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DIFFERENT JOBS DIFFERENT LIVES 

 Different: Farklı  

o American English is significantly different from British English. 

(Amerikan İngilizcesi, İngiliz İngilizcesinden çok farklıdır.) 

o My son's terribly untidy; my daughter's no different. 

(Oğlumun odası aşırı düzensiz; kızımınki de hiç farklı değil.)  

➢ Near-synonymous (Yakın anlamlı): Dissimilar, Unlike 

 

 Job: iş, meslek 

o He's trying to get a job. 

o She took a job as a waitress. 

o His brother's just lost his job. 

➢ Occupation, profession, career 

 

o He's been out of a job (= unemployed) for six months now. 

 

   Out of job = unemployed: işssiz 

 Life: hayat == Plural form (çoğul hali): lives 

o He risked his life to save his daughter from the fire. 

(Hayatını tehlikeye attı …) 

o My grandmother lost his life last year. 

(Ebem geçen yıl hayatını kaybetti.)  

 

 Newsreader: haber sunucusu 

o She is one of the most well-known newsreaders.  

(En ünlü haber sunucularından biridir.)  

 

News kelimesinin telaffuzu “nivs” değildir, “/nuːz/”dür. 

 

 Surgeon: cerrah (ameliyat yapabilen doktor)  

o Mehmet Oz is a really eminent surgeon in the USA. 

(Mehmet Öz, ABD’de gerçekten seçkin bir cerrahtır.)  

 

 Countryside: Kırsal kesim, taşra 

o Everyone dreams of living in the countryside, but noone can. 

(Herkes, kırsalda yaşamayı hayal eder; ama kimse yapamaz.)  
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  Country hem “ülke” hem de “taşra” anlamına gelebilir.  

 

  There is a kind of music called “country music”, which is common in certain parts of the USA 

Amerika’nın belli bölgelerinde yaygın olan, “Country music” adında bir müzik türü vardır.  

 Fill a cavity: dolgu yapmak 

 

 Peel the cucumbers: salatalıkları soymak 

o Osman can peel the cucumbers very well. 

 

✓ Cucumber /ˈkjuːkʌmbə(r)/ 

 Pull out a decayed tooth: Çürük bir dişi çekmek 

▪ Decay: çürümek 

 Treat patients: hastaları tedavi etmek 

o For some hospitals, earning money is more important than treating patients. 

(Bazı hastaneler için para kazanmak, hastaları tedavi etmekten daha önemlidir.)  

➢ Patient aynı zamanda “sabırlı” anlamına da gelir.  

o You’re sometimes extremely patient with your grandma. 

(Ebene karşı bazen haddinden fazla sabırlı oluyorsun.)  

 Travel all over the World: Dünya turuna çıkmak, bütün dünyada seyahat etmek 

o Nowadays many people are dreaming of travelling all over the World.  

 Write story books: hikâye kitapları yazmak 

o This famous writer just began his writing career by writing story books.  

(Bu ünlü yazar, yazarlık kariyerine hikâye kitapları yazarak başlamıştır.)  

 

     As: Çok anlamı var; ama burada sadece bir anlamından kısaca bahsedelim: “olarak”. 

o My brother works as a carpenter in Aksaray.  

(Kardeşim, Aksaray’da bir marangoz olarak çalışmaktadır.)  

o As your grandma, I wanna give you some advice.  

(Eben olarak, sana biraz öğüt vermek istiyorum.)  

o I want you to do your best as your teacher.  

(Öğretmenin olarak elinden gelenin en iyisini yapmanı istiyorum.)  

➢ Do your best: elinden gelenin en iyisini yapmak 

o You must do your best while studying the exams.  

o He didn’t do his best, so he failed to get the job. 

(Elinden gelenin en iyisini yapmadı; bu yüzden de işi alamadı.)  
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 History: Tarih, geçmiş  

o History repeats itself. 

(Tarih tekerrür eder.)  

o The rest is history.  

(Gerisini anlatmaya gerek yok / zaten gerisi malum)  

 Garden: bahçe  

Gardening: bahçecilik, bahçıvanlık 

Gardener: Bahçıvan  

o They’re watching a gardening programme on TV. 

 Literature /ˈlɪtrətʃə(r)/: edebiyat  

o He has a degree in English Literature. 

 Private Office /ˈpraɪvət/: özel ofis, kişisel ofis 

o Though she is the boss, she doesn’t have a private Office yet.  

 Of all ages: her yaştan, bütün yaşlardan 

o My grandma has lots of followers of all ages. 

(Ebemin her yaştan takipçisi var.)  

 

 Especially: özellikle 

▪ Synonym: particularly  

o Teenagers are very fashion conscious, especially girls. 

 Nervous /ˈnɜːvəs/ : endişeli; gergin 

o Most of the teenagers are really nervous about their future.  

(Gençlerin çoğu, gelecekleri hususunda endişeli.) 

 Motto: özlü söz, düstur, slogan 

o My motto is “No pain no gain”. 

 

 

Please pronounce “write” and “busy” correctly. “Write” is pronounced not “vırayt”, but roughly 

“rayt”, and “busy” not “bazi” but roughly “bizi” 

 

 Worldwide known: dünyaca bilinen, dünya çapında tanınan 

o We have so few scientists that are worldwide known. 

(Dünya çapında tanınan çok az bilim insanımız var.)  
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 Smile: gülümsemek  

o We all smile in the same language. 

(Hepimiz aynı dilde gülümseriz.)  

 

      Not only but also: sadece … değil aynı zamanda …  

   “Hem …. Hem de ….” anlamında da düşünebilirsiniz.  

o This film is not only boring but also very long  

(Bu film sadece sıkıcı değil aynı zamanda çok uzun.) 

o The car is not only economical but also comfortable. 

(Araba sadece ekonomik değil aynı zamanda rahat da.  

     “Also” kullanılmayabilir. Sıkıntı olmaz. Hatta also yerine as well kullanılabilir. 

 

 Tradition: gelenek 

▪ Traditional: geleneksel 

▪ Conventional: Geleneksel 

 

o It's traditional in America to eat turkey on Thanksgiving Day. 

 

 Strage places: garip / tuhaf yerler 

o It may sometimes be fun to travel strange places.  

 

 Take a photo: fotoğraf çekmek 

▪ “Photograph / photo / Picture / image / Shot” alayı da “fotoğraf” demek. Konuşma ve 

internet dilinde sıklıkla “pic” kullanılır. Bilhassa “nice pic” olarak kullanılır. “Sensin o, kime 

diyon lan” gibi şeylere gerek yok yani.  

 Chalet /ˈʃæleɪ/: bungalov, dağ evi 

 Youth hostel: yurt, ucuz otel 

o Today many young people prefer to stay in youth hostels while travelling.  

 Set the table: masayı hazırlamak 

o I’m responsible for setting the table in my family.  

 Poem: şiir 

▪ Poet: şair 

o When it comes to poem, M. Akif Ersoy is one of the best. 

(Şiir deyince, M. Akif Ersoy, en iyilerinden biridir.)  

 

 Carry tiny computers: minicik bilgisayarlar taşımak 
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▪ Carry: taşımak 

▪ Tiny: küçük, minicik 

o I think people will easily carry tiny computers. 

 

 Go abroad: Yurt dışına çıkmak 

o There has been a dramatic increase in the number of those going abroad lately.  

(Son zamanlarda yurt dışına çıkanların sayısında çarpıcı bir artış olmuştur.)  

 

 Self-driven cars: otomatik / sürücüsüz arabalar 

▪ Autonomous cars 

▪ Driverless cars 

o We will probably see many self-driven cars on the road in the near future.  

▪ In the near future: yakın gelecekte 

▪ Probably: muhtemelen 

 Common /ˈkɑːmən/: yaygın  

o It seems that space tourism will be common in the near future. 

 Stay young: genç kalmak, yaşlanmamak 

o Cumali teacher will forever stay young.  

 Growing public interest: gittikçe büyüyen halk ilgisi 

o In Turkey is a growing public interest in politics. 

(Türkiye’de siyasete karşı gittikçe büyüyen bir halk ilgisi var.) 

 Overcome anxiety: endişe / kaygının üstesinden gelmek 

▪ Anxiety /æŋˈzaɪəti/ 

o You can just overcome your anxiety not through social media but through your real friends.  

(Sosyal medya ile değil ancak gerçek arkadaşlarınla endişenin üstesinden gelebilirsin.) 

 

 Brand new: yepyeni, gıcır gıcır 

o Mahmut has just bought a brand-new car.  

 Make Money: para kazanmak 

o Today many people want to make a lot of Money without working hard. 

(Günümüzde pekçok insan, çalışmadan çok para kazanmak istiyor.) 

 By the way: bu arada, aklıma gelmişken.  

o By the way, you grandma is still alive, right? 

(Bu arada, eben hâlâ yaşıyor, değil mi?) 

 

 Owner: sahip 
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▪ Own: sahip olmak 

o These dogs don’t have any owners.  

 Best seller: en çok satılan, çok satan 

o My latest book has been in the best seller list for a month.  

(Son kitabım, bir aydır çok satanlar listesinde.)  

 Study abroad: yurt dışında okumak 

o Studying abroad is one of my biggest dreams. 

(Yurt dışında okumak, benim en büyük hayallerimden biridir.)  

 Columnist: köşe yazarı 

o Almost none of the columnists in Turkish newspapers write the facts 

(Türk gazetelerinde çalışan köşe yazarlarının hemen hemen hiçbiri gerçeği yazmıyor.) 

 Exhibition: sergi 

o Cumali teacher is going to open his own photograph exhibition soon. 

(Cumali Hoca, yakında kendi fotoğraf sergisini açacak.)  

 Stock broker: borsacı 

o His brother worked as a stock broker for 25 years.  

(Kardeşi 25 sene borsacı olarak çalıştı.)  

 Retire: emekli olmak 

▪ Retired: emekli 

o After 25 years, he retired and moved to another city.  

(25 yıldan sonra emekli olup başka şehre taşındı.)  

 

 Look forward to: 4 gözle beklemek, iple çekmek 

o I’m looking forward to graduating from high school. 

(Liseden mezun olmayı dört gözle bekliyorum.) 

 

 What a pity: Ne yazık! Vah vah! Tüühh!  

o –I can’t join you tonight. 

-Really? What a pity!  

(-Bu gece size katılamayacağım. 

 -Vallaha mı? Olmadı bu şimdi.)  

 

 Colleague: /ˈkɒliːɡ/ iş arkadaşı, meslektaş 

o We are both friends and colleagues 

(Biz hem arkadaşız hem de iş arkadaşıyız.)  
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 Grandchildren: torun, torun torba 

o Did you hear that? Bedri’s grandma has 25 grandchildren. 

(Şunu duydun mu? Bedri’nin ebesinin tam 25 torunu varmış.)  

 Admire /ədˈmaɪə(r)/: hayran olmak, hayranlık duymak, beğenmek 

o I really can’t understand why people admire some so-called singers. 

(İnsanların bazı sözde şarkıcılara neden hayranlık duyduğunu gerçekten anlayamıyorum.) 

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. 

(Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananların olacaktır.) 

 

İngilizcede “gelecek”te yapacağımız işleri, gelecekte olacak ya da olmayacak şeyleri temelde iki yapıyla 

anlatabiliriz.  

1. Will: -ecek / -acak 
a. I will watch an animation tonight.  

(Bu gece bir animasyon izleyeceğim.)  
b. You will see bad things tomorrow.  

(Yarın kötü şeyler göreceksin.) 
c. She will go to a dance club next week. 

(Gelecek hafta bir dans kulübüne gidecek.)  
d. I don’t care what you’re saying. You will pay the price for what you did. 

(Dediklerin umrumda değil. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin.)  
e. Remzi has slept so far now. He will not pass his exam tomorrow.  

(Remzi şu ana kadar uyudu. Yarın sınavdan geçemeyecek.)  
f. It will not rain tomorrow. (Yarın yağmur yağmayacak.)  
g. I won't leave until I've seen the manager! (Müdürü görene kadar çıkmayacağım.)  

 

Will’in olumsuz şekli “will not” olur; ama çoğunlukla “won’t” olarak 

kullanılır.  

CONTRACTIONS (Kısaltmalar) 
 
I will = I'll  I’ll call your dad at once. 
We will = we'll  We’ll clean the house soon.  
You will = you'll You’ll have a great time next summer. 
He will = he'll 
She will = she'll 
They will = they'll 
Will not = won't 
 

More examples: 

o I will learn a new language.  
o Jen will read that book.  

o My brothers will sleep till noon if 
no one wakes them up.  

o You will see what I mean. 
o Jen will not quit before she 

reaches her goal.  
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o Make sure you arrive on time 
tomorrow because the bus will 
not wait for you.  

o He will not say anything bad 
about his boss.  

o I will not finish my homework in 
time for class. 

o They will dance all night long. 
o Next month he will be ten years 

old. 

o How old will he be next month? 
o It will be very cold in the winter. 
o This winter will not be so cold. 
o I hope you will have a successful 

trip. 
o I hope you will not be 

disappointed. 
o He won't be late again. 
o What time will he arrive 

 
2. “be going to” -ecek / -acak  

 
“Will” ile aynı anlamı verir; ancak kullanıldığı bağlam biraz değişir. Şöyle ki gelecekte olacağı ya 
da yapacağımız planlı olan işlerden bahsederken bu yapı kullanılır. Öznelere göre am / is / are 
going to şeklinde çekimlenir.  

 
o I’m going to take a few exams at the end of the year. 
o It’s going to be difficult to get a job during the summer. 
o She’s going to be a professional dancer when she grows up. 
o I’m going to look for a new place to live next month. 
o It’s going to snow again soon.  
o Look out! He’s going to break that glass. 
o We are not going to attend this course. 
o Mahmut is not going to see his doctor tomorrow. 
o Neriman is not going to use his phone.  

 
 

Bu yapı, konuşma dilinde sıklıkla “gonna” olarak kullanılır.  
 

• Are you gonna try and get stuff sorted as soon as you can?  

• (Are you going to try and get things organised as soon as you can?) 
 

• One day I’m gonna be a star. 

• One day I’m going to be a star. 
 
More examples:  

o We are going to sing at the party. 
o I am going to play handball. 
o You're going to play handball. 
o We talked about it yesterday and I'm going to quit my job tomorrow. 
o It's so cold! I think it is going to snow 
o Get back! The bomb is going to explode. 
o Are we going to take orange juice to the party? 
o I'm gonna go to the beach tomorrow. 
o He's gonna bring his girlfriend to the party. 
o This team is definitely going to win the competition. 
o I'm going to visit my grandma next week. 
o Sheila is going to give birth in a couple of weeks. 
o Is he going to apologise to Mary for his behavior? 
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o Is the USA going to close down military bases in Western Europe? 
o I can see dark clouds in the sky. Is it going to rain?  
o The Government is not going to lower the taxes. 
o "Record is not going to change me," says Mark. 
o I'm not going to take my driving test this year. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

THE SIMPLE PRESENT 

 Bu tense ile günlük alışkanlıklarımızı (daily habits), düzenli olarak yaptığımız işleri (routines), olağan 

etkinliklerimizi (usual activities), genel geçer durumları (general statements of fact) anlatırız.  
o (a) Jill eats lunch every day. 

o (b) I usually study English on Wednesday. 

o (c) Dogs bark.  Lions roar. 

o He doesn’t watch TV on weekends. 

o Does that dog bark loudly? 

o She doesn’t usually teach on Monday. 

o The sun sets in the west. 

o We produce lasers for cosmetic surgery. 

o Ben goes to football practice every Tuesday. 

o In general, I believe that all people can live in peace. 

o Do you go to the supermarket every week? 

o I don’t like the food they serve at that restaurant. 

o Jim doesn’t work on Fridays. 

o My friends don’t usually leave so early. 

o I do not want to go with you! 

o Do you surf the Internet every day? 

o Does your boss give you positive feedback? 

o Does Jonathan always turn off the lights? 

o Don’t you ever clean your room? 

o When do you want to meet me? 

o Why does Beth always complain so much? 

o How much does the ticket cost? 

o Why don’t you ever go on vacation? 

FREQUENCY ADVERBS (Sıklık Zarfları) 
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o Hannah always eats lunch at school. 

o Does he usually walk to school? 

o Alex usually doesn’t eat meat. 

o Alex doesn’t always eat meat. 

o Marcy never drinks milk. 

o Jacob often plays his guitar. 

o My mom almost always grows tomatoes in her garden. 

 

➢ How often: Ne kadar sık / Ne sıklıkla anlamında kullanılan bir sor cümlesidir.  

o How often do ypu visit your grandma (Ebeni ne kadar sık ziyaret edersin?) 

▪ Once a week (haftada bir kere) / I visit my grandma once a week. 

o How often do you watch a horror movie (Ne kadar sık korku filmi 

izlersin?) 

▪ Never / I never watch / I never watch a horror movie. 

o How often does your grandma change her socks? (Eben ne sıklıkla çorap 

değiştirir?)  

▪ Twice a day / she changes her socks twice a day 

➢ Muhtemel diğer cevaplar?  

o Once / twice / three times / four times a day / a month / a week / a year 

o Every day / month / year / night 

o Never  

The present progressive tense 

Konuşma anında (at the moment of speech), yani şu anda, şimdi yapıyor olduğumuz yahut yapmıyor olduğumuz 

işlerden bahsederken bu tense’i kullanırız. Genel olarak şu zaman zarfları ile sıklıkla kullanılır: 

Now (şimdi) Right now (tam şimdi) At the moment (şu anda) At present (şu anda) 

Currently: şu anda, şimdi     
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o The women are shaking hands now. 
o Marta is picking flowers 
o It is raining  
o The girl is running. 
o He is not studying. He is yawning. 
o Scott and Katie aren’t crying. They are laughing. 
o David isn’t walking right now. He is riding a bike. 
o Look! Mr. Cumali is taking a picture. 
o Is Remzi working on his car? 
o Is James feeding the birds? 

Simple Present or Present Continous? 

 

     

am, is, are + -ing present progressive tense 
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Nature and Environment 

 

We are in war with nature; if we win, we will lose. 

(Doğayla savaş halindeyiz; eğer kazanırsak kaybedeceğiz.) 

 

 Nature: Doğa, tabiat 

▪ Natural: doğal, tabii 

▪ Naturally: doğal olarak  

o There is no way of preventing the natural disasters for now.  

(Doğal felaketleri önlemenin şimdilikbir yolu yok.)  

 

 Environment /ɪnˈvaɪrənmənt/: çevre, ortam 

▪ Environmental: çevresel, ortamla ilişkili 

o The government should do more to protect the environment. 

(Hükümet, çevreyi korumak için daha fazla çalışmalı.) 

o Children learn best in their home environment. 

(Çocuklar en iyi, ev ortamında öğrenirler.)  

 

 Landslide: toprak kayması, heyelan 

o The house was buried beneath a landslide. 

(Ev, heyelan altında kaldı.)  

 

 Flood /flʌd/: sel, sel suları 

o The flood caused widespread destruction. 

(Sel, geniş bir yıkıma sebep oldu.) 

 

o The little girl was in floods of tears. 

(Küçük kızın göz yaşları sel olup aktı.)  

 

 Earthquake /ˈɜːθkweɪk/: deprem 

o The earthquake in 1999 was one of the worst earthquakes in Turkey. 

(1999’daki deprem,  Türkiye’de en kötü depremlerden biriydi.)  

 

 Hurricane /ˈhɜːrəkən/: kasırga, fırtına 

o Hurricanes and tropical storms are almost always named after women. 

(Kasırgalara ve tropic fırtınalara hemen hemen her zaman kadın ismi verilir.) 

 

 volcanic eruption: volkanik patlama 

▪ erupt: patlamak 

o The last volcanic eruption in Mount Hasan happened centuries ago. 

(Hasan Dağı’ndaki son volkanik patlama yüzyıllar önce olmuştur.) 

 

 The Unexpected Danger: beklenmedik tehlike 

o Natural disasters are mostly unexpected dangers. 

 Extensive: geniş, kapsamlı 

▪ Far-reaching 

o The fire caused extensive damage.  

(Yangın, epey zarara sebep oldu.) 

o Extensive research has been done into this disease. 

(Kapsamlı bir araştırma ….) 

 Sweep: süpürmek (süpürge ile), silip süpürmek, önüne katıp götürmek (sel vb.) 
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o A fire swept through the store on Tuesday night. 

 Scream: çığlık atmak, bağırmak 

o When my grandma saw the mouse, she screamed loudly.  

(Fareyi görünce ebem çığlığı bastı.) 

 

 Grab: tutmak 

▪ Seize 

▪ Seize the day (anı yakala) 

 Huge: kocaman, çok büyük 

▪ Enormous 

o There is a really huge amount of money. 

(Bu işte çok deli para var.) 

 

 Magnitude: (deprem vb) büyüklük 

▪ The 99 earthquake was 7.5 magnitude on Richter scale.  

(99 depremi, 7.5 büyüklüğündeydi.)  

 

 Rock: sallamak, sallanmak 

o The boat rocked from side to side in the waves. 

(Bot, dalgaların içinde bir oraya bir buraya sallandı.) 

o She was rocking backwards and forwards in her seat. 

(Koltuğunda ileri geri sallanıyordu) 

o The house rocked when the bomb exploded. 

(Bomba patladığında ev sallandı.) 

o Rocking chair (sallanan sandalye)  

 

• Rock: kaya 

▪ Rocky: kayalık, kaya gibi (Rocky Balboa filminden hatırla) 

 

o The sign said ‘Danger: falling rocks’. 

(Tabelada “Daş düşebülü, ayu çıkabülü” yazyor)  

 

 Power: Güç 

▪ Powerful: güçlü, kuvvetli 

▪ Powerful earthquake: şiddetli deprem 

o He is one of the most powerful directors in Hollywood. 

(Hollywood’daki en güçlü yönetmenlerden biridir.) 

o He was the most powerful man in the country after the king. 

(O, kraldan sonra ülkedeki en güçlü adamdı.) 

o It is a country where religious leaders are often more powerful than politicians. 

(O (ülke), dini liderlerin siyasetçilerden çoğnlukla daha güçlü olduğu bir ülkedir. ) 

o Why are there still so few women in politically powerful positions? 

(Siyasi olarak güçlü yerlerde neden hâlâ bu kadar az kadın var?)  

 

❖ “Siyaset” kelimesi diliimize Arapçadan girmiştir ve o dilde ilk anlamı “at 

bakıcılığı”dır. “Seyis” de aynı kökten ve “at bakıcısı” demek. 

 

 Death /deθ/: ölüm; ölü  

o There were tens of thousands of deaths because of the earthquake. 

(Depremden dolayı on binlerce ölü vardı.) 

o Two children were burnt to death in the fire. 
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(İki çocuk yanarak can verdi.) 

o My grandma’s death shook me deeply. 

(Ebemin ölümü beni derinden sarstı.)  

o I was bored to death. 

(Sıkıntıdan öldüm ya la.)  

 

• Die: ölmek 

• Dead: ölü 

• Kill:öldürmek 

 

 Missing people: kayıp insanlar 

o A unit must be urgently set up for the missing people. 

(Kayıp insanlar için acilen bir birim kurulmalı.)  

 

 Occur /əˈkɜː(r)/: meydana gelmek, olmak 

o Something unexpected occurred. 

(Beklenmedik bir şey oldu.) 

o When the quake occurred, everybody was sleeping.  

(Deprem olduğunda herkes uyuyordu.) 

 

 Frighten /ˈfraɪtn/: korkutmak, ürkütmek 

▪ Terrify, Scare yakın anlamlıdır. 

o Sorry, I didn't mean to frighten you. I just thought you were my grandma. 

(Üzgünüm, seni korkutmak istemedim. Ebem sandım seni.) 

• Frightened: korkmuş, korkan 

▪ Terrified, Scared 

o I was very much frightened when I suddenly saw your grandma at night. 

(Ebeni gece birden karşımda görünce çok korktum.)  

 

• Frightening: Korkunç, korkutucu 

▪ Terrifying, Scaring 

o It's frightening to think it could happen again. 

(Bunun tekrar olabileceğini düşünmek, korkutucu.)  

 What happened: Ne oldu? 

o A: What happened bro? You look really sad. 

(N’oldu kardeşim? Gerçekten üzgün görünüyorsun.) 

o B: I haven’t been able to hear from my grandma for 3 days. 

(Ebemden üç gündür haber alamıyorum.) 

o A: Ahh, again? What a grandma you have! 

(Nasıl bir eben varmış, anlamadım ki) 

 

 Experience /ɪkˈspɪəriəns/: tecrübe; tecrübe etmek, yaşamak 

o We all learn by experience. 

(Hepimiz tecrübeyle öğreniriz.) 

o She didn't get paid much but it was all good experience. 

(Çok para almadı; ama iyi bir tecrübe oldu.) 

o Everyone experiences these problems at some time in their lives. 

(Herkes, hayatının bir döneminde bu problemleri yaşar / tecrübe eder.) 

 

 Waterfall: şelale, çağlayan 
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o Kapuzbasi waterfalls are in Kayseri; you must definitely see. 

(Kapuzbaşı şelaleri, Kayseri’dedir; kesinlikle görmelisi.)  

 

 

❖ Gereksiz Bilgi:  

Şelale kelimesi dilimize Arapçadan girmiştir; çağlayan ise özTürkçedir. 

Şelale kelimesi aslen “kırıldı” gibi bir manası varken çağlayan kelimesi bir 

onomatope yani yansıma sözcüktür.  

 İngilizcesi de gayet manidardır. Şöyle ki water, su; fall da düşmek 

demektir. 

 Ha bir de “Sızıyı gideren su, suyun sızladığını kimseler bilmez.” İsmet 

Özel  

 

 Desert /ˈdezərt/: çöl 

o They travelled many miles across burning desert sands. 

(Yakıcı çöl kumlarında kilometrelerce yolculuk yaptılar. 

o The Sahara Desert 

(Sahra Çölü)  

 

❖ Gereksiz Bilgi: 

Sahra Çölü, dünyanın 3. en büyük çölüdür ve fakat 1. en büyük sıcak çölüdür. 

Ayrıca Sahra kelimesi Arapçada çöller demektir. Yani aslında sahra çölü derken 

çöller çölü deniyor ki o büyüklük de ancak böyle anlatılırdı. Yanlış falan değil, 

artık Sahra, o çölün özel ismi olmuş. Bitti.  

 

 Ocean /ˈəʊʃn/ (oşın): okyanus 

o the depths of the ocean 

(Okyanusun deerinlikleri) 

o People were swimming in the ocean despite the hurricane warning. 

(Fırtına uyarısına rağmen insanlar okyanusta yüzüyordu.)  

 

❖ Gereksiz Bilgi: 

o Türkçe okyanus ile İngilizce ocean kelimesi akrabadır. İkisi de Eski 

Yunanca ōkeanós kelimesinden gelir.  

 

 Jungle /ˈdʒʌŋɡl/ (cangıl): orman, balta girmemiş orman 

o a temple deep in the Brazilian jungle 

(Brezilya ormanlarının derinliklerinde bir tapınak) 

 

 Island /ˈaɪlənd/ (aylınd): ada 

o We spent a week on the Greek island of Kos 

(Yunan adası Kos’ta bir hafta geçirdik)  

• Attention please (Tikkat Tikkat) 

o The correct pronunciation of island is ˈaɪlənd, not island. (Doğru telaffuz 

aylınd’dır, island değil; island ögh kaka.  
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 Rainforest: yağmur ormanı 

o the Amazon rainforest 

 

 continent /ˈkɒntɪnənt/: kıta  

o He crossed a whole continent to find his family. 

(Tüm kıtayı ailesini bulmak için geçti.  

 Population: nüfus 

o One third of the world’s population consume two thirds of the world’s resources. 

(Dünya kaynaklarının 3’te ikisini dünya nüfusunun 3’te biri tüketmektedir.) 

 

• Consume: tüketmek 

• Resource: kaynak 

 Deep: derin 

o This is the deepest lake I have ever seen. 

(Şu ana kadar gördüğüm en derin göl bu.) 

 

• Depth: derinlik 

 Delicious /dɪˈlɪʃəs/: lezzetli 

▪ Tasty  

▪ Yummy  

o Who cooked this? It's so delicious. 

(Bunu kim pişirdi ya? Çok lezzetli.)  

 

 Dangerous: tehlikeli  

▪ Danger: tehlike 

▪ In danger: tehlikede / tehlike içinde 

o I’m not in danger. I am the danger. 

(Yâr, ben belanın ta kendisiyim.)  

 

 Crowded: kalabalık 

o Istanbul is much more crowded than Ankara 

(İstanbul, Ankara’dan çok daha kalabalıktır.)  

 

 Cuisine: Mutfak (bildiğin mutfak değil, yemek çeşitliliği manasındaki mutfaktır) 

▪ Kitchen: Mutfak (evin odası)  

o I don’t know why, but Aksaray doesn’t have its own cuisine. 

(Nedendir bilmem; ama Aksaray’ın kendine has bir mutfağı yok.)  

 

❖ Gereksiz bilgi: 

 İngilizce kitchen kelimesi Latince pişirmek anlamındaki kelimeden evrilmiştir. 

Mutfak kelimesi de öyle, Arapça pişirdi manasındaki kelimeden gelmektedir.  
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 Elegant: şık, çekici, zarif 

o an elegant room/restaurant 

(Şık bir oda / restoran)  

 

❖ Şık kelimesi ilginçtir. Yaygın olarak Türkçede iki anlamda kullanılır.  

o 1. Seçenek manasındadır, A şıkkı, B şıkkı gibi. Bu manası bize Arapçadan 

gelmiştir. Arapçada yardı, böldü manasındaki şakka kelimesinden iki 

olasılıktan biri anlamına gelen şıkk kelimesi oluyor, oradan da bize.Ancak 

bize hiç de iki ihtimal vermiyorlar, 5 şık sunuyorlar nedense.  

o 2. İkinci anlamı ise iyi giyimli, zarif anlamındaki Fransızca chic 

kelimesinden dilimize girmiştir.  

 

 Sorry, I couldn’t get it. Can you repeat it?  

o Üzgünüm, anlamadım. Tekrar edebilir misin?  

 

 Landmark: bir kentin simgesi 

o Taj Mahal is one of the most important landmarks of India. 

(Taj Mahal, Hindistan’ın en önemli simgelerinden biridir.)  

o Please tell me a landmark of your country. 

(Bana ülkendeki bir simgeyi söyler misin lütfen?)  

 

 Man-made Structure: insan yapımı yapı / bina  

o What’s the most interesting man-made structure in the world? 

(Dünyadaki en ilginç insan yapımı yapı nedir?)  

 

 Spice: Baharat  

▪ Spicy: baharatlı 

o They use spice very much in their meals. 

(Yemeklerinde baharatı çok kullanırlar.) 

 

 Coriander: kişniş (bir tür Baharat) 

 

 Ginger: zencefil  

 

 Terrible: berbat, korkunç 

 

▪ Terribly: berbat bir şekilde 

o Your socks smell terrible. 

(Çorapların eşşek ölüsü gibi kokuyor.)  

 

 Wild life: vahşi hayat 

o The wild life has its own balance unless the man intervenes. 

(İnsan müdahale etmese vahşi hayat kendi dengesine sahip aslında.) 

 Polar bear: kutup ayısı 
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▪ Red fox: kızıl tilki 

▪ Seal: fok 

▪ Moose: kanada geyiği 

 Fascinating: büyüleyici, harika 

o What is fascinating is that you have a great voice. 

(Büyüleyici olan, senin harika bir sese sahip olmandır.)  

 Do the washing-up: bulaşıkları yıkamak 

o The chores like doing the washing-up must be shared at home. 

(Bulaşık yıkamak gibi ev işleri, evde paylaşılmalı.) 

 Watch out: dikkat etmek 

o You have to watch out for the bears. 

(Ayılara dikkat etmelisin.)  

 The lowest temperature: en düşük sıcaklık 

o What is the lowest temperature in this city? 

(Bu şehirdeki en düşük sıcaklık nedir?) 

ADJECTIVES WITH -ED AND -ING 

(-ING ve -ED ile biten sıfatlar) 

 

İngilizcede bazı fiiller, sonuna -ed yahut -ing eki alarak sıfat olurlar. Sonuna -ed alanlar 

çoğunlukla kişinin etkilendiği durumları ifade ederken -ing alanlar ise etkileyen durumdadır; mesela 

bored “canı sıkılmış, sıkkın” demekken boring “can sıkıcı” anlamına gelir. Interested ilgilenmek 

demektir; ama interesting “ilginç, ilgi çekici” demektir. Örneklere bakarak daha rahat anlaşılabilir.  

 

o This movie is really amusing.  

(Bu film, çok eğlenceli) 

o Pakize was so amused while watching the movie. 

(Pakize filmi izlerken çok eğlendi.)  

❖ Örneklerden gördüğünüz gibi -ed bir sıfat genellikle bir kişi için kullanılırken 

-ing sıfat etkiliyor. 

o This lesson is so boring. 

(Bu ders çok sıkıcı) 

o I was bored with this lesson so much. 

(Bu dersten çok ama çok sıkıldım.) 

o Şuküfe has been interested in chess for some time. 

(Şuküfe bir süredir satranç ile ilgileniyor.) 

o Chess is an interesting game. 

(Satranç ilginç bir oyun.) 

o Mahmut will be fascinated by your ideas. 

(Mahmut senin fikirlerinle büyülenecek.) 

o Your ideas will be so fascinating. 

(Fikirlerin büyüleyici.) 

o Students are mostly confused with the math problems. 

(Öğrencilerin kafası matematik problemlerinde çoklukla karışır.) 

o The math problems are very confusing; I can’t get them. 

(Matematik problemleri, çok kafa karıştırıcı; anlamıyorum.) 

o That film was so depressing; there was no happy ending. 

(O film çok üzücüydü be, mutlu son falan yoktu ki.) 

o My grandma was really depressed about that film. 

(Ebem filme çok üzüldü.)  
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COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 

 

➢ Bkz: Karşılaştırma, kıyaslama veyahut mukayese 

 

Hayatımızın hemen hemen her aşamasında kıyaslamalar yaparız veya kıyaslamalara maruz kalırız; 

mesela, ailemiz için üst komuşunun oğlu ya da kızı her zaman bizden daha iyidir, daha çalışkandır, 

daha saygılıdır; durum gerçekten öyle mi değil mi bilinmez ve ailemiz için de çok da önemli değildir. 

Hayatta biriyle kıyaslamak yahut kıyaslanmak, kesinlikle çok kötü bir durumdur; ama gramerde o kadar 

da kötü değildir.  

Sınıfımızda Mahmut, Necmi’den daha zeki olabilir, hatta sınıfın en zeki öğrencisi olabilir; ama bu, 

Remzi’nin en çok fotosentez yapan kişi olduğu gerçeğini değiştirmez.  

Türkçemizde kıyaslama yaparken çoğunlukla “daha” ifadesini kullanırız, bir de en. Hatta bazen 

“daha” ifadesini kullanmaya bile gerek yoktur. Örnekleri inceleyelim. 

 

o Benim ebem senin ebenden daha güzel.  

o İstanbul, Ankara’dan (daha) kalabalık.  

o Remzi’den daha çok fotosentez yapan (öğrenci) yok (öyle böyle değil, müthiş fotosentez 

yapıyor.) 

o Dün hava daha soğuktu.  

 

▪ Yukarıdaki örneklerde iki şey, iki insan vb. birbiriyle kıyaslanmış. 

 

o Everest Tepesi, dünyanın en büyük dağıdır. 

o İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehridir. 

o Ebem, bu şehirdeki en güzel kadındır. 

o Bedri, sınıfın en uzun öğrencisidir.  

o Sen en iyisiydin; böyle olmamalıydı. 

o Tuz Gölü ve çevresi, ülkemizdeki en kurak yerdir.  

 

▪ Bu örneklerde de kıyaslama bir grup, bir şehir, bir topluluk vb. içinde 

yapılmıştır. O grubun “en”I belirlenmiştir.  

 

Şimdi gelelim fasulyenin faydalarına. İngilizcede bu kıyaslamaları yapmak için şu kuralları uygularız ki 

zaten biliyor olmalısınız.  

     COMPARATIVES 

 Tall ----- taller  

 Short ---- shorter 

 Big ------ bigger 

 Small ------ smaller  

 Long ------ longer 

 Silly ----- sillier  

 Cold ------ colder 

 Hot ------ hotter  

o Jane is taller than you.  

(Jane, senden daha uzun.)  

o Hey, why is your arm shorter than my arm? 

(Hey, senin kolun neden benim kolumdan daha kısa?) 

o Ohh, look at that. She has a much bigger paunch than you have.  

(Ooo şuna bak! Seninkinden daha büyük bir göbeği var.) 

o Today is colder than yesterday.  

(Bugün, dünden daha soğuk.) 

 

Yanda gördüğünüz gibi kısa sıfatların sonuna “-(e)r” takısı 

ekleyerek daha anlamını veriyoruz. Burada dikkat 

etmemiz gereken, sıfatların bir ya da iki heceli olması. 
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o Aksaray is smaller than many cities in Turkey. 

(Aksaray, Türkiye’deki pek çok şehirden daha küçük.)  

 

 

  Burada şuna dikkat et: İkinci kıyasımıza geçerken arada -den / dan anlamındaki “than” 

ifadesini kullanmamız gerekir.  

 

 Beautiful ------ more beautiful 

 Hardworking ----- more hardworking  

 Expensive ------- more expensive 

 Careful ----- more careful  

 Comfortable ----- more comfortable 

 Dangerous ----- more dangerous  

 Foolish ----- more foolish 

 Generous ------ more generous  

 Handsome ------ more handsome 

 Important ---------- more important  

 

o Her new dress is more beautiful than her old one.  

(Yeni elbisesi eskisinden daha güzel.) 

o Nowadays cities are more attractive than villages.  

(Şehirler günümüzde köylerden daha çekicidir.) 

o Some films are more boring than others.  

(Bazı filmler diğerlerinden daha sıkıcıdır.) 

o He drives a lot more carefully than he used to.  

(O eskisinden çok daha dikkatli araba kullanıyor.) 

 

Burada şuna dikkat et: İkinci kıyasımıza geçerken arada -den / dan anlamındaki “than” 

ifadesini kullanmamız gerekir.  

 

 

SUPERLATIVES 

 

 Tall ---- the tallest 

 Short ---- the shortest 

 Long ------ the longest 

 Small ----- the smallest 

 Big ------ the biggest 

 Cold ------ the coldest 

 Hot ----- the hottest 

 

 

 

 

 

 

Uzun sıfatlarla, ikiden fazla hecesi 

olanlarla, more kullanarak daha anlamını 

veririz.  

Yanda gördüğünüz gibi kısa sıfatların sonuna “-(e)st” 

takısı ekleyerek en anlamını veriyoruz. Burada dikkat 

etmemiz gereken, sıfatların bir ya da iki heceli olması. 

o She is the tallest student in the class. 

(O, sınıftaki en uzun boylu öğrencidir.) 

o This is the shortest person in the city. 

(Bu, şehirdeki en kısa boylu kişidir.) 

o Which is the highest mountain in the World? 

(Dünyadaki en yüksek dağ hangisidir?) 

o Is Erzurum the coldest city in Turkey? 

(Erzurum, Türkiye’deki en soğuk şehir mi?)  

o Today is the hottest day this year. 

(Bugün, bu yıl yaşanan en sıcak gün.) 
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 Beautiful ----- the most beautiful  

 Handsome ----- the most handsome 

 Expensive ----- the most expensive 

 Comfortable ------ the most comfortable  

 Important ----- the most important 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Exceptions (İstisnalar): Maalesef bazı sıfatlar yukarıda sayılan kurallara uymaz. Yani sonuna -

er / est ya da önüne more / the most almaz. Birkaç tanesine değinmemiz yeter de artar.  

 Good  better  the best 

 Bad  worse the worst 

 Far farther / further the farthest / the furthest  

 Little  less  the least 

 

o They are much better at English than you are. 

(Onlar İngilizcede sizden çok daha iyiler.)  

o Bedriye is my best friend in the class. 

(Bedriye sınıftaki en iyi arkadaşım.) 

o Transformers is much worse than Spiderman 

(Transformers, Spiderman’den çok daha kötü) 

o Can you please tell me the farthest place you know? 

(Bildiğin en uzak yeri söyleyebilir misin?) 

o Thinking what could be the worst that could happen, this happened. 

(En kötü ne olabilirdi ki diye düşünürken bu oldu.) 

 

 

 

 

 

 

Uzun sıfatlarla, ikiden fazla hecesi 

olanlarla, the most kullanarak en 

anlamını veririz.  

o My grandma is the most beautiful woman in Aksaray. 

(Ebem Aksaray’daki en güzel kadındır.) 

o He has the most expensive car in the city. 

(Şehirdeki en pahalı arabaya o sahip.) 

o This is the most comfortable I have ever sat. 

(Bu, şu ana kadar oturduğum en rahat koltuk) 

o You’re the most important person in this company. 

(Sen bu şirketteki en önemli kişisin.)  
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SUBJECT : Comparatives and Superlatives 

 

A) Fill in the blanks with the adjectives in brackets: 

 

1. Tom is ……………………… his brother. (old) 

2. This problem is ……………. that problem. (easy) 

3. John is ……………………. boy in our class. (tall) 

4. My friend is ………………. my sister. (fat) 

5. My room is …………  room in our house. (small) 

6. Konya is ………………… city in Turkey. (large) 

7. The Kızılırmak is……… river in Turkey. (long) 

8. Madonna is ……………….. Sandra. (popular) 

9. My English is …………….. your English. (good) 

10. The weather today is ………………. the weather yesterday. (bad) 

11. This garden is ……………………….. that garden. (large) 

12. Elizabeth is ……………………. girl in our group. (beautiful) 

13. I am ……………………………… girl in the class. (short) 

14. What is ………………………….. film on TV today? (funny) 

15. Who is …………………………… girl in your class? (pretty) 

 

B) Fill in the blanks as in the example: 

 

     I went on holiday last year but it was a disaster! My hotel room was .. smaller than … (small) 

the one in the photograph in the brochure. I think it was ……………………………… (small) room in the hotel. 

The weather was terrible too. It was ………………………………… (cold) in England. The beach near the hotel 

was very dirty – it was ……………………………….. (dirty)  all the beaches on the island. The food was 

…………………………………………. (expensive) 

I expected and I didn’t have enough money. One day I went shopping in a big department store and I broke a vase. 

It was …………………………………………………… ( expensive) vase in the whole shop. But 

………………………………………. (bad) thing all was that I lost my passport and I couldn’t go back home. It 

was ………………………………………….. (horrible) 

holiday all my life. 

 

C) Complete the sentences: 

 

                              DAVID                               TOM                                  GEORGE 

 

      Age                    25                                     30                                          35 

      Weight               70 kgs                              72 kgs                                    75 kgs 

      Height                1.68                                  1.72                                       1.80 

      Salary                 $800/month                      $1000/month                        $1500/month 

      House                 3 rooms                            4 rooms                                 5 rooms 

 

1. (young)  David is ….. younger than ….  Tom and George. 

2. (old)       George and Tom are ………………………… David. 

3. (heavy)   George is the ……………………………………. all. 

4. (light)     Tom is ……………………………………. George. 

5. (tall)        Tom is ……………………………………… David. 

6. (tall)        George is …………………………………… all. 

7. (old)        George is …………………………………… Tom. 

8. (little)      David gets ………… money …………. Tom. 

9. (much)    George gets ………….. money …………. Tom. 

10. (small)    David’s house is ………………………. Tom’s. 

11. (big)        George’s house is………………………….. all. 

12. (big)        Tom’s house is ……………………….. David’s. 
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 Read the passage: 

 

      Mr. and Mrs. Smith are now flying to Canada. Miss Bennet is their stewardess. She is very talkative and 

friendly. She is showing Mr. and Mrs. Smith some pictures of her family and her best friend. 

 

      Miss Bennet:  This is my best friend. Her name is Tina. 

      Mrs. Smith  :  She is very pretty. Is she older or younger than you? 

      Miss Bennet:  She is one year younger. 

      Mrs. Smith  :  Aren’t you thinner than she is? 

      Miss Bennet:  Yes, I am. Tina loves to eat very much. 

      Mrs. Smith  :  So do I. I hope it will be time for lunch soon. 

 

                                

                                                     Age             Height           Weight 

                      Miss Bennet            21                 1.73               57 kg 

                      James Bennet          23                 1.82               76 kg 

                      Tina Robbins          20                 1.68               61 kg 

 

D) Look at chart. Compare Miss Bennet with her brother and her best friend Tina   

     Robbins: 

     Example:     (Miss Bennet / tall / Tina Robbins) 

                            Miss Bennet is taller than Tina Robbins. 

 

1. (Miss Bennet / short / her brother James) 

…………………………………………………………………………………….. 

2. (James / tall / her sister) 

……………………………………………………………………………………. 

3. (Miss Bennet / old / her best friend) 

……………………………………………………………………………………. 

4. (Her best friend / young / Miss Bennet) 

……………………………………………………………………………………. 

5. (Miss Bennet / short / her brother) 

……………………………………………………………………………………. 

6. (Her brother / tall / Miss Bennet) 

……………………………………………………………………………………. 

7. (Miss Bennet / fat / Tina) 

…………………………………………………………………………………… 

8. (Tina / slim / Miss Bennet) 

…………………………………………………………………………………… 

9. (Miss Bennet / slim / her brother) 

…………………………………………………………………………………… 

10. (Her brother / fat / Miss Bennet) 

…………………………………………………………………………………… 
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HAVE TO / HAS TO 

ZORUNDA OLMAK 

İngilizcede yapmak zorunda olduğumuz / olmadığımız işleri anlatırken have to /has to yapısını kullanırız.  

 

o People have to drink water 

)İnsanlar su içmek zorundadır.) 

o Lance has to work 

Lance çalışmak zorundadır.) 

o Does she have to work tonight? 

(O bu gece çalışmak zorunda mı? 

o What time do you have to work? 

(Ne zaman çalışmak zorundasın?) 

o Why did you have to work today? 

(Bugün neden çalışmak zorundaydın?9 

o I don’t have to work today. 

(Bugün çalışmama gerek yok.) 

o  He doesn’t have to go home 

(Eve gitmek zorunda değil.) 

o The bus was early. We didn’t have to wait.  

(Otobüs erken geldi. Beklemek zorunda kalmadık.) 

o What do you have to do next week? 

(Gelecek hafta ne yapmalısın?) 

o People have to sleep. 

(İnsanlar uyumak zorundadır.) 

o You don’t have to come to my party if you don’t have time.  

)Eğer vaktin yoksa partime gelmek zorunda değilsin.)  

 

 Have to / has to ifadesinin olumsuzu don’t have to / doesn’t have to ifadesidir ve zorunluluğu ortadan 

kaldıran bir durum bildirir. Yapmak zorunda değilsin, yapmana gerek yok anlamını verir.  

 

 

❖ Şu üç örneğe bir göz atın: Genel itibariyle bahsetmek gerekirse 

o You should sleep now. (Şimdi uyumalısın, uyursan iyi olur, uyumazsan da sen 

bilirsin.) 

o You must sleep now. (Şimdi uyumalısın, uyursan senin için çok iyi olur; 

uyumazsan sorun olabilir senin için.)  

o You have to sleep now. (Şimdi uyumalısın, uyumak zorundası. Hele bi’ uyuma da 

göreyim, eşşek gibi uyuyacaksın.)  

 


