ahmet’in kitapları mıdır? 
Are those our friends?         Şunlar bizim arkadaşlarımız mıdır? 
Are they my students?        Onlar benim öğrencilerim midir? 
 
Am I a teacher?                  Ben bir öğretmen miyim? 
Are you a student?             Sen bir öğrenci misin? 
Is he/she an optician?         O bir gözlükçü müdür? 
 
Are we journalists?             Biz gazeteci miyiz? 
Are you plasterers?             Siz sıvacı mısınız? 
Are they miners?                Onlar madenci midir(ler).       
Is Ali an author?                  Ali bir yazar mıdır. 
 
Is my mother a nurse?         Benim annem bir hemşire midir? 
Is Ayşe’s father a doctor?    Ayşe’nin babası bir doktor mudur? 
Are John and Jack soldiers? John ve Jack asker midir(ler). 
 
*************************************************  
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 NEGATIVE QUESTİON FORM   OLUMSUZ SORU ŞEKİL    
 
    Look at the negative form, the only difference in this form is ; 
we are going to put question suffix ( mi ) between değil and help 
verb. 
    The words line up in this form : 
           ------------------------------------------------------ 
            Susbject  explanation  değil  mi+ pers.suffix 
            ------------------------------------------------------ 
Isn’t this an apple?   Bu bir elma değil midir? 
Isn’t that a box?        Şu bir kutu değil midir? 
Isn’t it a fox?              O bir tilki değil midir? 
 
Aren’t these Ahmet’s books? 
            .                       Bunlar Ahmet’in kitapları değil midir? 
Aren’t those our friends? 
                                    Şunlar bizim arkadaşlarımız değil midir? 
Aren’t they my students? 
                                  Onlar benim öğrencilerim değil midir? 
 
Am I not a teacher?     Ben bir öğretmen değil miyim? 
Aren’t you a student?   Sen bir öğrenci değil misin? 
Isn’t he/she an optician?   O bir gözlükçü değil midir? 
 
Aren’t we journalists?       Biz gazeteci değil miyiz? 
Aren’t you plasterers?       Siz sıvacı değil misiniz? 
Aren’t they miners?           Onlar madenci değil midir(ler)? 
 
Isn’t Ali an author?          Ali bir yazar değil midir? 
Isn’t my mother a nurse? Benim annem bir hemşire değil midir?  
 
Isn’t Ayşe’s father a doctor? 
                                      Ayşe’nin babası bir doktor değil midir? 
Aren’t John and Jack soldiers? 
                                      John ve Jack asker değil midir(ler)? 
 
                             *************** 
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Let see the four sentences together  : 
In Turkish ;  ownership suffix points of the possessive pronouns 
that’s why we do not need to use them at the same time.   
 Arkadaşım  …( ım :  benim  ) ….benim Arkadaş  ( my friend) 
                                    My friend is an artist. 
 
Positive form  Arkadaşım  bir ressamdır. 
Negative form :           Arkadaşım  bir ressam değildir.  
Negative question f.:  Arkadaşım bir ressam değil midir? 
Question form :           Arkadaşım  bir ressam mıdır? 
 
                                    Nigel is a carpenter.  
 P.                Nigel bir marangozdur. 
 N.               Nigel bir marangoz değildir. 
 Q.               Nigel bir marangoz mudur? 
 NQ.            Nigel bir marangoz değil midir? 
 
                                    Their neighbour is a singer. 
 P.                Onların komşusu bir şarkıcıdır. 
 N.               Onların komşusu bir şarkıcı değildir. 
 Q.               Onların komşusu bir şarkıcı mıdır? 
 NQ.            Onların komşusu  bir şarkıcı değil midir? 
 
                                    Mehmet’s aunt is a tailor. 
 P.                Mehmet’in teyzesi  bir terzidir. 
 N.                Mehmet’in teyzesi bir terzi değildir. 
 Q.                Mehmet’in teyzesi bir terzi midir? 
 NQ.             Mehmet’in teyzesi bir terzi değil midir? 
 
    His father is a judge. 
P.    Onun babası bir hakimdir. 
N.    Onun babası bir hakim değildir. 
Q.    Onun babası bir hakim midir? 
NQ.    Onun babası bir hakim değil midir? 
 
*************************************************** 
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*=*=*=*=*=*=*=**************************=*=*=*=*=*=* 
EXERCISE 3 
========== 
*Please, translate the sentences in Turkish as it shown in examples. 
 
Who is that man ?     He is my father.      He is our teacher 
Şu adam kim?        O benim babamdır.   Bizim öğretmenimizdir.  
 
Who are they?      They are my students.   They are good lawyers. 
Who is he?      He is your manager.      He is a rich doctor. 
Who are you?      I am your teacher.          I am a journalist. 
 
Who is that lady?   She is Alan’s sister.        She is an architect. 
Who is Alan ?      Alan is Ann’s father.      He is a carpenter. 
Who is Aysun ?     Aysun is our mother.      She is a nurse. 
 
                   ****************************** 
 ***Translate the below sentences and use them in other two forms 
as well please. 
 
I am a good teacher.    Iyi bir öğretmenim.   
I am not a good teacher.     Iyi bir öğretmen değilim.        
Am I a good teacher?     Iyi bir öğretmen miyim?      
 
You are a clever optician. 
He is an author. 
She is Jane’s mother. 
It is a little dog. 
We are gardeners. 
 
You are Ahmet’s neighbours. 
They are poor farmers. 
Ali is a good father. 
My teacher is an author. 
Ali’s father is a good soldier. 
These children are my students. 
           *****************************  
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ANSWERS 3                                           (Matches with exercise 3 ) 
========== 
Onlar kim?       Onlar benim öğrencimdir.  Onlar iyi avukatlardır. 
O kim?         O senin müdüründür.        O zengin bir doktordur. 
Siz kimsiniz?    Ben sizin öğretmeninizim.  Ben bir gazeteciyim. 
Şu hanım kim?   Alan’ın kızkardeşidir. O bir mimardır. 
Alan kim?    Alan Ann’in babasıdır. O bir marangozdur. 
Aysun kim?         Aysun bizim annemizdir.  O bir hemşiredir. 
                   ****************************** 
                optician      author   
Sen akıllı bir gözlükçüsün.   O bir yazardır. 
Sen akıllı bir gözlükçü değilsin.  O bir yazar değildir. 
Sen akıllı bir gözlükçü müsün?  O bir yazar mıdır? 
                Jane’s mother    little dog 
O Jane’in annesidir.    O küçük bir köpektir.  
O Jane’in annesi değildir.   O küçük bir köpek değildir. 
O Jane’in annesi midir?   O küçük bir köpek midir?  
                gardeners             Ahmet’s neighbours.  
Biz bahçıvanız. (bahçıvanlarız).     Siz Ahmet’in komşularısınız. 
Biz bahçıvan değiliz.               Siz Ahmet’in komşuları değilsiniz. 
Biz bahçıvan  mıyız?      Siz Ahmet’in komşuları mısınız? 
                  
                poor farmers.      good father. 
Onlar fakir çifçilerdir.   Ali iyi bir babadır. 
Onlar fakir çifçiler değildir.  Ali iyi bir baba değildir. 
Onlar fakir çifçiler midir?   Ali iyi bir baba mıdır? 
                an author.     good soldier. 
Öğretmenim bir yazardır.  Ali’nin babası iyi bir askerdir. 
Öğretmenim bir yazardır.  Ali’nin babası iyi bir askerdir. 
Öğretmenim bir yazardır.  Ali’nin babası iyi bir askerdir. 
        my students. 
Bu çocuklar benim öğrencilerimdir.        
                    Bu çocuklar benim öğrencilerim değildir. 
                                       Bu çocuklar benim öğrencilerim midir? 
 
             Total right answers    Total wrong answers 
   ************************ 
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                              ******* 
                         UNIT  5 
                         ******* 
**Chapter  : 9     STRUCTURES  OF THE SENTENCE            
*=*=*=*=*=*=*=*      --------------------------CÜMLE  YAPILARI 
                                                                        --------------------------   
    ******The  sentences can be in four different forms. Let’s study 
them one by one. 
  
**POSITIVE  FORM  :    OLUMLU ŞEKİL. 
All the sentences we have learned upto now were in positive form. 
The words line up in this form as  : 
               ---------------------------------------------- 
                Subject       explanation + pers. suffix 
               ---------------------------------------------- 
This is an apple.               Bu bir elmadır. 
That is a church.               Şu bir kilisedir. 
It is a fox.                         O bir tilkidir. 
 
These are Ahmet’s books.   Bunlar Ahmet’in kitaplarıdır(lar). 
Those are your friends.       Şunlar senin arkadaşlarındır(lar). 
They are my students.  Onlar benim öğrencilerimdir(ler).   
 
I am a teacher.                       Ben bir öğretmenim. 
You are a student.                  Sen bir öğrencisin. 
He/she is an optician.             O bir gözlükçüdür. 
 
We are journalists.                 Biz gazeteciyiz. 
You are plasterers.                 Siz sıvacısınız. 
They are miners.                    Onlar madencidirler. 
 
Ali is an author.                      Ali bir yazardır. 
My mother is a  nurse.            Benim annem bir hemşiredir. 
Ayşe’s father is a doctor.        Ayşe’nin babası bir doktordur. 
John and Jack are soldiers.     John ve Jack askerdir(ler).     
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*** You have noticed that in above examples, third plural subject 
do not need to have the explanation in plural form. If the plurality 
wants to be stressed particularly ; then we use it. 
             **************************************** 
      NEGATIVE FORM               OLUMSUZ  ŞEKİL 
 
In this form we are going to add negative suffix to our sentence : 
                                      Not  :   değil 
                                      --------------- 
         Help verbs (personal adding) always come at the end of 
sentence. In this form  “not : değil” is the last word, that’s why 
help verb will come after negative suffix. So, the words line up in 
this form as : 
                  ----------------------------------------------------                         
                  Subject      explanation    değil+pers.suffix 
                  ----------------------------------------------------- 
This is not an apple             Bu bir elma değildir. 
That is not a box.                Şu bir kutu değildir. 
It is not a fox.                      O bir tilki değildir. 
 
These aren’t Ahmet’s books.  Bunlar Ahmet’in kitapları değildir. 
Those are not our friends.       Şunlar bizim arkadaşlarımız değildir. 
They are not my students.      Onlar benim öğrencilerim  değildir. 
 
I am not a teacher.     Ben bir öğretmen değilim. 
You are not a student.            Sen bir öğrenci değilsin. 
He/she is not an optician.      O bir gözlükçü değildir. 
 
We are not journalists.            Biz gazeteci değiliz. 
You are not plasterers.            Siz sıvacı değilsiniz. 
They are not miners.               Onlar madenci değildir(ler). 
Ali is not an author.                Ali bir yazar değildir. 
 
My mother is not a nurse.       Benim annem bir hemşire değildir. 
Ayşe’s father is not a doctor.  Ayşe’nin babası bir doktor değildir. 
John and Jack aren’t soldiers. John ve Jack asker değildir(ler). 
*************************************************** 
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         QUESTION FORM            SORU ŞEKİL 
 
   In english we bring the help verb at the beginning of 
sentence. In Turkish we are going to bring : 
 
                 question suffix    mı  /   mi  /  mu  /  mü 
                 ----------------------------------------------- 
before  help verb ( personal suffix ). The words line up in this form 
as :            
                     ------------------------------------------------ 
                     Subject   explanation    mı + pers.suffix 
                     ------------------------------------------------ 
 
Is this an apple?             Bu bir elma mıdır? 
Is that a box?                  Şu bir kutu  mudur? 
Is it a fox?                      O bir tilki midir? 
 
Are these Ahmet’s books?   Bunlar Ahmet’in kitapları mıdır? 
Are those our friends?          Şunlar bizim arkadaşlarımız mıdır? 
Are they my students?          Onlar benim öğrencilerim midir? 
 
Am I a teacher?                  Ben bir öğretmen miyim? 
Are you a student?             Sen bir öğrenci misin? 
Is he/she an optician?         O bir gözlükçü müdür? 
 
Are we journalists?             Biz gazeteci miyiz? 
Are you plasterers?             Siz sıvacı mısınız? 
Are they miners?   Onlar madenci midir(ler).       
Is Ali an author?  Ali bir yazar mıdır. 
 
Is my mother a nurse?  Benim annem bir hemşire midir? 
Is Ayşe’s father a doctor?  Ayşe’nin babası bir doktor mudur? 
Are John and Jack soldiers? John ve Jack asker midir(ler). 
 
*************************************************  
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  NEGATIVE QUESTİON FORM   OLUMSUZ SORU ŞEKİL    
 
    Look at the negative form, the only difference in this form is ; 
we are going to put question suffix ( mi ) between değil and help 
verb. 
    The words line up in this form : 
           ------------------------------------------------------ 
            Susbject  explanation  değil  mi+ pers.suffix 
            ------------------------------------------------------ 
Isn’t this an apple?   Bu bir elma değil midir? 
Isn’t that a box?        Şu bir kutu değil midir? 
Isn’t it a fox?              O bir tilki değil midir? 
 
Aren’t these Ahmet’s books? 
            .                       Bunlar Ahmet’in kitapları değil midir? 
Aren’t those our friends? 
                                    Şunlar bizim arkadaşlarımız değil midir? 
Aren’t they my students? 
                                  Onlar benim öğrencilerim değil midir? 
 
Am I not a teacher?     Ben bir öğretmen değil miyim? 
Aren’t you a student?   Sen bir öğrenci değil misin? 
Isn’t he/she an optician?   O bir gözlükçü değil midir? 
 
Aren’t we journalists?       Biz gazeteci değil miyiz? 
Aren’t you plasterers?       Siz sıvacı değil misiniz? 
Aren’t they miners?           Onlar madenci değil midir(ler)? 
 
Isn’t Ali an author?          Ali bir yazar değil midir? 
Isn’t my mother a nurse? Benim annem bir hemşire değil midir?  
 
Isn’t Ayşe’s father a doctor? 
                                      Ayşe’nin babası bir doktor değil midir? 
Aren’t John and Jack soldiers? 
                                      John ve Jack asker değil midir(ler)? 
 
                             *************** 
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Let see the four sentences together  : 
In Turkish ; ownership suffix points the possessive pronouns that’s 
why we do not need to use them at the same time.   
 
 Arkadaşım  …( ım :  benim  ) ….benim Arkadaş  ( my friend) 
 
                                     My friend is an artist. 
Positive form   Arkadaşım  bir ressamdır. 
Negative form :            Arkadaşım  bir ressam değildir.  
Question form :            Arkadaşım  bir ressam mıdır? 
Negative question form :   Arkadaşım bir ressam değil midir? 
 
                                    Nigel is a carpenter.  
 P.                Nigel bir marangozdur. 
 N.               Nigel bir marangoz değildir. 
 Q.               Nigel bir marangoz mudur? 
 NQ.            Nigel bir marangoz değil midir? 
 
                                    Their neighbour is a singer. 
 P.                Onların komşusu bir şarkıcıdır. 
 N.               Onların komşusu bir şarkıcı değildir. 
 Q.               Onların komşusu bir şarkıcı mıdır? 
 NQ.            Onların komşusu  bir şarkıcı değil midir? 
 
                                    Mehmet’s aunt is a tailor. 
 P.                Mehmet’in teyzesi  bir terzidir. 
 N.                Mehmet’in teyzesi bir terzi değildir. 
 Q.                Mehmet’in teyzesi bir terzi midir? 
 NQ.             Mehmet’in teyzesi bir terzi değil midir? 
 
    His father is a judge. 
P.    Onun babası bir hakimdir. 
N.    Onun babası bir hakim değildir. 
Q.    Onun babası bir hakim midir? 
NQ.    Onun babası bir hakim değil midir? 
 
*************************************************** 
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**Chapter 10 :          QUESTIONS   AND   ANSWERS 
****************               ------------------------------------------ 

                   * Subject + expl.+mı +help verb 
                         ------------------------------------- 
We  answer this type of questions with either   Yes     or     No. 
                   Yes  : Evet            No   : Hayır. 
Formula of the sentence come as ; 
 
If the answer is “yes” the sentence :  Yes + Positive form. 
If the answer is “no”  the sentence :   No + Negative form.  
 
Am I a teacher?    Ben bir öğretmen miyim? 
Yes, you are a teacher.                Evet, sen bir öğretmensin. 
 No, you are not a teacher.          Hayır, sen bir öğretmen değilsin. 
                             **Or as short answers** 
 Yes, you are.                              Evet, öylesin. (öğretmensin.) 
 No, you are not.                         Hayır, değilsin. 
                    ------------------------------- 
Are you a student?                     Sen bir öğrenci misin? 
Yes, I am a student.                     Evet, ben bir öğrenciyim. 
No, I am not a student.                Hayır, ben bir öğrenci değilim. 
Yes, I am.                                    Evet, öyleyim. ( öğrenciyim.) 
No, I am not.                               Hayır, değilim. 
                    ------------------------------- 
Is he/she an optician?                 O bir gözlükçü müdür? 
Yes,he is an optician.                  Evet,o bir gözlükçüdür. 
No,he is not an optician.             Hayır,o bir gözlükçü değildir 
Yes,he is.                                     Evet, öyledir. (gözlükçüdür.) 
No,he is not.                                Hayır,değildir. 
                     -------------------------------- 
Are we journalists?    Biz gazeteci miyiz? 
Yes, you are journalists.   Evet, siz gazetecisiniz. 
No, you are not journalists.   Hayır, siz gazeteci değilsiniz. 
Yes, you are.                                   Evet, gazetecisiniz. 
No, you aren’t                                 Hayır, değilsiniz. 
                    --------------------------------  
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Are you plasterers?                         Siz sıvacı mısınız? 
Yes, we are plasterers.                    Evet, biz sıvacıyız. 
No, we aren’t plasterers.                 Hayır, biz sıvacı değiliz. 
Yes, we are.                                     Evet, sıvacıyız. 
No, we aren’t                                   Hayır, değiliz. 
                   ---------------------------------- 
Are they miners?                             Onlar madenci midir? 
Yes, they are miners.                       Evet, onlar madencidir. 
No, they aren’t miners.                    Hayır, onlar madenci değildir. 
Yes, they are.                                   Evet, madencidir. 
No, they aren’t.                                Hayır, değildir. 
                    ---------------------------------- 
Is Ali an author?                              Ali bir yazar mıdır? 
Yes, he is an author.                        Evet, o bir yazardır. 
No, he isn’t an author.                     Hayır, o bir yazar değildir. 
Yes, he is.                                         Evet, yazardır. 
No, he isn’t                                       Hayır, değildir. 
                   ----------------------------------- 
Is my mother a nurse?             Benim annem bir hemşire midir? 
Yes, she is a nurse.                           Evet, o bir hemşiredir. 
No, she isn’t a nurse.                        Hayır, o bir hemşire değildir. 
Yes, she is.                                        Evet, hemşiredir. 
No, she isn’t.                                     Hayır, değildir. 
    -----------------------------------  
Is Ayşe’s  father a doctor?     Ayşe’nin babası bir doktor mudur? 
Yes, he is a doctor.                         Evet, o bir doktordur. 
No, he isn’t a doctor.                      Hayır, o bir doktor değildir. 
Yes, he is.                                       Evet, doktordur. 
No, he isn’t                                     Hayır, değildir. 
                  ------------------------------------ 
Are John and Jack soldiers?         John ve Jack asker midir? 
Yes, they are soldiers.                   Evet, onlar askerdir. 
No, they aren’t soldiers.                Hayır, onlar asker değildir. 
Yes, they are.                                 Evet,  askerdir. 
No, they aren’t                               Hayır, değildir. 
                  --------------------------------------- 
                  ************************** 
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           * MULTIPLE CHOICE QUESTION : 
                                 Or    :    yoksa / yada / veya 
 
 In English we give alternative choice at the  both side of  “ or “. 
 
  In Turkish we will do same. We will give alternative choice 
at the both side of “ yoksa” and both alternative will take question 
suffix “ mi / mı ”. 
 
  Question :  Subject   choice+mı  yoksa  choice+mi+help verb. 
                      ------------------------------------------------------------- 
  Answer   :   Subject   choice+help verb. 
                      --------------------------------- 
 
Am I a teacher or student? 
                                Ben bir öğretmen mi yoksa öğrenci miyim? 
 
You are a teacher.                        Sen bir öğretmensin. 
You are a student.                        Sen bir öğrencisin. 
                           ----------------------------- 
Are you a lawyer or judge?   
                                   Sen bir avukat mı yoksa hakim misin? 
I am a lawyer.                               Ben bir avukatım. 
I am a judge.                                 Ben bir hakimim. 
                 -------------------------------- 
Is he/she an optician or chemist? 
                                  O bir gözlükçü mü yoksa eczacı mıdır? 
He/she is an optician.                    O bir gözlükçüdür. 
He/she is a chemist.                       O bir eczacıdır. 
                   -------------------------------- 
 
Are we authors or journalists?  
                                   Biz yazar mı yoksa gazeteci miyiz? 
You are authors.                              Siz yazarsınız. 
You are journalists.                         Siz gazetecisiniz. 
                    -------------------------------- 
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Are you welders or electrician? 
                                   Siz kaynakçı mı yoksa elektrikçi misiniz? 
We are welders.                                Biz kaynakçıyız. 
We are electrician.                            Biz elektrikçiyiz. 
                      ------------------------------- 
 
Are they farmers or miners? 
                                     Onlar çifçi mi yoksa madenci midir? 
They are farmers.                              Onlar çiftçidir. 
They are miners.                                Onlar madencidir. 
                      -------------------------------- 
İs Ali an engineer or architect? 
                                      Ali bir mühendis mi yoksa mimar mıdır? 
He is an engineer.                               O bir mühendistir. 
He is an architect.                               O bir mimardır. 
                      --------------------------------- 
Is my mother an artist or singer? 
                        Benim annem bir ressam mı yoksa şarkıcı mıdır? 
She is an artist.     O bir ressamdır. 
She is a singer.                                      O bir şarkıcıdır. 
                   ------------------------------------ 
Is Ayşe’s father a butcher or barber? 
                        Ayşe’nin babası bir kasap mı yoksa berber midir? 
He is a butcher.                                       O bir kasaptır. 
He is a barber.                                         O bir berberdir. 
                    -------------------------------------- 
Are John and Jack soldiers or policemen? 
                         John ve Jack asker mi yoksa polis midir? 
They are soldiers.                                    Onlar askerdir. 
They are policemen.                Onlar polistir. 
                     -------------------------------------- 
Is Ayşe’s mother a nurse or a secretary 
       Ayşe’nin annesi bir hemşire mi yoksa bir sekreter midir? 
She is a secretary.       O bir sekreterdir. 
She is a nurse.        O bir hemşiredir. 
     --------------------------------------- 
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An important note!     
-----------------------  
   ***The main reason of changing letters helps us to pronounce 
the words easier. As you have noticed in some of above examples ; 
the help verb changed !  If any word ends with  :   
                             ç – f – k – p – s – ş – t   
while we’re adding subject suffix, it changes from “d”  to  “ t “. 
                       
***So we can say now the help verbs are : 
                     dır / dir / dur / dür   &   tır / tir / tur / tür. 
                    --------------------------------------------------- 
 !!! Do not panic! you don’t need to memorise loads of rules 
at once. When you grasp the vowel harmony you will notice that if 
the sound of pronounce is right or wrong. If it is wrong your ear 
will warn you, and will remind you the right rules.  
  Try to read following words with  dir / dır / dur, and compare 
it which one will you read easier;     kitap – kitaptır – kitapdır.     
                    ---------- 
mühendis – mühendistir – mühendisdir.        kuş – kuştur – kuşdur. 
            ----------------           --------- 
      ********************************************** 

          *** “ WH “  QUESTIONS  : 
What    :     Ne. 
Who     :     Kim. 
                                    --------------------------------- 
                                     Subject     wh...+help verb 
                                    --------------------------------- 
 
What is this?        Bu  nedir? It is an apple.   O bir elmadır. 
What are these?   Bunlar nedir? They are apples.  Onlar elmadır.   
 
What is that?        Şu  nedir? That is a fox.        Şu bir tilkidir 
What are those?   Şunlar nedir? Those are foxes.   Şunlar tilkidir. 
 
What is it?      O nedir?  This is your key.   
                                                             Bu senin anahtarındır.  
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What are they?   Onlar nedir? These are your keys. 
              Bunlar senin anahtarlarındır. 
                            ---------------------------- 
What is your name ?    Senin adın nedir? 
My name is ...........     Benim adım ..............dir. 
 
What is his / her name?   Onun adı nedir? 
His / her name is .........    Onun adı ...................dır. 
                            ----------------------------- 
 
Who is  he?     O kimdir?   
He is Ayşe’s father.     O Ayşe’nin babasıdır. 
 
Who am I?        Ben kimim? 
You are our teacher.    Sen bizim öğretmenimizsin. 
 
Who is Ali?           Ali kimdir? 
Ali is our doctor.            Ali bizim doktorumuzdur. 
 
Who is that man?    Şu adam kimdir? 
He is our English teacher.       O bizim İngilizce öğretmenimizdir. 
*************************************************** 
REVIEW   4              
=*=*=*=*=*                                                     
Now, we know all structures of four sentences ; positive, question, 
negative and negative question forms. There is no other one! 
 
Examples : 
 
This is your vallet.    Bu, senin cüzdanındır. 
This isn’t your vallet.    Bu, senin cüzdanın değildir. 
Is this your vallet?    Bu, senin cüzdanın mıdır? 
Isn’t this your vallet?    Bu, senin cüzdanın değil midir? 
 
That is  teacher’s  house.   Şu, öğretmenin evidir. 
That isn’t  teacher’s house.   Şu, öğretmenin evi değildir. 
Is that  teacher’s house?   Şu,öğretmenin evi midir? 
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Isn’t that  teacher’s house?   Şu,öğretmenin evi değil midir?  
 
These are their books.     Bunlar onların kitaplarıdır. 
These are not their books.    Bunlar onların kitapları değildir. 
Are these their books?    Bunlar onların kitapları mıdır? 
Aren’t these their books?    Bunlar onların kitapları değil midir?  
 
Those are Ali’s children.   Şunlar Ali’nin çocuklarıdır. 
Those aren’t Ali’s children.  Şunlar Ali’nin çocukları değildir. 
Are those Ali’s children?   Şunlar Ali’nin çocukları mıdır? 
Aren’t those Ali’s children? Şunlar Ali’nin çocukları değil midir? 
 
I am author of this book.      Ben bu kitabın yazarıyım. 
Iam not author of this book.     Ben bu kitabın yazarı değilim. 
Am I author of this book?      Ben bu kitabın yazarı mıyım? 
Am I not author of this book?  Ben bu kitabın yazarı değil miyim? 
 
He is a rich lawyer.       O zengin bir avukattır. 
He isn’t a rich lawyer.      O zengin bir avukat değildir. 
Is he a rich lawyer?       O zengin bir avukat mıdır? 
Isn’t he a rich lawyer?      O zengin bir avukat değil midir? 
 
They are my friends.   Onlar benim arkadaşlarımdır. 
They aren’t my friends.  Onlar benim arkadaşlarım değildir. 
Are they my friends?   Onlar benim arkadaşlarım mıdır? 
Aren’t they my friends?  Onlar benim arkadaşlarım değil midir?
   
Are you a language teacher?  Sen bir lisan öğretmeni misin? 
Yes, I am.        Evet, lisan öğretmeniyim. 
No, I am not.       Hayır, değilim. 
 
Is she a good doctor?   O iyi bir doktor mudur? 
Yes, she is.    Evet, öyledir.( iyi bir doktordur ). 
No, she isn’t.    Hayır, değildir.  
 
Is Ali your father?   Ali senin baban mıdır?  
Yes, he is.     Evet, babamdır. 
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No, he isn’t.    Hayır, değil. 
 
Are you his friend or brother?  
                                     Sen onun kardeşi mi yoksa arkadaşı mısın? 
I am her brother.         Ben onun kardeşiyim.  
I am her friend.  Ben onun arkadaşıyım. 
 
Is she Ali’s secretary or wife?   
                                     O Ali’nin sekreteri mi yoksa karısı mıdır?  
She is Ali’s secretary.      O Ali’nin sekreteridir. 
She is Ali’s secretary.      O Ali’nin eşidir.( karısıdır) 
 
Are they your neighbours or relatives?  
  Onlar sizin komşularınız mı yoksa akrabalarınız mıdır? 
They are our relatives.      Onlar akrabalarımızdır. 
They are our neighbours.      Onlar komşularımızdır. 
 
Are you my friend or enemy?  Dostum mu yoksa düşmanım mısın? 
I am your friend.       (Ben senin) Dostunum. 
I am your enemy.       (Ben senin) Düşmanınım. 
 
*************************************************** 
**Chapter 11 :           NOUNS IN THE SENTENCE 
=*=*=*=*=*=*=               ------------------------------------- 
                                              
***The nouns can be in five different forms in the sentences. 
 

1) As they are  : 
 
Oven      :  fırın  quilt     :   battaniye     mirror   :   ayna 
Table     :  masa  house   :   ev      river      :   nehir     
town      :  kasaba carpet   :   halı      cup :  fincan 
 
Ali         :  Ali            Atatürk  :  Atatürk     George  :  George 
Everest  :  Everest Nile      :  Nil        Agean   :  Ege  
İstanbul :  İstanbul London :   Londra           France   :  Fransa   
                          ------------------------------ 
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 ******************************************* 
 
     2)  As emphasized : to point out /  to make clear / to underline.  
 
                    Suffix :       ı – i – u – ü   //   yı -  yi -  yu -  yü  
 
      “y” is a welding letter ; we will use this welding letter 
everywhere we need except noun compounds. (look at welding 
letters)             
          Examples : 
       
He is pulling  the table.              I am smelling the rose. 
They’ve sold the house.             He will paint the doors. 
 
***In Turkish we will add to the noun :        ı – i – u – ü     
  
the wall  the house  the school  the rose 
duvarı  evi   okulu  gülü  
 
the fork  the lock  the telephone the day 
çatalı   kiliti   telefonu  günü …..etc. 
                              ********************* 
*** If the noun ends with a vowel, suffix  takes a welding letter : 
     
 the table  the window        the box   the iron 
  masayı  pencereyi            kutuyu   ütüyü    
 
the room  the tray  the towel  the villager  
odayı  tepsiyi  havluyu  koylüyü 
 
  I saw  Ali   --  Ali’yi  ......       He called Ayşe   --  Ayşe’yi  ….. 
 
                 They will visit ---Ahmet  --Ahmet’i  …… etc. 
                         ------------------------------------- 
      ***Demonstrative  pronuns as emphasized  in a sentence : 
        OBJECTIVE PRONOUNS ; 
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Me  :  beni  Have you seen me in the market. 
You  :  seni               I will inform you immediately. 
Him/her  :  onu               They cought him/her yesterday. 
 
Us           :  bizi                Ali visitited us last night. 
You         :  sizi                Wait! I will pull you out. 
Them    :  onları            We love them. 
                        -------------------------------------- 
 
       ********************************************** 
 
    3)   As  inclined  :   to turn towards. 
                      
***In Turkish we will add to the noun :         
                                Suffix ; a     -     e     
                                                    ============ 
to wall  to house  to school  to rose 
duvara  eve   okula  güle  
 
to fork  to lock  to telephone to city 
çatala  kilite   telefona  şehire …..etc. 
 
*** If the noun ends with a vowel,suffix  takes a welding letter : 
                                     ya     -    ye   
                                ============= 
to table  to window         to box   to iron 
masaya  pencereye           kutuya   ütüye   
 
to room  to tray  to towel  to villager  
odaya          tepsiye  havluya  koylüye 
  --------------------------------------------- 
 
**If the noun ends with a consonant :  
We are going home.        eve.              To the school :  okula           
I will tell you.                  sana  
 
**If the noun ends with a vowel,suffix takes a welding letter :                                                                
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To London :  Londra’ya     To hospital :  hastaneye.........etc. 
 
They’ve gone to London.              Send him to me. 
                         Londra’ya                              bana 
 
***Demonstrative nouns in a sentence  : 
 
Me   :  bana  Show me the main post office. 
You        :  sana  I will tell you all about the event. 
Him/her  :  ona               His sister lends him some money. 
 
Us           :  bize              Nobody told us what to do? 
You         :  size              I am not looking at you. 
Them      :  onlara           You must not laugh at them. 
                          --------------------------------------- 
 ********************************************* 
    4)    In  /  at  /   on   :   de / da ( according to vowel harmony) 
           ------------------      -------- 
 
     In the house : evde           in Istanbul     :  İstanbul’da 
     At the door  :  kapıda       at the church  :  kilisede. 
                                              on the road     :  yolda 
      Examples  :    
 
The children are playing  in the house.         evde 
We saw them at the church.   kilisede 
He left his car on the road.    yolda   
                   ----------------------------------------- 
   *********************************** 
 
      5)   from    :    den  /  dan ( according to vowel harmony)           
           ---------      -------------- 
 
From house :  evden       from cinema :  sinemadan 
From garden      :  bahçeden       from school  :  okuldan 
From Paris         :  Paris’ten        from London:  Londra’dan 
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       Examples :        
 
We’ve bought this from London.   Londra’dan 
They came from Africa.    Afrika’dan 

 
They’ve got  the flowers from  Ali  Ali’den 
I borrowed it from Ayşe.    Ayşe’den 

  
The children are coming from school.  Okuldan 
The smoke is coming from engine.   Motordan 

 
                           ------------------------------------ 
 
We have learned five different forms of nouns in a sentences. 
Now let see them together in a diagram to understand the lesson 
better.                                                              
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Noun           Emphasized       Inclined           In/at/on       From 
 
Pool   havuz  havuzu  havuza  havuzda  havuzdan                        
House  ev   evi         eve   evde   evden. 
Wall   duvar  duvarı        duvara  duvarda  duvardan 
School  okul   okulu        okula  okulda  okuldan 
Lake   göl   gölü         göle   gölde  gölden 
Hotel  hotel   hoteli  hotele  hotelde  hotelden 
Bar   bar   barı   bara   barda  bardan 
İzmir   İzmir   İzmir’i               İzmir’e  İzmir’de  İzmir’den  
 
Ship   gemi   gemiyi  gemiye  gemide  gemiden 
Cinema  sinema  sinemayı  sinemaya  sinemada  sinemadan 
Factory  fabrika  fabrikayı  fabrikaya  fabrikada  fabrikadan 
Hospital  hastane  hastaneyi          hastaneye  hastanede  hastaneden 
 
London  Londra   Londra’yı         Londra’ya  Londra’da  Londra’dan 
Bolu   Bolu    Bolu’yu            Bolu’ya  Bolu’da  Bolu’dan 
World  Dünya  Dünya’yı          Dünya’ya  Dünya’da  Dünya’dan 
Turkey  Türkiye  Türkiye’yi        Türkiye’ye Türkiye’de    Türkiye’den  
 
  ***************Above rules apply for all ( common or proper ) nouns exactly the same way 
 in entire language.**************  



 82

 **** While we are explaining the situation of the subjects or objects ; to give accurate explanation we 
can use the prepositions in five different forms ( as we are using the nouns ). 
  I am going to higlight the addings to understand it easier,  but further pages we will use them as 
they are. 
  You will notice that above rules will apply here exactly same ;  
    
PREPOSITIONS ;                          
 ============       
                        emphasised           within       in/on/at  from  
          i – i – u – u         a – e                   da – de   dan – dan  
 
         In    içi     içini   içine   içinde  içinden  
 On    üstü     üstünü  üstüne  üstünde  üstünden 
 Under-beneath  altı    altını   altına  altında  altından 
 Near-beside  yanı    yanını  yanına  yanında  yanından 
 Between-among  arası   arasını  arasına  arasında  arasından 
 Peak     zirvesi  zirvesini  zirvesine  zirvesinde  zirvesinden 
  Front    önü    önünü  önüne  önünde  önünden  
         Behind   arkası  arkasını  arkasına  arkasında  arkasından 
 Surface   yüzey  yüzeyini  yüzeyine  yüzeyinde  yüzeyinden
 Around    çevresi  çevresini  çevresine  çevresinde  çevresinden
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                                                ---  3 --- 
**Chapter 12 :   NOUN SENTENCES  : ( EXISTENCE )  
=*=*=*=*=*=*=       VARLIK BİLDİREN İSİM CÜMLELERİ  
 
***While we are explaining the situation of  nouns or objects we use 
this sentences  : 
             There    :  var           
         There  is   :  vardır.                   There isn’t   :  yoktur. 
          Is there ?  :  var mıdır?             Isn’t there ? :  yok mudur. 
 
***Reminder :  
In English ; If the explanation is plural, subject must ( there are ) be 
plural as well. 
In Turkish  ;  Subject is always singular (there is) but, explanation can 
be either singular or plural.  
 
***Reminder  : 
------------------- 
       As we have explained in above lessons ; The words line up in 
Turkish sentence  as opposite of  English sentence. 
         

There  is    a bird   on the tree. 
                 ----------    -------   ------------- 
                       1             2            3 
 
                 Ağacın üstünde   bir kuş   vardır. 
                 -------------------   --------   -------- 
                            3                    2           1 
 
                  There  are      five birds   on the tree. 
                  -------------     -----------    ------------- 
                          1                  2                 3 
 
                  Ağacın üstünde   beş kuş   vardır. 
                  -------------------   ---------   -------- 
                             3                    2             1 
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POSITIVE  FORM  : 
-------------------------- 
There is a nurse near the doctor. 
                                          Dokturun yanında bir hemşire vardır. 
There is a book on the table. 
                                          Masanın üstünde bir kitap vardır. 
There is a key under the table. 
                                          Halının  altında  bir anahtar vardır. 
There are two horses in the field. 
                                          Tarlanın  içinde  iki at vardır. 
There are three cats among the dogs. 
                                          Köpeklerin arasında üç kedi vardır. 
There are four children behind the wall. 
                                          Duvarın arkasında  dört çocuk vardır. 
There are six doors in this flat. 
                Bu dairenin içinde dört kapı vardır. 
 
NEGATIVE FORM : 
-------------------------- 
 
There is not a nurse near the doctor. 
                                          Doktorun yanında  bir hemşire yoktur. 
There is not a book on the table. 
                                          Masanın üstünde  bir kitap yoktur. 
There is not a key under the carpet. 
                                          Halının altında bir anahtar yoktur. 
 
There are not two horses in the field. 
                                          Tarlanın içinde iki at yoktur. 
There are not three cats among the dogs. 
                                          Köpeklerin arasında üç kedi yoktur. 
There are not four children behind the wall. 
                                          Duvarın arkasında dört çocuk yoktur. 
There are not six doors in this flat. 
                Bu dairenin içinde dört kapı  yoktur. 
 
  ******************************** 
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QUESTION FORM  : 
--------------------------  &  Answers : 
 
Is there a nurse near the doctor?   
                                    Yes, there is.            No, there isn’t. 
Dokturun yanında bir hemşire var mıdır? 
                                     Evet, vardır.             Hayır, yoktur. 
 
Is there a book on the table? 
               Yes, there is.  No, there isn’t. 
Masanın üstünde bir kitap var mıdır? 
             Evet, vardır.              Hayır, yoktur. 
 
Is there a key under the tree? 
                                  Yes, there is.             No, there isn’t. 
Halının altında bir anahtar var mıdır? 
                                 Evet, vardır.             Hayır, yoktur. 
 
Are there two horses in the field? 
                                  Yes, there is.            No, there isn’t. 
Tarlanın içinde iki at var mıdır? 
                                    Evet, vardır.            Hayır,yoktur. 
 
Are there three cats among the dogs? 
                               Yes, there are.          No, there aren’t. 
Köpeklerin arasında üç kedi var mıdır? 
                                  Evet, vardır.             Hayır, yoktur. 
   
Are there four children behind the wall? 
                                    Yes, there are.  No, there aren’t 
Duvarın arkasında dört çocuk var mıdır? 
                                  Evet, vardır  .   Hayır, yoktur. 
 
Are there six doors in this flat? 
    Yes, there are .  No, there aren’t 
Bu dairede altı oda var mıdır? 
    Evet, vardır.  Hayır, yoktur. 
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NEGATİVE QUESTION FORM : 
------------------------------------------ 
Isn’t there a nurse near the doctor? 
                                 Doktorun yanında bir hemşire yok mudur?  
 
Isn’t there a book an the table? 
                                   Masanın üstünde bir kitap yok mudur? 
 
Aren’t there two horses in the field? 
                                   Tarlanın içinde iki at yok mudur? 
 
Isn’t there any student in the school? 
            Okulda hiç öğrenci yok mudur? 
 
Isn’t there any tree in the garden? 
                                     Bahçede hiç ağaç yok mudur? 
 
***************************************************   
WH questions 
========== 
 
  *** What is there in the basket? Sepetin içinde ne vardır? 
There is a cat in the basket.                Sepetin içinde bir kedi vardır. 
There is an orange in the basket.  Sepetin içinde bir portakal vardır. 
There are ten eggs in the basket.  Sepetin içinde on yumurta vardır. 
There are six apples in the basket.     Sepetin içinde altı elma vardır. 
 
***What is there behind the door?    Kapının arkasında ne vardır? 
There is a table behind the door.   
                                                     Kapının arkasında bir masa vardır. 
There are four children behind the door. 
          Kapının arkasında dört çocuk vardır. 
There is a wall behind the door. 
          Kapının arkasında bir duvar vardır. 
There is an armchair behind the door. 
          Kapının arkasında bir koltuk vardır. 
  ********************** 
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REVIEW   5               
=*=*=*=*=*                                   
          There are five possible form to use nouns or pronouns in a 
sentence  ; 
***As they are : 
=========== 
Book – kitap          television – televizyon apple – elma    
Milk  –  süt          school      –  okul     house – ev    
İzmir                           Paris     England 
Ahmet   Jack     Mary 
 
***As emphasized :   
===============                         noun takes suffix :  i – ı – u – ü   
                                                    -----------------------------------  
*He is wraping  the book.       Kitabı  
        *We’ll paint the school.       Okulu 
               *She is calling you.           Seni     
                         *You spilled the milk.    Sütü 
                ----------------------------------------- 
                                                                         in need  y  comes..  
                                                                         ---------------------- 
*I’m cleaning the chair.     Sandalyeyi 
        *She is filling the bucket.    Kovayı 
        *The girl is asking the box.   Kutuyu 
                         *I’m looking for the iron.  Utüyü 
         ------------------------------------------ 
 
           ******************** 
***As inclined :    
============                                       noun takes suffix  :   e – a   
                                                                  ------------------------------- 
 
*He’s going home.                 Eve      
        *She’s coming to İzmir.     İzmir’e. 
                 *We’re going to school.    Okula 
          *They are moving to Paris.    Paris’e.                
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                                                                            in need  y comes...  
                                                                            ---------------------- 
*I’m looking at the mirror.       Aynaya. 
 *They are running to the hospital.  Hastaneye. 
 
                           ******************************** 
*** At – in – on :   
  ============= 
                                                               noun takes suffix  :  de – da  
                                                               --------------------------------- 
*They’re at home.              Evde    
         *There’s a picture on the book.     Kitapta 
                   *He is in Paris.                Paris’te. 
                             *It is in the bus.            Otobüste. 
 
   ***************************** 
***From : den -  dan  
=============== 
                                                              noun takes suffix  :  den – dan 
                                                              ------------------------------------ 
He’s coming from school.       Okuldan. 
        *She’s coming  from home.           Evden. 
        *I learned it from book.           Kitaptan.      
                           *She bought it from İzmir.  İzmir’den.  
                                -------------------------  
                    
    *********************** 
Hasan   Hasan’ı      Hasan’a Hasan’da      Hasan’dan 
Metin   Metin’i      Metin’e  Metin’de      Metin’den 
Jason   Jason’ı      Jason’a  Jason’da      Jason’dan 
Jacop   Jacop’u      Jacop’a  Jacop’ta      Jacop’tan 
 
Göl    gölü      göle  gölde      gölden 
Orman   ormanı      ormana  ormanda      ormandan 
Deniz   denizi      denize  denizde      denizden 
Okyanus      okyanusu     okyanusa okyanusta      okyanustan 
 
 ***************************************** 
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*=*=*=*=*=*=*=**************************=*=*=*=*=*=* 
EXERCISE 4 
========== 
          Use the below nouns in four different forms as in examples ; 
  
       Noun     inclined          emphaised   in/on/at        from 
       Mustafa  Mustafa’ya    Mustafa’yı   Mustafa’da    Mustafa’dan 
 
House     Hospital     Ahmet     Ali 
School     Room     Alan      Joe 
Izmir      Kayseri     Ocean     Continent 
Newyork     Londra     Sea      Ship  
 
                         ************************** 
        Translate the below sentences and use them in the different form 
as in example ; 
  
There is a blue bird on the tree.  Ağacın üstünde bir mavi kuş vardır.  
      Negative ……..           Ağacın üstünde bir mavi kuş yoktur. 
      Question  …….             Ağacın üstünde bir mavi kuş var mıdır? 
      Answers  …….           Evet, vardır.               Hayır,  yoktur. 
 
                   There  is a pen under the book. 
                   There is a key under the carpet. 
                   There is a dog in front of the house. 
   There is a hospital near the school. 
   There is a garden behind the house. 
   There is a pool behind the school. 
   
   There is a teacher in the room. 
   There are four doctors in the hospital. 
   There are five horses in the field. 
   There are two students in the school. 
    There are two cinemas in this city. 
   There are two dogs among the cats. 
 
  ********************************* 
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ANSWERS 4                                          ( Matches with exercise 4 ) 
========== 
 
          Use the below nouns in four different form as in example ; 
 
Noun inclined      emphaised     in/on/at   from 
 
Mustafa     Mustafa’ya     Mustafa’yı      Mustafa’da Mustafa’dan 
Alan  Alan’a      Alan’ı      Alan’da Alan’dan 
Newyork   Newyork’a     Newyork’u   Newyork’ta    Newyork’tan 
Londra Londra’ya      Londra’yı      Londra’da Londra’dan     
Joe   Joe’ya      Joe’yu      Joe’da       Joe’dan 
 
Okul  okula  okulu      okulda  okuldan 
Oda  odaya      odayı      odada  odadan 
Okyanus okyanusa      okyanusu      okyanusta okyanustan 
Anakara anakaraya      anakarayı      anakarada anakaradan 
 
Ev  eve         evi       evde  evden 
Hastane hastaneye      hastaneyi      hastanede hastaneden  
Deniz denize      denizi      denizde  denizden 
Gemi gemiye      gemiyi      gemide  gemiden 
 
Ahmet Ahmet’e        Ahmet’i      Ahmet’te Ahmet’ten 
Ali  Ali’ye      Ali’yi      Ali’de        Ali’den 
İzmir          İzmir’e      İzmir’i        İzmir’de İzmir’den 
Kayseri Kayseri’ye     Kayseri’yi      Kayseri’de    Kayseri’den 
  
                ************************** 
        Translate the below sentences and use them in the different form 
as in example ; 
  
There is a blue bird on the tree.  
Ağacın üstünde bir mavi kuş vardır. 
Ağacın üstünde bir mavi kuş yoktur. 
           Ağacın üstünde bir mavi kuş var mıdır? 
                     Evet, vardır.               Hayır,  yoktur. 
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Kitabın altında bir kalem vardır.        Kitabın altında bir kalem yoktur. 
Kitabın altında bir kalem var mıdır?  Evet, vardır.        Hayır, yoktur. 
 
Halının altında bir anahtar vardır.   Halının altında bir anahtar yoktur.                   
Halının altında bir anahtar var mıdır?     Evet, vardır.    Hayır, yoktur.  
          
Evin önünde bir köpek vardır.     Evin önünde bir köpek yoktur.  
Evin önünde bir köpek var mıdır?          Evet, vardır.    Hayır, yoktur.                  
     
Okulun yanında bir hastane vardır. Okulun yanında bir hastane yoktur. 
Okulun yanında bir hastane var mıdır?  Evet, vardır.    Hayır, yoktur.                          
                   
Evin arkasında bir bahçe vardır.      Evin arkasında bir bahçe yoktur. 
Evin arkasında bir bahçe var mıdır?       Evet, vardır.    Hayır, yoktur.           
 
Okulun arkasında bir havuz vardır.Okulun arkasında bir havuz yoktur. 
Okulun arkasında bir havuz var mıdır?   Evet, vardır.   Hayır, yoktur.                  
    
Odada  bir öğretmen vardır.     Odada  bir öğretmen yoktur.  
Odada  bir öğretmen var mıdır?             Evet, vardır.    Hayır, yoktur.                  
    
Hastanede dört doktor vardır.      Hastanede dört doktor yoktur. 
Hastanede dört doktor var mıdır?     Evet, vardır.    Hayır, yoktur.                  
 
Tarlada beş at vardır.      Tarlada beş at yoktur.  
Tarlada beş at var mıdır?      Evet, vardır.     Hayır, yoktur.  
 
Okulda iki  öğrenci vardır.           Okulda iki  öğrenci yoktur.  
Okulda iki  öğrenci var mıdır?                Evet, vardır.     Hayır, yoktur.           
 
Bu şehirde iki sinema vardır.    Bu şehirde iki sinema yoktur. 
Bu şehirde iki sinema var mıdır?    Evet, vardır.     Hayır, yoktur.                  
 
Kedilerin arasında iki köpek vardır.  
Kedilerin arasında iki köpek yoktur.  
Kedilerin arasında iki köpek var mıdır?    Evet, vardır.   Hayır, yoktur.             
  Total right answers     Total wrong answers  
    ********************************* 
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                                          ********                           

                          UNIT  6 
        ******** 
                                   VERBS              FİİLLER 
                                  --------------------------------- 
 
To  teach  :  öğretmek  to learn  :  öğrenmek 
To read      :  okumak         to write      :  yazmak 
To go         :  gitmek              to come      :  gelmek 
To eat        :  yemek           to drink     :  içmek 
To give      :  vermek             to  take      :  almak 
To close    :  kapatmak     to open      :  açmak 
To walk     :  yürümek           to stop        :  durmak 
To buy       :  satın almak        to sell       :  satmak 
To lend      :  ödünç vermek   to borrow  :  ödünç almak 
To spend    :  harcamak     to pay       :  ödemek 
To ride  :  binmek            to drive      :  sürmek. 
To trust       :  güvenmek       to believe   :  inanmak 
To work      :  çalışmak          to rest         :  dinlenmek 
To make dirty    :  kirletmek        to clean    :  temizlemek 
To become dirty :  kirlenmek        to wash      :  yıkamak 
To dry                :  kurumak          to iron      :  ütülemek 
To like                :  hoşlanmak      to love       :  sevmek 
To think             :  düşünmek        to hate      :  nefret etmek 
To jump             :  atlamak         to fall        :  düşmek 
To taste              :  tatmak             to smell     :  koklamak 
To touch             :  dokunmak       to hear       :  işitmek 
To see                :  görmek        to look       :  bakmak 
To speak            :  konuşmak    to listen      :  dinlemek 
To do / make      :  yapmak       to tell         :  anlatmak 
To look for         :  aramak   to understand   :  anlamak 
To lose               :  kaybetmek      to find        :  bulmak 
To swim             :  yüzmek          to dive       :  dalmak 
To forget            :  unutmak   to remember  :  hatırlamak 
To send              :  göndermek      to receive     :  almak 
To earn/win        :  kazanmak  to draw     :  çizmek 
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To sleep             :  uyumak   to wake up      :  uyanmak 
To sit down        :  oturmak   to stand up      :  kalkmak 
To cry                :  ağlamak   to laugh     :  gülmek 
To feel                :  hissetmek  to try       :  denemek 
To ask                :  sormak   to want      :  istemek 
To answer          :  cevap vermek  to wish      :  dilemek 
To melt (to do)   :  eritmek   to melt( to be) :  erimek 
To freeze(to do) :  dondurmak   to freeze(to be) :  donmak 
To be born         :  doğmak   to die  :  ölmek 
To rise/ born      :  doğmak    to  set      :  batmak 
To burn              :  yakmak    to be burnt      :  yanmak 
To be extinguish:  sönmek    to extinguish  :  söndürmek 
To play               :  oynamak  to steal      :  çalmak 
To throw            :  atmak   to catch      :  yakalamak 
To know             :  bilmek   to brake          :  kırmak 
To cut                 :  kesmek   to mend/repair  : tamir etm  
To hold              :  tutmak            to release        :  bırakmak 
To accept           :  kabul etmek     to refuse          :  terketmek 
To expect           :  ummak         to give up        : vaz geçmek  
To fight : dövüşmek / savaşmak  to make peace    :  barış yapmak 
To meet : buluşmak /  tanışmak    to introduce       :  tanıştırmak 
To get marry      :  evlenmek         to get divorce     :  boşanmak 
To upset             :  kızdırmak         to rent             :  kiralamak 
To wear              :  giymek              to take off         :  çıkarmak 
To prefer            :  tercih etmek    to wish              :  dilemek 
To dream            :  rüya görmek    to sing            : şarkı söylemek 
To offer              :  teklif etmek    to decide         :  karar vermek 
To ban                :  yasaklamak      to allow        :  izin vermek    
To hunt              :  avlamak           to lie         :  yalan söylemek 
To use                :  faydalanmak    to abuse           :  suistimal etmek 
To keep up         :  muhafaza etmek  to diet              :  perhiz yapmak 
To cost  :  mal olmak  to hang        :   asmak 
To separate :  ayırmak   to unite  :   birleştirmek 
To flee  :  kaçmak   to kidnap  :   kaçırmak 
To intimidate :  tehdit etmek  to bleed  :   kanamak 
To bear  :  katlanmak  to kill  :   öldürmek 
To rescue  :  kurtarmak  to wound  :   yaralamak 
 



 94

PART  IV    ACTION SENTENCES    
 *=*=*=*=*=*       -----------------------FİİL CÜMLELERİ                             
                                                     -------------------------------                                           
In these sentences we express our feelings, thoughts, demands and 
actions. Of course the most important words in these sentences are  
the verbs (doing words). 
 
We use the verbs in sentences as;  verb base + time suffix.  
The verbs as their own should be in infinitive form. 
        
***We do this in English ;  by bringing to at the front of verb. 
***We will do it in Turkish ; by bringing, 
 
                          to    :    mek / mak      -      at the end of verb  :   
 
To teach  to  learn  to write  to  read 
Öğretmek       öğrenmek        yazmak       okumak 
 
To buy  to sell  to walk  to run  .......etc. 
Satın almak satmak  yürümek  koşmak  ....etc. 
 
                                       
                 *************************************                           

****TENSES..........ZAMANLAR 
 
***Verbs enable us to talk about actions and states. They also allow 
us to talk about the time when the action takes place. 
       We use the term  “Tense” to talk about the complete form of the 
verb phrase and the timescale it expresses. 
        Past, present and future are the main tenses ; The simple present 
tense contains all of them. 
        We will study these tenses one by one individually. 
 
             ------------------------------------------- 
  ********************************* 
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**Chapter 13 :  ORDER & REQUEST SENTENCES 
=*=*=*=*=*=*=  ---------------EMİR VE RİCA CÜMLELERİ 
                                                         -------------------------------------- 
***The things we want to be done or not to be done, we use the verbs 
(doing words) in verb base form : 
 
   to go :  gitmek     to come : gelmek     to clean : temizlemek 
       go :  git                come : gel                clean : temizle………..etc. 
 
  to eat :  yemek     to drink :  içmek  to wash  : yıkamak 
      eat :  ye         drink :  iç        wash : yıka.....................etc.  
  
***If we express whatever we want to be done ; in a formula, 
              verb base + explanation     becomes an order sentence : 
 
Go home        :  eve git!                 Come to the office : ofise gel! 
Clean the car  :  arabayı temizle!    Shut the door     : kapıyı kapat 
 
***If we say   “please : lütfen”  at the either beginning or end of the 
sentence, it becomes a request sentence : 
                  ------------------------------------------------------ 
                  LÜTFEN   EXPLANATION   VERB BASE 
                  ------------------------------------------------------ 

Go home please.                 :    lütfen eve git.      
Come to the office please.  :    lütfen ofise gel.  
Clean the window please.   :    lütfen pencereyi temizle. 

                    
                     As you have noticed in above examples : 
 ***    In Turkish language ; the structure of the sentence sets up 
excatly opposite of English language.  
 
***In English, by putting  “  Don’t ”  at the beginning of the sentence, 
we can get a negative request sentence. 
 
***In Turkish, We are going to add our negative suffix to the end of 
sentence ( to the verb). 
        Negative suffix :  me  /  ma  (according to vowel harmony) 
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                 Go    /  don’t go             git  /  gitme.  
                 Run /   don’t run            koş / koşma. 
 
Don’t go home please.                    Lütfen eve gitme.  
Don’t come to the office please.     Lütfen ofise gelme. 
Don’t clean the window please.      Lütfen pencereyi temizleme. 
 
Don’t pull  the table  please.    Lütfen masayı çekme.  
Don’t open the windows please.    Lütfen pencereleri açma 
Don’t lie to me please.     Lütfen bana yalan söyleme. 
                               --------------------------------- 
Exercises in positive form : 
--------------------------------- 
Eat your apple please.        Lütfen elmanı ye. 
Drink your milk please.                  Lütfen sütünü iç. 
 
Brush your teeth please.                  Lütfen dişlerini fırçala. 
Comb your hair please.                   Lütfen saçlarını tara. 
 
Show your ticket please.        Lütfen biletini göster. 
Hold my hand please.                      Lütfen elimi tut. 
 
Walk on the pavement please.        Lütfen kaldırımda yürü. 
Take your umbrella please.             Lütfen şemsiyeni al. 
 
Clean your room please.                  Lütfen odanı temizle. 
Open the door please.                      Lütfen kapıyı aç.   
 
Close the window please.       Lütfen pencereyi kapat. 
Wash your hands please.                 Lütfen ellerini yıka. 
            Give my book please.             Lütfen kitabımı ver. 
            Read the last page please.  Lütfen son sayfayı oku. 
 
Pay your bill please.                        Lütfen hesabını öde. 
Send your letter please.                   Lütfen mektubunu gönder 
            Help your mother please.      Lütfen annene yardım et. 
            Give me your adress please.   Lütfen bana adresini ver.  
                       ----------------------------------- 
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Exercises in negative form 
--------------------------------  
 
Don’t open the door please.  Lütfen kapıyı açma. 
Don’t read my letters please.       Lütfen mektuplarımı okuma. 
 
Don’t sell your car please.           Lütfen arabanı satma. 
Don’t drive fast please.    Lütfen hızlı sürme. 
 
Don’t smoke cigatte please.  Lütfen sigara içme. 
Don’t make noise please.    Lütfen gürültü yapma. 
 
Don’t swim in the pool please.   Lütfen havuzda yüzme. 
Don’t spend your money please.   Lütfen paranı harcama 
 
Don’t touch to the paint please.   Lütfen boyaya dokunma. 
Don’t play in the street please.   Lütfen caddede oynama. 
 
Don’t lose your key please.    Lütfen anahtarını kaybetme. 
Don’t climb to the wall please.     Lütfen duvara tırmanma. 
 
Don’t forget your umbrella please. Lütfen şemsiyeni unutma. 
Don’t laugh at your sister please.    Lütfen kız kardeşine gülme.  
 
Don’t slam the door please.             Lütfen kapıyı çarpma.  
Don’t call me please.        Lütfen beni arama. 
 
Don’t kiss the baby please.           Lütfen bebeği öpme.      
Don’t sign the paper please.                 Lütfen kağıdı imzalama. 
 
Don’t read the last page please.  Lütfen son sayfayı okuma. 
Don’t give him your adress please.      Lütfen adresini ona verme. 
 
*************************************************** 
                               *********************     
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**Chapter 14 :  PRESENT CONTINUOUS TENSE    
=*=*=*=*=*=*=   -------------------------   ŞİMDİKİ  ZAMAN 
                                                                             ----------------------- 
***We use this form, when we talk about the things happening in a 
period around now. The verb takes continuous suffix. 
 
              To learn           learn           learning. 
              To teach           teach          teaching. 
 
    ing :  ıyor – iyor – uyor – üyor  (according to vowel harmony). 
    ------------------------------------- 
 
                                            Verb base       present         continuous. 
          To drink  :  içmek              iç               içiyor. 
          To sell     :   satmak             sat             satıyor. 
          To run     :  koşmak            koş            koşuyor. 
          To laugh  :   gülmek            gül             gülüyor. 
 
             Now  :   Şimdi              At the moment   :   Şu anda 
 
**If there is a vowel at the end of verb, it drops, and the vowel before 
that gives us information about the suitable suffix. Study the examples 
 
Examples  : 
-------------- 
 ***If the last vowel of verb is   a – ı,  suffix comes as  ıyor  : 
------------------------------------------------------------------------- 
 
To open      :  Açmak  aç  açıyor. 
To close      :  Kapatmak  kapat  kapatıyor. 
 
To sell      :  Satmak  sat  satıyor. 
To brake      :  Kırmak  kır  kırıyor. 
 
To hide      :  Saklamak          sakla  saklıyor. 
To brush      :  Fırçalamak fırçala fırçalıyor. 
 



 99

***If the last vowel of verb is   e – i,  suffix comes as   iyor  : 
--------------------------------------------------------------------------- 
To come  : Gelmek  gel  geliyor. 
To give   :  Vermek  ver   veriyor. 
 
To trust  : Güvenmek  güven güveniyor. 
To rest   : Dinlenmek dinlen  dinleniyor. 
 
To clean  :  Temizlemek temizle  temizliyor. 
To protect  :  Esirgemek  esirge  esirgiyor. 
                                    ---------------------------------- 
 
***If the last vowel of verb is    o – u,  suffix comes as   uyor  : 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
To stop  : Durmak          dur  duruyor. 
To find  : Bulmak  bul  buluyor. 
 
To touch  : Dokunmak dokun        dokunuyor. 
To speak   : Konuşmak  konuş  konuşuyor. 
 
To smell  : Koklamak  kokla kokluyor. 
To read  :        Okumak          oku            okuyor. 
                                  ---------------------------------- 
 
***If the last vowel of verb is   ö – ü,   suffix comes as   üyor  : 
---------------------------------------------------------------------------- 
To see  : Görmek  gör  görüyor. 
To die   :  Ölmek  öl  ölüyor. 
 
To laugh   :  Gülmek  gül   gülüyor. 
To swim   :  Yüzmek  yüz          yüzüyor. 
 
To iron  :  Ütülemek   ütüle   ütülüyor. 
To pay  : Ödemek  öde   ödüyor. 
 
***In English we have different help verbs for every different tenses :    
am-is-are //   do-does  //    shall-will  //  did.............etc. 
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***In Turkish we have different suffixes for different tenses but help 
verbs (personal adding)  will be the same and take place at the end of 
predicate (verb ; explanation of action)  at all the time. 
 
***Let’s remember the personal addings (help verbs) this tense : 
 
           I    Ben   am  um  
           You  Sen   are  sun  
           He / she / it O   is  --- 
           We    Biz   are  uz 
           You   Siz    are  sunuz 
           They  Onlar  are  lar. 
 
EXAMPLES  : 
------------------ 
                                  To learn   :    öğrenmek 
 
I am learning.    Ben öğreniyorum. 
You are learning.                   Sen öğreniyorsun. 
He/she is learning.   O öğreniyor. 
 
We are learning.                    Biz öğreniyoruz. 
You are learning.                   Siz öğreniyorsunuz. 
They are learning.                 Onlar öğreniyorlar. 
 
*** Even if we don’t use subject ; Our personal adding shows us who 
is doing the action. 
 
                                  To teach    :    öğretmek 
 
I am teaching.    Öğretiyorum. 
You are teaching.                Öğretiyorsun. 
He is teaching.                     Öğretiyor. 
 
We are teaching.                Öğretiyoruz. 
You are teaching.                Öğretiyorsunuz. 
They are teaching.               Öğretiyorlar 
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                                         To read : okumak      To write : yazmak 
 
 I am  ........ ing  okuyorum   yazıyorum. 
You are ....... ing  okuyorsun.  yazıyorsun. 
He/she is ....... ing.  okuyor.   yazıyor. 
 
We are  ........ ing.  okuyoruz    yazıyoruz. 
You are ........ ing.  okuyorsunuz.              yazıyorsunuz. 
They are ........ ing.  okuyorlar.           yazıyorlar. 
                         
                                            To walk : yürümek     To run : koşmak 
 
Ali is        ........ ing  Ali yürüyor.          Ali koşuyor. 
The men are  ..... ing  Adamlar yürüyorlar. Adamlar koşuyorlar. 
My sister is    .... ing  Kardeşim yürüyor. Kardeşim  koşuyor.  
 
*** Structure of sentence in Turkish language ;  first subject comes 
and rest of the sentence is exactly opposite of English. 
 
                      I   am   learning Turkish in a course. 
                     ---- ----   ---------   --------  ------------- 
                       S    1         2             3             4 
 
                      Ben bir kursta Türkçe öğreniyorum. 
                      ----  -----------  --------  ---------- ----- 
                         S         4             3             2    +   1 
 
  EXAMPLES    : 
--------------------- 
 
I am teaching Turkish and English in the school. 

     Ben okulda İngilizce ve Türkçe öğretiyorum. 
You are reading a book in the house. 
    Sen evde bir kitap okuyorsun. 
He/she is feeding the birds in the garden. 

 O bahçede kuşları besliyor.   
We are visiting our uncle in the hospital. 
                            Biz hastanede amcamızı ziyaret ediyoruz. 
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You are drinking coffee in Ali’s office. 
 Siz Ali’nin ofisinde kahve içiyorsunuz. 

They are coming from cinema. 
 Onlar sinemadan geliyorlar. 

Ahmet is telling a story to the chidren. 
 Ahmet çocuklara bir hikaye anlatıyor. 

My mother is baking a cake in the oven. 
                            Benim annem fırında bir pasta pişiriyor. 
Ayşe’s father cleaning the garden. 

 Ayşe’nin babası bahçeyi temizliyor. 
They are playing in the garden. 
                             Onlar bahcede oynuyorlar. 
                                                 
** The most important element is  in action sentences is predicate. 
Tense suffix and subject suffix come with predicate. 
 
 ** Let’s have more examples to understand the use of predicates with 
suffixes : 
                                POSITIVE FORM 
                 ------------------------------------------------ 
                  verb base+tense suffix+personal suffix 
                  ------------------------------------------------ 
  
                  bring :  getir      feed :  besle               draw :  çiz 
 
I am  Getiriyorum. besliyorum.  çiziyorum. 
You are Getiriyorsun. besliyorsun.  çiziyorsun. 
He/she is Getiriyor.   besliyor.    çiziyor. 
 
We are  Getiriyoruz. besliyoruz.   çiziyoruz. 
You are  Getiriyorsunuz. besliyorsunuz.  çiziyorsunuz. 
They are Getiriyorlar. besliyorlar.  çiziyorlar. 
 
Ali is   Getiriyor.  besliyor.   çiziyor. 
Girl is  Getiriyor.    besliyor.    çiziyor. 
Men are Getiriyorlar  besliyorlar.  çiziyorlar. 
                              ---------------------------------------- 
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                  spend : harca     look : bak                   sell : sat  
 
I am  Harcıyorum. bakıyorum.  satıyorum.  
You are Harcıyorsun. bakıyorsun.  satıyorsun. 
He/she is Harcıyor.    bakıyor    satıyor. 
 
We are  Harcıyoruz. bakıyoruz.   satıyoruz. 
You are Harcıyorsunuz. bakıyorsunuz.  satıyorsunuz   
They are Harcıyorlar. bakıyorlar.   satıyorlar. 
 
Ali is   Harcıyor.  bakıyor    satıyor. 
Girl is  Harcıyor.  bakıyor.    satıyor. 
Men are  Harcıyorlar  bakıyorlar.   satıyorlar. 
                               ----------------------------------------- 
 
                    laugh : Gül  swim : yüz         miss : özle 
 
I am  Gülüyorum  yüzüyorum   özlüyorum. 
You are Gülüyorsun  yüzüyorsun  özlüyorsun. 
He/she is Gülüyor   yüzüyor     özlüyor. 
 
We are  Gülüyoruz  yüzüyoruz   özlüyoruz. 
You are Gülüyorsunuz yüzüyorsunuz   özlüyorsunuz. 
They are  Gülüyorlar  yüzüyorlar   özlüyorlar. 
 
My sister is   Gülüyor    yüzüyor               özlüyor. 
Ali is      Gülüyor    yüzüyor.              özlüyor. 
Men are Gülüyorlar  yüzüyorlar          özlüyorlar.  
Children are  Gülüyorlar   yüzüyorlar           özlüyorlar. 
 
                           --------------------------------------------- 
 
                   sleep : uyu         play : Oyna        run : Koş 
 
I am             Uyuyorum oynuyorum  koşuyorum 
You are         Uyuyorsun  oynuyorsun  koşuyorsun 
He/she is        Uyuyor  oynuyor.   koşuyor. 
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We are           Uyuyoruz oynuyoruz   koşuyoruz. 
You are          Uyuyorsunuz oynuyorsunuz   koşuyorsunuz. 
They are         Uyuyorlar oynuyorlar     koşuyorlar. 
 
My sister is      Uyuyor   oynuyor    koşuyor. 
Ali is              Uyuyor  oynuyor     koşuyor. 
Men are          Uyuyorlar oynuyorlar   koşuyorlar. 
Children are     Uyuyorlar   oynuyorlar    koşuyorlar. 
                          ------------------------------------------- 
 
                              NEGATIVE FORM 
       --------------------------------------------------------------- 
        verb base+negative suffix+tense suffix+pers.suffix  
       ---------------------------------------------------------------- 
***We will use negative suffix ( me / ma ) right after verb 
base.Continuous suffix starts with a vowel that’s why in this particular 
tense our negative suffix come as ( m ).You will understand better 
when you study through the following examples.   
   
                     bring : getir       feed : besle          draw : çiz 
 
I am not Getirmiyorum     beslemiyorum çizmiyorum.  
You aren’t    Getirmiyorsun     beslemiyorsun çizmiyorsun.  
He/she isn’t   Getirmiyor     beslemiyor  çizmiyor 
 
We aren’t     Getirmiyoruz     beslemiyoruz   çizmiyoruz.  
You aren’t    Getirmiyorsunuz   beslemiyorsunuz  çizmiyorsunuz.    
They aren’t   Getirmiyorlar     beslemiyorlar       çizmiyorlar. 
 
Ali isn’t        Getirmiyor     beslemiyor           çizmiyor. 
Men aren’t    Getirmiyorlar      beslemiyorlar        çizmiyorlar. 
                       -------------------------------------------- 
 
                  spend : harca             look : Bak           sell : Sat 
 
I am not  Harcamıyorum  bakmıyorum satmıyorum.   
You aren’t Harcamıyorsun   bakmıyorsun satmıyorsun. 
He/she isn’t   Harcamıyor   bakmıyor  satmıyor. 
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We aren’t  Harcamıyoruz    bakmıyoruz        satmıyoruz. 
You aren’t     Harcamıyorsunuz  bakmıyorsunuz satmıyorsunuz.  
They aren’t    Harcamıyorlar       bakmıyorlar        satmıyorlar. 
 
Ali isn’t         Harcamıyor           bakmıyor            satmıyor. 
Men aren’t     Harcamıyorlar       bakmıyorlar        satmıyorlar. 
                       
                    laugh : gül                swim : yüz          miss : özle 
 
I am not   Gülmüyorum     yüzmüyorum  özlemiyorum. 
You aren’t        Gülmüyorsun     yüzmüyorsun  özlemiyorsun. 
He/she isn’t      Gülmüyor      yüzmüyor       özlemiyor. 
                                            
We aren’t        Gülmüyoruz       yüzmüyoruz   özlemiyoruz. 
You aren’t       Gülmüyorsunuz  yüzmüyorsunuz   özlemiyorsunuz. 
They aren’t        Gülmüyorlar       yüzmüyorlar   özlemiyorlar. 
 
Ali isn’t             Gülmüyor           yüzmüyor          özlemiyor. 
Children aren’t Gülmüyorlar        yüzmüyorlar   özlemiyorlar. 
                    -------------------------------------------- 
 
                     sleep : uyu            play : oyna              run : koş 
 
I am not     Uyumuyorum  oynamıyorum        koşmuyorum 
You aren’t        Uyumuyorsun oynamıyorsun       koşmuyorsun 
He/she isn’t       Uyumuyor  oynamıyor          koşmuyor 
 
We aren’t     Uyumuyoruz  oynamıyoruz         koşmuyoruz. 
You aren’t          Uyumuyorsunuz   oynamıyorsunuz    koşmuyorsunuz. 
They aren’t      Uyumuyorlar        oynamıyorlar         koşmuyorlar. 
 
Ali isn’t           Uyumuyor             oynamıyor              koşmuyor. 
Men aren’t       Uyumuyorlar        oynamıyorlar          koşmuyorlar. 
 
My uncle isn’t   Uyumuyor        oynamıyor              koşmuyor. 
Children aren’t  Uyumuyorlar        oynamıyorlar      koşmuyorlar. 
                       ----------------------------------------- 
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fugitive  :  kaçak   murderer  :   katil 
fear   :  korku   ransom  :   fidye 
hero   :  kahraman  victim  :   mağdur 
victory  :  galibiyet   victor  :   galip  
science  :  bilim   scientist  :   bilgin 
 
                               QUESTION FORM 
          -------------------------------------------------------------------- 
          Verb base+tense suffix+question suffix+personal suffix 
         --------------------------------------------------------------------- 
 
***We will use question suffix  ( mi – mı ) after tense suffix.  
   !!! Only  third plural subject take the suffix  after personal adding. 
 
*** First singular (I) and plural (we) subjects’ suffixes start with a 
vowel that’s why they take welding letter,  ”y”. 
        Study following examples carefully.               
 
             bring :getir             feed : besle              draw : çiz 
 
Am I?    Getiriyor muyum? besliyor muyum?    çiziyor muyum? 
Are you? Getiriyor musun?    besliyor musun?     çiziyor musun? 
Is he?     Getiriyor mu?          besliyor mu?           çiziyor mu? 
 
Are we?  Getiriyor muyuz?     besliyor muyuz?    çiziyor muyuz? 
Are you? Getiriyor musunuz? besliyor musunuz? çiziyor musunuz?  
Are they?Getiriyorlar mı?       besliyorlar mı?       çiziyorlar mı? 
 
Is Ali?    Getiriyor mu?           besliyor mu?           çiziyor mu? 
Is girl?    Getiriyor mu?          besliyor mu?           çiziyor mu? 
Are men?Getiriyorlar mı?       besliyorlar mı?        çiziyorlar mı? 
                    ---------------------------------------------- 
 
             spend :Harca         look : Bak              sell : Sat 
 
Am I?     Harcıyor muyum?    bakıyor muyum?    satıyor muyum? 
Are you? Harcıyor musun?      bakıyor musun?     satıyor musun? 
Is he?      Harcıyor mu?           bakıyor mu?         satıyor mu? 
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Are we?   Harcıyor muyuz?     bakıyor muyuz?     satıyor muyuz? 
Are you?  Harcıyor musunuz? bakıyor musunuz?  satıyor musunuz? 
Are they? Harcıyorlar mı?       bakıyorlar mı?        satıyorlar mı? 
 
Is Ali?     Harcıyor mu?          bakıyor mu?        satıyor mu? 
Is girl?    Harcıyor mu?           bakıyor mu?          satıyor mu? 
R men?   Harcıyorlar mı?        bakıyorlar mı?        satıyorlar mı? 
                             ------------------------------------------ 
 
               laugh : Gül            swim : Yüz                miss : Özle 
 
Am I?      Gülüyor muyum?   yüzüyor muyum? özlüyor muyum? 
Are you?  Gülüyor musun?     yüzüyor musun?     özlüyor musun? 
Is he?      Gülüyor mu?           yüzüyor mu?      özlüyor mu? 
 
Are we?    Gülüyor muyuz?   yüzüyor muyuz?        özlüyor muyuz? 
Are you?   Gülüyor musunuz?yüzüyor musunuz?  özlüyor musunuz? 
Are they?  Gülüyorlar mı?      yüzüyorlar mı?        özlüyorlar mı? 
 
Is Ali?       Gülüyor mu?         yüzüyor mu?      özlüyor mu? 
Is Girl?     Gülüyor mu?         yüzüyor mu?           özlüyor mu? 
Are men?  Gülüyorlar mı?      yüzüyorlar mı?         özlüyorlar mı? 
                         ----------------------------------------   
     
              sleep : uyu              play : oyna                 run : koş 
 
Am I?      Uyuyor muyum?    oynuyor muyum? koşuyor muyum? 
Are you?  Uyuyor musun?     oynuyor musun      koşuyor musun? 
Is he?      Uyuyor mu?          oynuyor mu?      koşuyor mu? 
 
Are we?    Uyuyor muyuz?    oynuyor muyuz?     koşuyor muyuz? 
Are you?    Uyuyor musunuz? oynuyor musunuz? koşuyor musunuz? 
Are they?  Uyuyorlar mı?       oynuyorlar mı?       koşuyorlar mı? 
 
Is Ali?        Uyuyor mu?         oynuyor mu?      koşuyor mu? 
Is girl?     Uyuyor mu?         oynuyor mu?      koşuyor mu? 
Are men?  Uyuyorlar mı?      oynuyorlar mı?       koşuyorlar mı? 
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Is the boy?   Uyuyor mu?     oynuyor mu?         koşuyor mu? 
Are the boys? Uyuyorlar mı?      oynuyorlar mı?      koşuyorlar mı? 
                          -------------------------------------------- 
 
                     NEGATIVE QUESTION FORM 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Verb base+negative suffix+tense suffix+Q suffix+pers.suffix. 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
***We do not use this form often but we will give a few example to 
keep it in our knowledge. 
***In this form ;  time suffix takes place between negative and 
question suffixes.  
 
Study following examples carefully. 
 
               Am I not bringing?           Getirmiyor muyum? 
               Aren’t you bringing?        Getirmiyor musunuz? 
               Isn’t he swimming?          Yüzmüyor mu? 
 
Aren’t we spending?         Harcamıyor muyuz? 
Aren’t you missing?          Özlemiyor musunuz? 
Aren’t they running?         Koşmuyorlar mı? 
                   ------------------------------------------ 
 
    QUESTIONS & ANSWERS        SORULAR VE CEVAPLAR 
 
Am I teaching Turkish?  Ben Türkçe öğretiyor muyum? 
Yes,you are.    Evet,öğretiyorsun. 
No,you are not.     Hayır,öğretmiyorsun. 
 
     ================= 
   *study above examples once more!   Formula of the short answers ;  
    in English as :                     In Turkish 
   Yes, subject-help verb,        Evet,   verb-time-pers. adding. 
    No, subject-h.verb-not        Hayır, verb-negative-time-pers. adding 
  ================================================ 
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Are you writing a letter?       Sen bir mektup yazıyor musun? 
Yes, I am.                            Evet, yazıyorum. 
No, I am not.               Hayır, yazmıyorum. 
 
Is he painting our school?  O okulumuzu boyuyor mu? 
Yes, he is.             Evet, boyuyor. 
No, he isn’t           Hayır, boyamıyor. 
 
Are we working in the field? Biz tarlada çalışıyor muyuz? 
Yes, you are.         Evet, çalışıyorsunuz. 
No, you are not.     Hayır, çalışmıyorsunuz. 
 
Are you swimming in the pool? Siz havuzda yüzüyor musunuz? 
Yes, we are.     Evet, yüzüyoruz. 
No, we aren’t.       Hayır, yüzmüyoruz. 
 
Are they listening the teacher?  Onlar öğretmeni dinliyor larmı? 
Yes, they are    Evet, dinliyorlar. 
No, they aren’t.      Hayır, dinlemiyorlar. 
 
Is Ali selling his car?                   Ali arabasını satıyor mu? 
Yes, he is.                                     Evet, satıyor. 
No, he isn’t.                                  Hayır, satmıyor. 
             -------------------------------------- 
Am I teaching English or Turkish? 
                                    Ben Türkçe mi yoksa İngilizce mi öğretiyorum? 
You are teaching Turkish.          Sen Türkçe öğretiyorsun. 
You are teaching English.           Sen İngilizce öğretiyorsun. 
 
Is Ali working in the bank or post office? 
                                    Ali postanede mi yoksa bankada mı çalışıyor? 
He is working in the post office.   O postanede çalışıyor. 
He is working in the bank.            O bankada çalışıyor. 
 
Are they living in Bodrum or London? 
                          Onlar Londra’da mı yoksa Bodrum’da mı yaşıyorlar? 
They are living in London.            Onlar Londra’da yaşıyorlar. 
They are living in Bodrum.   Onlar Bodrum’da yaşıyorlar.                    
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What are you learning?                  Ne öğreniyorsun? 
I am learning Turkish.                    Ben Türkçe öğreniyorum. 
 
Where are you learning?                 Nerede öğreniyorsun? 
I am learning in the course.            Kursta öğreniyorum. 
 
Who is teaching Turkish?   Kim Türkçe öğretiyor? 
Mr. Uçar is teaching.                        Bay Uçar öğretiyor. 
 
What is he doing?                            Ne yapıyor? 
He is buying milk and bread.          Ekmek ve süt satın alıyor. 
 
From where is he buying?               Nereden satın alıyor? 
He is buying from market.              Marketten satın alıyor. 
 
Who is he?                                       O kimdir? 
He is my father.                               O benim babamdır. 
 
What are they selling?                     Ne satıyorlar? 
They are selling their house.            Evlerini satıyorlar. 
 
Where are they living?                     Nerede  yaşıyorlar? 
They are living in England.              İngiltere’de yaşıyorlar. 
 
What are  they drinking?   Ne içiyorlar? 
They are drinking fresh milk.  Taze süt içiyorlar. 
 
Where are you working?   Nerede çalışıyorsun? 
I am working at City hospital.  Şehir hastanesinde çalışıyorum. 
 
Who is repearing your bicycle?  Bisikletini kim tamir ediyor? 
My father is repearing.   Babam tamir ediyor. 
 
Who is coming from England?  Ingiltere’den kim geliyor? 
Ali’s mother is coming?   Ali’nin annesi geliyor. 
 
Who is cooking your meal?  Yemeğinizi kim pişiriyor? 
My mother is cooking our meal.  Yemeğimizi annem pişiriyor 
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**Chapter  15 :     PRONOUNS ARE IN THE SENTENCE   
=*=*=*=*=*=*=       ========================== 
  Subject pronouns                                        object pronouns 
  ---------------------                                  emphasized    inclined 
I  : ben  me  : beni   bana 
You       :       ben  you  :       seni           sana 
He/she   :       o             him / her :       onu           ona  
We         :       biz         us   :       bizi           bize 
You       :       siz           you   :       sizi          size 
They      :        onlar        them   :       onları      onlara. 
 
Possessive pronouns                   highlighted possessive pronouns 
------------------------- 
My  : benim                       mine  : benimki 
Your  :   benin                        yours        :    seninki 
His/her :    onun                         his / hers    :    onunki 
 
Our     :    bizim                        ours         :     bizimki 
Your    :    sizin                          yours        :    sizinki 
Their   :    onların                      theirs       :    onlarınki 
 
**************************************************** 
 Examples : 
 
Subject pronouns in sentences  ( underlined )  
====================== 
 
      I am a doctor.   Ben bir doktorum. 
      ------     -----                 ----- 
      You are a teacher.   Siz bir öğretmensin. 
      ---------    ----                      ---- 
      He is a famous author  O ünlü bir yazardır. 
      ------     ---   ---- 
      It is a clever dog.   O akıllı bir köpektir. 
      -----      ---   ---- 
      She is an old  lady.  O yaşlı bir hanımdır.  
      -------             ---                        ---- 
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      We are good swimmers.         Biz iyi yüzücüleriz. 
      ---------    ---                        --- 
      You are clever students.  Siz akıllı öğrencilersiniz. 
      ----------                                  ---                           ------  
      They are rich customers. Onlar zengin müşterilerdir. 
      -----------    -------     ---- 
                ************************** 
 
Object pronouns in sentences  ( underlined )  
====================== 
 Emphasize  –  emp.           Inclination  –  inc. 
 
Emp.  She is pointing me.                 O beni işaret ediyor. 
            ----                     ----- 
Inc.     The teacher is looking at me. Öğretmen bana bakıyor. 
                -------                   ----- 
Emp.   He is watching you.       O seni seyrediyor.                    
                                     -----                   ---- 
 Inc.     He is shouting at you.      O sana bağırıyor. 
             -------  -----  
 Emp.  We are calling him.       Biz onu arıyoruz. 
            -----              ---- 
 Inc.     I am telling her.       Ben ona anlatıyorum. 
                ----                             ---- 
 Emp.   They are  watching us.      Onlar bizi seyrediyor. 
                                            ----                    ----  
 Inc.     They are looking at us.      Onlar bize bakıyorlar. 
                  ------         -----      
 Emp.   I am taking you to the party.  Ben sizi partiye gotürüyorum. 
                -----                             ---- 
 Inc.     It is barking at you.        O size havlıyor.   
               --------                    ---- 
 Emp.   We are calling them.        Biz onları arıyoruz. 
              ------       ------- 
  Inc.    I am telling them.         Ben onlara anlatıyorum. 
                ------                            ------- 
 
      **************************************** 
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Possessive pronouns in sentence   ( underlined ) 
======================= 
My father is an arcitect.  Benim babam bir mimardır.  
------------     ----------------  
                                                      Babam bir mimardır. 
      ---------  
Your father is watching tv.  Baban tv. seyrediyor. 
 -------------    ------- 
His father is a rich man.  Babası zengin bir adamdır. 
------------     -------- 
Our father is a famous lawyer.     Babamız ünlü bir avukattır. 
------------                                      ----------- 
Your father is calling……   Babanız arıyor …….. 
--------------    ---------- 
Their father is coming  ……        Babaları geliyor ….. 
--------------    ---------- 
 
   **************************  
 
………..    pronouns in sentence   ( underlined ) 
======================= 
 
This book is mine.   Bu kitap benimki  (dir.) 
                     -------                   --------- 
Is that house yours ?   Şu ev seninki mi  ( dir ?) 
     --------       -------- 
This is my pen, that is his.  Bu benim kalemim, şu onunki. 
    ----                                                  --------- 
Those chickens are ours.  Şu tavuklar bizimkiler (dir.) 
        -----      -------- 
These magazines are yours. Bu magazinler sizinkiler (dir.) 
          -------           -------- 
Theirs are white and red. Onlarınkiler beyaz ve kırmızı (dır.) 
      
    ********************************** 
     *********** 
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REVIEW    6               
=*=*=*=*=*  
                                              

If you use a verb base with a sensible explanation, you can 
produce an order sentence.  
 If you add please either beginning or at the end it becomes 
request sentence ; 
 
Go home please!    Lütfen eve git! 
Wash your hands please!   Lütfen ellerini yıka! 
Finish your work please!   Lütfen işini bitir! 
Fill these forms please!   Lütfen bu formları doldur! 
 
Help your mother in the kitchen please! 
      Lütfen mutfakta annene yardım et! 
Give  your passport to the officer please! 
      Lütfen pasaportunu memura ver! 
 
For to make negative request in English, we use “ Don’t ” ; in Turkish, 
we add negative annex  “ me – ma”  to the verb base . 
 
Don’t drive fast please!   Lütfen hızlı sürme! 
Don’t hurt the elders please!  Lütfen yaşlıları incitme!   
Don’t make noise please!   Lütfen gürültü yapma! 
Don’t shout at your friends please!   Lütfen arkadaşlarına bağırma! 
Do not speak lie please!   Lütfen yalan konuşma! 
Don’t drink babys milk please!  Lütfen bebeğin sütünü içme! 
Don’t give her my books please!  Lütfen kitaplarımı ona verme! 
Don’t use my telephone please!  Lütfen telefonumu kullanma! 
Don’t ask her age please!   Lütfen ona yaşını sorma! 
Don’t touch my letters please!  Lütfen mektuplarıma dokunma! 
Don’t lend him money please!  Lütfen ona borç verme! 
Do not kill any animal please!  Lütfen hiç hayvan öldürme! 
Do not leave the door open please!      Lütfen kapıyı açık bırakma!  
Don’t drink water from the tap!  Lütfen çeşmeden su içme!  
 
                            ******************** 
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                  Present continuous tense : 
------------------------------- 

Do not pass this page before you memorize the knowledge at between 
the below bracets: 
 
       *!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!* 
   *!*!*!--------------------------------------------------------------*!*!* 
  I  am  Ben            um.  We  are Biz  uz. 
  You are Sen  sun.  You are Siz  sunuz. 
  He is  O  ----  They are Onlar lar. 
 
  verb base + ing  fiil  +  ıyor – iyor – uyor – üyor. 
 
       Now  :  Şimdi      At the moment  :  Şu anda 
 *!*!*----------------------------------------------------------------*!*!* 
   *!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*!*! 
 
           First of all, I advice you to study every single verb you have 
learned up to now, as below example : 
 
To write  :   yazmak                   writing   :   yazıyor ; 
Yazıyorum  yazmıyorum  yazıyor muyum? 
Yazıyorsun  yazmıyorsun  yazıyor musun? 
Yazıyor   yazmıyor   yazıyor mu? 
 
Yazıyoruz   yazmıyoruz  yazıyor muyuz? 
Yazıyorsunuz  yazmıyorsunuz  yazıyor musunuz? 
Yazıyorlar   yazmıyorlar  yazıyorlar mı? 
 
To  read  :   okumak   reading   :   okuyor 
Okuyorum   okumuyorum  okuyor muyum? 
Okuyorsun  okumuyorsun  okuyor musun? 
Okuyor   okumuyor   okuyor mu? 
 
Okuyoruz   okumuyoruz  okuyor muyuz? 
Okuyorsunuz  okumuyorsunuz  okuyor musunuz? 
Okuyorlar   okumuyorlar  okuyorlar mı? 
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To come  :   gelmek   coming   :   geliyor 
Geliyorum   gelmiyorum  geliyor muyum? 
Geliyorsun  gelmiyorsun  geliyor musun? 
Geliyor   gelmiyor   geliyor mu? 
 
Geliyoruz   gelmiyoruz  geliyor muyuz? 
Geliyorsunuz  gelmiyorsunuz  geliyor musunuz? 
Geliyorlar   gelmiyorlar  geliyorlar  mı? 
 
To look   :   bakmak   looking   :   bakıyor 
Bakıyorum  bakmıyorum  bakıyor muyum? 
Bakıyorsun  bakmıyorsun  bakıyor musun? 
Bakıyor   bakmıyor   bakıyor mu? 
  
Bakıyoruz   bakmıyoruz  bakıyor muyuz? 
Bakıyorsunuz  bakmıyorsunuz  bakıyor musunuz? 
Bakıyorlar   bakmıyorlar  bakıyorlar mı?    
 
To protect   :   korumak  protecting   :  koruyor 
Koruyorum  korumuyorum  koruyor muyum? 
Koruyorsun  korumuyorsun  koruyor musun? 
Koruyor   korumuyor  koruyor mu? 
 
Koruyoruz   korumuyoruz  koruyor muyum? 
Koruyorsunuz  korumuyorsunuz koruyor musunuz? 
Koruyorlar  korumuyorlar  koruyorlar mı? 
 
To see   :   görmek   seeing   :   görüyor 
Görüyorum  görmüyorum  görüyor muyum? 
Görüyorsun  görmüyorsun  görüyor musun? 
Görüyor   görmüyor   görüyor mu? 
 
Görüyoruz   görmüyoruz  görüyor muyuz? 
Görüyorsunuz  görmüyorsunuz  görüyor musunuz? 
Görüyorlar  görmüyorlar  görüyorlar mı?   
                 
***We have learned that the elements take place in Turkish, although 
subject comes first as exactly opposite  English Language. 
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 ***Now, you have all the knowledge that you need  to make a proper 
sentence. Write dawn your own sentences in English in present 
continuous tense, try to translate it into Turkish as below examples. 
 
I am learning Turkish at the moment. 
      Ben şu anda Türkçe öğreniyorum. 
We are buying a house in Bodrum now. 
    Biz şimdi Bodrum’da bir ev satın alıyoruz. 
The children are cleaning their school,at the moment. 
            Çocuklar şu anda okullarını temizliyorlar. 
 
Ayşe is helping her mother in the kitchen now. 
    Ayşe şimdi mutfakta annesine yardım ediyor. 
My sister is represanting our country in olimpic games. 
 Kız kardeşim olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil ediyor. 
 
Your dog is chasing rabbit in the field. 
      Köpeğin tarlada tavşan kovalıyor. 
He is travelling around the world at the moment. 
                               Şu anda Dünya turu yapıyor. 
 
We are following the white car. Beyaz arabayı takip ediyoruz. 
They are ordering their meal. Onlar yemeklerini sipariş ediyorlar. 
 
The children are listening their mothers. 
        Çocuklar annelerini dinliyorlar. 
He is bringing fresh fruits and vegetables. 
        O taze sebzeler ve meyveler getiriyor. 
 
The baby is  sleeping on her mother’s knee. 
          Bebek annesinin dizinde uyuyor. 
The cat is protecting its pupy from heat. 
                                               Kedi yavrusunu sıcaktan koruyor. 
            
*************************************************** 
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EXERCISE 5    checking ‘present continuous tense’ knowledge! 
========== 
 Use the below verbs in present continuous tense and three forms 
as in examples please. 
 
          To learn  :  öğrenmek               öğren 
 
   positive     negative   question   
I am …… öğreniyorum   öğrenmiyorum  öğreniyor muyum? 
You are ... öğreniyorsun   öğrenmiyorsun  öğreniyor musun? 
He is …... öğreniyor    öğrenmiyor  öğreniyor mu? 
We are…. öğreniyoruz   öğrenmiyoruz  öğreniyor muyuz? 
You are… öğreniyorsunuz   öğrenmiyorsunuz öğreniyor musunuz? 
They are..  öğreniyorlar   öğrenmiyorlar  öğreniyorlar mı? 
   
To laugh :  gülmek    to read :   okumak        to hide    :  saklamak 
To teach :  öğretmek   to think  :   düşünmek    to speak  :  konuşmak 
To listen :  anlatmak    to lose :   kaybetmek   to iron     :  ütülemek 
To touch :  dokunmak   
     ********************** 
 
 Make a question and give answer with the knowledge given 
down below as in example. 
 
What is Ali eating?    Ali is eating a red apple. 
Ali ne yiyor ?     Ali kırmızı bir elma yiyor. 
 
He   - read ?  ............a magazine 
Your teacher - tell ?  ........... a funny story. 
Her mother - bake ?  ........... a delicious cake. 
You   - draw ?  ........... a road map. 
We   - learn ?  ........... Turkish. 
They   - paint ?  ........... their house. 
Her friend  - buy ?  ............ a pink shirt. 
The baby  - drink ?  ............ milk. 
The child  - hide ?  ............ his chocalate. 
 
   ************************** 
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ANSWERS 5                                     ( Matches with exercises  5 ) 
==========       checking ‘present continuous tense’ knowledge! 
 
                  To laugh :  gülmek 
   positive     negative   question     
I am …… gülüyorum      gülmüyorum  gülüyor muyum? 
You are ... gülüyorsun   gülmüyorsun  gülüyor musun? 
He is …... gülüyor    gülmüyor   gülüyor mu? 
We are…. gülüyoruz      gülmüyoruz  gülüyor muyuz? 
You are…gülüyorsunuz   gülmüyorsunuz gülüyor musunuz? 
They are.. gülüyorlar      gülmüyorlar  gülüyorlar mı? 
   
            To read    :   okumak 
                         
I am …… okuyorum      okumuyorum  okuyor muyum? 
You are ... okuyorsun      okumuyorsun  okuyor musun? 
He is …... okuyor    okumuyor  okuyor mu? 
We are…. okuyoruz      okumuyoruz  okuyor muyuz? 
You are… okuyorsunuz   okumuyorsunuz okuyor musunuz? 
They are..  okuyorlar      okumuyorlar  okuyorlar mı? 
 
                    To hide    :  saklamak 
 
I am …… saklıyorum   saklamıyorum  saklıyor muyum? 
You are ... saklıyorsun   saklamıyorsun  saklıyor musun? 
He is …... saklıyor    saklamıyor  saklıyor mu? 
We are…. saklıyoruz      saklamıyoruz  saklıyor muyuz? 
You are… saklıyorsunuz   saklamıyorsunuz saklıyor musunuz? 
They are..  saklıyorlar      saklamıyorlar  saklıyorlar mı? 
 
                     To teach  :  öğretmek 
 
I am …… öğretiyorum   öğretmiyorum  öğretiyor muyum? 
You are ... öğretiyorsun   öğretmiyorsun  öğretiyor musun? 
He is …... öğretiyor    öğretmiyor  öğretiyor mu? 
We are…. öğretiyoruz   öğretmiyoruz  öğretiyor muyuz? 
You are… öğretiyorsunuz   öğretmiyorsunuz öğretiyor musunuz? 
They are..  öğretiyorlar   öğretmiyorlar  öğretiyorlar mı?    
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                       To think  :   düşünmek  
   
I am …… düşünüyorum   düşünmüyorum düşünüyor muyum? 
You are ... düşünüyorsun   düşünmüyorsun düşünüyor musun? 
He is …... düşünüyor            düşünmüyor  düşünüyor mu? 
We are…. düşünüyoruz   düşünmüyoruz  düşünüyor muyuz? 
You are… düşünüyorsunuz düşünmüyorsunuz    düşünüyor musunuz? 
They are..  düşünüyorlar   düşünmüyorlar  düşünüyorlar mı? 
 
                        To speak :  konuşmak 
 
I am …… konuşuyorum   konuşmuyorum konuşuyor muyum? 
You are ... konuşuyorsun   konuşmuyorsun konuşuyor musun? 
He is …... konuşuyor    konuşmuyor  konuşuyor mu? 
We are…. konuşuyoruz   konuşmuyoruz  konuşuyor muyuz? 
You are… konuşuyorsunuz   konuşmuyorsunuz   konuşuyor musunuz? 
They are..  konuşuyorlar   konuşmuyorlar          konuşuyorlar mı? 
 
                         To listen  :  anlatmak 
 
I am ……  anlatıyorum   anlatmıyorum  anlatıyor muyum? 
You are ...  anlatıyorsun   anlatmıyorsun  anlatıyor musun? 
He is …...  anlatıyor    anlatmıyor  anlatıyor mu? 
 
We are….  anlatıyoruz   anlatmıyoruz  anlatıyor muyuz? 
You are…  anlatıyorsunuz   anlatmıyorsunuz anlatıyor musunuz? 
They are..   anlatıyorlar   anlatmıyorlar  anlatıyorlar mı? 
 
       To lose    :   kaybetmek  
 
I am ……  kaybediyorum   kaybetmiyorum kaybediyor muyum? 
You are ...  kaybediyorsun   kaybetmiyorsun kaybediyor musun? 
He is …...  kaybediyor   kaybetmiyor  kaybediyor mu? 
 
We are….  kaybediyoruz   kaybetmiyoruz  kaybediyor muyuz? 
You are… kaybediyorsunuz kaybetmiyorsunuz  kaybediyor musunuz? 
They are..  kaybediyorlar   kaybetmiyorlar  kaybediyorlar mı?    
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                             To iron    :  ütülemek 
 
I am …… ütülüyorum        ütülemiyorum    ütülüyor muyum? 
You are ... ütülüyorsun ütülemiyorsun    ütülüyor musun? 
He is …... ütülüyor    ütülemiyor     ütülüyor mu? 
We are…. ütülüyoruz    ütülemiyoruz    ütülüyor muyuz? 
You are… ütülüyorsunuz  ütülemiyorsunuz  ütülüyor musunuz? 
They are..  ütülüyorlar ütülemiyorlar    ütülüyorlar mı? 
 
                              To touch  :  dokunmak  
 
 I am …… dokunuyorum   dokunmuyorum dokunuyor muyum? 
You are ... dokunuyorsun   dokunmuyorsun dokunuyor musun? 
He is …... dokunuyor    dokunmuyor  dokunuyor mu? 
We are…. dokunuyoruz   dokunmuyoruz  dokunuyor muyuz? 
You are… dokunuyorsunuzdokunmuyorsunuzdokunuyor musunuz? 
They are.. dokunuyorlar   dokunmuyorlar dokunuyorlar mı? 
 
     ********************** 
 Make a question and give answer with the knowledge given 
down below as in example. 
 
Ali ne yiyor ?     Ali kırmızı bir elma yiyor. 
 
Ali ne okuyor?     Ali bir dergi okuyor. 
Öğretmeniniz ne anlatıyor?   O komik bir hikaye anlatıyor. 
Annesi ne pişiriyor.    O lezzetli bir kek pişiriyor. 
 
Ne çiziyorsun?     Bir yol haritası çiziyorum. 
Ne öğreniyorsunuz?    Türkçe öğreniyoruz. 
Onlar ne boyuyorlar?    Onlar evlerini boyuyorlar. 
 
Arkadaşı ne satın alıyor?              O pembe bir gömlek satın alıyor. 
Bebek ne içiyor?    Bebek süt içiyor.  
Çocuk ne saklıyor?    Çocuk çukulatasını saklıyor. 
 
      Total right answers     Total wrong answers  
   ************************** 
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                             ******* 
                        UNIT  7  
                        *******        
**Chapter 16 :    FUTURE TENSE     GELECEK ZAMAN                                   
=*=*=*=*=*=*=*   ---------------------------------------------                                                                            
**We use this sentence, while we are talking about our wishes, future 
plans or before the things happened. 
                         Future tense suffix :  ecek  -  acak  
 
***If the last vowel of verb is,  a – ı – o – u ; suffix is, “acak” 

infinitive form :                  continuous form :        future form : 
To open :  açmak  açıyor   açacak 
To close :  kapatmak kapatıyor                     kapatacak 
To sell :  satmak  satıyor                         satacak 
To brake :  kırmak   kırıyor                         kıracak 
To hide :  saklamak        saklıyor                       saklayacak 
To brush :  fırçalamak     fırçalıyor                     fırçalayacak 
To run :  koşmak          koşuyor                      koşacak 
To smell :  koklamak       kokluyor                     koklayacak 
To read    :  okumak         okuyor                        okuyacak 
To speak  :  konuşmak      konuşuyor                  konuşacak 
To teach   :  öğretmek       öğretiyor                    öğretecek 
To learn   :  öğrenmek      öğreniyor                   öğrenecek 
To drink   :  içmek            içiyor                          içecek 
To come   :  gelmek           geliyor                        gelecek 
To give     :  vermek           veriyor                        verecek 
To trust     :  güvenmek     güveniyor                    güvenecek 
To rest      :  dinlenmek    dinleniyor                   dinlenecek 
To clean   :  temizlemek    temizliyor                   temizleyecek 
To iron     :  ütülemek      ütülüyor                      ütüleyecek 
To pay      :  ödemek        ödüyor                        ödeyecek 
To protect :  esirgemek      esirgiyor                     esirgeyecek  
  ***As you have noticed ; welding letter’s rule applied as 
we have learned.                          
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                              POSITIVE FORM : 
              ----------------------------------------------------- 
                verb base + tense suffix + personal suffix 
              ----------------------------------------------------- 
                  bring : getir       feed : besle                  draw : çiz 
 
I’ll  Getireceğim besleyeceğim  çizeceğim. 
You’ll  Getireceksin besleyeceksin  çizeceksin. 
He/she’ll Getirecek  besleyecek            çizecek. 
 
We’ll  Getireceğiz besleyeceğiz         çizeceğiz. 
You’ll  Getireceksiniz besleyeceksiniz    çizeceksiniz. 
They’ll Getirecekler besleyecekler        çizeceler. 
 
Ali will Getirecek  besleyecek            çizecek. 
Girl will Getirecek  besleyecek            çizecek. 
Men will Getirecekler besleyecekler        çizecekler. 
                   --------------------------------------- 
 
                  spend : Harca             look : bak          sell : sat  
 
I’ll  Harcayacağım  bakacağım  satacağım.   
You’ll  Harcayacaksın      bakacaksın satacaksın. 
He/she’ll Harcayacak           bakacak  satacak. 
 
We’ll  Harcayacağız        bakacağız  satacağız. 
You’ll  Harcayacaksınız    bakacaksınız satacaksınız. 
They’ll Harcayacaklar       bakacaklar  satacaklar. 
 
Ali will       Harcayacak           bakacak  satacak. 
Girl will Harcayacak           bakacak  satacak. 
Men will Harcayacaklar       bakacaklar  satacaklar. 
 
My sister Harcayacak           bakacak  satacak. 
Children Harcayacaklar       bakacaklar  satacaklar. 
                     ------------------------------------ 
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                  laugh : gül         swim : yüz         miss : özle  
 
I’ll  Güleceğim  yüzeceğim  özleyeceğim. 
You’ll  Güleceksin yüzeceksin özleyeceksin. 
He/she’ll Gülecek  yüzecek  özleyecek. 
 
We’ll  Güleceğiz  yüzeceğiz           özleyeceğiz. 
You’ll  Güleceksiniz yüzeceksiniz      özleyeceksiniz. 
They’ll Gülecekler  yüzecekler          özleyecekler. 
 
Ali will Gülecek  yüzecek              özleyecek. 
Girl will Gülecek  yüzecek              özleyecek. 
Men will Gülecekler  yüzecekler          özleyecekler.  
                          ------------------------------------- 
 
                  sleep : uyu         play : oyna         run : koş 
 
I’ll  Uyuyacağım oynayacağım koşacağım. 
You’ll  Uyuyacaksın oynayacaksın koşacaksın. 
He/she’ll Uyuyacak  oynayacak  koşacak. 
 
We’ll  Uyuyacağız oynayacağız koşacağız. 
You’ll  Uyuyacaksınız oynayacaksınız koşacaksınız.. 
They’ll Uyuyacaklar oynayacaklar koşacaklar. 
 
Ali will Uyuyacak  oynayacak  koşacak. 
Girl will Uyuyacak  oynayacak  koşacak. 
Men will Uyuyacaklar oynayacaklar koşacaklar. 
 
                           ------------------------------------- 
                            NEGATIVE FORM : 
         ------------------------------------------------------------------ 
         verb base+negative suffix+tense suffix+personal suffix 
         ------------------------------------------------------------------- 
 
 Reminder : You will remember that we will bring our negative suffix  
( me – ma )  after the verb base ( before tense suffix). 
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                   bring : getir            feed : besle             draw : çiz 
 
I won’t      Getirmeyeceğim beslemeyeceğim çizmeyeceğim. 
You won’t  Getirmeyeceksin      beslemeyeceksin   çizmeyeceksin. 
He won’t    Getirmeyecek       beslemeyecek        çizmeyecek. 
 
We won’t    Getirmeyeceğiz       beslemeyeceğiz      çizmeyeceğiz. 
You won’t   Getirmeyeceksiniz     beslemeyeceksin      çizmeyeceksiniz. 
They won’t  Getirmeyecekler      beslemeyecekler    çizmeyecekler. 
 
Ali won’t     Getirmeyecek          beslemeyecek          çizmeyecek. 
Girl won’t   Getirmeyecek          beslemeyecek         çizmeyecek. 
Men won’t Getirmeyecekler      beslemeyecekler     çizmeyecekler. 
                                 ------------------------------------------ 
                  spend : harca          look  :  bak             sell  :  sat 
 
I won’t Harcamayacağım    bakmayacağım      satmayacağım. 
You won’t Harcamayacaksın   bakmayacaksın      satmayacaksın. 
He won’t  Harcamayacak        bakmayacak        satmayacak. 
 
We won’t   Harcamayacağız     bakmayacağız         satmayacağız. 
You won’t    Harcamayacaksınız    bakmayacaksınız       satmayacaksınız. 
They won’t    Harcamayacaklar    bakmayacaklar       satmayacaklar. 
 
Ali won’t   Harcamayacak      bakmayacak           satmayacak. 
Girl won’t  Harcamayacak       bakmayacak           satmayacak. 
Men won’t  Harcamayacaklar    bakmayacaklar       satmayacaklar. 
                             -------------------------------------- 
                  laugh : gül             swim :  yüz             miss :  özle 
 
I won’t Gülmeyeceğim      yüzmeyeceğim     özlemeyeceğim. 
You won’t Gülmeyeceksin       yüzmeyeceksin     özlemeyeceksin. 
He won’t Gülmeyecek            yüzmeyecek        özlemeyecek.  
 
We won’t Gülmeyeceğiz         yüzmeyeceğiz       özlemeyeceğiz. 
You won’t  Gülmeyeceksiniz    yüzmeyeceksiniz     özlemeyeceksiniz. 
They won’t Gülmeyecekler        yüzmeyecekler      özlemeyecekler. 
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Ali won’t Gülmeyecek            yüzmeyecek           özlemeyecek. 
Girl won’t Gülmeyecek            yüzmeyecek           özlemeyecek. 
Men won’t    Gülmeyecekler        yüzmeyecekler       özlemeyecekler. 
                           ------------------------------------- 
                                QUESTION FORM  : 
     ------------------------------------------------------------------ 
     verb base+tense suffix+question suffix+personal suffix  
     ------------------------------------------------------------------ 
***We will use qestion suffix ( mi – mı ) after the tense suffix. Only 
third plural subject takes the  suffix after personal adding. 
***First singular ( I ) and plural ( we ) subjects’ suffixes start with a 
vowel that’s why they take a welding letter  “y”. 
 
                    ***Study following examples carefully. 
 
                   bring : getir           feed : besle               draw : çiz 
Will I? Getirecek miyim?  besleyecek miyim? çizecek miyim? 
Will you?     Getirecek misin?    besleyecek misin? çizecek misin?  
Will he?   Getirecek mi?     besleyecek mi?        çizecek mi? 
 
Will we?  Getirecek miyiz?   besleyecek miyiz?    çizecek miyiz? 
Will you?    Getirecek misiniz? besleyecek misiniz? çizecek misiniz? 
Will they? Getirecekler mi? besleyecekler mi?       çizecekler mi? 
 
Will Ali?  Getirecek mi?        besleyecek mi?        çizecek mi? 
Will girl?  Getirecek mi?        besleyecek mi?        çizecek mi? 
Will men? Getirecekler mi?    besleyecekler mi      çizecekler mi? 
                              ----------------------------------------- 
 
                  spend : harca              look : bak              sell : sat 
Will I? Harcayacak mıyım? bakacak mıyım?  satacak mıyım? 
Will you? Harcayacak mısın?    bakacak mısın?   satacak mısın? 
Will he?    Harcayacak mı?         bakacak mı?        satacak mı? 
 
Will we?    Harcayacak mıyız?    bakacak mıyız?   satacak mıyız? 
Will you?   Harcayacak mısınız?  bakacak mısınız? satacak mısınız? 
Will they?  Harcayacaklar mı?     bakacaklar mı?      satacaklar mı? 
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Will Ali?   Harcayacak mı?         bakacak mı?         satacak mı? 
Will girl?  Harcayacak mı?         bakacak mı?         satacak mı? 
Will Men? Harcayacaklar mı?     bakacaklar mı?    satacaklar mı? 
                           ------------------------------------------- 
                            NEGATIVE QUESTION FORM 
    -------------------------------------------------------------------------- 
     verb base+negative suffix+tense suffix+Q.suffix+pers.suffix 
    --------------------------------------------------------------------------  
 
**Altough we don’t use this form often, we will give a few example to 
keep it in our knowledge. 
 
***Remember! Time suffix will take place between negative and 
question suffixes. 
 
Will I  not spend?   Harcamayacak mıyım? 
Won’t you spend?   Harcamayacak mısın? 
Won’t he spend?   Harcamayacak mı? 
Won’t we spend?   Harcamayacak mıyız? 
Won’t you spend?   Harcamayacak mısınız? 
Won’t they spend?   Harcamayacaklar mı? 
 
Won’t Ali spend?   Ali harcamayacak mı? 
Won’t my mother spend?            Annem harcamayacak mı? 
Won’t the doctors spend?  Doktorlar harcamayacaklar mı? 
 
Will I not bring?   Getirmeyecek miyim? 
Won’t you bring?   Getirmeyecek misin? 
Won’t he bring?    Getirmeyecek mi? 
 
Won’t we bring?   Getirmeyecek miyiz? 
Won’t you bring?   Getirmeyecekmisiniz? 
Won’t they bring?   Getirmeyecekler mi? 
 
Won’t Ali bring?   Ali getirmeyecek mi? 
Won’t my mother bring?  Annem getirmeyecek mi? 
Won’t the doctors bring?  Doktorlar getirmeyecekler mi? 
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***If the subject is noun ( as Ali – Jack – his father ) ; we should  
highlight it even in Turkish. 
                            ------------------------------------------- 
EXAMPLES : 
----------------- 
I will teach Turkish and English in the school. 
                                  Okulda İngilizce ve Türkçe öğreteceğim. 
You will read a book in the house.     Evde bir kitap okuyacaksın. 
He / she’ll feed the birds in the garden.   Bahçede kuşları besleyecek. 
 
We will visit our uncle in the hospital. 
                                          Hastanede amcamızı ziyaret edeceğiz.  
You’ll drink coffee in Ali’s office.  Ali’nin ofisinde kahve içeceksiniz. 
They will come from London.         Londra’dan gelecekler. 
 
Ahmet will tell a story to the children. 
                                         Ahmet çocuklara bir hikaye anlatacak. 
My mother will bake a cake in the oven. 
                                   Benim annem fırında bir pasta pişirecek. 
Ayşe’s father will clean the garden. 
                                   Ayşe’nin babası bahçeyi temizleyecek. 
We will spend our holiday in Bodrum. 
            Tatilimizi Bodrum’da geçireceğiz. 
 
We will watch an adventure film.      Biz bir macera filimi izleyeceğiz. 
The teacher will give us homework.  Öğretmen bize ödev verecek. 
 
***** As you have noticed that we haven’t used subjects in first six 
sentences. Because the personal suffixes are helping us to know who 
is the subject. ( I – you – he – she – we – you – they ) 
 
 *If the subject is specific name (as Ali – My mother – Ayşe’s uncle – 
Our teacher....) we must use them. 
 
**I advice you to keep the changing letters and welding letters in front 
of  you at all the time in a seperate page, until you memorise them. 
 
                  ----------------------------------------------- 
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QUESTIONS & ANSWERS       SORULAR  VE  CEVAPLAR 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Will I come to your home?  Senin evine gelecek miyim? 
Yes, you will.                             Evet, geleceksin. 
No, you won’t                            Hayır, gelmeyeceksin. 
 
Will you call him?       Onu arayacak mısın? 
Yes, I will.           Evet, arayacağım. 
No, I won’t.    Hayır, aramayacağım. 
 
Will he clean the garden?     Bahçeyi temizleyecek mi? 
Yes, he will.                           Evet, temizleyecek. 
No, he won’t.                      Hayır, temizlemeyecek. 
 
Will we run in the field?     Tarlada koşacak mıyız? 
Yes, you will.                     Evet, koşacaksınız. 
No, you won’t.                     Hayır, koşmayacaksınız. 
 
Will you swim in the sea?   Denizde yüzecek misiniz? 
Yes, we will.                         Evet, yüzeceğiz. 
No, we won’t.                        Hayır, yüzmeyeceğiz. 
 
Will they buy a house?    Bir ev satın alacaklar mı? 
Yes, they will.                     Evet, alacaklar. 
No, they won’t.                  Hayır, almayacaklar. 
 
Will Ali break the door?      Ali kapıyı kıracak mı? 
Yes, he will.                         Evet, kıracak. 
No, he won’t.                       Hayır, kırmayacak. 
 
What will you learn?                     Ne öğreneceksiniz? 
We will learn Turkish.                  Türkçe öğreneceğiz. 
 
Will you live in Bodrum or in Marmaris? 
                    Marmaris’te mi yoksa Bodrum’da mı yaşayacaksınız?  
We will live in Marmaris.    Marmaris’te yaşayacağız.  
We will live in Bodrum.       Bodrum’da yaşayacağız. 
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Will she send a letter or a parcel? 
                     Bir paket mi yoksa bir mektup mu gönderecek? 
She will send a parcel.           Bir paket gönderecek. 
She will send a letter.            Bir mektup gönderecek. 
 
Will they feed the chickens or the birds? 
                      Kuşları mı yoksa tavukları mı besleyecekler? 
They will feed the birds.        Kuşları besleyecekler. 
They will feed the chickens.      Tavukları besleyecekler.  
                                                                 
What will we drink?                      Ne içeceğiz? 
You will drink coffee.                   Kahve içeceksiniz. 
 
Where will they sleep?                  Nerede uyuyacaklar? 
They will sleep in a hotel.             Bir otelde uyuyacaklar. 
 
Where will Ayşe work?                Ayşe nerede çalışacak? 
She will work in a hospital.           Hastanede çalışacak. 
 
Who will buy Ali’s car?            Ali’nin arabasını kim satın alacak? 
My father will buy it.                 Onu benim babam satın alacak. 
 
Who will come from London?    Londra’dan kim gelecek? 
Ayşe’s aunt will come.                Ayşe’nin teyzesi gelecek. 
 
Who will clean the garden?         Bahçeyi kim temizleyecek? 
We will clean it.                          Onu biz temizleyeceğiz. 
 
Who will check the  bills?         Hesapları kim kontrol edecek? 
My accountant will check.    Muhasebecim  kontrol edecek.  
 
Who will help us in the field?  Bize tarlada kim yardım edecek? 
My students will help.   Öğrencilerim yardım edecekler.    
  
                      -------------------------------------- 
 
*************************************************** 
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                                     “ GOING TO “ 
                             ------------------- 
***We don’t have this tense in Turkish Language. We will give a few 
example and you will see that it is exactly the same with future tense. 
 
We are going to pick up the tickets.      Biletleri alacağız. 
 
Are we going to pick up the tickets? Yes, you’re going to. 
       No, you aren’t going to. 
Biletleri alacak mıyız ?   Evet, alacaksınız. 
       Hayır, almayacaksınız. 
     -------------------------- 
We are going to paint our house.       Evimizi boyayacağız. 
 
Are we going to paint our house? Yes, you’re going to. 
       No, you aren’t going to. 
Evimizi boyayacakmıyız?   Evet, boyayacaksınız. 
       Hayır, boyamayacaksınız. 
     --------------------------- 
He is going to sell his car.                 Arabasını satacak. 
 
Is he going to sell his car?   Yes,he is going to. 
       No, he isn’t going to. 
Arabasını satacak mı?    Evet, satacak. 
       Hayır, satmayacak. 
    --------------------------- 
I am going to see my doctor.  Doktorumu göreceğim. 
 
Am I going to see my doctor?  Yes, you’re going to. 
        No, you aren’t going to. 
Doktorumu görecek miyim?  Evet, göreceksin. 
       Hayır, görmeyeceksin.  
  
***As in above examples, they are exactly the same as they were in 
future tense.  
 
   **************************************************** 
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REVIEW   7              Future tense   &    Going to form 
=*=*=*=*=*                         *********  
 

  Below knowledge has to be memorized. 
   Both tense translate to Turkish exactly the same.  

   ------------------------------------------------------------------------- 
 ****************************************** 
 
Personal suffixes : 
 I    im – ım    We          iz – ız. 
You  sin – sın    You       siniz – sınız. 
He  ----    ----       They    ler – lar. 
 
Tense suffixes      :  
                                    Verb base + ecek – acak 
 
Time expressions :  
      
Next  sunday – gelecek  pazar    next winter     – gelecek kış.......etc.  
After 2 days – iki gün sonra       after 3 weeks – üç hafta sonra ...etc. 
Tomorrow : yarın. 
 
           ****************************************** 
    -------------------------------------------------------------------------- 
 
***First of all, I advice you to study every single verb you’ve learned 
upto now, as below example : 
 
To love  :  sevmek  going to / will love  :  sevecek 
 
Seveceğim    sevmeyeceğim      sevecek miyim? 
Seveceksin   sevmeyeceksin      sevecek misin? 
Sevecek   sevmeyecek      sevecek mi? 
 
Seveceğiz   sevmeyeceğiz      sevecek miyiz? 
Seveceksiniz  sevmeyeceksiniz     sevecek misiniz? 
Sevecekler   sevmeyecekler      sevecekler mi? 
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To believe  :  inanmak  going to / will believe  :  inanacak 
 
İnanacağım      inanmayacağım      inanacak mıyım? 
İnanacaksın  inanmayacaksın      inanacak mısın? 
İnanacak   inanmayacak      inanacak mı? 
İnanacağız   inanmayacağız      inanacak mıyız? 
İnanacaksınız  inanmayacaksınız     inanacak mısınız? 
İnanacaklar  inanmayacaklar      inanacaklar mı? 
 
To write  :   yazmak         going to / will write  :  yazacak 
 
Yazacağım  yazmayacağım      yazacak mıyım? 
Yazacaksın  yazmayacaksın      yazacak mısın? 
Yazacak   yazmayacak      yazacak mı? 
Yazacağız   yazmayacağız      yazacak mıyız? 
Yazacaksınız  yazmayacaksınız     yazacak mısınız? 
Yazacaklar  yazmayacaklar      yazacaklar mı? 
 
 To bring  ;   getirmek      going to / will bring   :  getirecek 
 
Getireceğim  getirmeyeceğim     getirecek miyim? 
Getireceksin  getirmeyeceksin     getirecek misin? 
Getirecek   getirmeyecek     getirecek mi? 
 
Getireceğiz  getirmeyeceğiz     getirecek miyiz? 
Getireceksiniz  getirmeyeceksiniz    getirecek misiniz? 
Getirecekler  getirmeyecekler     getirecekler mi? 
        
To speak   ;   konuşmak      going to / will speak      konuşacak 
 
Konuşacağım  konuşmayacağım    konuşacak mıyım? 
Konuşacaksın  konuşmayacaksın    konuşacak mısın? 
Konuşacak  konuşmayacak     konuşacak mı? 
 
Konuşacağız  konuşmayacağız    konuşacak mıyız? 
Konuşacaksınız  konuşmayacaksınız    konuşacak mısınız? 
Konuşacaklar  konuşmayacaklar    konuşacaklar mı?  
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To trust  ;          güvenmek      going to /  will trust    ;   güvenecek 
 
Güveneceğim  güvenmeyeceğim    güvenecek miyim? 
Güveneceksin  güvenmeyeceksin    güvenecek misin? 
Güvenecek  güvenmeyecek     güvenecek mi? 
Güveneceğiz  güvenmeyeceğiz    güvenecek miyiz? 
Güveneceksiniz  güvenmeyeceksiniz    güvenecek misiniz? 
Güvenecekler  güvenmeyecekler    güvenecekler mi? 
 
To protect  ;     korumak       going to /  will protect  ;  koruyacak 
       
Koruyacağım  korumayacağım      koruyacak mıyım? 
Koruyacaksın  korumayacaksın      koruyacak mısın? 
Koruyacak   korumayacak          koruyacak mı? 
Koruyacağız  korumayacağız      koruyacak mıyız? 
Koruyacaksınız  korumayacaksınız     koruyacak mısınız? 
Koruyacaklar  korumayacaklar      koruyacaklar  mı? 
 
To burn    ;    yakmak   going to /  will burn ;  yakacak 
 
Yakacağım  yakmayacağım      yakacak mıyım? 
Yakacaksın  yakmayacaksın      yakacak mısın?  
Yakacak        yakmayacak      yakacak mı?  
Yakacağız   yakmayacağız      yakacak mıyız?  
Yakacaksınız  yakmayacaksınız     yakacak mısınız?  
Yakacaklar  yakmayacaklar      yakacaklar mı? 
 
To wash    ;       yıkamak               going to / will wash   ;   yıkayacak 
 
Yıkayacağım  yıkamayacağım              yıkayacak mıyım?  
Yıkayacaksın  yıkamayacaksın              yıkayacak mısın?  
Yıkayacak.  yıkamayacak                   yıkayacak mı?  
Yıkayacağız  yıkamayacağız                yıkayacak mıyız?  
Yıkayacaksınız  yıkamayacaksınız           yıkayacak mısınız?  
Yıkayacaklar  yıkamayacaklar              yıkayacaklar mı?      
   
          ********************************************* 
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EXERCISE 6             checking ‘Future tense’ knowledge! 
==========        
 Use the below verbs in future tense and three forms as in 
examples please. 
 
        To learn  :  öğrenmek               öğren 
 
   positive              negative              question   
I …… öğreneceğim öğrenmeyeceğim öğrenecek miyim? 
You ...  öğreneceksin öğrenmeyeceksin    öğrenecek misin? 
He …... öğrenecek         öğrenmeyecek      öğrenecek mi? 
We ….  öğreneceğiz       öğrenmeyeceğiz      öğrenecek miyiz? 
You …  öğreneceksiniz öğrenmeyeceksiniz öğrenecek misiniz? 
They ….   öğrenecekler öğrenmeyecekler     öğrenecekler mi? 
   
To laugh :   gülmek   to read    :   okumak      to hide    :  saklamak 
To teach  :  öğretmek    to think  :   düşünmek   to speak :  konuşmak 
To listen  :  anlatmak    to lose    :   kaybetmek  to iron    :  ütülemek 
To touch  :  dokunmak  to brush :   fırçalamak  to clean  :  temizlemek 
To pay     :  ödemek    to run     :   koşmak      to open   :  açmak 
     ********************** 
 Make a question and give answer with the knowledge given 
down below as in example. 
 
Where will Ali live ?     Ali will live at his mothers house.  
Ali nerede yaşayacak ?           Ali annesinin evinde yaşayacak. 
 
Your sister  - work  ?   ………Ali’s office. 
They   - go      ?   ………Milas market. 
The children - swim ?   ………private pool. 
We    - eat/dinner?  ………restaurant. 
You   - sleep?   ………Peter’s house. 
Messi  - play/football?  ………Bjk. 
Jane   - buy/a house?  ………Bodrum. 
You   - settle?   ………Istanbul. 
Her friend  - stay    ………hotel. 
 
   ************************** 
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ANSWERS 6                                          ( Matches with exercise 6 ) 
==========                  checking ‘Future tense’ knowledge! 
    
                          To laugh :  gülmek 
                  positive   negative   question   
 I …… güleceğim  gülmeyeceğim  gülecek miyim? 
You...  güleceksin  gülmeyeceksin  gülecek misin? 
He …... gülecek  gülmeyecek  gülecek mi? 
We ….  güleceğiz  gülmeyeceğiz  gülecek miyiz? 
You …  güleceksiniz gülmeyeceksiniz gülecek misiniz? 
They..  gülecekler  gülmeyecekler  gülecekler mi? 
 
                  To read    :   okumak  
 
I …… okuyacağım  okumayacağım  okuyacak mıyım? 
You ...  okuyacaksın       okumayacaksın  okuyacak mısın? 
He …... okuyacak   okumayacak  okuyacak mı? 
We ….  okuyacağız  okumayacağız  okuyacak mıyız? 
You …  okuyacaksınız  okumayacaksınız okuyacak mısınız? 
They..  okuyacaklar  okumayacaklar  okuyacaklar mı? 
    
                         To hide    :  saklamak 
 
I …… saklayacağım  saklamayacağım saklayacak mıyım? 
You ...  saklayacaksın    saklamayacaksın         saklayacak mısın? 
He …... saklayacak  saklamayacak           saklayacak mı? 
We ….  saklayacağız  saklamayacağız           saklayacak mıyız? 
You …  saklayacaksınız  saklamayacaksınız      saklayacak mısınız? 
They..   saklayacaklar  saklamayacaklar         saklayacaklar mı? 
 
                         To teach  :  öğretmek 
 
 I …… öğreteceğim öğretmeyeceğim öğretecek miyim? 
You ... öğreteceksin öğretmeyeceksin öğretecek misin? 
He …... öğretecek  öğretmeyecek  öğretecek mi? 
We ….  öğreteceğiz öğretmeyeceğiz  öğretecek miyiz? 
You …  öğreteceksiniz öğretmeyeceksiniz öğretecek misiniz? 
They..  öğretecekler öğretmeyecekler öğretecekler mi? 
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                         To think  :   düşünmek   
 
I …… düşüneceğim düşünmeyeceğim düşünecek miyim? 
You ...  düşüneceksin düşünmeyeceksin düşünecek misin? 
He …... düşünecek  düşünmeyecek  düşünecek mi? 
We ….  düşüneceğiz düşünmeyeceğiz düşünecek miyiz? 
You …  düşüneceksiniz düşünmeyeceksiniz düşünecek misiniz? 
They..  düşünecekler düşünmeyecekler düşünecekler mi? 
 
                        To speak :  konuşmak 
 
I …… konuşacağım  konuşmayacağım konuşacak mıyım? 
You ... konuşacaksın     konuşmayacaksın       konuşacak mısın? 
He …... konuşacak  konuşmayacak           konuşacak mı? 
We ….  konuşacağız  konuşmayacağız  konuşacak mıyız? 
You …  konuşacaksınız  konuşmayacaksınız    konuşacak mısınız? 
They..  konuşacaklar  konuşmayacaklar konuşacaklar mı? 
 
                         To listen  :  anlatmak 
 
I …… dinleyeceğim dinlemeyeceğim  dinleyecek miyim? 
You  ...  dinleyeceksin dinlemeyeceksin dinleyecek misin? 
He …... dinleyecek  dinlemeyecek  dinleyecek mi? 
 
We ….  dinleyeceğiz dinlemeyeceğiz  dinleyecek miyiz? 
You …  dinleyeceksiniz dinlemeyeceksiniz dinleyecek misiniz? 
They..  dinleyecekler dinlemeyecekler  dinleyecekler mi? 
 
          To lose    :   kaybetmek  
 
I …… kaybedeceğim kaybetmeyeceğim kaybedecek miyim? 
You ...  kaybedeceksin kaybetmeyeceksin kaybedecek misin? 
He …... kaybedecek kaybetmeyecek  kaybedecek mi? 
 
We ….  kaybedeceğiz kaybetmeyeceğiz kaybedecek miyiz? 
You …  kaybedeceksiniz kaybetmeyeceksiniz kaybedecek misiniz? 
They..  kaybedecekler kaybetmeyecekler kaybedecekler mi? 
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                         To iron    :  ütülemek 
 
I …… ütüleyeceğim ütülemeyeceğim  ütüleyecek miyim? 
You ...  ütüleyeceksin ütülemeyeceksin ütüleyecek misin? 
He …... ütüleyecek  ütülemeyecek  ütüleyecek mi? 
We ….  ütüleyeceğiz ütülemeyeceğiz  ütüleyecek miyiz? 
You …  ütüleyeceksiniz ütülemeyeceksiniz ütüleyecek misiniz? 
They..   ütüleyecekler ütülemeyecekler  ütüleyecekler mi? 
 
                         To touch  :  dokunmak 
  
I …… dokunacağım  dokunmayacağım dokunacak mıyım? 
You ...  dokunacaksın     dokunmayacaksın      dokunacak mısın? 
He …... dokunacak  dokunmayacak           dokunacak mı? 
We ….  dokunacağız  dokunmayacağız  dokunacak mıyız? 
You …  dokunacaksınız  dokunmayacaksınız    dokunacak mısınız? 
They..  dokunacaklar  dokunmayacaklar       dokunacaklar mı? 
 
     ********************** 
Making  questions  and answering them with the given knowledge. 
 
Where will Ali live ?     Ali will live at his mothers house.            
Ali nerede yaşayacak ?          Ali annesinin evinde yaşayacak. 
 
Kızkardeşin nerede çalışacak?  Ali’nin ofisinde çalışacak. 
Onlar nereye gidecekler?   Milas pazarına gidecekler. 
Çocuklar nerede yüzecekler?  Özel bir havuzda yüzecekler. 
 
Nerede bir  yemek yiyeceğiz?  Restoranda yiyeceğiz. 
Nerede uyuyacaksınız?   Peter’ın evinde uyuyacağız. 
Messi nerede futbol oynayacak?   Beşiktaş’ta oynayacak.  
 
Jane nerede bir ev satın alacak?    Bodrum’da satın alacak. 
Nereye yerleşeceksin?           İstanbul’a yerleşeceğim. 
Onun arkadaşı nerede kalacak?     Otelde kalacak. 
 
               Total right answers     Total wrong answers  
    ***************** 
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                              ******* 
        UNIT  8 
       ******* 
**Chapter18 :  SIMPLE PRESENT TENSE  GENİŞ ZAMAN 
=*=*=*=*=*=*=  -------------------------------  ------------------ 
***In these sentences, we express our habits, hobbies, or the things we 
do regularly. 
 ***In this tense, the time suffixes are little bit more complicated than 
other tenses that is why we will give plenty examples. 
Easy part of it :  
      If the last letter of verb base is vowel ; time suffix comes as   “ r “. 
                                
     Infinitive                                Verb base          simple present 
   ------------------------                 -------------        ------------------ 
 To miss : özlemek   özle                  özler   
 To protect :   esirgemek   esirge               esirger 
 To paint :   boyamak   boya                 boyar 
 To cry :   ağlamak   ağla                  ağlar 
 To sleep :   uyumak   uyu                   uyur 
  
To want :   istemek   iste                   ister 
 To wish :  dilemek   dile                   diler 
 To catch :  yakalamak   yakala               yakalar 
 To listen :  dinlemek   dinle                 dinler 
 To smell :  koklamak   kokla                 koklar 
 
 To jump :  atlamak   atla                    atlar 
 To iron :  ütülemek   ütüle                  ütüler 
 To wash :  yıkamak   yıka                   yıkar 
 To pay :  ödemek   öde                    öder 
 To spend :  harcamak   harca   harcar 
 
 To walk :  yürümek   yürü                  yürür 
 To feed :  beslemek        besle                 besler   
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****Difficult part is :  
   If the last letter of verb base is consonant, the suffix may be   ar – er – 
ır – ir – ur – ür   according the last vowel of the verb base. We will give 
plenty example. Also you’ll notice that er/ ar/ ir  will be using the most. 
 
 Infinitive                                 verb base           simple present 
-------------                                ------------           ------------------          
To brake  :  kırmak  kır   kırar. 
To sell  :  satmak  sat   satar. 
To look  :  bakmak  bak   bakar. 
To write          :  yazmak  yaz                     yazar. 
To run  :  koşmak  koş   koşar. 
To spew  :  kusmak  kus   kusar. 
To stand         :  kalkmak  kalk   kalkar. 
 
To choose  :  seçmek  seç                      seçer. 
To go  :  gitmek  git   gider.  
To laugh  :  gülmek  gül   güler. 
To drive  :  sürmek  sür   sürer. 
To drink  :  İçmek  iç   içer. 
To pass  :  geçmek  geç   geçer. 
To pass  :  geçmek  geç   geçer. 
To sulk           :  küsmek  küs   küser. 
To love  :  sevmek  sev   sever. 
 
To buy  :  satın almak satın al  satın alır. 
To climb  :  tırmanmak tırman  tırmanır. 
To like  :  hoşlanmak hoşlan  hoşlanır. 
 
To teach         :  öğretmek öğret   öğretir. 
To give  :  vermek  ver   verir. 
To learn  :  öğrenmek öğren  öğrenir. 
To come  :  gelmek  gel                      gelir. 
 
To touch         :  dokunmak dokun                 dokunur. 
To find  :  bulmak  bul                      bulur.  
To see  :  görmek  gör   görür. 
To die  :  ölmek  öl   ölür.                               



 141

                                 POSITIVE FORM 
                  --------------------------------------------- 
                  verb base+tense suffix+personal suffix  
                  --------------------------------------------- 
         come : gel    find :  bul          give :  ver      go : git   
 
 I  Gelirim  bulurum  veririm  giderim.   
You  Gelirsin      bulursun  verirsin  gidersin. 
He  Gelir           bulur   verir   gider. 
 
We   Geliriz    buluruz  veririz  gideriz. 
You   Gelirsiniz   bulursunuz verirsiniz  gidersiniz. 
They  Gelirler  bulurlar  verirler  giderler.    
 
Ali   Gelir    bulur   verir   gider.  
Girl   Gelir    bulur   verir   gider.  
Men  Gelirler      bulurlar  verirler  giderler. 
                         --------------------------------------- 
 
                laugh : gül    teach : öğret   touch : dokun    write : yaz 
 
I   Gülerim    öğretirim      dokunurum  yazarım. 
You  Gülersin     öğretirsin       dokunursun  yazarsın. 
He   Güler          öğretir            dokunur          yazar. 
 
We  Güleriz    öğretiriz         dokunuruz      yazarız. 
You   Gülersiniz  öğretirsiniz    dokunursunuz yazarsınız. 
They   Gülerler     öğretirler      dokunurlar    yazarlar. 
 
Ali   Güler         öğretir      dokunur  yazar. 
Girl  Güler      öğretir      dokunur  yazar. 
Men  Gülerler  öğretirler        dokunurlar   yazarlar. 
                              ----------------------------------------- 
              paint : boya      cry : ağla       sleep :uyu             smell : kokla 
 
I   Boyarım  ağlarım      uyurum   koklarım. 
You  Boyarsın    ağlarsın      uyursun  koklarsın. 
He  Boyar      ağlar       uyur   koklar. 
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We   Boyarız    ağlarız      uyuruz          koklarız . 
You  Boyarsınız  ağlarsınız      uyursunuz koklarsınız. 
They  Boyarlar   ağlarlar      uyurlar          koklarlar. 
 
Ali   Boyar  ağlar             uyur  koklar. 
Girl   Boyar  ağlar            uyur  koklar. 
Men   Boyarlar  ağlarlar           uyurlar  koklarlar.  
        ------------------------------------ 
          jump : atla         wash : yıka      pay : öde     walk : yürü   
 
I       Atlarım  yıkarım        öderim yürürüm. 
You       Atlarsın  yıkarsın        ödersin yürürsün. 
He       Atlar   yıkar         öder   yürür. 
 
We          Atlarız        yıkarız        öderiz  yürürüz. 
You        Atlarsınız   yıkarsınız        ödersiniz  yürürsünüz. 
They        Atlarlar       yıkarlar        öderler    yürürler. 
 
Ali           Atlar           yıkar         öder        yürür. 
Girl          Atlar           yıkar         öder       yürür. 
Men         Atlarlar       yıkarlar        öderler     yürürler. 
                             ------------------------------------ 
 
                                   NEGATIVE FORM 
                ---------------------------------------------------- 
                verb base+negative suffix+personal suffix 
                ---------------------------------------------------- 
!!!!! Study the following explanation till you understand it very well 
please....!!!!!!! 
 ***************************************************** 
***Our negative suffix will come after verb base as usual, but If you 
remember, when we put negative suffix  me – ma  at the end of verb 
base it will be just like negative order (request) sentence : 
 
       Öğret  :   öğretme      git  :  gitme      ver  :  verme 
 
       So !!! 
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**To stop this confusion and distinguish order sentence, from  negative 
form of  simple present tense ; 
 
 ***Our negative suffix will be only in this form ; 
 
For first singular and plural :  I / we, ....................................  me–ma,    
But for the other subjects  : You / he / they / Ali / child ..... mez–maz.  
 
***************************************************** 
 
          ****** Study these examples very carefully : 
            
                  Teach : öğret     find : bul      give : ver    go : git 
 
I don’t          Öğretmem          bulmam  vermem   gitmem. 
You don’t Öğretmezsin bulmazsın     vermezsin    gitmezsin. 
He doesn’t Öğretmez          bulmaz          vermez    gitmez. 
                                                
We  don’t     Öğretmeyiz bulmayız       vermeyiz      gitmeyiz. 
You  don’t  Öğretmezsiniz    bulmazsınız   vermezsiniz  gitmezsiniz. 
They don’t  Öğretmezler       bulmazlar      vermezler     gitmezler. 
 
Ali doesn’t    Öğretmez           bulmaz           vermez         gitmez. 
Girl doesn’t   Öğretmez           bulmaz           vermez         gitmez. 
Men  don’t Öğretmezler       bulmazlar       vermezler     gitmezler. 
                             ------------------------------------- 
 
         Touch : dokun    laugh :gül     come : gel     write : yaz      
 
I don’t  Dokunmam gülmem      gelmem yazmam. 
You don’t Dokunmazsın gülmezsin      gelmezsin    yazmazsın. 
He doesn’t Dokunmaz          gülmez           gelmez        yazmaz.     
                
We don’t Dokunmayız      gülmeyiz        gelmeyiz      yazmayız. 
You don’t Dokunmazsınız gülmezsiniz    gelmezsiniz  yazmazsınız.    
They don’t Dokunmazlar     gülmezler       gelmezle      yazmazlar. 
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Ali doesn’t Dokunmaz  gülmez      gelmez        yazmaz. 
Girl doesn’t Dokunmaz  gülmez      gelmez        yazmaz. 
Men don’t Dokunmazlar     gülmezler       gelmezler     yazmazlar. 
                               -------------------------------------- 
 
                  Paint : boya      cry : ağla          sleep : uyu   smell : kokla                                            
  
I  don’t         Boyamam  ağlamam        uyumam  koklamam. 
You  don’t     Boyamazsın ağlamazsın       uyumazsın   koklamazsın. 
He doesn’t     Boyamaz           ağlamaz        uyumaz  koklamaz. 
 
We don’t      Boyamayız        ağlamayız        uyumayız     koklamayız. 
You don’t Boyamazsınız    ağlamazsınız   uyumazsınız koklamazsınız 
They don’t   Boyamazlar       ağlamazlar       uyumazlar    koklamazlar. 
 
Ali doesn’t  Boyamaz            ağlamaz           uyumaz        koklamaz. 
Girl doesn’t Boyamaz            ağlamaz           uyumaz        koklamaz. 
Men don’t    Boyamazlar        ağlamazlar       uyumazlar    koklamazlar. 
 
               Jump : atla      wash : yıka     pay : öde      walk : yürü 
 
I  don’t       Atlamam          yıkamam       ödemem       yürümem. 
You don’t  Atlamazsın        yıkamazsın      ödemezsin    yürümezsin. 
He doesn’t   Atlamaz           yıkamaz         ödemez         yürümez. 
 
We don’t     Atlamayız           yıkamayız      ödemeyiz      yürümeyiz. 
You don’t    Atlamazsınız     yıkamazsınız  ödemezsiniz yürümezsiniz.   
He doesn’t   Atlamazlar yıkamazlar     ödemezler     yürümezler. 
 
Ali doesn’t  Atlamaz              yıkamaz         ödemez        yürümez. 
Girl doesn’t Atlamaz              yıkamaz         ödemez        yürümez. 
Men don’t   Atlamazlar          yıkamazlar     ödemezler   yürümezler. 
                     ---------------------------------------- 
 
                             QUESTION FORM 
          ---------------------------------------------------------- 
          verb base+tense suffix+Q.suffix+personal suffix  
          ---------------------------------------------------------- 
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***In this form, question suffix  mi – mı comes in as usual place. Study 
the below examples, try to use your own new new verbs by yourself. 
              
                   teach : öğret        find : bul            give : ver    
   
Do I ?   Öğretir miyim?  bulur muyum? verir miyim? 
Do you ?     Öğretir misin?     bulur musun? verir misin? 
Does he ?    Öğretir mi?          bulur mu?  verir mi? 
 
Do we ?  Öğretir miyiz?     bulur muyuz? verir miyiz?  
Do you ?       Öğretir misiniz?  bulur musunuz? verir misiniz?   
Do they ?  Öğretirler mi?     bulurlar mı? verirler mi?  
  
Does  Ali ?  Öğretir mi?  bulur mu?           verir mi? 
Does the girl?  Öğretir mi?  bulur mu?           verir mi? 
Do the men?  Öğretirler mi?   bulurlar mı?        verirler mi?  
        ------------------------------------------ 
                    go : git               laugh : gül         touch :dokun 
 
Do I ?    Gider miyim? güler miyim? dokunur muyum? 
Do you?   Gider misin?      güler misin? dokunur musun? 
Does he?   Gider mi?           güler mi?           dokunur mu? 
 
Do we ?   Gider miyiz?      güler miyiz?       dokunur muyuz?   
Do you ?   Gider misiniz?   güler misiniz?   dokunur musunuz?  
Do they ?   Giderler mi?      gülerler mi?      dokunurlar mı? 
 
Does Ali ?   Gider mi?          güler mi?           dokunur mu? 
Does the girl?   Gider mi?           güler mi?            dokunur mu? 
Do the men?    Giderler mi?       gülerler mi?       dokunurlar mı? 
                         ----------------------------------------- 
 
                   Write : yaz         paint : boya       cry : ağla 
 
Do I ?   Yazar mıyım? boyar mıyım? ağlar mıyım? 
Do you ?  Yazar mısın? boyar mısın? ağlar mısın? 
Does he ?  Yazar mı?  boyar mı?  ağlar mı? 
Do we ?   Yazar mıyız? boyar mıyız? ağlar mıyız? 
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Do you ?   Yazar mısınız? boyar mısınız?  ağlar mısınız? 
Do they ?   Yazarlar mı? boyarlar mı?  ağlarlar mı? 
Does Ali ?   Yazar mı?  boyar mı?   ağlar mı? 
Does the girl?   Yazar mı?  boyar mı?   ağlar mı? 
Do the men?   Yazarlar mı? boyarlar mı?  ağlarlar mı? 
 
                    sleep : uyu         smell : kokla        jump : atla 
 
Do I ?    Uyur muyum? koklar mıyım?  atlar mıyım? 
Do you ?   Uyur musun? koklar mısın?  atlar mısın? 
Does He?   Uyur mu?  koklar mı?   atlar mı? 
Do we ?   Uyur muyuz? koklar mıyız?  atlar mıyız? 
Do you ?   Uyur musunuz? koklar mısınız?  atlar mısınız? 
Do they ?   Uyurlar mı? koklarlar  mı?      atlarlar mı? 
 
Does Ali ?   Uyur mu?  koklar mı?   atlar mı? 
Does the girl?   Uyur mu?  koklar mı?   atlar mı? 
Do the men?   Uyurlar mı? koklarlar mı?  atlarlar mı? 
                      ---------------------------------------------    
 
                         NEGATIVE QUESTION FORM : 
    --------------------------------------------------------------------------- 
   Verb base + negative suffix -- question suffix + personal suffix 
   ----------------------------------------------------------------------------- 
  ***Welding letter comes whenever and wherever needed! 
  **Third plural subject takes question suffix after subject suffix! 
 
                     find: bul             teach :öğret                 pay : öde 
 
Don’t I?   Bulmaz mıyım? öğretmez miyim? ödemez miyim?  
Don’t you?   Bulmaz mısın? öğretmez misin? ödemez misin? 
Doesn’t he?   Bulmaz mı? öğretmez mi?  ödemez mi? 
Don’t we ?   Bulmaz mıyız? öğretmez miyiz? ödemez miyiz? 
Don’t they?   Bulmazlar mı? öğretmezler mi?  ödemezler mi?    
Doesn’t  Ali?   Bulmaz mı? öğretmez mi?  ödemez mi? 
Doesn’t girl?   Bulmaz mı? öğretmez mi?  ödemez mi? 
                               -------------------------------------- 
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  QUESTIONS & ANSWERS        SORULAR VE CEVAPLAR  
  ----------------------------------------------------------------------------  
 Do I write a novel?                       Bir roman yazar mıyım? 
 Yes, you do.                                   Evet, yazarsın. 
 No, you don’t.                                Hayır, yazmazsın. 
 
 Do you go to the cinema?   Sinemaya gider misin? 
 Yes, I do.                                        Evet, giderim. 
 No, I don’t                                     Hayır, gitmem. 
 
Does he speak Turkish?                Türkçe konuşur mu? 
Yes, he does.                                  Evet, konuşur. 
No, he doesn’t                                Hayır, konuşmaz. 
 
Do we bake bread at home?          Evde ekmek pişirir miyiz? 
Yes, you do.                                   Evet, pişirirsiniz. 
No, you don’t                                 Hayır, pişirmezsiniz. 
 
Do you drink alcohol.                   Alkol içer misiniz? 
Yes, we do.                                    Evet, içeriz. 
No, we don’t                                 Hayır, içmeyiz. 
 
Do they climb to the tree?             Ağaca tırmanırlar mı? 
Yes, they do.                                  Evet, tırmanırlar. 
No, they don’t.                               Hayır, tırmanmazlar. 
 
Does your father smoke cigarette. Senin baban sigara içer mi?     
Yes, he does.                                  Evet, içer. 
No, he doesn’t                               Hayır, içmez. 
   ************************** 
Do they drink tea or coffee?  Kahve mi yoksa çay mı içerler 
They drink tea.                               Çay içerler. 
They drink coffee.                          Kahve içerler. 
 
Do I teach English or Turkish?                        
                                                Türkçe mi yoksa İngilizce mi öğretirim?  
You teach Turkish.     Türkçe öğretirsin. 
You teach English.      İngilizce öğretirsin. 
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Do you live in Turkey or in England? 
        İngiltere’de mi yoksa Türkiye’de mi yaşarsın?  

I live in Turkey.                             Türkiye’de yaşarım. 
I live in England.                            İngiltere’de yaşarım. 
 
Does he work on the land or in the sea? 
       Denizde mi yoksa karada mı çalışır? 
He works on the land.                    Karada çalışır. 
He works in the sea.                       Denizde çalışır.  
 
Do we eat red  meat or white meat? 
                           Beyaz et mi yoksa kırmızı et mi yeriz? 
You eat white meat.     Beyaz et yersiniz. 
You eat red meat.                           Kırmızı et yersiniz. 
 
Do you travel by bus or by train. 
                       Tren ile mi yoksa otobüs ile mi seyahat edersiniz? 
We travel by train.                          Tren ile seyahat ederiz. 
We travel by bus.                           Otobüs ile seyahat ederiz. 
 
Does Ali speak English or Turkish at work? 
                        Ali işte Türkçe mi yoksa İngilizce mi konuşur? 
He speaks English.                         İngilizce konuşur. 
He speaks Turkish.                         Türkçe konuşur. 
 
Do the children play in the park or in the street? 
                          Çocuklar caddede mi yoksa parkta mı oynarlar? 
They play in the park.                    Parkta oynarlar. 
They play in the street.    Caddede oynarlar. 
   ************************** 
What do you read every morning?  Her sabah ne okursun? 
I read Qur’an.                               Kur’an okurum. 
         
What do you buy from butcher?         Kasaptan ne satın alırsın?       
I buy sausage and meat.                Et ve sosis satın alırım 
 
What does he do in his shop?               Dükkanında ne yapar? 
He repairs and sells watch.              Saat satar ve tamir eder.         
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 To smoke  : içmek.   to  climb  :  tırmanmak 
 To comb  : taramak   to brush  :  fırçalamak 
 To forget  : unutmak   to remember :  hatırlamak 
 To cry  : ağlamak   to laugh  :  gülmek. 
 To hit  : vurmak   to kick  :  tekmelemek 
 To hide  : saklamak   to feed  :  beslemek 
 To visit  : ziyaret etmek  to watch  :  seyretmek 
 To bake  : pişirmek   to repair  :  tamir etmek. 
 To bite  : ısırmak   to swallow  :  yutmak. 
 To plant  : dikmek.   to meet  :  buluşmak. 
 To realize  : farkına varmak  to recognize  :   tanımak 
 To confuse : şaşırmak   to solve          :  halletmek 
 To affirm  : doğrulamak  to approve  :  tasvip etmek 
 To spare  : esirgemek  to expect  :  beklemek 
 To invent  : icat etmek   to invade  :  istila etmek 
 To respond : yanıtlamak  to forbid  :  yasaklamak 
 To swop  : trampa etmek  to expel  :  kovmak 
 To expand : genişletmek  to expound :  açıklamak 
 To separate : ayırmak   to reveal  :  ifşa etmek 
 To tease  : dalga geçmek  to change       :  değiştirmek 
 To shake  : sallamak   to shave  :  tıraş etmek. 
 To share  : paylaşmak  to slip  :  ayağı kaymak 
 To built  : inşa etmek  to demolish     :  yıkmak      
 To live  : yaşamak   to leave          :   terk etmek 
 To try  : denemek   to stay            :   kalmak 
 Queen  : kraliçe   king   :   kral 
 Respect  : saygı   result   :   netice 
 Store  : mağaza   boss               :   patron 
 Fool   : aptal   foolish  :   aptalca 
 Fun    : eğlence   funny  :   gülünç-komik 
 Novel  : roman   bill                 :   hesap. 
 Umbrella  : şemsiye   cigarette  :   sigara. 
 Key   : anahtar   cage               :   kafes 
 Cake  : pasta   field               :   tarla. 
 Restaurant : lokanta   by / with        :   ile. 
 Hotel  : otel    pansion  :   pansiyon    
 Tent   : çadır   hut   :   kulübe                        
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EXERCISE 7             checking ‘Simple past tense’ knowledge! 
==========        
 Use the below verbs in simple past tense and three forms as in 
examples please. 
 
        To learn  :  öğrenmek               öğren 
 
   positive     negative   question   
I …… öğrendim      öğrenmedim  öğrendim mi? 
You ...  öğrendin      öğrenmedin  öğrendin mi? 
He …... öğrendi    öğrenmedi  öğrendi mi? 
We ….. öğrendik      öğrenmedik  öğrendik mi? 
You …  öğrendiniz      öğrenmediniz  öğrendiniz mi? 
They..   öğrendiler      öğrenmediler  öğrendiler mi? 
   
To laugh :  gülmek   to read    :   okumak      to hide    :  saklamak 
To teach  :  öğretmek    to think  :   düşünmek   to speak :  konuşmak 
To listen  :  anlatmak    to lose    :   kaybetmek  to iron    :  ütülemek 
To touch  :  dokunmak   
 
     ********************** 
       Make questions and answer them with the knowledge given down 
below, as in example. 
 
Where did Ali live ?      Ali lived at his mother’s house.    
Ali nerede yaşadı?            Ali annesinin evinde yaşayacak. 
 
Your sister  - work  ?   ………Ali’s office. 
They   - go      ?   ………Milas market. 
The children - swim ?   ………private pool. 
We    - eat/dinner    ?  ………restaurant. 
You   - sleep     ?  ………Peter’s house. 
Messi  - play/football?  ………Bjk. 
Jane   - buy/a house  ?  ………Bodrum. 
You   - settle  ?   ………Istanbul. 
Her friend  - stay  ?   ………hotel. 
 
                                   ****************** 
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ANSWERS 7                                         ( Matches with exercise 7) 
========== checking ‘Simple past tense’ knowledge!       
            positive    negative        question   
  To laugh :  gülmek 
I …… güldüm      gülmedim  güldüm mü? 
You ...  güldün      gülmedin   güldün mü? 
He …... güldü    gülmedi           güldü mü? 
We ….. güldük      gülmedik   güldük mü? 
You …  güldünüz      gülmediniz  güldünüz mü? 
They..   güldüler      gülmediler  güldüler mi? 
 
        To read    :   okumak   
    
I …… okudum      okumadım  okudum mu? 
You ...  okudun      okumadın  okudun mu? 
He …... okudu    okumadı           okudu mu? 
We ….. okuduk      okumadık  okuduk mu? 
You …  okudunuz      okumadınız  okudunuz mu? 
They..   okudular      okumadılar  okudular mı? 
 
                 To hide    :  saklamak 
 
I …… sakladım      saklamadım  sakladım mı? 
You ...  sakladın      saklamadın  sakladın mı? 
He …... sakladı    saklamadı  sakladı mı? 
We ….. sakladık      saklamadık  sakladık mı?  
You … sakladınız      saklamadınız  sakladınız mı? 
They..   sakladılar      saklamadılar  sakladılar mı? 
 
                 To teach  :  öğretmek  
 
I …… öğrettim      öğretmedim  öğrettim mi? 
You ...  öğrettin      öğretmedin  öğrettin mi? 
He …... öğretti    öğretmedi  öğretti mi? 
We ….. öğrettik      öğretmedik  öğrettik mi? 
You …  öğrettiniz            öğretmediniz  öğrettiniz mi? 
They..   öğrettiler      öğretmediler  öğrettiler mi? 
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                 To think  :   düşünmek  
   
I …… düşündüm      düşünmedim  düşündüm mü? 
You ...  düşündün      düşünmedin          düşündün mü? 
He …... düşündü    düşünmedi  düşündü mü? 
We ….. düşündük      düşünmedik  düşündük mü? 
You …  düşündünüz   düşünmediniz  düşündünüz mü? 
They..   düşündüler   düşünmediler  düşündüler mi? 
 
                  To speak :  konuşmak 
    
I …… konuştum      konuşmadım  konuştum mu? 
You...  konuştun      konuşmadın  konuştun mu? 
He …... konuştu    konuşmadı  konuştu mu?  
We ….  konuştuk      konuşmadık  konuştuk mu? 
You … konuştunuz   konuşmadınız  konuştunuz mu? 
They….  konuştular            konuşmadılar  konuştular mı? 
The boy… konuştu    konuşmadı  konuştu mu? 
 
                 To tell  :  anlatmak  
   
I …… anlattım      anlatmadım  anlattım mı? 
You ...  anlattın      anlatmadın  anlattın mı? 
He …... anlattı    anlatmadı  anlattı mı? 
We ….. anlattık      anlatmadık  anlattık mı?  
You …  anlattınuz            anlatmadınız  anlattınız mı 
They..   anlattılar            anlatmadılar  anlattılar mı? 
The men  anlattılar            anlatmadılar  anlattılar mı? 
 
                 To lose    :   kaybetmek  
 
I …… kaybettim      kaybetmedim  kaybettim mi? 
You ...  kaybettin      kaybetmedin  kaybettin mi? 
He …... kaybetti    kaybetmedi  kaybetti mi? 
We ….. kaybettik      kaybetmedik  kaybettik mi? 
You …  kaybettiniz   kaybetmediniz  kaybettiniz mi? 
They..   kaybettiler      kaybetmediler  kaybettiler mi? 
Jason ... kaybetti    kaybetmedi  kaybetti mi? 
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                 To iron    :  ütülemek 
 
I …… ütüledim      ütülemedim  ütüledim mi? 
You ...  ütüledin      ütülemedin  ütüledin mi? 
He …... ütüledi    ütülemedi  ütüledi mi? 
We …..  ütüledik      ütülemedik  ütüledik mi? 
You …  ütülediniz            ütülemediniz  ütülediniz mi? 
They....   ütülediler      ütülemediler  ütülediler mi? 
 
                 To touch  :  dokunmak   
 
I …… dokundum      dokunmadım  dokundum mu? 
You ...  dokundun      dokunmadın  dokundun mu? 
He …... dokundu    dokunmadı  dokundu mu? 
We ….. dokunduk      dokunmadık  dokunduk mu? 
You …  dokundunuz   dokunmadınız  dokundunuz mu? 
They..   dokundular   dokunmadılar  dokundular mı? 
 
      ********************** 
       Making questions and answering them with the given knowledge,  
as in sample ; 
 
Where did Ali live ?      Ali lived at his mother’s house.           
Ali nerede yaşadı ?            Ali annesinin evinde yaşayacak. 
 
Kızkardeşin nerede çalıştı?   Ali’nin ofisinde çalıştı. 
Onlar nereye gittiler?    Milas pazarına gittiler. 
Çocuklar nerede yüzdüler?    Özel bir havuzda yüzdüler. 
Nerede bir  yemek yedik?   Restoranda yedik. 
 
Nerede uyudunuz?            Peter’ın evinde uyuduk. 
Messi nerede futbol oynadı?         Beşiktaş’ta oynadı.  
Jane nerede bir ev satın aldı?    Bodrum’da satın aldı. 
Nereye yerleştin?            İstanbul’a yerleştim. 
Onun arkadaşı nerede kaldı?     Otelde kaldı. 
 
                    Total right answers       Total wrong answers 
                                 *******************  
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                         ******* 
                         UNIT  9 
                         ******* 
REVIEW   9          FOUR MAIN TENSE  SENTENCES     
=*=*=*=*=*         --------------------------------------------- 
  
****We have learned four main tenses. Let’s have examples which will 
show four tenses in four different forms in a same list. Hopefully this 
list will enable us to see the lay out of addings and difference between 
of them.  
                                  POSITIVE FORM : 
                 --------------------------------------------------- 
                 Verb base + tense suffix + personal suffix. 
                 ---------------------------------------------------- 
   ***Welding letter comes whenever and wherever needed!   
 =!=======!========!========!========!===              
        continuous          future                present          past 
        --------------         --------------       ----------     -------- 
 to  write  :    yazmak              yaz 
 
I.       yazıyorum          yazacağım yazarım  yazdım 
Y.      yazıyorsun          yazacaksın yazarsın  yazdın. 
H/S.    yazıyor               yazacak  yazar   yazdı  
W.      yazıyoruz           yazacağız  yazarız  yazdık 
Y.       yazıyorsunuz     yazacaksınız yazarsınız  yazdınız. 
T.       yazıyorlar           yazacaklar yazarlar  yazdılar   
 
         to come   :  gelmek                gel 
 
I. geliyorum  geleceğim  gelirim  geldim. 
Y.      geliyorsun  geleceksin  gelirsin  geldin. 
H/S.    geliyor   gelecek  gelir   geldi. 
W.     geliyoruz  geleceğiz  geliriz  geldik. 
 Y.     geliyorsunuz geleceksiniz gelirsiniz  geldiniz. 
  T.    geliyorlar  gelecekler  gelirler  geldiler. 
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         to read   :  okumak                 oku 
         Okuyorum  okuyacağım okurum  okudum. 
         Okuyorsun okuyacaksın okursun  okudun. 
         Okuyor  okuyacak  okur   okudu . 
         Okuyoruz  okuyacağız okuruz  okuduk.  
         Okuyorsunuz okuyacaksınız okursunuz  okudunuz. 
         Okuyorlar  okuyacaklar        okurlar  okudular. 
 
          to laugh  :  gülmek                 gül 
         Gülüyorum güleceğim  gülerim  güldüm. 
         Gülüyorsun güleceksin  gülersin  güldün. 
         Gülüyor  gülecek  güler   güldü. 
         Gülüyoruz  güleceğiz  güleriz  güldük. 
         Gülüyorsunuz güleceksiniz gülersiniz  güldünüz. 
         Gülüyorlar gülecekler  gülerler  güldüler. 
 
         to look  :   bakmak                   bak 
         Bakıyorum  bakacağım  bakarım  baktım. 
         Bakıyorsun bakacaksın bakarsın  baktın. 
         Bakıyor  bakacak  bakar  baktı. 
         Bakıyoruz  bakacağız  bakarız  baktık. 
         Bakıyorsunuz bakacaksınız bakarsınız  baktınız. 
         Bakıyorlar  bakacaklar  bakarlar  baktılar. 
 
          to go  :   gitmek                       git 
         Gidiyorum gideceğim  giderim  gittim. 
         Gidiyorsun gideceksin  gidersin  gittin. 
         Gidiyor  gidecek  gider   gitti. 
         Gidiyoruz  gideceğiz  gideriz  gittik. 
         Gidiyorsunuz gideceksiniz gidersiniz  gittiniz. 
         Gidiyorlar  gidecekler  giderler  gittiler. 
 
                   
          to run   :  koşmak                     koş 
          Koşuyorum koşacağım  koşarım  koştum. 
          Koşuyorsun koşacaksın  koşarsın  koştun. 
          Koşuyor  koşacak  koşar   koştu. 
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          Koşuyoruz koşacağız  koşarız  koştuk. 
          Koşuyorsunuz koşacaksınız koşarsınız  koştunuz. 
          Koşuyorlar        koşacaklar         koşarlar              koştular. 
 
          to kiss  :  öpmek                       öp 

Öpüyorum  öpeceğim  öperim  öptüm. 
Öpüyorsun öpeceksin  öpersin  öptün. 
Öpüyor  öpecek  öper   öptü. 
Öpüyoruz  öpeceğiz  öperiz  öptük. 
Öpüyorsunuz öpeceksiniz öpersiniz  öptünüz. 
Öpüyorlar  öpecekler  öperler  öptüler. 
 

          to speak   :  konuşmak                 konuş 
          Konuşuyorum    konuşacağım   konuşurum konuştum. 
          Konuşuyorsun    konuşacaksın   konuşursun konuştun. 
          Konuşuyor    konuşacak   konuşur  konuştu. 
          Konuşuyoruz    konuşacağız   konuşuruz konuştuk. 
          Konuşuyorsunuz konuşacaksınız  konuşursunuz konuştunuz. 

 Konuşuyorlar    konuşacaklar     konuşurlar       konuştular 
 
to listen    :   dinlemek            dinle 

         Dinliyorum dinleyeceğim   dinlerim  dinledim. 
         Dinliyorsun dinleyeceksin   dinlersin  dinledin. 
         Dinliyor  dinleyecek    dinler  dinledi. 
         Dinliyoruz  dinleyeceğiz   dinleriz  dinledik. 
         Dinliyorsunuz dinleyeceksiniz   dinlersiniz dinlediniz. 
         Dinliyorlar dinleyecekler   dinlerler  dinlediler. 
 
                                NEGATIVE FORM : 
        ------------------------------------------------------------------- 
        Verb base +negative suffix+tense suffix+personal suffix. 
         ------------------------------------------------------------------- 
        ***Welding letter comes whenever and wherever needeed! 
 
         to write  :   yazmak    yazma! 
         Yazmıyorum yazmayacağım  yazmam    yazmadım. 
         Yazmıyorsun yazmayacaksın  yazmazsın    yazmadın. 
    Yazmıyor  yazmayacak  yazmaz    yazmadı. 
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    Yazmıyoruz yazmayacağız  yazmayız    yazmadık. 
    Yazmıyorsunuz yazmayacaksınız yazmazsınız yazmadınız. 
    Yazmıyorlar yazmayacaklar      yazmazlar    yazmadılar. 
 
         to come  :   gelmek    gelme! 
     Gelmiyorum gelmeyeceğim    gelmem    gelmedim. 
     Gelmiyorsun gelmeyeceksin    gelmezsin     gelmedin. 
     Gelmiyor  gelmeyecek    gelmez     gelmedi. 
     Gelmiyoruz gelmeyeceğiz    gelmeyiz.     gelmedik. 

Gelmiyorsunuz gelmeyeceksiniz gelmezsiniz  gelmediniz.  
Gelmiyorlar gelmeyecekler       gelmezler      gelmediler.  
 

         to read   : okumak     okuma!  
     Okumuyorum okumayacağım     okumam      okumadım. 
     Okumuyorsun okumayacaksın   okumazsın     okumadın. 
     Okumuyor  okumayacak     okumaz          okumadı. 
   
     Okumuyoruz okumayacağız     okumayız       okumadık. 
     Okumuyorsunuzokumayacaksınız   okumazsınız   okumadınız.   
     Okumuyorlar okumayacaklar     okumazlar      okumadılar. 
 
         to laugh  :   gülmek    gülme! 
      Gülmüyorum gülmeyeceğim       gülmem         gülmedim. 
      Gülmüyorsun gülmeyeceksin      gülmezsin      gülmedin. 
      Gülmüyor  gülmeyecek      gülmez      gülmedi. 
 
      Gülmüyoruz gülmeyeceğiz      gülmeyiz       gülmedik.  
      Gülmüyorsunuz gülmeyeceksiniz     gülmezsiniz   gülmediniz. 
      Gülmüyorlar gülmeyecekler      gülmezler      gülmediler. 
 
   to run   :  koşmak                      koşma! 
          Koşuyorum koşacağım   koşarım      koştum. 
          Koşuyorsun koşacaksın   koşarsın      koştun. 
          Koşuyor  koşacak   koşar       koştu. 
 
          Koşuyoruz koşacağız   koşarız      koştuk. 
          Koşuyorsunuz koşacaksınız  koşarsınız      koştunuz. 
          Koşuyorlar        koşacaklar          koşarlar          koştular. 
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  to look  :   bakmak     bakma! 
  Bakmıyorum   bakmayacağım  bakmam       bakmadım. 
  Bakmıyorsun bakmayacaksın  bakmazsın       bakmadın. 
  Bakmıyor  bakmayacak  bakmaz       bakmadı. 
 
  Bakmıyoruz bakmayacağız  bakmayız       bakmadık. 
  Bakmıyorsunuz bakmayacaksınız bakmazsınız    bakmadınız. 
  Bakmıyorlar bakmayacaklar  bakmazlar       bakmadılar. 
  
  to go  :  gitmek     gitme! 
  Gitmiyorum   gitmeyeceğim  gitmem       gitmedim. 
  Gitmiyorsun   gitmeyeceksin  gitmezsin        gitmedin. 
  Gitmiyor    gitmeyecek  gitmez             gitmedi. 
 
   Gitmiyoruz   gitmeyeceğiz  gitmeyiz          gitmedik. 
  Gitmiyorsunuz   gitmeyeceksiniz gitmezsiniz      gitmediniz. 
  Gitmiyorlar   gitmeyecekler  gitmezler         gitmediler.   
                             
 to speak   :  konuşmak       konuşma!             
Konuşmuyorum      konuşmayacağım  konuşmam  konuşmadım. 
Konuşmuyorsun      konuşmayacaksın   konuşmazsun    konuşmadın. 
Konuşmuyor      konuşmayacak  konuşmaz           konuşmadı. 
 
Konuşmuyoruz      konuşmayacağız     konuşmayız       konuşmadık. 
Konuşmuyorsunuz konuşmayacaksınız konuşmazsınız  konuşmadınız                                                                          
Konuşmuyorlar      konuşmayacaklar    konuşmazlar      konuşmadılar 
 
to listen    :   dinlemek     dinleme! 
Dinlemiyorum     dinlemeyeceğim  dinlemem           dinlemedim. 
Dinlemiyorsun     dinlemeyeceksin  dinlemezsin        dinlemedin. 
Dinlemiyor     dinlemeyecek   dinlemez           dinlemedi. 
 
Dinlemiyoruz     dinlemeyeceğiz  dinlemeyiz         dinlemedik. 
Dinlemiyorsunuz   dinlemeyeceksiniz  dinlemezsiniz     dinlemediniz. 
Dinlemiyorlar     dinlemeyecekler      dinlemezler        dinlemediler. 
   
  ************************************** 
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                             QUESTION  FORM : 
       -------------------------------------------------------------------  
       Verb base+tense suffix+qestion suffix+personal suffix? 
       ------------------------------------------------------------------- 
     ***Welding letters come whenever and wherever needed! 
     *Simple past tense;  question suffix comes after subject suffix!  
 
to write   :   yazmak 
Yazıyor muyum?` yazacak mıyım?   yazar mıyım?    yazdım mı? 
Yazıyor musun?    yazacak mısın?     yazar mısın?     yazdın mı? 
Yazıyor mu?    yazacak mı?          yazar mı?          yazdı mı? 
Yazıyor muyuz?    yazacak mıyız?    yazar mıyız?      yazdık mı?  
Yazıyor musunuz?yazacak mısınız?  yazar mısınız?   yazdınız mı? 
Yazıyorlar mı?      yazacaklar mı?     yazarlar mı?       yazdılar mı? 
                       
to come   :   gelmek 
Geliyor muyum?   gelecek miyim?    gelir miyim? geldim mi? 
Geliyor musun?    gelecek misin? gelir misin?        geldin mi? 
Geliyor mu?    gelecek mi?       gelir mi?       geldi mi? 
Geliyor muyuz?    gelecek miyiz?      gelir miyiz? geldik mi? 
Geliyor musunuz? gelecek misiniz?   gelir misiniz?     geldiniz mi 
Geliyorlar mı?    gelecekler mi?       gelirler mi? geldiler mi? 
                     
to read   :     okumak 
Okuyor muyum?   okuyacak mıyım?  okur muyum?      okudum mu? 
Okuyor musun?     okuyacak mısın?   okur musun?  okudun mu? 
Okuyor mu?     okuyacak mı?         okur mu?           okudu mu? 
Okuyor muyuz?     okuyacak mıyız?   okur muyuz?  okuduk mu? 
Okuyor musunuz? okuyacak mısınız? okurmusunuz?     okudunuzmu? 
Okuyorlar mı?     okuyacaklar mı?    okurlar mı?          okudular mı? 
                          
To laugh   :     gülmek 
Gülüyor muyum?   gülecek miyim?   güler miyim?  güldüm mü? 
Gülüyor musun? gülecek misin?     güler misin?  güldün mü? 
Gülüyor mu?      gülecek mi?    güler mi?  güldü mü? 
Gülüyor muyuz? gülecek miyiz?     güler miyiz?  güldük mü? 
Gülüyor musunuz? gülecek misiniz?  güler misiniz?  güldünüz mü? 
Gülüyorlar mı?      gülecekler mi?     gülerler mi?  güldüler mi? 
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to look   :    bakmak 
Bakıyor muyum? bakacak mıyım?  bakar mıyım? baktım mı? 
Bakıyor musun?  bakacak mısın?  bakar mısın?     baktın mı? 
Bakıyor mu?      bakacak mı?  bakar mı?    baktı mı? 
Bakıyor muyuz?     bakacak mıyız?  bakar mıyız?     baktık mı? 
Bakıyor musunuz?  bakacak mısınız?bakar mısınız?  baktınız mı? 
Bakıyorlar mı?      bakacaklar mı?   bakarlar mı?      baktılar mı? 
                        
to  go   :   gitmek 
Gidiyor muyum?    gidecek miyim?   gider miyim?     gittim mi? 
Gidiyor musun?      gidecek misin?   gider misin?       gittin mi? 
Gidiyor mu?           gidecek mi?   gider mi?            gitti mi? 
Gidiyor muyuz?     gidecek miyiz?   gider miyiz?       gittik mi? 
Gidiyor musunuz?  gidecek misiniz?  gider misiniz?    gittiniz mi? 
Gidiyorlar mı?        gidecekler mi?     giderler mi?        gittiler mi? 
                                                                
to  love  :  sevmek 
Seviyor muyum?     sevecek miyim?     sever miyim?    sevdim mi? 
Seviyor musun?       sevecek misin?       sever misin?      sevdin mi? 
Seviyor mu?       sevecek mi?            sever mi?     sevdi mi? 
Seviyor muyuz?       sevecek miyiz?       sever miyiz?     sevdik mi? 
Seviyor musunuz?   sevecek misiniz?    sever misiniz?   sevdiniz mi?   
Seviyorlar mı?         sevecekler mi?        severler mi?      sevdiler mi? 
    ***************************** 
  
                      NEGATIVE QUESTION FORM 
  ------------------------------------------------------------------------------                
 Verb base+negative suffix+tense suffix+question suffix+pers.suff. 
  ------------------------------------------------------------------------------- 
 
*****To write  :  yazmak 
Yazmıyor muyum?   yazmayacak mıyım?  yazmaz mıyım  
      yazmadım mı? 
Yazmıyor musun?        yazmayacak mısın?        yazmaz mısın? 
      yazmadın mı? 
Yazmıyor mu?       yazmayacak mı?     yazmaz mı?   
                                     yazmadı mı? 
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*****To come  :  gelmek 
Gelmiyor muyuz?  gelmeyecek miyiz?         gelmez miyiz? 
      gelmedik mi? 
Gelmiyor musunuz?  gelmeyecek misiniz?      gelmez misiniz? 
                            gelmediniz mi? 
Gelmiyorlar mı?          gelmeyecekler mi?         gelmezler mi? 
                            gelmediler mi? 
 
*****To read  :   okumak 
Okumuyor muyum?     okumayacak mıyım?      okumaz mıyım? 
                                     okumadım mı? 
Okumuyor musun?      okumayacak mısın?       okumaz  mısın? 
                                     okumadın mı? 
Okumuyor mu?           okumayacak mı?           okumaz mı? 
                             okumadı mı? 
 
*****To laugh  :  gülmek 
Gülmüyor muyuz?       gülmeyecek miyiz?        gülmez miyiz? 
                             gülmedik mi? 
Gülmüyor musunuz?   gülmeyecek misiniz?     gülmez misiniz? 
             gülmediniz  mi? 
Gülmüyorlar mı?         gülmeyecekler mi?        gülmezler mi? 
     gülmediler mi? 
to look   :    bakmak  ******************************** 
Bakmıyor muyum?  bakmayacak mıyım?    bakmaz mıyım  
      bakmadım mı? 
Bakmıyor musun?  bakmayacak mısın?        bakmaz mısın?      
      bakmadın mı? 
Bakmıyor mu?       bakmayacak mı?    bakmaz mı? 
      bakmadı mı? 
to  love  :  sevmek  ******************************** 
Sevmiyor muyuz?        sevmeyecek miyiz?        sevmez miyiz?     
      sevmedik mi? 
Sevmiyor musunuz?    sevmeyecek misiniz?     sevmez misiniz?    
       sevmediniz mi?   
Sevmiyorlar mı?          sevmeyecekler mi?         sevmezler mi?      
      sevmediler mi? 

  ************************************* 
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                     REVIEW OF MAIN TENSES 
     ------------------------------------- 
 
     Now, we can express our feelings, activities, wishes in present, future, 
past or continuous tense. 
     My best advice at this point ; make sure all the words that you have 
learned upto now have been memorized. 
   Take a verb and use it in positive, negative and question form; in every 
tense we’ve learned so far. At least once each, singular & plural subjects. 
  
Example ; Positive  negative        question  
       ===========  =============   ============= 
Ali / You      to understand ;  anlamak           
He’s  Anlıyor  anlamıyor        anlıyor mu? 
You’re  Anlıyorsunuz anlamıyorsunuz       anlıyor musunuz? 
 
He’ll  Anlayacak  anlamayacak       anlayacak mı? 
You’ll  Anlayacaksınız anlamayacaksınız    anlayacak mısınız? 
 
He (does) Anlar  anlamaz         anlar mı? 
You (do) Anlarsın  anlamazsın        anlar mısın? 
 
He (did) Anladı  anlamadı         anladı mı? 
You (did)  Anladınız  anlamadınız        anladınız mı? 
   ********************************   
Ali / You    to miss ;   özlemek           
He’s  özlüyor   özlemiyor         özlüyor mu? 
You’re  özlüyorsunuz özlemiyorsunuz       özlüyor musunuz? 
 
He’ll  özleyecek  özlemeyecek       özleyecek mi? 
You’ll  özleyeceksiniz özlemeyeceksiniz     özleyecek misiniz? 
 
He (does)  özler   özlemez         özler mi? 
You (do)  özlersiniz  özlemezsiniz        özler misiniz? 
 
He (did)  özledi  özlemedi         özledi mi? 
You (did)   özledinız  özlemedinız        özlediniz mi? 
    ******************************** 
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Example : Positive  negative        question  
       ===========  =============   =============  
 
Ali / You     to protect ; esirgemek           
He’s  esirgiyor   esirgemiyor        esirgiyor mu? 
You’re  esirgiyorsunuz esirgemiyorsunuz    esirgiyor musunuz? 
 
He’ll  esirgeyecek esirgemeyecek       esirgeyecek mi? 
You’ll  esirgeyeceksiniz esirgemeyeceksiniz  esirgeyecek misiniz? 
 
He (does)  esirger  esirgemez         esirger mi? 
You (do)  esirgersiniz esirgemezsiniz        esirger misiniz? 
 
He (did)  esirgedi  esirgemedi         esirgedi mi? 
You (did)   esirgediniz esirgemediniz        esirgediniz mi? 
         ****************************** 
 
Ali / You      To listen ; dinlemek           
He’s  dinliyor   dinlemiyor        dinliyor mu? 
You’re  dinliyorsunuz dinlemiyorsunuz      dinliyor musunuz? 
 
He’ll  dinleyecek  dinlemeyecek       dinleyecek mi? 
You’ll  dinleyeceksiniz dinlemeyeceksiniz   dinleyecek misiniz? 
 
He (does)  dinler  dinlemez         dinler mi? 
You (do) dinlersiniz  dinlemezsiniz        dinler misiniz? 
He (did)  dinledi  dinlemedi         dinledi mi? 
You (did)   dinledinız  dinlemedinız        dinlediniz mi? 
  ****************************************** 
 
Ali / You      to smell ;  koklamak                      
He’s  kokluyor  koklamıyor       kokluyor mu? 
You’re  kokluyorsunuz koklamıyorsunuz     kokluyor musunuz? 
 
He’ll  koklayacak koklamayacak       koklayacak mı? 
You’ll  koklayacaksınız koklamayacaksınız  koklayacak mısınız? 
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He (does) koklar  koklamaz         koklar mı? 
You (do) koklarsınız koklamazsınız        koklar mısınız? 
 
He (did) kokladı  koklamadı         kokladı mı? 
You (did)  kokladınız  koklamadınız        kokladınız mı? 
  ********************************* 
 
Ali / You      to wash ;  yıkamak                      
He’s  yıkıyor  yıkamıyor        yıkıyor mu? 
You’re  yıkıyorsunuz yıkamıyorsunuz       yıkıyor musunuz? 
 
He’ll  yıkayacak  yıkamayacak       yıkayacak mı? 
You’ll  yıkayacaksınız yıkamayacaksınız    yıkayacak mısınız? 
 
He (does) yıkar   yıkamaz         yıkar mı? 
You (do) yıkarsınız  yıkamazsın        yıkar mısınız? 
 
He (did) yıkadı  yıkamadı         yıkadı mı? 
You (did)  yıkadınız  yıkamadınız        yıkadınız mı?  
                         ******************************* 
 
Ali / You      to pay    :   ödemek           
He’s  ödüyor   ödemiyor         ödüyor mu? 
You’re  ödüyorsunuz ödemiyorsunuz       ödüyor musunuz? 
 
He’ll  ödeyecek  ödemeyecek       ödeyecek mi? 
You’ll  ödeyeceksiniz ödemeyeceksiniz     ödeyecek misiniz? 
 
He (does) öder   ödemez         öder mi? 
You (do) ödersiniz  ödemezsiniz        öder misiniz? 
 
He (did) ödedi  ödemedi         ödedi mi? 
You (did) ödedinız  ödemedinız        ödediniz mi? 
        ******************************* 
 
Ali / You      to spend    :    harcamak           
He’s  harcıyor  harcamıyor       harcıyor mu? 
You’re  harcıyorsunuz harcamıyorsunuz      harcıyor musunuz? 
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He’ll  harcayacak harcamayacak        harcayacak mı? 
You’ll  harcayacaksınız harcamayacaksınız    harcayacak mısınız? 
 
He (does) harcar  harcamaz         harcar mı? 
You (do) harcarsınız  harcamazsınız        harcar mısınız? 
 
He (did) harcadı  harcamadı          harcadı mı? 
You (did)  harcadınız  harcamadınız         harcadınız mı? 
     ****************************  
 
Ali / You     to feed ; ödemek      
      
He’s  ödüyor   ödemiyor   ödüyor mu? 
You’re  ödüyorsunuz ödemiyorsunuz        ödüyor musunuz? 
 
He’ll  ödeyecek  ödemeyecek        ödeyecek mi? 
You’ll  ödeyeceksiniz ödemeyeceksiniz       ödeyecek misiniz? 
 
He (does) öder   ödemez          öder mi? 
You (do) ödersiniz  ödemezsiniz         öder misiniz? 
 
He (did) ödedi  ödemedi          ödedi mi? 
You (did) ödedinız  ödemedinız         ödediniz mi? 
   ***************************** 
 
****Than with a suitable object, create a sentence. Practice it again with 
above forms in same principle.  
 
Now, he is understanding my book.   Şimdi, benim kitabımı anlıyor. 
You’re understanding my book.      Şimdi benim kitabımı anlıyorsunuz. 
 
Now, he understood my book.   Şimdi, benim kitabımı anladı. 
Now, you understood my book.   Şimdi, benim kitabımı anladınız. 
 
                    ******************************* 
                                  **************** 
      ****                              
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**Chapter 19 :      OWNERSHIP    :       SAHİPLİK  -I- 
=*=*=*=*=*=*=*      --------------------      ---------------- 
 
***We use these sentences to explain our belongings.Like ; 
 
I have a car.         You have two houses.          He has plenty money. 
 
                            Have  /  has    :    Sahip 
                            ---------------------------- 
***I advice you to go back to noun sentences at the begining of the book 
and refresh your knowledge about the structure of the noun sentences.  
  
Noun sentence formula  :      Explanation    help verb + pers.suffix 
   
   I        have       a car.                     Bir arabaya    sahip  +  im 
 -----    ---------   -------                    ---------------    ------      ----            
   1           2            3                                  3              2            1 
 
*** In this form explanation  always comes in inclined form, as : 
 
  Kalem – kaleme     kitap - kitaba    para - paraya     kedi – kediye    
 
I have a pen.    Bir kaleme  sahibim.  
You have a book.                     Bir kitaba  sahipsin.  
He has some money.                Biraz paraya sahiptir. 
 
We have two cats.                    İki kediye sahibiz. 
You have three houses.            Üç eve sahipsiniz. 
They have four children.          Dört çocuğa  sahipler. 
 
Ali has many friends.               Ali pek çok arkadaşa sahiptir 
My sister has a yatch.               Kızkardeşim bir yata sahiptir. 
Children have a play-ground.   Çocuklar oyun alanına sahiptir. 
 
I have ten students.   On öğrenciye sahibim. 
My friends have six horses.  Arkadaşlarım  altı ata sahiptir. 
Alex has an expensive car.  Alex pahalı bir arabaya sahiptir. 
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***If the subject is a specific noun we use it and it comes at the 
beginnig of the sentences. 
***In question form ; question suffix comes before personal suffix. 
 
Do you have a book?     Bir kitaba sahip misin? 
Does Ali have many friends?   Ali çok arkadaşa sahip midir? 
Do they have four children?  Dört çocuğa sahipler mi?  
   
Do Children have a play-ground? Çocuklar oyun alanına sahip mi? 
Do I have ten students?    On öğrenciye sahip miyim? 
 
*Personal suffix will come at the end of the sentence after  the negative 
suffix “değil”. 
 
You don’t have a book.                 Bir kitaba sahip değilsin.  
Ali doesn’t have many friends.    Ali çok arkadaşa sahip değildir. 
They don’t have four children.     Dört çocuğa sahip değiller. 
 
My friends don’t have six horses. 
                                             Arkadaşlarım  altı ata sahip değildir. 
Alex doesn’t have an expensive car.  
                                                     Alex pahalı bir arabaya sahip değildir. 
 
*In negative question form : We will add the question suffix just before 
the personal suffix . 
 
Don’t you have a book?          Bir kitaba sahip değil misin? 
Doesn’t Ali have many friends?    Ali çok arkadaşa sahip değil mi? 
Don’t they have four children?      Dört çocuğa sahip değiller mi? 
 
Don’t my  friends have six horses? 
                                               Arkadaşlarım  altı ata sahip değil midir? 
Doesn’t Alex have an expensive car.  
                                              Alex pahalı bir arabaya sahip değil midir? 
    *************************** 
**let’s learn an alternative sentence to express our belongings. Infact,  
in Turkish Language, we use this form more often than above form.   
         **************** 
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                            OWNERSHIP  :   SAHİPLİK -II- 
 
In this form, it will sound like existence more than ownership ;        
Positive form   (for existence)           ;        there is      :   vardır. 
Negative form (for non existence)    ;        there isn’t  :   yoktur. 
 
          To express the owner, we use either possessive nouns or proper 
nouns. We don’t have this expression in English. That’s why translation 
is not going to be accurately word to word. 
                              POSITIVE FORM ; 
       ----------------------------------------------------------------- 
        Possessive/proper noun- belonging+pers.suffix – var.  
       ------------------------------------------------------------------ 
 
Benim bir arabam var.   I have a car. 
Senin bir papağanın var.               You have a parrot. 
Onun iki kızı var.                          He has two daughters. 
 
Bizim iki evimiz var.                    We have two houses. 
Sizin çok kitaplarınız var.             You have many books. 
Onların dört atları var.                  They have four horses.   
 
Kız kardeşimin bir yatı var.          My sister has a yatch. 
Çocukların çok oyuncakları var.   The children have many toys. 
 
Arkadaşımın iyi komşuları var.  My friend has good neighbours. 
Hasan’ın pahalı arabaları var.  Hasan has expensive cars. 
      
***In above examples we don’t need to use possessive pronouns 
because at the end of explanations there are personal addings which tell 
us the owner.  But if it is a spesific proper noun we must use it. 
          *********************** 
 
NEGATIVE FORM :            Belonging + pers. suffix – yok.     
-------------------------             -------------------------------------- 
                               
Bir arabam yok.     I don’t have a car. 
Bir papağanın yok.                You don’t have a parrot. 
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( Onun ) iki kızı yok.                          He doesn’t have two daughters. 
İki evimiz yok.                      We don’t have two houses. 
Çok kitaplarınız yok.             You don’t have many books. 
Dört atları yok.                    They don’t have four horses.   
Arkadaşımın iyi komşuları yok.  
                                                My friend doesn’t have good neighbours. 
Hasan’ın pahalı arabaları yok.      Hasan doesn’t have expensive cars. 
       ************************************* 
 
QUESTION FORM  :              Belonging+pers.suffix – var – mı? 
--------------------------               ----------------------------------------- 
Bir arabam var mı?     Evet, var.        Hayır, yok. 
Bir papağanın var mı?    Evet, var.        Hayır, yok. 
          İki kızı var mı?     Evet, var.        Hayır, yok. 
          İki evimiz var mı?    Evet, var.        Hayır, yok. 
Çok kitaplarınız var mı?    Evet, var.        Hayır, yok. 
Dört atları var mı?     Evet, var.        Hayır, yok. 
 
Kız kardeşimin bir yatı var mı?   Evet, var         Hayır, yok. 
Çocukların çok oyuncakları var mı?  Evet, var.        Hayır, yok. 
          Arkadaşımın iyi komşuları var mı? Evet, var         Hayır, yok. 
          Hasan’ın pahalı arabaları var mı? Evet, var         Hayır, yok. 
                   ************************************* 
 
N. QUESTION FORM  :        Belonging+pers.suffix – yok – mu? 
------------------------------         ------------------------------------------                     
Bir arabam yok mu?                     Don’t I have a car? 
Bir papağanın yok mu?                Don’t you have a parrot? 

İki kızı yok mu?                           Doesn’t he have two daughters. 
İki evimiz yok mu?                      Don’t we have two houses? 

Çok kitabınız yok mu?             Don’t you have many books? 
Dört atları yok mu?                      Don’t they have four horses? 
 
***We can introduce ourselves now, as well as introducing our family 
and friends. We can give information about the past events and present 
moment activities. We can talk about our hobbies or our future plans 
and wishes. Try to write an essay about you, your family and friends....   
                            ****************************                                 
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EXERCISE 8             checking ‘Simple present  tense’ knowledge! 
==========        
 Use the below verbs in simple present tense and three forms as 
in examples please. 
 
        To learn  :  öğrenmek               öğren 
 
   positive     negative   question   
I …… öğrenirim      öğrenmem  öğrenir miyim? 
You ...  öğrenirsin      öğrenmezsin  öğrenir misin? 
He …... öğrenir    öğrenmez  öğrenir mi? 
We ….. öğreniriz      öğrenmeyiz  öğrenir miyiz? 
You …  öğrenirsiniz   öğrenmezsiniz  öğrenir misiniz? 
They..   öğrenirler      öğrenmezler  öğrenirler mi? 
   
To laugh :  gülmek   to read   :   okumak      to hide    :  saklamak 
To teach  : öğretmek    to think  :   düşünmek   to speak :  konuşmak 
To listen  : anlatmak    to lose    :   kaybetmek  to iron    :  ütülemek 
To touch : dokunmak   
 
     ********************** 
       Make a question and give answer with the knowledge given down 
below as in example. 
 
What does Ali eat?   Ali  eats a red apple. 
Ali ne yer ?    Ali kırmızı bir elma yer. 
 
He   - read ?  ...........a magazine 
Your teacher - tell ?  ...........a funny story. 
Her mother - bake ?  ...........a delicious cake. 
You   - draw ?  ...........a road map. 
We   - learn ?  ...........Turkish.          
They   - paint ?  ............their house. 
Her friend  - buy ?  ............a pink shirt. 
The baby  - drink ?  ............milk. 
The child  - hide ?  ............his chocalate. 
 
    ************************** 
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ANSWERS 8                                          ( Matches with exercise 8 ) 
==========          checking ‘Simple present  tense’ knowledge! 
       
  positive     negative   question  
 
   to laugh ; gülmek  
I …… gülerim      gülmem   güler miyim? 
You ...  gülersin      gülmezsin  güler misin? 
He …... güler             gülmez   güler mi? 
We ….. güleriz      gülmeyiz   güler miyiz? 
You …  gülersiniz            gülmezsiniz  güler misiniz? 
They...   gülerler      gülmezler  gülerler mi? 
 
           to read ; okumak 
I …… okurum      okumam   okur muyum? 
You ...  okursun      okumazsın  okur musun? 
He …... okur             okumaz   okur mu? 
We ….. okuruz      okumayız  okur muyuz? 
You …  okursunuz            okumazsınız  okur musunuz? 
They...   okurlar      okumazlar  okurlar mı? 
 
                  to hide ; saklamak 
I …… saklarım      saklamam  saklar mıyım? 
You...  saklarsın      saklamazsın  saklar mısın? 
He …... saklar    saklamaz   saklar mı? 
We ….. saklarız      saklamayız  saklar mıyız? 
You …  saklarsınız            saklamazsınız  saklar mısınız? 
They...   saklarlar      saklamazlar  saklarlar mı? 
 
                  to teach ; öğretmek 
I …… öğretirim      öğretmem  öğretir miyim? 
You ...  öğretirsin      öğretmezsin  öğretir misin? 
He …... öğretir    öğretmez   öğretir mi? 
 
We ….. öğretiriz      öğretmeyiz  öğretir miyiz? 
You …  öğretirsiniz   öğretmezsiniz  öğretir misiniz? 
They...   öğretirler      öğretmezler  öğretirler mi? 
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                  to think ; düşünmek    
I …… düşünürüm   düşünmem  düşünür müyüm? 
You...  düşünürsün   düşünmezsin  düşünür müsün? 
He …... düşünür    düşünmez  düşünür mü? 
 
We ….. düşünürüz      düşünmeyiz  düşünür müyüz? 
You …  düşünürsünüz   düşünmezsiniz  düşünür müsünüz? 
They...   düşünürler      düşünmezler  düşünürler mi? 
 
                  to speak ; konuşmak 
I …… konuşurum   konuşmam  konuşur muyum? 
You ...  konuşursun   konuşmazsın  konuşur musun? 
He …... konuşur    konuşmaz  konuşur mu? 
 
We ….. konuşuruz      konuşmayız  konuşur muyuz? 
You … konuşursunuz   konuşmazsınız  konuşur musunuz? 
They...   konuşurlar      konuşmazlar  konuşurlar mı? 
 
                  to listen ; anlatmak  
I …… anlatırım      anlatmam  anlatır mıyım? 
You ...  anlatırsın      anlatmazsın  anlatır mısın? 
He …... anlatır    anlatmaz   anlatır mı? 
 
We ….. anlatırız      anlatmayız  anlatır mıyız? 
You …  anlatırsınız   anlatmazsınız  anlatır mısınız? 
They...   anlatırlar      anlatmazlar  anlatırlar mı? 
    
                  to lose ; kaybetmek 
 I …… kaybederim   kaybetmem  kaybeder miyim? 
You ...  kaybedersin   kaybetmezsin  kaybeder misin? 
He …... kaybeder    kaybetmez  kaybeder mi? 
 
We …..  kaybederiz      kaybetmeyiz  kaybeder miyiz? 
You …  kaybedersiniz   kaybetmezsiniz kaybeder misiniz? 
They…   kaybederler   kaybetmezler  kaybederler mi? 
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                  to iron ; ütülemek 
I …… ütülerim    ütülemem   ütüler miyim? 
You ...  ütülersin    ütülemezsin  ütüler misin? 
He …... ütüler    ütülemez   ütüler mi? 
 
We …..  ütüleriz    ütülemeyiz  ütüler miyiz? 
You …  ütülersiniz    ütülemezsiniz  ütüler misiniz? 
They…   ütülerler    ütülemezler  ütülerler mi? 
 
                  to touch ; dokunmak   
I …… dokunurum   dokunmam  dokunur muyum? 
You ...  dokunursun   dokunmazsın  dokunur musun? 
He …... dokunur    dokunmaz  dokunur mu? 
We ….. dokunuruz      dokunmayız  dokunur muyuz? 
You …  dokunursunuz   dokunmazsınız  dokunur musunuz? 
They....   dokunurlar      dokunmazlar  dokunurlar mı? 
 
     ********************** 
  
What does Ali eat?    Ali  eats a red apple. 
Ali ne yer ?     Ali kırmızı bir elma yer. 
 
Ali ne okur?     Ali bir dergi okur. 
Öğretmeniniz ne anlatır?   O komik bir hikaye anlatır. 
Annesi ne pişirir.    O lezzetli bir kek pişirir. 
 
Ne çizersin?     Bir yol haritası çizerim. 
Ne öğrenirsiniz?            Türkçe öğreniriz. 
Onlar ne boyarlar?    Onlar evlerini boyarlar. 
 
Arkadaşı ne satın alır?                   O pembe bir gömlek satın alır. 
Bebek ne içer?             Bebek süt içer.  
Çocuk ne saklar?    Çocuk çukulatasını saklar. 
 
      Total right answers     Total wrong answers  
 
   ************************** 
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                          ******** 
                          UNIT  10 
                          ******** 
**Chapter 20 :       WH   QUESTIONS  
=*=*=*=*=*=*=*        -----------------------------      
 
***Now we will scrutinize the “WH” questions and we’ll give sensible 
answers. This examples will re-enforce your knowledge about tenses 
and other sentences those we have learned upto now. 
  “wh” questions, should be used in question form sentences in English; 
but in Turkish we use them with positive form sentences. 
  
  WHAT ;    NE ? 
   ------------------ 
In noun sentence  :         Subject – wh.....+help verb.  
                                       ---------------------------------- 
 
What is this? Bu nedir?   It is my poem.   Benim şiirimdir.   
  
What is that?     Şu nedir? It is Ali’s letter.   Ali’nin mektubudur   

   . 
What is it?         O nedir? This is your bill.   Sizin hesabınızdır.       
    
What are these ?         Bunlar nedir? 
           They are your orders.      Sizin siparişlerinizdir. 
 
What are they?            Onlar nedir? 
           These are my plans.         Benim planlarımdır. 
 
What is your name?      Senin adın nedir? 

   My name is Mehmet.      Benim adım Mehmet’tir. 
 

What is your profession?        Senin mesleğin nedir? 
   I am a teacher.                 Ben bir öğretmenim.         

                    ----------------------------------------------- 
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In verb sentence  :           Wh..... – verb +tense suffix+pers.suffix 
                                         ----------------------------------------------- 
What are you learning?   Ne öğreniyorsun? 
   I am learning Turkish.    Türkçe öğreniyorum. 
 
***In Turkish language; If the subject is personal pronoun, we may 
ignore to say it, but if the subject is proper noun we have to use it. 
 
What are you drinking?                 Ne içiyorsunuz? 
   We are drinking vine.                   Şarap içiyoruz. 
 
What is Ali eating?    Ali ne yiyor? 

    Ali is eating your apple.               Ali senin elmanı yiyor. 
 

What are they doing?                    Ne yapıyorlar? 
                  They are cleaning their room.   Odalarını temizliyorlar.  
 
What will they do in the field?      Tarlada ne yapacaklar? 

    They will harvest grape.                Üzüm toplayacaklar. 
 

What did she buy from store?       Mağazadan ne satın aldı? 
   She bought two shirts.                   İki gömlek satın aldı. 
 
What did the old man give  you?  Yaşlı adam sana ne verdi? 
   He gave me an old stamp.             O bana eski bir pul verdi. 
 
What did you say to your sister?    Kız kardeşine ne dedin? 
              I’ve said “ go home!”                    “ Eve git! “  dedim. 
              
What does he deliver every morning?   Her sabah ne dağıtır? 
    He delivers  newspaper.                  Gazete dağıtır. 
 
What did the lion catch?                         Aslan ne yakaladı. 
    It caught a deer.                               Bir geyik yakaladı. 
 
What did you ask from Ali’s sister?  Ali’nin kız kardeşinden ne istedin? 
I’ve borrowed her English book.   Onun  İngilizce kitabını ödünç aldım. 
                   ****************** 
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                WHERE   :    NERE 
                 ------------------------ 
 
If the question is ………  where to         :  Nereye 
If the question is …….... where about    :  Nerede 
If the question is ……… from where     :  Nereden.  
 
WHERE   :    NEREDE. 
----------------------------- 
                        -------------------------------- 
  In noun sentence   :       Subject – where+help verb. 
  ============           --------------------------------- 
 
Where is the black cat?  Kara kedi nerededir? 
   It is in the garden.           Bahçededir. 
 
Where is your office?      Büron nerededir? 
   It is in the city-center.   Şehir merkezindedir. 
 
Where are the children?    Çocuklar nerededir? 
   They are in the school.  Okuldalar. 
 
Where is The Blue Mosque.         Sultan Ahmet Camisi nerededir? 
   It is in Istanbul.       İstanbul’dadır. 
 
Where is the Eyfel Tower?   Eyfel Kulesi nerededir?  
   It is in Paris.                                 Paris’tedir.     
          
                              ---------------------------------------------------------- 
In verb sentence:  (If noun) – where– verb+tense suffix+pers.suffix 
============   ----------------------------------------------------------- 
 
Where are you living?    Nerede yaşıyorsun? 
   I am living in London.                   Londra’da yaşıyorum. 
 
Where does Ali work?                 Ali nerede çalışır? 
   He works in the post-office.           O postanede çalışır.  
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Where did they sleep last night?    Dün gece nerede uyudular? 
   They’ve slept in the hotel.           Otelde uyudular.  
 
Where did she loose her vallet?       Cüzdanını nerede kaybetti? 
   She’s lost it in Grand Bazaar.      Kapalı Çarşıda kaybetti. 
 
Where will the children play?         Çocuklar nerede oynayacaklar?  
   They’ll play in the garden.          Bahçede oynayacaklar. 
 
WHERE  : NEREYE 
              ----------------------------------------------------------- 
              (If noun) – where– verb+tense suffix+pers.suffix  
              ------------------------------------------------------------ 
Where are you going?                        Nereye gidiyorsun? 
   I am going home.                          Eve  gidiyorum. 
 
Where is Ali going?                           Ali nereye  gidiyor? 
   Ali is going to London.                Ali Londra’ya gidiyor. 
 
Where does your sister go every morning? 
                                            Her sabah kız kardeşin nereye gider? 
   She goes to the school.                  Okula gider. 
 
Where do they go every summer?     Her yaz nereye giderler? 
   They go to Bodrum.                       Bodrum’a giderler. 
 
Where will you go next week?     Gelecek hafta nereye gideceksin? 
   We’ll go to the cinema.                  Sinemaya gideceğiz. 
 
Where did they emigrate?                   Nereye göçtüler? 
   They’ve emigrated to Canada.       Kanada’ya göçtüler. 
 
Where did he escape?                         O nereye kaçtı? 
   He escaped to Rome.                      O Roma’ya kaçtı. 
 
Where did the child go?        Çocuk nereye gitti? 
   The child went to the park.     Çocuk parka gitti.  
     ----------------------------------- 
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WHERE  :   NEREDEN         
               ------------------------------------------------------------- 
                (If noun) – where – verb+tense suffix+pers.suffix 
               ------------------------------------------------------------- 
 
Where is Ali coming from?                 Ali nereden geliyor? 
   Ali is coming from London.    Ali Londra’dan geliyor. 
 
Where do we get bread from?              Nereden ekmek alırız? 
   We get bread from bakery.      Fırından ekmek alırız. 
 
From where did you buy this car?    Bu arabayı nereden satın aldın? 

 I’ve bought it from car dealer.        Araba tüccarından satın aldım. 
 
From where will I get the document?  Belgeyi nereden alacağım?  
  You’ll get it from post-office.          Postaneden alacaksın. 
                       -------------------------------------------  
 
                         WHEN   :    NE ZAMAN. 
                   
  While we’re using this question adverb; Explanation (which word 
is answer of  what or where ) comes first. 
  
     ----------------------------------------------------------------------------- 
     (If noun) – explanation – when – verb+tense suffix+pers.suffix 
     ----------------------------------------------------------------------------- 
 
When will Ali come to Bodrum?  Ali Bodrum’a ne zaman gelecek?  
   He’ll come tomorrow.              Yarın gelecek. 
 
When will you paint the house?     Evi ne zaman boyayacaksınız?  
   We’ll paint today.                     Bugün boyayacağız.  
 
When did he emigrate to Canada? Kanada’ya ne zaman göçtü. 
   He emigrated in 2003.              2003 te göçtü. 
 
When did they buy their house?     Evlerini ne zaman satın aldılar? 
   They bought it last year.           Onu geçen yıl satın aldılar. 
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When does your father come home? Baban eve ne zaman gelir? 
   He comes at 7 o’clock.               Saat yedide gelir. 
 
When does the bridge open?              Köprü ne zaman açılır? 
   It opens at 2 o’clock.                  Saat ikide açılır. 
 
When will you go to London?     Londra’ya ne zaman gideceksin. 
    Next week.    Gelecek hafta. 
 
                        ------------------------------------- 
HOW  :  NASIL  
 
How are you?                        Nasılsın? 
   I’m very well, thanks.           Teşekkürler, çok iyiyim. 
 
How is your father?               Baban nasıl? 
  He is fine, thanks.                                 Teşekkürler, iyidir. 
 
If it is verb sentences: 
       -------------------------------------------------------------------------- 
       (If noun) – explanation – how – verb+time suffix+pers.suffix 
       -------------------------------------------------------------------------- 
 
How do you go to Cyprus?          Kıbrıs’a nasıl gidersiniz? 
  We go by plane or by ship  Gemi ile yada uçak ile gideriz. 
 
How will you reach to the roof?  Çatıya nasıl ulaşacaksın? 
  We have a ladder.                         Merdivenimiz var. 
 
How did they cut the big tree?     Büyük ağacı nasıl kestiler? 
  They cut it with big axe.              Büyük balta ile kestiler. 
 
How do you go to work?              İşe nasıl gidersin? 
  I am walking.                               Yürüyorum. 
 
How did Ali cross the river?       Ali nehiri nasıl geçti? 
  He crossed by boat.                      Sandal ile geçti. 
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                         ----------------------------------                
WHO   :    KİM 
-------------------- 
Who is that man?   Şu adam kimdir? 
   He is my father.                        O benim babamdır. 
 
Who is the fat woman?   Şişman kadın kimdir? 
   She is our neighbour.   O bizim komşumuzdur. 
 
Who is she?                                    O kimdir? 
   She is Ali’s mother               O Ali’nin annesidir. 
 
Who are they?                             Onlar kimdir? 
   They are my students.   Benim öğrencilerimdir. 
 
If it is verb sentences : 
              -------------------------------------------------------------- 
              Explanation – who – verb+tense suffix+pers.suffix. 
              --------------------------------------------------------------- 
Who is helping to homeless people in England?  
                              İngiltere’de evsiz insanlara kim yardım ediyor? 
Some charities help them. 
      Onlara bazı hayır kurumları yardım eder.  
 
Who is stealing my flowers?         Çiçeklerimi kim çalıyor? 
  Your goat is eating them.       Keçiniz onları yiyor. 
 
Who is picking you up from school?   Seni okuldan kim alıyor? 
  My mother is picking up.                     Annem alıyor. 
 
Who did eat my apple?                         Elmamı kim yedi? 
  I ate it.                                                   Onu ben yedim. 
 
Who did brake the gate?                       Kapıyı kim kırdı? 
  Policeman broke it.                               Onu polis kırdı. 
 
Who did find my wallet?                    Cüzdanımı kim buldu? 
  Cleaner found it.                                 Onu temizlikçi buldu. 
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Who will paint our house?                 Evimizi kim boyayacak?   
  Ali’s uncle will paint.          Ali’nin amcası boyayacak. 
 
Who is feeding the pigeons?              Güvercinleri kim besliyor? 
  Little Burcu is feeding them.             Onları küçük Burcu besliyor. 
                      ------------------------------------------ 
 
       WHY    :   NİÇİN                       BECAUSE   :    ÇÜNKÜ 
        ---------------------                       ------------------------------ 
 
***If the subject is proper noun we use it, but if it personal pronoun, 
we may ignore to use it because, personal suffix explains us the subject.  
 
Why did Ali go to Istanbul?               Ali niçin İstanbul’a gitti?  
Because, his mother called.                 Çünkü, annesi çağırdı.  
 
        -------------------------------------------------------------- 
        Why – explanation – verb+tense suffix+pers.suffix 
        --------------------------------------------------------------  
 
Why are you learning Turkish?            Niçin Türkçe öğreniyorsun? 
Because,I am going to work in a Turkish company next year. 
                   Çünkü, gelecek yıl bir Türk firmasında çalışacağım. 
 
Why did you leave the company?         Niçin şirketi terk ettin? 
Because, they didn’t accept my project. 
                                        Çünkü, projemi kabul etmediler.  
 
Why did you come so late?             Niçin çok geç geldin?  
Because, I missed the bus.               Çünkü, otobüsü kaçırdım. 
 
Why are you laughing at me?         Niçin bana gülüyorsun?  
Because, you are looking so funny.     Çünkü, çok komik görünüyorsun. 
     ********************* 
Why do you go to Turkey every summer? 
                                           Niçin her yaz Türkiye’ye gidiyorsunuz? 
Because,we love Turkey and Turkish people. 
                                          Çünkü, Türk halkını ve Türkiye’yi seviyoruz. 
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Why did you give your car to your brother? 
                                      Niçin arabanı kardeşine verdin?     
Because, I have bought a new car. 
                                      Çünkü, Ben yeni bir araba satın aldım. 
 
***In Turkish language we can use “ neden” as well as  “niçin” 
meaning exactly same. You can use all above sentences with neden too.    
        
WHICH  :   HANGİ  : 
--------------------------- 
**While we’re using “which” explanation comes with question adverb;      
which town, which girl  which house, which car ......etc. 
 
Which books are mine?  Hangi kitaplar benimkidir?  
   Those are yours.                        Şunlar seninkilerdir. 
 
Which car is yours?                   Hangi araba seninkidir? 
   Red car is mine.                         Kırmızı araba benimkidir. 
 
*** If it is verb sentences  : 
         ----------------------------------------------------------- 
          Which (+what)  – verb+tense suffix+pers.suffix   
         -----------------------------------------------------------  
 
Which team will you support? Hangi takımı destekleyeceksin?  
  I’m supporting visitor team. Misafir takımı destekliyorum. 
                             
Which house will they paint?      Hangi evi boyayacaklar? 
  They will paint the big house.     Büyük evi boyayacaklar. 
 
In which room will I sleep?         Hangi odada uyuyacağım? 
  You’ll sleep in my room.             Benim odamda uyuyacaksın. 
 
Which bus is going to London?   Hangi otobüs Londra’ya gidiyor? 
  The blue buses are going.            Mavi otobüsler gidiyor. 
 
Which platform will I wait?         Hangi peronda bekleyeceğim? 
  You’ll wait in platform 2.            Peron ikide bekleyeceksin. 
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Which hotel did you stay ?           Hangi otelde kaldınız?            
  We stayed in Hilton.                    Hilton’da kaldık. 
 
Which motorway is connecting Manchester to London? 
                              Hangi otoban Manchester’ı Londra’ya bağlıyor? 
M1 connects London to Manchester. 
                                                 M1 Manchester’ı Londra’ya bağlar. 
 
                         ----------------------------------- 
 
HOW MANY  :   KAÇ TANE ( Usually we use this as “kaç” ) 
------------------------------------- 
 
***We use this adverb to ask about countable  things. 
 
How many students are there in the course? Kursta kaç öğrenci var? 
   There are ten students.     On öğrenci var. 
 
How many dogs are there in your house?  Evinizde kaç köpek var? 
   There are 2 dogs in our house.    Evimizde iki köpek var. 
 
If it is noun sentence 
            ------------------------------------------------------------ 
            How many(what) – verb+tense annex+pers.suffix. 
            ------------------------------------------------------------- 
 
***If we use any time expression in Turkish language, it usually comes 
at the beginning of sentence. 
 
How many words do you learn in a day? 
                                                  Bir günde kaç kelime öğrenirsin? 
   I learn 20 words.                      Yirmi kelime öğrenirim. 
 
How many days will she work in a week? 
                                                   Bir haftada kaç gün çalışacak? 
   She’ll work 5 days.                   Beş gün çalışacak. 
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How many cars did you sell last month? 
                                 Geçen ay kaç araba sattınız?                                               
   We sold four cars.                      Dört araba sattık. 
 
How many languages does she speak?  Kaç lisan konuşur? 
   She speaks three language.          Üç lisan konuşur. 
 
How many houses did they clean yesterday? 
                                                       Dün kaç ev temizlediler? 
   They’ve cleaned two houses.       İki ev temizlediler. 
 
How many cleaners are there in his company? 
                 Onun şirketinde kaç tane temizlikçi vardır? 
   There are six cleaners.  Altı temizlikçi vardır. 
 
How many apples did he eat yesterday? Dün kaç tane elma yedi? 
   He ate three apples.   Üç elma yedi. 
 
How many parcels did he deliver last week? 
     Geçen hafta kaç tane paket dağıttı? 
   He delivered six parcels.  Altı paket dağıttı. 
                             ------------------------------- 
 
HOW MUCH  :  NE KADAR 
------------------------------------ 
***We use this adverb to ask about ancountable things and money. 
 
How much is this?    Bu ne kadar? 
  50 kuruş.                                        Elli kuruş. 
 
How much is that coat?                 Şu ceket ne kadar? 
  It is 60 lira.                                    Altmış lira. 
 
How much is the red bicycle?        Kırmızı bisiklet ne kadar? 
  It is 220 lira.                                   İkiyüz yirmi lira. 
 
How much is a kilo of banana?      Bir kilo muz ne kadar? 
  It is 2 lira.       İki lira. 
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How much is that big house?  Şu ev ne kadar? 
 It  is very expensive.    Çok pahalıdır. 
 
How much is our bill?     Hesabımız ne kadar? 
 It is 60 pounds.      Altmış Sterlin. 
    ************************ 
 
If it is verb sentence : 
            ------------------------------------------------------------ 
            How much(what) – verb+tense suffix+pers.suffix. 
            ------------------------------------------------------------- 
 
***If we use any time expression or name of place in our question 
sentence, it should come at the beginning of the sentence! 
 
How much diesel do you put in a tank? 
                                                Bir depoya ne kadar dizel koyarsın?  
  50 litre     Elli litre. 
 
How much does she earn a month? Bir ayda ne kadar kazanır?  
    She earns  £ 500  a month.           Ayda beş yüz paund kazanır. 
  
How much water do you drink a day?  Bir günde ne kadar su içersin?  
  I drink two litres a day.              Bir günde iki litre içerim. 
 
How much salt did you put in this meal? 
                                                   Bu yemeğe ne kadar tuz koydun? 
  By accident, I put twice.             Kaza ile, iki defa koydum. 
 
 
Howmuch did you spend for your sport cart?  
                                                   Spor araban için ne kadar harcadın? 
  I spent ten thousand pounds.      On bin paund harcadım. 
 
How much did she lose in the casino? Gazinoda nekadar kaybetti? 
  She has lost too much.  Çok kaybetti. 
 
                         *********************** 
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**Chapter  21 :  
=*=*=*=*=*=*=            
                       TIME EXPRESSIONS :  ZAMAN TERİMLERİ  
                        ---------------------------------------------------------- 
 
Days  :   Günler ;    
---------------------  
                                      Sunday   :   Pazar 
Monday  : Pazartesi      Tuesday  :  Salı        Wednesday: Çarşamba 
Thursday: Perşambe      Friday    :  Cuma     Saturday    : Cumartesi 
                        --------------------------------------- 
 
Months  :  Aylar ; 
--------------------- 
 january :  ocak          february  :   şubat         march      :   mart  
 april     :  nisan         may         :   mayıs        june         :   haziran  
 july       :  temmuz     august     :   ağustos     september:   eylül 
 october :  ekim          november:  kasım        december :   aralık 
                         --------------------------------------- 
 
Seasons  :  Mevsimler ; 
---------------------------- 
                                     spring    :  ilkbahar 
summer  :  yaz             autumn  : sonbahar         winter  :  kış 
                         ---------------------------------------- 
 
Units of time  :  Zaman birimleri 
--------------------------------------- 
second  :  saniye            minute    :  dakika      hour         :  saat 
day       :  gün                 week      :  hafta         month      :  ay 
year      :  yıl / sene        decade    :  on yıl       century    :  asır 
 
Morning   :  sabah           noon      :  öğle         afternoon :  ikindi 
Day time  :  gündüz        evening :  akşam      night        :  gece 
Yesterday :  dün              today    :   bugün      tomorrow : yarın 
 
                          ----------------------------------------- 
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Last  :  Geçen 
-----------------         ***We use this word before time expressions, 
while we are talking about the past events. 
 
last night  :  geçen gece last monday :  geçen pazartesi  
last month    :  geçen ay  last may  :  geçen mayıs 
last summer  :  geçen yaz last year  :  geçen sene      
 
He left last night.                           Geçen gece ayrıldı. 
They come home last monday.      Eve geçen pazartesi geldiler. 
They  married last month.              Geçen ay evlendiler. 
She went to Bodrum last may.       Geçen mayıs Bodrum’a gitti. 
Ali emigrated to UK last summer. Ali geçen yaz İngiltere’ye göçtü. 
I bought this house last year.          Bu evi geçen sene satın aldım. 
 
Next  :  Gelecek 
--------------------       
         ***We use this word before time expressions, while we are 
talking about the future events. 
 
 next monday  : gelecek pazartesi      next week  : gelecek hafta. 
 next month     : gelecek ay                next may    : gelecek mayıs 
 next summer  : gelecek yaz               next year    : gelecek sene. 
 
 He’ll sell his home next month.      Evini gelecek ay satacak. 
 They’ll marry next year.                 Gelecek sene evlenecekler. 
 We’ll go to Bodrum next summer.      Gelecek yaz Bodrum’a gideceğiz 
 
 Ago  :  Önce /  Evvel 
--------------------------      
            ***We use this word after a unite of time, while we are talking 
about past events. 
 
I ate an apple 10 minutes ago.          On dakika önce bir elma yedim. 
I sold my car 3 weeks ago.               Üç hafta evvel arabamı sattım. 
She left him 2 years ago.                  Onu iki yıl önce terk etti. 
 
                ************************************* 
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NUMBERS  :   RAKAMLAR 
------------------------------------ 
 
1     bir              2     iki              3    üç              4    dört              
5     beş   6     altı             7    yedi           8    sekiz        
9     dokuz          10   on   11  onbir        12  oniki        
13   onüç         14   ondört         15  onbeş  16  onaltı       
17   onyedi       18   onsekiz     19  ondokuz     20  yirmi 
21   yirmibir    25   yirmibeş    30  otuz         40  kırk            
50   elli          60   altmış        70  yetmiş       80  seksen  
    
90     doksan       100     yüz   102     yüz iki      
125   yüz yirmibeş      200     iki yüz      205      ikiyüz beş  
 
1000  bin             1023     bin yirmiüç            1800     bin sekiz yüz 
 
1M.      Bir milyon                          1 Bn.       1 milyar. 
                    --------------------------------------------- 
 
 Numeral adjectives   :    Sayı sıfatları  ( I ) 
---------------------------------------------------- 
 
*** According to vowel harmony :  inci – ıncı – uncu – üncü  
 
first  :  birinci         second   :  ikinci           third    :  üçüncü 
fourth :  dördüncü    fifth       :  beşinci         sixth    :  altıncı 
seventh :  yedinci       eighth    :  sekizinci      nineth  :  dokuzuncu 
tenth      :  onuncu       eleventh : onbirinci      twelfth :  onikinci 
     twenty-first :  yirmibirinci              fourty-second  :  kırkikinci.....etc. 
 
We are reading the first page.         Birinci sayfayı okuyoruz. 
I didn’t see the third car.                 Üçüncü arabayı görmedim. 
 
You’ll sleep in the second room.    İkinci odada uyuyacaksınız. 
We’ll buy the second house.           Dördüncü evi satın alacağız. 
                                                            
Ali will marry with the second lady. Ali ikinci hanım ile evlenecek. 
                              ------------------------------------- 
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    Numeral adjectives  :  Sayı sıfatları  ( II ) 
    ------------------------------------------------- 
 
           ***According to vowel harmony  :  ar – er – şar – şer                     
                                  “ ş “ is a welding letter. 
 
one by one   :  birer birer.             two by two   :  ikişer ikişer. 
ten by ten      :  onar onar               six by six      :  altışar altışar. 
 
They have sold the houses two by two. 
                                                   Evleri ikişer ikişer sattılar.  
The children went home ten by ten. 
                                                   Çocuklar eve onar onar gittiler.   
The soldiers transferenced by trucks 20 by 20. 
                   Askerler yirmişer  yirmişer kamyonlar ile transfer edildi. 
The sailors rescued from the ship wreck one by one. 
                            Gemiciler gemi enkazından birer birer kurtarıldı 
 
Numeral adjectives   :   Sayı sıfatları     ( III ) 
------------------------------------------------------ 
***According to vowel harmony  :  larca – lerce  
 
Hundreds of  people lost their jobs last week. 
                          Geçen hafta, yüzlerce  insan işlerini kaybettiler.                  
Thousands of birds slaughtered yesterday. 
                             Dün binlerce kuş kesildi. 
 
In the fire, tens of houses burnt out completely. 
                             Yangında onlarca ev tamamen yandı. 
Millions of Dollars stolen from the Central Bank in earthquake. 
             Depremde Merkez Bankasından milyonlarca dolar çalındı. 
 
Millions of people suffered in Second World War. 
               İkinci Dünya Savaşında milyonlarca insan acı çekti. 
Tens of children wounded in the accident. 
                              Kazada onlarca çocuk yaralandı. 
 
                              *********************** 
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 **Chapter 22 :         WHAT TIME IS IT ?      SAAT KAÇ ? 
=*=*=*=*=*=*=*            -----------------------------------------------   
 
***We can ask about the time as “ saat kaç ?” and our answer should 
be as : 
 
***If it is on the clock  :              Saat ........ 
                                                     ======= 
Saat 1.   /  Saat 4.    /   Saat 7.   /   Saat 10.  /   Saat 12........etc. 
                          
                           ********************** 
 
***If it is half past......  :               Saat ...... buçuk. 
                                                      ===========  
Saat yedi buçuk    /  Saat dokuz buçuk    /  Saat onbir buçuk......etc. 
                           
                           *********************** 
***If it is quarter past...... :            Saat ......i çeyrek geçiyor. 
                                                       ================== 
 
          We’ll apply emphasize rules  :  i – ı – u – ü – yi – yı  
 
Saat biri çeyrek geçiyor.   Saat ikiyi çeyrek geçiyor. 
Saat  dördü çeyrek geçiyor.   Saat altıyı çeyrek geçiyor. 
Saat dokuzu çeyrek geçiyor.  Saat onikiyi çeyrek geçiyor. 
                             
                              *********************** 
***If it is quarter to........:                Saat ........e çeyrek var. 
                                                         ================ 
 
  We’ll apply incline rules :         e – a – ye – ya. 
 
Saat bire çeyrek var.                          Saat ikiye çeyrek var. 
Saat dörde çeyrek var.                       Saat altıya çeyrek var. 
Saat dokuza çeyrek var.                     Saat  yediye çeyrek var. 
Saat ona çeyrek var.                           Saat  onikiye çeyrek var. 
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***If it is minute past  :                      Saat  ....i  ......dakika geçiyor. 
                                                            ==================== 
If it’s quarter past, emphasize rules apply  :  i – ı – u – ü – yi – yı  
 
Saat biri  oniki dakika geçiyor.          
                                           Saat  ikiyi  onsekiz  dakika geçiyor. 
Saat  dördü onyedi dakika geçiyor.           
                                           Saat  altıyı  ondokuz dakika geçiyor. 
Saat dokuzu onbir dakika geçiyor            
                                           Saat onikiyi  onyedi dakika geçiyor. 
                        Also we use as digital sign 
 4 . 17    Dört . onyedi                         2 . 18     İki . onsekiz. 
 9 . 11    Dokuz . onbir                        6 . 19     Altı . ondokuz....etc. 
 
                       ***************************** 
***If it is minute to ......:                       Saat ....e  ......dakika var. 
                                                               ================= 
Just like quarter to,incline rules apply  :  e – a – ye – ya  
 
Saat bire  oniki dakika var.   Saat  ikiye onsekiz dakika var. 
Saat dörde  onyedi dakika var.  Saat  altıya ondokuz dakika var.  
Saat dokuza  onbir dakika var.  Saat onikiye onyedi dakika var. 
 
                         ***************************** 
*** If  we want to know exact time about the event, we use ;  
 
At what time will you go?    Saat kaçta gideceksiniz? 
We’ll go at half past 2.    İki buçukta gideceğiz. 
 
What time did he call?    Ne zaman aradı? 
He called at 7 o’clock.    Saat yedide aradı. 
 
What time did the film start?   Film  ne zaman başladı? 
It started at 6.15.    Altı onbeşte başladı. 
 
What time do you close the store.  Mağazayı kaçta kapatırsınız? 
We will close at 6 o’clock.    Saat altıda kapatacağız. 
                             ******************************** 
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EXERCISE 9             checking ‘Ownership  sentences’ knowledge! 
==========        
 
  Translate the below sentences in Turkish as in example and use them 
in three different forms  please. 
 
P.       I have ten students.          Ben on öğrenciye sahibim. 
N.       I don’t have ten students.         Ben on öğrenciye sahip değilim. 
Q.       I have ten students.          Ben on öğrenciye sahip miyim? 
   Evet, sahipsin.  //  Hayır, sahip değilsin.  
 
     Above sentence is grammatically correct but this expression used 
in Turkish language generally ; 
 
Positive     I have ten students.          Benim on  öğrencim var. 
Negative   I don’t have ten students. Benim on öğrencim yok. 
Question   Do I have ten students?       Benim on  öğrencim var mı? 
Yes, you have.  //  No, you don’t have.    
     Evet, vardır.  //  Hayır, yoktur. 
 
                                        ************* 
 
 
I   / a small yatch.  //     two brothers and a sister. 
You   /     a big house // a small garden. 
 
He  / a red car.  // an expensive car.     
We  / four children. // good neighbours. 
 
Aysun /     a good news. // a bad news. 
James /     a race horse. // two good friends. 
  
My sister / three children. // five hand bags.        
My friend /      two sisters. // an antique car. 
 
   **************************    
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ANSWERS 9                                      ( Matches with exercise 9 ) 
==========          
                            checking “ownership  sentences” knowledge! 
 
  
P.       I have ten students.  Ben on öğrenciye sahibim. 
N.       I don’t have ten students. Ben on öğrenciye sahip degilim. 
Q.       I have ten students.  Ben on öğrenciye sahip miyim? 
   Evet, sahipsin.  //  Hayır, sahip değilsin. 
 
           Another way of expressing above sentences is more common in 
Turkish language ; 
 
Positive    I have ten students.         Benim on  öğrencim var. 
Negative   I don’t have ten students     Benim on öğrencim yok. 
Question   Do I have ten students?       Benim on  öğrencim var mı? 
Yes, you have.  //  No, you don’t have.   
      Evet, vardır.   //   Hayır yoktur. 
 
     Reminder ;  
    We’ve learned that the suffix at the end of noun shows the owner. 
So we don’t have to use pronouns (benim–senin–onun–bizim ….. etc.) 
  
       If it is proper noun compound ( Ali’nin – Ahmet’in – peter’ın ) 
we  must use it.) 
                                        ************* 
 
(Benim)  Küçük bir yatım var.  (Benim)İki erkek bir kız kardeşim var. 
Küçük bir yatım yok.   İki erkek bir kız kardeşim yok. 
Küçük bir yatım var mı?  İki erkek bir kız kardeşim var mı? 
Evet, var.    Hayır, yok.  Evet, var.    Hayır, yok. 
 
(Senin) Büyük bir evin var.  (Senin) Küçük bir bahçen var. 
Büyük bir evin yok.   Küçük bir bahçen yok. 
Büyük bir evin var mı?  Küçük bir bahçen var mı? 
Evet, var.    Hayır yok.  Evet, var.    Hayır, yok. 
(Onun) kırmızı bir arabası var. (Onun) pahalı bir arabası var. 
Kırmızı bir arabası yok.  Pahalı bir arabası yok. 
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Kırmızı bir arabası var mı?  Pahalı bir arabası var mı? 
Evet, var.    Hayır, yok.  Evet, var.    Hayır, yok. 
 
(Bizim) dört çocuğumuz var. (bizim) İyi komşularımız var. 
Dört çocuğumuz yok.   İyi komşularımız yok. 
Dört çocuğumuz var mı?  İyi komşularımız var mı? 
Evet, var.    Hayır, yok.  Evet, var.    Hayır, yok.  
 
Aysun’un iyi bir haberi var. Aysun’un kötü bir haberi var. 
Aysun’un iyi bir haberi yok. Aysun’un kötü bir haberi yok. 
Aysun’un iyi bir haberi var mı? Aysun’un kötü bir haberi var mı?  
Evet, var.    Hayır, yok.  Evet, var.    Hayır, yok. 
 
Jame’nin bir yarış atı var.   Jame’nin iki iyi arkadaşı var.  
Jame’nin bir yarış atı yok.   Jame’nin iki iyi arkadaşı yok. 
Jame’nin bir yarış atı var mı?  Jame’nin iki iyi arkadaşı var mı? 
Evet, var.    Hayır, yok.   Evet, var.    Hayır, yok. 
 
Kızkardeşimin üç çocuğu var.  Kızkardeşimin beş el çantası var. 
Kızkardeşimin üç çocuğu yok.  Kızkardeşimin beş el çantası yok. 
Kızkardeşimin üç çocuğu var mı?Kızkardeşimin beş el çantası var mı? 
Evet, var.    Hayır, yok.  Evet, var.    Hayır, yok. 
 
Arkadaşımın iki kızkardeşi var. Arkadaşımın antika bir arabası var.     
Arkadaşımın iki kızkardeşi yok. Arkadaşımın antika bir arabası yok.     
Arkadaşımın iki kızkardeşi var mı? 
Evet, var.    Hayır yok.              Arkadaşımın antika bir arabası var mı?       
                                   Evet, var.    Hayır, yok. 
 
 
              Total right answers     Total wrong answers 
 
         **************************    

 
                        ******** 
                        UNIT  11 
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                        ******** 
                ADJECTIVES  :                SIFATLAR : 
               ============                 ========== 
 
Colour kalır  :  renk warm worm :  ılık 
White wayt  :  beyaz naive  naiiv  :  saf 
Black blek  :  siyah brave breyv :  cesur   
Red  red  :  kırmızı coward kauırd :  korkak 
Yellow yellou :  sarı clever klevır :  akıllı       
Green griin  :  yeşil intelligent intelicınt :  zeki 
Blue  bluu  :  mavi idiot  idiyıt  :  ahmak 
Brown braun :  kahverengi    stupit stiüpıt :  aptal 
Pink  pink  :  pembe strong strong :  güçlü 
Purple pörpıl :  eflatun   weak  wıiik  :  zayıf 
Gray  grey  :  gri  big  big  :  büyük 
Good guud  :  iyi        small  smool :  küçük 
Bad  bed  :  kötü large  laarç  :  geniş 
Ugly  agli  :  çirkin narrow nerrou :  dar 
Pretty preti  :  hoş  high  haay  :  yüksek 
Beautiful biyutiful :  güzel  low  lou  :  alçak 
Handsome hendsım :  yakışıklı sweet swiit  :  tatlı 
Happy hepi  :  mutlu      unhappy anhepi :  mutsuz 
New  niyuv :  yeni old  old  :  eski / yaşlı 
Healthy helt*i :  sağlıklı young yang  :  genç 
sick /  ill sik- ill  :  hasta dangerous dencırıs :  tehlikeli 
hot  hot  :  sıcak cold  kold  :  soğuk 
fresh  freş  :  taze rotten rotın  :  çürük 
sour  saur  :  ekşi chilly çili  :  acı 
expensive ekspensiv :  pahalı cheap çiiip  :  ucuz 
hard  hard  :  sert soft  soft  :  yumuşak 
crowded kraud :  kalabalıkquiet/calm kuayt-kalm:  sakin 
clean  klıiin  :  temiz dirty  dörti  :  pis 
tall/ long toll - long  :  uzun short  şort  :  kısa 
fat  fet  :  şişman thin  t*in  :  zayıf  
Inteligent intelicınt :  zeki clever klevır :  akıllı 
 
                     ****************************** 
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**Chapter  23 :        ADJECTIVES  :  SIFATLAR  :  
=*=*=*=*=*=*=*            --------------------------------------  
  
     ***Adjectives, either describe or question  the  states, shape, 
colours  or  quantity  of  nouns. 
 
Fat man  :  şişman adam rich man     :  zengin adam    
Red rose   :  kırmızı gül blue sky     :  mavi gök 
Hot food   :  sıcak yemek cold weather :  soğuk hava 
Sweet fruit   :  tatlı meyve chilly pepper :  acı biber 
Clean room  :  temiz oda crowded city :  kalabalık şehir.    
  
                      ****************************** 
A red rose  : bir kırmızı gül A pretty woman   :bir zarif kadın. 
    ----                          --------           -------                       ------ 
***In  English  a – an  never comes between noun and adjective, 
but in Turkish it does.  
            
 A red rose : kırmızı bir gül       A pretty woman: zarif bir kadın. 
     ----           --------                       -------               ----- 
                      ****************************** 
 Adjectives describe the nouns ;   
 
Ayşe is a beautiful woman.   Ayşe güzel bir kadındır. 
My father is a good man.        Babam iyi bir adamdır. 
His uncle is a famous doctor.    Amcası ünlü bir doktordur. 
He is a fat butcher.            O şişman bir kasaptır. 
 
You are a clever student.        Sen akıllı bir öğrencisin. 
Fox is an intelligent animal.  Tilki zeki bir hayvandır. 
 
That man is a rich dentist.        Şu adam zengin bir dişçidir.  
Thames is a long river.        Thames uzun bir nehirdir. 
 
Russia is a big country.                   Rusya büyük bir ülkedir. 
Cherry is a sweet fruit.                    Kiraz tatlı bir meyvedir. 
Golf is an expensive sport.              Golf pahalı bir spordur.  
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That pretty woman is Ali’s mother. 
                                              Şu zarif kadın Ali’nin annesidir. 
My teacher is leaving in the second house. 
                 Öğretmenim  ikinci evde yaşıyor. 
My brother lives in a crowded city. 
                                              Kardeşim kalabalık bir şehirde yaşar. 
She will buy an expensive car. 
                      O pahalı bir araba satın alacak. 
They are sleeping in the big room. 
                                              Onlar büyük odada uyuyorlar. 
He bought a new car last week. 
                                              Geçen hafta yeni bir araba satın aldı. 
He didn’t stop at the red light. 
                                               Kırmızı ışıkta durmadı. 
 
***We learned that,  adjectives describe nouns. Sometimes two nouns 
can be equal in one of this description. Sometimes, higher (superior) 
than other noun, or  sometimes a noun can be in superlative degree in 
particular description (adjective) in a particular area.***** 
 
                    Now, let’s learn the grades of adjectives ; 
     In English ; 
 
*We express the equal from by bringing adjectives between two “as” 
  as  cheap as  as long as  as poor as  as hot as 
 
 *We upgrade the adjectives to their higher and superlative degree as ;  
 Adjective  Superior form  Superlative form 
 
  cheap   cheaper    the cheapest  
  long    longer    the longest    
  poor             poorer    the poorest    
  hot    hotter    the hottest    
        --   OR  -- 

Intelligent   more intelligent   the most intelligent 
Expensive           more expensive    the most expensive   

  Beautiful  more beautiful       the most beautiful.                                   
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***In Turkish :  we will use kadar   –   daha   –   en 
 
Adjective                    equal             superior      superlative  
 
Good :  iyi  kadar iyi    daha iyi  en iyi. 
Bad      :  kötü kadar kötü    daha kötü  en kötü. 
Long   :  uzun       kadar uzun    daha uzun  en uzun. 
Short   :  kısa kadar kısa    daha kısa      en kısa. 
Clever :  akıllı  kadar akıllı   daha akıllı    en akıllı. 
 
***As in above example, in Turkish Language the grade of adjectives 
apply  ( regular or irregular ) same. 
***Let use adjectives in sentences with different grades : 
 
IN EQUAL FORM :                     As  : kadar 
 
A – is as – adj. –  as – B.               A – B – kadar – adj+dir.  
 
David is as good as Frank.   David, Frank kadar iyidir. 
Ali is as rich as Ahmet.   Ali, Ahmet kadar zengindir. 
 
Madrid is as hot as Antalya.  Madrid, Antalya kadar sıcaktır.    
İstanbul is big as London.   İstanbul, Londra kadar büyüktür  
 
I am as tall as my father.   Ben, babam kadar uzunum. 
She is as clever as her mother.  O, annesi kadar akıllıdır. 
 
Mules are as usefull as horses.  Katırlar, atlar kadar faydalıdır. 
Tiger is as dangerous as lion.  Kaplan, aslan kadar tehlikelidir. 
 
Cat is as docile as dog.   Kedi, köpek kadar uysaldır. 
Donkey is as obstinate as goat.  Eşek, keçi kadar inatçıdır. 
Alcohol is as bad as cigarette.  Sigara, alkol kadar kötüdür. 
 
Thames is as long as Euphrates.  Thames, Fırat kadar uzundur. 
Sudan is as poor as Somali.   Sudan, Somali kadar fakirdir. 
Ali is as honest as his brother.  Ali erkek kardeşi kadar samimidir. 
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IN SUPERIOR FORM :                   Than ( from ) :  den – dan.  
 
A is –superior adj.–than – B       A – B’den daha – adj.+dir. 
 
Chris is better than Frank.            Chris,  Frank’den daha iyidir. 
Mehmet is richer than Ali.          Mehmet, Ali’den daha zengindir. 
 
Karachi is hotter than Madrid.     Karaçi, Madrid’den daha sıcaktır.  
Bombay is bigger than London.   Bombay, Londra’dan daha büyüktür.  
 
My uncle is taller than my father.  Babam, amcamdan daha uzundur. 
Ayşe is cleverer than her sister.     Ayşe, kardeşinden daha akıllıdır. 
 
Cows are more useful than mules. 
                                              İnekler, katırlardan daha faydalıdır. 
Leopard is more dangerous than tiger. 
                                               Leopar, kaplandan daha tehlikelidir. 
 
Mississipi is longer than Euphrates. 
                                               Mississipi, Fırat’dan daha uzundur. 
Nigeria is poorer than Somali.  Nijerya, Somali’den daha fakirdir. 
 
Silver is more popular than gold. Gümüş, altından daha popülerdir. 
Rabbit is dociler than cat.      Tavşan, kediden daha uysaldır. 
 
Ostrich is faster goat.            Devekuşu, keçiden daha hızlıdır. 
Gold is more expensive than silver. Altın, gümüşten daha pahalıdır. 
 
Cash is better than cheque.    Nakit, çekten daha iyidir. 
Cheque  is safer than cash.     Çek, nakitten daha güvenlidir.  
 
Cotton is softer than wool.   Pamuk yünden daha yumuşaktır. 
Silk is more expensive cotton.  İpek pamuktan daha pahalıdır. 
 
I am younger than my brother.  Ben kardeşimden daha gencim. 
I am older than my sister.  Ben kız  kardeşimden daha yaşlıyım. 
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IN SUPERLATIVE FORM : 
In this form noun comes with highest level of adjective in its own field 
in a particular area. We use this form in two different way : 
 
***         A     is        highest adj.          ( what )  ( in  where ) 
               ---------     -------------------      ------     -------------- 
             Ferrari is   the most expensive    car      in the world. 
 
***          A      ( nerede )        highest adj.   ( ne ) 
              -----     -----------        -------------     ------ 
             Ferrari  dünyadaki    en pahalı       arabadır. 
 
                                        OR 
 
***          A       is          highest adj.        ( what )   ( of where ) 
              -----     ---        --------------         --------    -------------- 
             Ferrari  is     the most expensive    car       of the world. 
 
***           A      nere’(nin )    highest adj.     ne (emphasized ) 
               ------   -------------    -------------     --------------------- 
              Ferrari  dünyanın     en pahalı        arabasıdır. 
 
Nile is the longest river in the world. 
     - exist -                    Nil dünyadaki en uzun nehirdir. 
 
Nile is the longest river of the world. 
      - belong -                Nil dünyanın en uzun nehiridir. 
 
Australia is the biggest island in the world. 
                                      Avustralya dünyadaki en  büyük  adadır. 
 
Australia is the biggest island of the world. 
                                      Avustralya dünyanın en büyük adasıdır. 
 
 Mecca is the hottest city in the world. 
                                       Mekke dünyadaki en sıcak şehirdir.     
                                       Mekke dünyanın en sıcak şehiridir.  
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  Moskow is the coldest city in the world.  
                                      Moskova  dünyadaki en soğuk şehirdir. 
       Moskova  dünyanın en soğuk şehiridir.   
 
  Everest is the highest mountain in the world. 
          Everest  dünyadaki en yüksek dağdır. 
        Everest  dünyanın en yüksek dağıdır.  
 
  Elephant is the biggest animal in the jungle. 
        Fil ormandaki en büyük hayvandır. 
        Fil ormanın en büyük hayvanıdır. 
  Lion is the strongest animal in the jungle. 
                                        Aslan ormandaki en güçlü hayvandır. 
        Aslan ormanın en güçlü hayvanıdır. 
 
  Dolphin is the most intelligent animal in the sea. 
        Yunus balığı denizdeki en zeki hayvandır. 
        Yunus balığı denizin en zeki hayvanıdır. 
  Ayşe is the most beautiful girl in the school. 
        Ayşe okuldaki en güzel kızdır. 
        Ayşe okulun en güzel kızıdır. 
 
  Ali is the richest man in the town. 
         Ali kasabadaki en zengin adamdır. 
           Ali kasabanın en zengin adamıdır. 
   Our father is the most popular lawyer in the county. 
         Babamız bölgedeki en popüler avukattır. 
         Babamız bölgenin en popüler avukatıdır. 
 
   Oxygen is the most important element in the planet. 
                                         Oksijen gezegendeki en önemli maddedir. 
         Oksijen Gezegenin en önemli maddesidir. 
 
   Water is the most important element in life. 
          Su yaşamdaki en önemli maddedir. 
          Su yaşamın en önemli maddesidir. 
 
                                ******************************* 
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**Chapter  24 :       NOUN SENTENCES  
=*=*=*=*=*=*=*          ---------------------------------- 
         
                                               ---  V  --- 
             NOUN SENTENCES IN FUTURE TENSE 
                  ----------------------------------------------------- 
 
***    To be  :  olmak           Be  :   ol             will be  :  olacak 
 
***In need, we can use suitable time expressions. 
 
I will be a teacher next month.   Gelecek ay bir öğretmen olacağım. 
Ali will be a father next month.  Ali gelecek ay bir baba olacak. 
 
***You have noticed in above sentences, Turkish language is exactly 
opposite of English Language.  
If the subject is a personal noun, the personal suffix tells us the subject 
of the sentence, that’s why we don’t need to use subject as well.          
       But, 
 ***If the subject is proper noun, we have to use it, and It must come at 
the very beginning of the sentence.  
 
I will be a professional diver. Profesyonel bir dalgıç olacağım. 
   Profesyonel bir dalgıç olacak mıyım?    
   Evet, olacaksın.  Hayır, olmayacaksın. 
 
You will be a good soldier.   İyi bir asker olacaksın. 
   İyi bir asker olacak mısın? 
   Evet, olacağım.  Hayır, olmayacağım. 
 
He will be a college student.  Bir kolej öğrencisi olacak. 
   O bir kolej öğrencisi olacak mı? 
   Evet, olacak.  Hayır, olmayacak. 
 
We will be your neighbour.   Sizin komşunuz olacağız. 
   Sizin komşunuz olacak mıyız? 
   Evet, olacaksınız. Hayır olmayacaksınız.  
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You will be good friends.  İyi arkadaş olacaksınız. 
   İyi arkadaş olacak mısınız? 
   Evet, olacağız.  Hayır, olmayacağız. 
 
They will be share holders.  Hissedar olacaklar. 
   Hissedar olacaklar mı? 
   Evet, olacaklar.  Hayır, olmayacaklar. 
 
Ali will be a successful architect. Ali başarılı bir mimar olacak. 
   Ali başarılı bir mimar olacak mı? 
   Evet, olacak.  Hayır, olmayacak. 
 
Ayşe will be a famous author.  Ayşe ünlü bir yazar olacak. 
   Ayşe ünlü bir yazar olacak mı? 
   Evet, olacak.  Hayır, olmayacak. 
 
My father will be a retired man.  Babam emekli bir adam olacak. 
   Babam emekli bir adam olacak mı? 
   Evet, olacak.  Hayır, olmayacak. 
 
Your mother will be our teacher.  
                                      Senin annen bizim öğretmenimiz olacak. 
            Senin annen bizim öğretmenimiz olacak mı? 
   Evet, olacak.  Hayır, olmayacak. 
 
The children will be at school next week. 
                                         Gelecek hafta çocuklar okulda olacaklar. 
   Gelecek hafta çocuklar okulda olacaklar mı? 
   Evet, olacaklar.  Hayır, olmayacaklar. 
 
Their horse is will be in this race. Onların atı bu yarışta olacak. 
   Onların atı bu yarışta olacak mı? 
   Evet, olacak.  Hayır, olmayacak. 
******************************************************* 
rich   :  zengin      poor       :  fakir 
merciful  :  merhametli     ruthless       :  merhametsiz. 
Rough  :  kaba      kind/polite    :  nazik. 
*******************************************************                             
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                                          ---  VI  --- 
                   NOUN SENTENCES IN PAST TENSE    
                   ------------------------------------------------- 
 
*** was /  were   :   di ( dı – du – dü ---  all past tense suffixes ) 
*** In need, we can use suitable time expressions.  
 
Last month, I was a teacher.               Geçen ay bir öğretmendim. 
You were my student in 2004.          2004 te öğrencimdin. 
My younger brother was born in 2000. 
                          Küçük kardeşim 2000 de doğdu. 
 
***As you’ve noticed in above sentences we added tense suffix to the 
noun (according to vowel harmony).  
      If the last letter of noun is vowel, we’ll use “y” before tense suffix. 
      Try to read this words with  and without  “y”, then you’ll find out ; 
how  “y” is helping to read the words easier.  
      The way of using this isn’t going to be like welding letter rules; but 
it applies only in past noun sentence. nowhere else!!!   
           
I was a professional diver.            Profesyonel bir dalgıçtım. 
You were a good soldier.              İyi bir askerdin. 
He was a college student.             O bir kolej öğrencisiydi. 
 
We were your neighbour.           Sizin komşunuzduk. 
You were good friends.                 İyi arkadaştınız. 
They were shareholders.   Onlar hissedardılar. 
 
Ali was a successful architect.      Ali başarılı bir mimardı. 
Ayşe was a famous author.           Ayşe ünlü bir yazardı. 
My father was a retired man.         Babam emekli bir adamdı. 
 
Your mother was our teacher.  Senin annen bizim öğretmenimizdi.   
The children were at school last week. 
                                                  Geçen hafta çocuklar okuldaydılar. 
Their horse was in the race last month. 
                                               Geçen ay onların atı yarıştaydı. 
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   REVIEW   10 
   *=*=*=*=*=* 
*** Now we can complete the noun sentences. We can describe or give 
information about something or someone; in past, in present or in future 
form. We have learned all of them.  
Now, let’s study them together and see the difference between of them. 
         
I was in Liverpool last month.   Geçen ay Liverpool’daydım. 
I am in Liverpool at the moment.   Şu anda Liverpool’dayım. 
I will be in Liverpool next week.    Gelecek ay Liverpool’da olacağım. 
 
You were in grammar school last year.    Geçen yıl lisedeydin. 
You’re in college now.          Şimdi kolejdesin. 
You’ll be in university after 3 years.      
                                Üç yıl sonra üniversitede olacaksın. 
 
 He was lonely last summer.                Geçen yaz yalnızdı. 
 He is married now.                             Şimdi evlidir. 
 He will be a father next winter.    Gelecek kış bir baba olacak.  
 
 We  were at work 2 hours ago.            İki saat önce işteydik. 
 We are at home now.                             Şimdi evdeyiz.  
 We will be in bed after 2 hours.         İki saat sonra yatakta olacağız. 
 
 You were in the port an hour ago.       Bir saat önce limandaydınız. 
 You are on the  ship now.                    Şimdi gemidesiniz. 
 You’ll be at your home tomorrow.      Yarın evinizde olacaksınız. 
 
 They were muddy ten minutes ago.  On dakika önce çamurluydular 
 They are in the shower now.             Şimdi duştalar.    
 They will be clean in 5 minutes.       Beş dakikada temiz olacaklar  
 
 My sister was a teacher in 2003.         
                                                   Kızkardeşim 2003 te öğretmendi.  
 She is a professor now.                     O  şimdi bir profesordür. 
 She will be a dean in 2010.               2010 da dekan olacak. 
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                                     ********** 
                                      UNIT  12 
                       ******** 
To recognize :  tanımak  to release :  serbest bırakmak 
To confuse      :    şaşırmak  to solve :  halletmek. 
To tease       :   dalga geçmek  to change :  değiştirmek. 
To melt       :   erimek(to be)   to melt :  eritmek(to do) 
To boil       :   kaynamak(be)  to boil :  kaynatmak(do) 
To build       :   inşa etmek        to demolish: yıkmak 
To live       :   yaşamak  to leave :  terketmek 
To try       :   denemek  to stay :  kalmak 
To condemn    :   ayıplamak   to arrive :  varmak 
To cost       :   mal olmak   to waste :  ziyan olmak 
To need       :   ihtiyacı olmak to press :  basmak 
To grove       :   yetiştirmek to hang :  asmak 
To lead       :   yönetmek   to become :  oluşmak 
To deal       :   anlaşmak   to feed :  beslemek 
To stink       :   kokmak  to sting :  sokmak(böcek) 
To swear       :   yemin etmek to upset :  kızdırmak 
To steal       :   çalmak  to thrive :  gelişmek. 
To hurt       :   incitmek  to knit :  örmek 
To kneel       :   diz çökmek to know :  bilmek 
To dig       :   kazmak  to fill  :  doldurmak 
To lean       :   eğilmek  to spit :   tükürmek 
To split       :   bölmek  to swell :   şişmek 
To swing       :   sallanmak   to whet :   bilemek 
To wed            :   evlenmek   to weave :   dokumak 
To pour       :   dökmek  to flow :   akmak 
To deceive       :   aldanmak   to cheat :   aldatmak 
To (do) strangle :   boğmak             to(be)strangle : boğulmak 
To twist       :   bükmek         to remove :   çıkarmak 
To chew       :   çiğnemek         to drip :   damlamak 
To brew       :   demlemek         to balance :   dengelemek 
To pray       :   dua etmek         to sneeze :   hapşırmak 
To rule          :   hükmetmek       to respect :   hürmet etmek 
To resign       :   istifa etmek       to convince:   ikna etmek 
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To approve :  onamak  to delay              :   gecikmek 
To kill             :    öldürmek to be killed    :   öldürülmek 
To sprinkle      :   serpmek         to be sprinkled :   serpilmek 
To arrest          :   tutuklamak to be arrested   :   tutuklanmak.  
Outside       :   dışarı  inside  :   içeri 
Possible       :   mümkün result  :   sonuç 
Costumer         :   müşteri  consumer    :   tüketici  
Decision          :   karar  citizen  :   vatandaş 
Noise               :   gürültü  offer   :   teklif 
Ocean       :   okyanus  sea   :   deniz 
Order       :   sipariş  goose  :   kaz 
Duck        :   ördek  chicken  :   tavuk 
Visitor       :   ziyaretçi cashier  :   kasiyer 
Poem       :   şiir  novel  :   roman 
Theatre       :   tiyatro  cinema  :   sinema 
Emigrant       :   göçmen  local   :   yerli 
Island       :   ada  peninsula  :   yarımada 
Agreement      :   anlaşma  gallery  :   galeri 
Conference     :    konferans congregation :   cemaat  
Mosque       :   cami  anthem  :   marş 
Business       :   ticaret  businessman :   işadamı 
Any        :   hiç  many  :   pek çok 
Less        :   az   some   :   bazı/ biraz 
Pavement       :   kaldırım  street   :   cadde 
Motorway       :   otoban  accident  :   kaza 
Lock        :   kilit  key   :   anahtar 
Fast        :   hızlı  slow   :   yavaş 
Ticket       :   bilet  token  :   jeton 
Head        :   kafa  face   :   yüz 
Eyebrow       :   kaş  eyelash  :   kirpik 
Eye        :   göz  ear   :   kulak 
Nose        :   burun  mouth  :   ağız 
Tongue       :   dil   lip   :   dudak 
Cheek       :   yanak  chin   :   çene 
Moustache       :   bıyık  beard  :   sakal 
Arm        :   kol  elbow  :   dirsek 
Shoulder       :   omuz  knee   :   diz    
Wrist       :   bilek  hand   :   el 
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**Chapter 25 :     FUTURE CONTINUOUS TENSE : 
=*=*=*=*=*=*=*      ------------------------------------------- 
   
***If, it will be a continuity about the future events, we will use this 
sentence. We can use future time expressions : 
 
I will be speaking Turkish.                    Türkçe konuşuyor olacağım. 
I will be working in a Turkish company next year. 
                         Gelecek yıl bir Türk şirketinde çalışıyor olacağım. 
   
You’ll be living with us next week. 
                                      Gelecek hafta bizim ile yaşıyor olacaksınız. 
You’ll be eating with us this evening. 
                                      Bu akşam bizim ile yiyor olacaksınız. 
 
He’ll be painting our house,tomorrow. 
                                       O, yarın bizim evimizi boyuyor olacak. 
He will be cleaning his car after school. 
                                        Okuldan sonra arabasını yıkıyor olacak. 
 
We’ll be swimming    Yüzüyor olacağız. 
We’ll be running or walking. Yürüyor yada koşuyor olacağız. 
 
You’ll be working.   Çalışıyor olacaksınız. 
You’ll be resting.                          Dinleniyor olacaksın. 
 
They’ll be washing and hanging. Yıkıyor ve asıyor olacaklar. 
They’ll be sleeping.   Uyuyor olacaklar. 
 
My sister will be travelling.     
                                           Kızkardeşim seyahat  ediyor olacak. 
She will be working after her journey. 
           Seyahatinden sonra çalışıyor olacak 
 
The children will be playing. Çocuklar oynuyor olacaklar.  
They’ll be sleeping after dinner.   
                                      Yemekten sonra oynuyor olacaklar. 
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It will be raining tonight.   Bu gece yağmur yağıyor olacak.  
It will be snowing tomorrow. Yarın kar yağıyor olacak. 
 
The customers will be waiting in the morning.   
                                           Müşteriler sabahleyin bekliyor olacaklar. 
The customers will be waiting in the afternoon. 
                                           Müşteriler öğleyin ayrılıyor olacaklar. 
 
The students will be watching.  Öğrenciler seyrediyor olacaklar. 
The students will be listening.      Öğrenciler dinliyor olacaklar. 
 
Mustafa will be teaching.   Mustafa öğretiyor olacak. 
His students will be speaking Turkish. 
                                            Öğrencileri Türkçe konuşuyor olacaklar.   
 
***In English will acts as a main help verb but in Turkish be -- ol  
takes question suffix and negative suffix.   
  
positive        I will be teaching.   Öğretiyor olacağım. 
negative       I will not be teaching.  Öğretiyor olmayacağım. 
question       Will I be teaching?   Öğretiyor olacak mıyım? 
negative Q   Won’t I be teaching?  Öğretiyor olmayacak mıyım? 
 
positive        She will be sleeping.  Uyuyor olacak. 
negative       She will not be sleeping.   Uyuyor olmayacak. 
question       Will she be sleeping?       Uyuyor olacak mı? 
negative Q   Won’t she be sleeping?  Uyuyor olmayacak mı? 
 
positive        I will be telling.      Anlatıyor olacağım. 
negative       I will not be telling.   Anlatıyor olmayacağım. 
question       Will I be telling?                Anlatıyor olacak mıyım? 
negative Q   Won’t I be telling?            Anlatıyor olmayacak mıyım? 
 
**These clauses aren’t full statement. We’ll learn conjuctions in further 
lesson & use these clauses with other sentences in more appropriate 
manner. 
    ********************* 
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**Chapter 26 :     PAST CONTINUOUS TENSE    
=*=*=*=*=*=*=*     --------------------------------------                                        
*** Also this tense usually comes connected to another sentences. 
It doesn’t give a full statement or complete sentence. We will learn it 
but, we will use it with conjuctions in more appropriate manner. 
        If there is a continuity in past events we use this tense. In need 
we may use a past time expressions. 
 
       Past tense suffix :  di    ( dı – du – dü – ti – tı – tu – ü )  
 
       Personal suffix   :   I    /  m       You   / n          He     / -- 
                                      We /  k        You   / nız       They / ler / lar. 
 
I was teaching English.   İngilizce öğretiyordum. 
You were working in the garden.     Bahçede çalışıyordun. 
He was drinking tea.                         Çay içiyordu. 
 
We were watching the race.           Yarışı izliyorduk.  
You were swimming in the pool.   Havuzda yüzüyordunuz. 
They were cleaning the street.       Caddeyi temizliyorlardı. 
 
My sister was washing her dog.   Kızkardeşim köpeğini yıkıyordu. 
Her mother was baking bread.     Onun annesi ekmek pişiriyordu. 
Reminder ; 
-------------    If the letter before past time suffix is vowel,we have to use 
welding letter.This will help us to read the word easier. 
 
 I was teaching.     öğretiyordum. 
 I was not teaching.    Öğretmiyordum. 
 Was I teaching?   öğretiyor muydum? 
 Wasn’t I teaching?   öğretmiyor muydum? 
 
You were learning.   öğreniyordun. 
You were not learning.  öğrenmiyordun. 
Were you learning?   öğreniyor muydun? 
Weren’t you learning?  öğrenmiyor muydun? 
***************************************************** 
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**Chapter 27 :    
 *=*=*=*=*=*=*   CONJUCTIONS  I  ;   BAĞLAÇLAR   I   
                                -------------------------------------------------- 
    
*** These words connect the sentences. We express the events that 
happened, happens, happening or will happen at the same period of 
time.     
     IF  :  EĞER. 
                          --------------- 
        The main verb of  If clause takes adding “ se – sa ”.  It takes place 
after time suffix. But with third singular / plural subject; it takes place 
after personal suffix. 
 
  We  usually use this word to connect present and future events ;   
  
Continuous simple present  future 
-----------------    ------------------    -------------------- 
 
Öğreniyorsa öğrenirse  öğrenecekse  ( If learn ) 
Öğrenmiyorsa öğrenmezse öğrenmeyecekse ( If not learn ) 
 
Öğretiyorsa öğretirse  öğretecekse   ( If teach ) 
Öğretmiyorsa öğretmezse öğretmeyecekse   ( If not teach ) 
 
Okuyorsa  okursa  okuyacaksa   ( If read ) 
Okumuyorsa okumazsa  okumayacaksa   ( If not read ) 
 
Yazıyorsa  yazarsa  yazacaksa    ( If write ) 
Yazmıyorsa yazmazsa  yazmayacaksa   ( If not write ) 
 
Personal suffixes come as : 
     
I m  You n  he --  Ali  -- 
We k  you niz  they lar  children lar 
 
   ********************** 
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Examples ; 
If you come to Bodrum, you’ll stay in my house. 
 

Eğer Bodrum’a gelirsen, benim evimde kalacaksın. 
   Bodrum’a  gelirsen, benim evimde kalacaksın. 

  
If you don’t stay in my house, I won’t come to Liverpool. 
 
         Eğer benim evimde kalmazsan, Liverpool’a gelmeyeceğim. 
   Benim evimde kalmazsan, Liverpool’a gelmeyeceğim. 
 
***We don’t have to use  “if–eğer” because, the suffix  “se – sa” is 
making the sentence if clause already. Both of the above sentences are 
grammaticaly correct. 
 
If she learns Turkish, she will work in Turkey. 
            Türkçe öğrenirse, Türkiye’de çalışacak. 
 
If he passes the exam, he will go to college. 

O sınavı geçerse, Koleje gidecek. 
 
If Ali sells his house, will you buy? 

Ali evini satarsa, satın alacak mısın? 
 
If you are not working, does he give you money? 

Çalışmıyorsan, sana para verir mi? 
 
If it rains, we won’t work in the garden. 

Yağmur yağarsa, bahçede çalışmayacağız. 
 
If it doesn’t rain tomorrow, They will paint their house. 

Yarın yağmur yağmazsa, evlerini boyayacaklar. 
 
If you don’t learn Turkish, you won’t pay money. 

Türkçe öğrenmezsen, para ödemeyeceksin. 
 
        ***We’ll give more examples in Conjuctons II. 
                              ******************  
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WHILE  :  KEN 
-------------------- 
     The main verb of while clause takes adding “ken” it takes place after 
time suffix, but here (be extra careful please!) with third singular/plural 
subject it comes after personal suffix. 
     We use this word very limited in English. In Turkish it always 
comes in simple present form and It can be use with almost all tenses. 
     “While” clause doesn’t take personal suffix, that’s why we must use 
the subject. 
 
     You’ll understand this form better when you study below examples : 
        
  Öğrenirken – öğretirken – okurken – uyurken – koşarken ....etc. 
 
While I’m learning Turkish, 
Ben Türkçe öğrenirken, uyuyorsun  you are sleeping. 

   uyursun   you sleep.    
   uyuyacaksın  you’ll sleep.    

         uyuyordun  you were sleeping. 
   uyudun   you slept.   
   

While he is working in the garden, 
O bahçede çalışırken, gazete okuyorum. I’m reading newspaper. 
            gazete okurum        I read newspaper. 
    gazete okuyacağım   I’ll read newspaper. 
            gazete okuyordum     I was reading newspaper.  
    gazete okudum         I’ve read newspaper. 
 
while the children are playing,              
 Çocuklar oynarken, yemek pişiriyorum    I’m cooking meal. 

         yemek pişiririm        I cook meal. 
     yemek pişireceğim    I’ll cook meal.    
    yemek pişiriyordum  I was cooking meal. 
    yemek pişirdim.          I’ve cooked meal. 
 
*** We know now that “ while clause ” is used exactly same with all 
the other sentences but we also know that it takes its meaning from the 
main clause. Study below examples carefully.!!! 
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While the teacher were talking,the students  were not listening. 
Öğretmen konuşurken, öğrenciler dinlemiyorlardı. 

While the baby was sleeping, her mother cleaned the house. 
  Bebek uyurken, annesi evi temizledi. 

While they were going to hospital, they saw an accident. 
  Onlar hastaneye giderken, bir kaza gördüler. 
 

While Ali was painting his house, his brother helped him. 
  Ali evini boyarken, kardeşi ona yardım etti. 

While Ayşe was cooking meal, her sister watched tv. 
  Ayşe yemek pişirirken, kardeşi tv izledi. 
 

While you are swimming, I will read my book. 
  Sen yüzerken, kitabımı okuyacağım. 

While they are studying, they don’t talk. 
  Onlar ders çalışırken, konuşmazlar. 
 

While he was seeking his key, he lost his wallet. 
  O anahtarını ararken, cüzdanını kaybetti. 

While they were searching oil, they found gold mine. 
  Onlar petrol ararken, altın madeni buldular. 
 

While he was buying this house, he sold his sport car. 
   O bu evi satın alırken, spor arabasını sattı. 

While he was mending the roof, he fell of the ladder. 
  O çatıyı onarırken, merdivenden düştü. 
 

While he was stealing second car, the police caught tim. 
  İkinci arabayı çalarken, polis onu yakaladı. 

While they were playing, they’ve lost their ball. 
  Oynarlarken, toplarını kaybettiler. 

 
 While they were walking in the forest, they saw a big snake. 

  Koruda yürürlerken, büyük bir yılan gördüler. 
While I was living in the Isle of Man, I wrote this book. 
     Isle of Man’de yaşarken, bu kitabı yazdım.    

    ************* 
                       ********************************* 
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**Chapter  28 :      MAY       &        CAN 
*=*=*=*=*=*=*=          --------------------------- 
                                             
In English, we use   ; 
                        May  : while expressing positive & negative possibilities 
or request & permissions. 
                      Can     :    To express abilities. 
   -------------------------------------------------- 
In Turkish, we use   ;  
                       ebil  &  abil   :  for the both expressions. But we’ll treat 
our sentences as in  simple present (do/does : ir /ır / r) form all the time. 
                      ebilir  & abilir. 
 
    ***Study the examples very carefully ! 
Example : 
To go : gitmek  he may go.   gidebilir. 
To read : okumak  he may read.  okuyabilir. 
 
To swim : yüzmek  he can swim.  yüzebilir. 
To fly : uçmak  It can fly.   uçabilir. 
 
As you’ll notice in below notice may & can translate exactly the same; 
 
He may come to Bodrum next week. 
      Gelecek hafta Bodrum’a gelebilir. 
She may visit her mother tomorrow. 
              Yarın annesini ziyaret edebilir. 
He can swim in the ocean today. 
                                                Bugün okyanus’ta yüzebilir. 
She can speak English and Turkish. 
       İngilizce ve Türkçe konuşabilir.     
                  
 “ May ”  in positive possibilities ;                          
***Personal suffixes are same and come with usual  rules. 
 
I may sell my car.   Arabamı satabilirim. 
You may win a free ticket.  Bedava bilet kazanabilirsin. 
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He may go to London.  Londra’ya gidebilir. 
She may visit us at school.  Okulda bizi ziyaret edebilir. 
 
We may change our plan.  Planımızı değiştirebiliriz. 
You may wait in the airport. Havalimanında bekleyebilirsiniz. 
 
They may eat fish tonight.  Bu gece balık yiyebilirler. 
Ali may lend his car.   Ali arabasını ödünç verebilir. 
 
Ayşe may help you.   Ayşe sana yardım edebilir. 
Teachers may join the strike. Öğretmenler greve katılabilirler. 
    *************** 
  “ May ” in negative possibilities  ; 
***Negative suffix is same and comes with usual rules. 
 
I may not sell my car.   Arabamı satmayabilirim. 
You may not get a free ticket. Bedava bilet kazanmayabilirsin. 
 
He may not go to London.  Londra’ya gitmeyebilir. 
She may not visit us at school. Okulda bizi ziyaret etmeyebilir. 
 
We may not change our plan. Planımızı değiştirmeyebiliriz. 
You may not wait in the airport.  

Havalimanında beklemeyebilirsiniz. 
 

They may not eat fish tonight. Bu gece balık yemeyebilirler. 
Ali may not lend his car.      Ali arabasını ödünç vermeyebilir. 
 
Ayşe may not help you.  Ayşe sana yardım etmeyebilir. 
Teachers may not join the strike. 
     Öğretmenler greve katılmayabilirler. 
 
We may not call you again.  Seni tekrar aramayabiliriz. 
She may not forgive me.  Beni affetmeyebilir. 
 
They may not accept our application forms. 
                           Müracaat formlarımızı kabul etmeyebilirler. 
I may not call you tomorrow. Yarın seni aramayabilirim. 
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     “ May ” in request sentences  ; 
This sentence should be in question form. The question suffix comes 
within usual rules. We usually use it with either 1st singular or plural 
subjects, don’t we?   
 
May I see the doctor ?  Doktoru görebilir miyim? 
May I speak to the manager? Müdür ile konuşabilir miyim? 
May I cuddle you?   Sizi kucaklayabilir miyim? 
 
May I use your toilet?   Tuvaletinizi kullanabilir miyim? 
May I borrow your newspaper? Gazetenizi ödünç alabilir miyim? 
May I stay one more night?  Bir gece daha kalabilir miyim? 
May I drink coffee with milk? Sütlü kahve içebilir miyim? 
 
***In english if the request is about other subjects we use “ can “. 
***As we mentioned at the beginning of the chapter ; may & can 
are translated into Turkish same. 
 
Can we come all together?  Hep beraber gelebilir miyiz?  
Can we visit our uncle?  Amcamızı ziyaret edebilir miyiz? 
 
Can you show us the area?  Bize çevreyi gösterebilir misin? 
Can Ali stay with you?  Ali senin ile kalabilir mi?  
 
Can we eat at the sea-side?  Sahilde yiyebilir miyiz? 
Can she bring my food here? Yemeğimi buraya getirebilir mi? 
 
!!!Of course we musn’t forget to use  ;     please  :   lütfen. 
 
Can you speak Turkish?  Türkçe konuşabilir misin? 
Yes, I can     Evet, konuşabilirim. 
No, I can’t     Hayır, konuşamam. 
 
Can you swim?    Yüzebilir misin? 
Yes, I can.     Evet, yüzebilirim. 
No, I can’t     Hayır, yüzemem. 
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!*!*!* We’ve learned that, negative suffix is  me – ma (according to 
vowel harmony). 
 
!*!*!* In Turkish Languge, If we put e – a infront of our negative suffix 
as eme – ama That’s make our sentence negative in “can’t manner” 
more than “don’t want manner”. 
 
 !*!*!* We can use this with almost all tenses, if the situation is not in 
your control,  you may explain the situation in this form.  
!*!*!*  Also we can use this form, saying anything more polite way or 
to refuse any request or demand in any tenses.  
     Let’s give some examples : 
 
 If it is Simple present : 
 
Gelmem.   I don’t come.  ( Because, I don’t want to) 
Gelemem.   I can’t come    ( Because, busy or ill) 
 
Vermem.   I don’t give.     ( Because, I don’t want to) 
Veremem.   I can’t give       ( Because, it is not mine) 
 
Dokunmam.  I don’t touch.   ( Because, I don’t want to) 
Dokunamam.  I can’t touch   ( Because, I have allergy) 
 
Söylemem   I don’t say.  ( Because, I don’t want to) 
Söyleyemem  I can’t say.   ( Because, it is a secret) 
 
If it is in Present continuous : 
 
Gelmiyorum.  I am not coming   ( Because, I don’t want to) 
Gelemiyorum.  I am not coming   ( Car is broke down) 
 
Vermiyorum.  I am not giving.    ( don’t want to) 
Veremiyorum.  I am not giving.    ( don’t have it) 
 
Dokunmuyorum. I am not touching. ( don’t want to) 
Dokunamıyorum. I am not touching. ( can’t reach) 
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If it is in Future tense : 
 
Gelmeyeceğim.  I won’t come.     ( will not give ) 
Gelemeyeceğim.        (there is a reason)  ( won’t be able to come ) 
 
Vermeyeceğim.  I won’t give.     ( don’t want to) 
Veremeyeceğim. ......................     ( won’t be able to give ) 
 
Dokunmayacağım. I won’t touch.     ( will not touch ) 
Dokunamayacağım. ...................     ( won’t be able to touch ) 
 
Getirmeyeceğiz   We won’t bring.    ( will not bring ) 
Getiremeyeceğiz.  ......................     ( won’t be able to bring) ) 
 
Satmayacağız   We won’t sell        ( will not sell ) 
Satamayacağız    ......................         ( won’t be able to sell ) 
 
Öğretmeyeceğiz   We won’t teach     ( will not teach ) 
Öğretemeyeceğiz  .....................     ( won’t be able to teach ) 
 
İçmeyeceksiniz  You won’t drink    (will not drink ) 
İçemeyeceksiniz ......................     ( won’t be able to drink ) 
 
Koşmayacaksınız You won’t run       (will not run ) 
Koşamayacaksınız       .....................        ( won’t be able to run ) 
 
Çalışmayacaksınız      You won’t work   ( will not run ) 
Çalışamayacaksınız     ..........................   ( won’t be able to work ) 
              *********************** 
 
If it is in Simple past tense:  
            This works out as “ negative form of could” which we will learn 
in next chapter.... 
 
Satamadım        I couldn’t sell.  Koşamadım    I couldn’t   run. 
Öğrenemedim   I couldn’t learn.  Çalışamadım   I couldn’t work.   
İçemedim         I couldn’t drink.  Öğretemedim  I couldn’t  teach. 
                              **************************                                                  
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**Chapter  29 :      
*=*=*=*=*=*=*=                   COULD 
                                                      ----------- 
                                         
***In this form : Something has happened and If it would be possible 
to reverse the event back we would act in a different manner. 
***Or to express whatever has happened was out of our control. 
 
Personal suffixes are ; 
  I     – m  You – n  He/she – --- 
  We – k          You – niz  They    – ler / lar 
 
It seems like past form of  “can”. So we will bring our past tense suffix  
di – dı after “ time suffix  ( can )”. Study the examples carefully!!! 
 
I can help.   yardım edebilirim.  Yüzebilirim. 
I could help.  yardım edebilirdim.    Yüzebilirdim. 

 
We can help.  Yardım edebiliriz.  Yüzebiliriz. 
We could help.  Yardım edebilirdik.  Yüzebilirdik. 
 
 
You can help.  Yardım edebilirsiniz.  Yüzebilirsiniz. 
You could help.  Yardım edebilirdiniz.  Yüzebilirdiniz. 
 
They can help.  Yardım edebilirler.  Yüzebilirler. 
They could help. Yardım edebilirlerdi.  Yüzebilirlerdi. 
 
Ali can lift up 200 kg.      Ali İkiyüz kg. kaldırabilir. 
Ali could lift up 200 kg.     Ali İkiyüz kg. kaldırabilirdi. 
 
My sister can run 20 miles.      Kız kardeşim yirmi mil koşabilir. 
My sister could run 20 miles.   Kız kardeşim yirmi mil koşabilirdi. 
 
We can climb up to 2.000 m. 2.000.m’ye tırmanabiliriz. 
We could climb up to 2.000 m. 2.000.m’ye tırmanabilirdik. 
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***We generally use these clauses connected with another sentences to 
complete the statements. Trying to explain the situation by using ; 
 

But :  Fakat  Because :  Çünkü.  
 
I could see you, but I forgot our appointment. 
   Seni görebilirdim, ama randevumuzu unuttum 
I couldn’t  see you, because I wasn’t in the town. 
   Seni göremedim, çünkü kasabada değildim. 
 
He could buy the car, but we bought it earlier. 
   Arabayı satın alabilirdi, fakat biz daha evvel aldık 
He couldn’t buy the car, because he didn’t have money. 
   Arabayı satın alamadı, çünkü parası yoktu. 
 
They could come to the theatre, but they didn’t have tickets. 
                           Tiyatroya gelebilirlerdi, ama biletleri yoktu. 
They couldn’t come to the theatre, because they’ve missed the bus. 
   Tiyatroya  gelemediler, çünkü otobüsü kaçırdılar. 
 
I could lend you some money, but I didn’t get my sallary yet. 
 Sana biraz borç verebilirdim, Ama henüz maaşımı almadım.  
I couldn’t lend you  money, because my wallet wasn’t on me. 
Sana ödünç para veremedim, çünkü cüzdanım üstümde değildi. 
 
***Sometimes we use it in our requests to increase the politeness ; 
 
Could you lend me some money, please? 
   Lütfen, bana biraz ödünç para verebilir miydin? 
Could you bring our wine with the meal, please? 
   Lütfen, şarabımızı yemek ile getirebilir miydiniz? 
 
Could you give me lift to the airport? 
   Beni havalimanına götürebilir miydiniz? 
Could I apply for the job? İş için müracaat edebilir miydim? 
 
*************************************************** 



 222

**Chapter  3O :      
 *=*=*=*=*=*=*           WOULD 
        ----------- 
***The modal verb would commonly used together with like as a polite 
form of  want  : 
 
My friends would like to see your garden. 
    Arkadaşlarım bahçenizi görmek isterlerdi. 
I would like to live in İstanbul. İstanbul’da yaşamak isterdim. 

***To offer something politely : 
 
Would you like to drink tea or coffee? 
    Kahve veya çay içmek ister miydiniz? 
 
 Would he like to.......?  ..........iste  r  mi  y  di? 
 Yes, he would like to......  Evet,   ....iste  r  di. 
 No,  he wouldn’t like to.....  Hayır, ....iste  mez  di. 
 
***As it showed in above sentences the main verb takes present tense 
suffix ( r – ir – ır …. ect), then  past tense suffix ( di – dı ).           
       Question, negative or personal suffixes come in as usual form and 
places. 
 
Would you like to dance with Ali? 
     Ali ile dans etmek ister miydiniz? 

With pleasure. Memnuniyet ile. 
Would you like to stay one more day? 
     Bir gün daha kalmak ister miydiniz? 
  Yes, please. Evet, lütfen. 
Would you like to drink your coffee in the garden? 
    Kahvenizi bahçede içmek ister miydiniz? 
  Yes, please. Evet, lütfen. 
Would you like to drink some more coffee? 
    Biraz daha kahve içmek ister miydiniz? 
  No, thanks. Hayır, teşekkürler. 
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*!*!*! We have learned that when we used  wh  question, our main 
verb was coming in positive form ; 
 
 ***It would be more polite to ask below questions with would but to 
answer them by want to in continuous form is more common and 
sensible. 
 
What would you like to eat? Ne yemek isterdiniz? 
We want to eat fish, please.  Balık yemek istiyoruz lütfen. 
 
What would you like to drink? Ne içmek isterdiniz? 
We want to try local wine.  Yerli şarabı denemek istiyoruz. 
 
What would they like to buy? Ne satın almak isterlerdi? 
They want to buy a Turkish carpet.   

Bir Türk halısı satın almak istiyorlar. 
 
What would you like to learn about Turkish people? 
           Türk halkı hakkında ne öğrenmek isterdiniz? 
I want to learn about their culture and history. 

  Tarih ve Kültürlerini öğrenmek istiyorum.  
 
What would you like to do today? 
                                             Bugün ne yapmak isterdiniz?  
We want to visit Topkapı Museum. 
      Topkapı Müzesini ziyaret etmek istiyoruz. 
 
Where would you like to go now? 

Şimdi nereye gitmek isterdiniz? 
I want to go to the beach please. 
    Sahile gitmek istiyorum lütfen. 
 
Where would you like to meet? Nerede buluşmak isterdiniz? 
At the reception please.  Resepsiyonda lütfen.  
 
   ********************* 
 



 224

**Chapter  31 :     MUST   : MELİ  /  MALI 
*=*=*=*=*=*=*=        ----------------------------------     
            
This sentence is used to express obligation,compultion and accepted 
truths.It can be used only for present and future reference. 
 
            Positive     negative  question    negative quest. 
 
Go    gitmeli     gitmemeli gitmeli mi? gitmemeli mi? 
Drink   içmeli     içmemeli içmeli mi?          içmemeli mi? 
 
Read    okumalı      okumamalı okumalı mı? okumamalı mı? 
Sell    satmalı     satmamalı satmalı mı?         satmamalı mı? 
 
I must catch the train.    Treni yakalamalıyım. 
You must go to doctor.   Doktora gitmelisin. 
He must be in Bodrum in may.  Mayısta Bodrum’da olmalı. 
She must learn Turkish.   O Türkçe öğrenmeli. 
 
We must visit our grandmother.  Nenemizi ziyaret etmeliyiz. 
You must read this book.   Bu kitabı okumalısınız. 
They must take their shoes off.  Ayakkabılarını çıkartmalılar 
 
Ali must see the manager.   Ali müdürü görmeli. 
Children must cover their nose and mouth. 
    Çocuklar ağız ve burunlarını kapatmalılar. 
I musn’t open my eyes.   Gözlerimi açmamalıyım. 
You musn’t touch your eye.  Gözüne dokunmamalısın. 
He musn’t hear the news.   Haberi duymamalı. 
She musn’t see the mess.   Karışıklığı görmemeli. 
 
We musn’t forget our tickets.  Biletlerimizi unutmamalıyız. 
You musn’t miss the plane.   Uçağı kaçırmamalısınız. 
They musn’t make noise.   Gürültü yapmamalılar. 
 
Ali musn’t smoke cigarette.  Ali sigara içmemeli. 
Children musn’t cross the bridge.  Çocuklar köprüyü geçmemeliler.  
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**Chapter  32 :   HAVE TO – HAS TO     :      ZORUNDA 
 *=*=*=*=*=*=*=   -------------------------------------------------- 
                                           
  Necessity; If there is an obligation, we express the circumstance 
in this sentence. We use have / has with infinitive form of verb in 
simple present tense. 
  In Turkish, we will explain this situation with zorunda;  it will 
come after infinive form of verb and will take all the suffixes. 
 
Have to go  :gitmek zorunda         have to learn : öğrenmek zorunda 
Has to see  :görmek zorunda         has to find    : bulmak zorunda. 
 
I have to go to the dentist.    Dişçiye gitmek zorundayım. 
You have to show your passport at the border. 
     Sınırda pasaportunu göstermek zorundasın. 
He has to sign the form every weekend. 
     Her haftasonu formu imzalamak zorunda.  
She has to turn off her mobile in the operation room. 
       Ameliyat odasında mobil telefonunu kapatmak  zorunda. 
We have to obey the traffic lights perpetually. 
    Sürekli trafik lambalarına uymak zorundayız. 
You have to take your shoes off in the Mosque. 
    Camide ayakkabılarınızı çıkartmak zorundasınız. 
They have to get visa while they are coming to Turkey. 
     Türkiye’ye gelirlerken vize almak zorundalar. 
Ali has to wear his helmet while he is riding his motorbike. 
    Ali motosikletini sürerken kaskını giymek zorunda. 
Ayşe’s sister has to wear her uniform at work. 
  Ayşe’nin kızkardeşi işte niformasını giymek zorunda. 
The children have to go to the school upto age of  16. 
   Çocuklar 16 yaşına kadar okula gitmek zorundalar. 
 
***Now we will ask questions  and give sensible answers. 
  
      !!! You will notice that, this is the only verb sentence we will use  
değil instead of  me – ma  in negative form.  
********************* 
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Do we have to pay our bill in advance? 
     Hesabımızı peşin ödemek zorunda mıyız? 
No, you don’t have to.   Hayır, değilsiniz. 
 
Do I have to carry my licence while I am driving a car? 
   Bir araba sürerken, ehliyetimi taşımak zorunda mıyım? 
Yes, you have to.    Evet, taşımak zorundasın. 
 
Do we have to watch the adverts? 
      Reklamları izlemek zorunda mıyız? 
No, you don’t have to.   Hayır, değilsiniz. 
 
Does Ayşe have to appologise from the customer? 
     Ayşe müşteriden özür dilemek zorunda mı? 
Yes, she has to.     Evet, özür dilemek zorunda. 
 
Does he have to bring your meal to the pool? 
    Yemeğinizi havuza getirmek zorunda mı? 
No, he doesn’t have to.   Hayır, değil. 
 
Do we have to give tips to the waiters? 
     Garsonlara bahşiş vermek zorunda mıyız? 
No, you don’t have to.   Hayır, değilsiniz. 
 
Do they have to listen his none sense speach? 
    Saçma konuşmasını dinlemek zorundalar mı?  
No, they don’t have to.   Hayır, değiller. 
 
Do you have to take a tablet every hour? 
    Her saatte bir tablet almak zorunda mısın? 
Yes, I have to.    Evet, almak zorundayım. 
  
 Reminder!!!! ***In Turkish side as you’ve noticed ; If the answer is 
positive form; even in short answer we have to repeat the verb.          
 
                              ********************* 
                                          ********   
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REVIEW   11 
   *=*=*=*=*=* 
        We are going to give examples that we have learned upto now. 
Study them carefully and do more, in same way with different 
sentences. 
 
   who        verb                    what                 where. 
    I        /    to learn      /        turkish        /    at the language course. 
 
Am/is/are   Ben dil kursunda Türkçe öğreniyorum. 
Do/does   Ben dil kursunda Türkçe öğrenirim. 
 
Will & going to  Ben dil kursunda Türkçe öğreneceğim. 
Did & have/has verb3 Ben dil kursunda Türkçe öğrendim. 
 
Can & may   Ben dil kursunda Türkçe öğrenebilirim. 
Could & might  Ben dil kursunda Türkçe öğrenebilirdim. 
 
Must    Ben dil kursunda Türkçe öğrenmeliyim. 
Have/has to  verb  Ben dil kursunda Türkçe öğrenmek zorundayım. 
 
Would like to  Ben dil kursunda Türkçe öğrenmek isterdim. 
Was/were   Ben dil kursunda Türkçe öğreniyordum. 
 
You can speak Turkish as good as Turks. 
    Sen Türkçeyi Türkler kadar güzel konuşabilirsin. 
 
   ***************************************************** 
               ****************************************                 
                                   ******************** 
                                       ******** 
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