
İngilizce A1-A2 Eğitimi Ders Notları

Verb to Be

To be fiili İngiliz dilinde en temel ve en yaygın kullanılan fiillerden biridir.

Çeşitli varoluş biçimlerini, ilişkileri ve var olma durumlarını ifade etmek için

kullanılır. Fiiller, anlamlı bir iletişim için yapısal temel sağladıkları için

cümlenin ayrılmaz bir parçasıdır. "To be" fiili (kopula olarak da bilinir), isimleri

veya zamirleri sıfatlara, diğer isimlere veya zamirlere bağlamak, onları birbirine

bağlamak ve bir cümle bağlamında anlamlarını vurgulamak için kullanılır.

Örneğin: I am happy; She is nice; They are tired.

Bu ders notunda, İngilizce dilbilgisinde to be fiilinin tanımını ve kullanımını,

farklı biçimlerini, yaygın örneklerini ve yazılı ve sözlü İngilizce bağlamlarda

nasıl doğru kullanılması gerektiğini inceleyeceğiz.

Dilbilgisinde Fiiller

Fiil, bir eylemi (koşmak), bir olayı (yağmur) veya bir varlık durumunu (var

olmak) tanımlayan bir sözcüktür. Fiiller tek başlarına kullanılabildikleri gibi,

yardımcı fiiller (do), zarflar (quickly) veya edatlar (on) gibi anlamlarını

değiştiren başka sözcüklerle birlikte de kullanılabilirler. Fiiller tipik olarak iki

gruba ayrılır - eylem fiilleri ve durum fiilleri.
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Eylem fiilleri koşmak, yemek yemek veya şarkı söylemek gibi aktiviteleri ifade

ederken, durum fiilleri genellikle üzgün hissetmek veya bir şey istemek gibi

zihinsel durumları tanımlar. Ayrıca, durum fiilleri iki cümleyi birbirine

bağlarken bağlayıcı veya kopula görevi de görür. Örnekler arasında "O

yorgundu", "Yağmur yağıyor" ve "Mutluyum" sayılabilir. Olmak fiilinin doğru

biçimini kullanmak, daha net anlamlara sahip daha doğru cümleler oluşturmaya

yardımcı olabilir.

Olmak Fiilinin Biçimleri

İngilizce dilbilgisinde to be fiilinin üç ana formu vardır - is/am/are - telaffuz

benzerlikleri nedeniyle öğrenciler arasında sıklıkla kafa karışıklığına neden

olurlar, ancak ortaya çıktıkları bağlama bağlı olarak çok farklı kullanımları

vardır.

Is/am/are varoluş hakkında ifadelerde bulunurken (Burada bir masa var), kimlik

hakkında sorular oluştururken (O senin kardeşin mi?) veya konum ifade ederken

(O okulda) kullanılır. Şimdiki zamanda, öğrencilerin 'is' gerektiren tekil üçüncü

şahıs öznelere ('he', 'she' 'it') mi yoksa 'are' gerektiren çoklu üçüncü şahıs

öznelere ('they') mi atıfta bulunulduğuna bağlı olarak hangi formun kullanılması

gerektiğini anlamaları önemlidir. Örneğin: He is playing football; They are

playing football; She is watching TV; It IS raining outside.*
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Sorularda ve Olumsuzluklarda Kullanım

'To be' fiilini kullanan sorular tipik olarak S + V + O formatını takip eder;

burada S özneyi ('you'), V fiili ('are') ve O nesneyi ('here') temsil eder. Sıralama

genellikle olumlu ('buradasın'), olumsuz ('burada değilsin') veya soru ('burada

mısın?') olmasına bağlı olarak değişir. Ayrıca, 'to be' fiili ile olumsuzluk

oluştururken isn't veya aren't gibi kısaltmalar giderek daha popüler hale

gelmiştir. Örneğin: 'You are not here', 'You are not here' olur; 'They're not

coming', 'They're not coming' olur vs.

Yaygın Örnekler

Olmak fiilinin üç biçiminin kullanımını içeren en sık örnekler, normalde bu

biçimlerle bağlantılı isimler / zamirlerle bağlanan kısa ifadelerle ifade edilen

yalnızca iki cümle içeren basit cümlelerde görülür - Koşuyorum; O yemek

yiyor; Konuşuyoruz vb. Bu örnekler ilk bakışta basit görünse de, bu cümlelerin

nasıl işlediğini anlamak, öğrencilerin öğrenme süreçlerinin ilerleyen

aşamalarında birden fazla cümlecik içeren daha karmaşık cümleler kurarken

bunları doğru bir şekilde uygulamalarına yardımcı olabilir.
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Şimdiki Zaman Formları

To be fiilini kullanan şimdiki zaman formları genellikle ya sizin bakış açınızdan

- koşuyorum - başkasının bakış açısından - uyuyor - ya da ilgili tüm taraflar

açısından - konuşuyoruz - şu anda gerçekleşen eylemleri belirtir. Diğer örnekler

arasında She's going; They're coming; It's raining vb. sayılabilir. Mevcut

durumlar ve şu anda gerçekleşen durumlar hakkında bilgi vermenin yanı sıra,

şimdiki zaman formları anadili konuşurlarının bir cümle içinde görünen birden

fazla cümle arasında bağlantı kurmasına da olanak tanır, örn: She was looking

for him earlier but she isn't here now = Onu daha önce arıyordu ama şimdi

burada değil . Bu durumda, hem geçmiş hem de şimdiki zaman tek bir cümlede

birleştirilerek, şimdiki zaman formu 'isn't' kullanılarak tanımlanan bu ana kadar

meydana gelen geçmiş olaylar hakkında fikir verilmiştir.

Geçmiş Zaman Formları

Geçmiş zaman formları, ya sizin bakış açınızdan - ben oynuyordum - başka

birinin bakış açısından - gülüyorlardı - ya da ilgili tüm tarafların bakış açısından

- ders çalışıyorduk - halihazırda gerçekleştirilmiş olan eylemleri önerir. Bu tür

örnekler, to be fiilini içeren geçmiş zaman formlarının geçmişte gerçekleşen

bitmiş eylemleri ifade etmemize nasıl izin verdiğini göstermektedir. Diğer

örnekler şunlardır: She was going; He wasn't here; It had been raining vb.
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Gelecek Zaman Formları

Gelecek zaman formları, ya sizin bakış açınızdan - Ben oynuyor olacağım -

başkasının bakış açısından - Gülüyor olacaklar - ya da ilgili tüm tarafların bakış

açısından - Çalışıyor olacağız - gerçekleşecek eylemleri belirtir. Bu tür örnekler,

to be fiilini içeren gelecek zaman formlarının yakın ve uzak gelecekte

gerçekleşecek planlı eylemleri ifade etmemize nasıl izin verdiğini

göstermektedir. Diğer örnekler arasında She'll be going; He won't be here; It

have been raining vb. sayılabilir.

Olmak fiilinin üç temel biçiminin - is/am/are - her birinin ne zaman ve nasıl

kullanılacağını anlamak, İngilizce öğrenenlerin daha doğru ve anlamlı cümleler

kurmalarına yardımcı olabilir. Makalede yer alan örnekler, bu formların hem

kendinizi hem de bir başkasını veya ilgili tüm tarafları içeren geçmiş, şimdiki ve

gelecek durumları ifade ederken nasıl kullanılabileceğine dair fikir vermektedir.

Ayrıca, bu formlarda ustalaşan öğrenciler, olmak fiiliyle bağlanan birden fazla

cümle içeren daha karmaşık cümleler kurarken kendilerine daha fazla

güveneceklerdir.
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Dahası, to be fiili ile olumsuzluk oluştururken 'isn't' veya 'aren't' gibi

kısaltmaların nasıl kullanılacağını anlamak, hem doğru hem de kulağa doğal

gelen İngilizce cümleler üretmek için çok önemlidir. Kasılmalar ayrıca

öğrencilerin yazılarında ve konuşmalarında uzun ifadeleri veya kelimeleri çok

sık tekrarlamaktan kaçınmalarına yardımcı olabilir, aksi takdirde dilleri kulağa

doğal gelmeyebilir. Dahası, üç temel biçimin (is/am/are) her birini nasıl

kullanacaklarını öğrenerek, İngilizce öğrenenler hem doğru hem de anlamlı

olmak fiili ile bağlanan birden fazla cümle içeren cümleler kurma konusunda

kendilerine daha fazla güveneceklerdir.

Sonuç olarak, olmak fiilinin birincil biçimleri - is/am/are - geçmiş, şimdiki ve

gelecek durumları ifade ederken hem anadili İngilizce olanlar hem de dil

öğrenenler için yararlı bir araç sağlayabilir. Bu formların ne zaman ve nasıl

doğru kullanılacağını anlayarak, İngilizce dil kullanıcıları cümlelerinin daha

doğal görünmesini sağlayabilir ve aynı zamanda karmaşık fikirleri kolaylıkla

aktarabilirler.
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