
MODALS



İngilizce Modals, gramatik olarak yardımcı fiil sınıfına girer. Örneğin, can, may,
could, may.. Bunlar birer yardımcı fiildir. Peki İngilizce modal’ların Türkçe karşlığı

nedir?
Modals’ları kafa karıştırmaması açısından Türkçe’deki “kipler” olarak

sınırlandırabiliriz. Kipler genel anlamda fiilere gelen, ihtimal, gereklilik ve yeterlilik
belirten ifadelerdir.Şimdiki zamanda olumlu cümlelerde “modal + fiil”, olumsuz
cümlelerde “modal + not + fiil” ve soru cümlelerinde “modal + özne + fiil” kalıbı

kullanılır.
Örneğin Ben yü-ze-bi-li-rim – I can swim.

Türkçe cümlede yüzebildiğimizi belirtmek için -ebilmek  ifadesini kullandık .
İngilizce’de ise -ebilmek anlamını verebilmek için can kullandık. Özetle, İngilizce

modallar yetenek,zorunluluk, olasılık, kararlılık, izin verme, izin isteme, akıl yürütme,
öneri ve gereklilik belirtirken kullanılan yardımcı fiillerdir.

İngilizce Modals Nedir?



1. Üçüncü tekil şahıslarda (he, she, it) modal’lara –s konmaz. Ayrıca –ing ya da –ed
almazlar:
-He may know my phone number.
Telefon numaramı bilebilir. (= He mays … denmez)
2. Soru ve olumsuz cümlelerde söz konusu modal başa getirilir ya da kendisinden
sonra not eklenir. Do, did gibi yardımcı fiiller kullanılmaz. Bu kural, gerçek modal’lar
(can, could, should …) için geçerlidir. Gerçek modal olmayıp modal’a benzeyenler
(have to, had to …) ise do, did yardımcı fiilleriyle soru ya da olumsuz yapılırlar. Soru
takıları ve kısa cevaplar için de durum aynıdır:
-Can you ski?
Kayak yapabiliyor musun?
3. Modal’lardan sonra fiilin yalın biçimi gelir:
I must water the plants today.
Bugün çiçekleri sulamam gerek.
Yalnızca will, shall ve would özneyle kaynaşabilir. Diğerleri ayrı ayrı yazılmalıdır:
I’ll call you soon.
Seni yakında ararım. (= I will …)
4. İki modal bir arada kullanılmaz. Örneğin ‘I will can drive’ denmez. Onun yerine ya ‘I
will drive’ ya da ‘I can drive’ denmelidir.





✓ Yüksek bir olasılıktan ve tahminden bahsedilirken
kullanılır.
- He may come tonight.
O bu gece gelebilir.
- He may go abroad next year.
O önümüzdeki yıl yurt dışına gidebilir.
✓ Ricada bulunurken kullanılır.
- May you take me to the theatre?
Beni tiyatroya bırakabilir misin?
✓ İzin istemek ve izin vermek için kullanılır.
- May ı go out ?
Dışarı çıkabilir miyim?
- You May go out?
Dışarı çıkabilirsin.

May Kullanımı



Must Kullanımı
✓ Gereklilik belirtir.
- You must finish your home works.
Ev ödevlerini bitirmelisin.
✓ Olasılık belirtir.
- They must be very happy.
Onlar çok mutlu olmalılar.
✓ Zorunluluk söyleyen kişiyle ilgilidir, dışarıdan
herhangi bir baskı yoktur.
- We must study hard.
Sıkı çalışmalıyız.
- I must keep my room cleaner.
Odamı temiz tutmalıyım.
✓ Kesinlik belirtir.
- This must ve mine.
Bu benimki olmalı.



✓ Yetenek,beceri (- ebilmek )anlamına gelir.
 - They can cook very well
Onlar çok iyi yemek yapabilirler.
- Can they cook very well?
✓  Rica anlamı katar.
 - Can you help me?
Bana yardımcı olabilir misin?
✓ İzin almak için kullanılır.
- Mom, can I go to cinema with my friends?
Anne, arkadaşlarımla sinemaya gidebilir miyim?
✓ Öneri sunmak için kullanılır.
- Can we do our homeworks?
Ev ödevlerimizi yapabilir miyiz ?
✓ Olasılıkta bulunmak için kullanılır.
- I can go to London for holiday this year
Bu yıl tatile Londra’ya gidebilirim.
 

 Can Kullanımı



Should Kullanımı
✓ Tavsiyede bulunmak için kullanılır.
- You should eat less as you are very fat.
Çok şişman olduğun için daha az yemelisin.
- You should see a doctor.
Bir doktora gitmelisin.
- I am sorry that this should have happened.
Böyle olduğu için üzgünüm.
- He suggested that we should go.
Gitmemiz gerektiğini söyledi.
✓ Zorunluluk anlamı vardır.
- I should be at the school at 8.00
8.00'da okulda olmalıyım.
✓ Soru anlamında da kullanılabilir.
- Should I go out ?
Dışarı çıkabilir miyim ?
 



Ought To Kullanımı
✓Tavsiyede bulunmak için kullanılır. Should ile aynı anlama gelir, fakat kullanım
sıklığı should ‘a göre daha azdır.
- You are getting fat. You ought to run every morning.
Şişmanlıyorsun. Her sabah koşmalısın.
-You ought to see a doctor.
Bir doktora gitmelisin.
-You ought to improve your English before going to work in London.
Londra’ya çalışmaya gitmeden önce İngilizceni geliştirsen iyi olur.
-You ought to see her new film.
Onun yeni filmini git gör.
✓ Görev ve gereklilik anlamı vardır.
-We ought to tidy up before we go home.
Eve gitmeden önce ortalığı toplamalıyız.
✓ Akıl yürütme anlamı vardır.
-If he started at 9, he ought to be here by now.
9’da başladıysa şimdiye kadar burada olması lazım.



Have To Kullanımı
✓ Zorundalık belirtir.
-We have to leave soonest.
En kısa sürede çıkmalıyız.
-I have to go.
Gitmem gerek.
✓ Gereklilik anlamı vardır.
-Students have to study gör their exams.
Öğrenciler sınavlarına çalışmalılar.
✓ Kesinlik anlamı vardır.
-This have to be yours.
Bu seninki olmalı.
-I have to go to work by bus tomorrow.
Yarın işe otobüsle gitmek zorundayım.
✓ Akıl yürütme anlamı vardır.
-This has to be part of the original manuscript.
Bu, orijinal yazının parçası olsa gerek.



Will Kullanımı
✓ Gelecekle ilgili o an alınan kararları belirtir.
-I will never forget you!
Seni asla unutmayacağım!
✓ Gelecekte olacak olan bir şeyden bahsederken kullanılır.
-I will be at the school at 8.00.
8.00'da okulda olacağım.
✓ Söz verirken kullanılır.
-I will take care of you, don't worry.
Sana ben bakacağım, endişelenme.
✓ Rica etmek için kullanılır.
-Will you turn down the radio?
Radyonun sesini kısar mısın?
✓ Olasılık belirtmek için kullanılır.
-They will get divorced within a few months.
Onlar birkaç ay içerisinde boşanırlar.



✓ Emir verirken kullanılır.
-No one will use a dictionary during the exam!
Sınavda kimse sözlük kullanmayacak!
✓İkramda bulunurken kullanılır.
-Who will have şoke coffe?
Kim biraz kahve içer?
✓ Alışkanlık cümlelerinde kullanılır.
-She will listen to CDs, alone in her room, for hours.
Odasında tek başına saatlerce CD dinler.
-He will watch tv every night.
Her gece televizyon seyreder.
- He'll always talk for hours if you give him the chance.
Ona fırsat verirsen saatlerce konuşur.
✓ İstek anlamında kullanılır.
-He'll do anything for money.
Para için herşeyi yapar.
✓ Reddetme anlamı vardır.
-I will not discuss this with you.
Bunu seninle tartışmayacağım.



✓ Niyet anlamı vardır.
- I will write to my folks.
Arkadaşlarıma yazacağım.
✓ Tahmin belirtir.
-I think GS will win the matc.
Bence maçı Galatasaray kazanacak.
✓ Beklenti ve Mantıksal Sonuç vardır.
-Oil will float on water.
Yağ suyun üzerinde yüzer.
-Truth will out.
Gerçekler mutlaka ortaya çıkar.
- Boys will be boys.
Erkek çocukları böyle davranır.
✓ Durum belirtir.
-Truth will out.
Gerçekler mutlaka ortaya çıkar.
- Boys will be boys.
Erkek çocukları böyle davranır.



Would Kullanımı

 

✓Will kipinin geçmiş zaman halidir.
-I would ne an architect.
Bir mimar olacaktım.
-My mother would take me to the library every monday when I was child.
Ben çocukken annem her pazartesi beni kütüphaneye götürürdü.
✓ Rica ya da teklif anlamında kullanılır.Will ‘den daha kibar anlam içerir.
-Would you please give me a glass of water?
Bana bir bardak su verebilir misiniz?
-Would you like me to come with you?
Sizinle gelmemi ister misiniz?
✓ Gerçeğe aykırı geniş zamanda kullanılır.
- I would eat less if I were you.
Yerinde olsam daha az yerdim.
- She wouldn't tell me her name.
Bana ismini söylemedi.



✓ Reddetme anlamı vardır.
-She wouldn't tell me her name.
Bana ismini söylemezdi.
-He wouldn’t tell me his number.
O bana numarasını söylemezdi.
✓ Varsayım cümlelerinde kullanılır.
-I would like to buy a car sometime.
Bir gün bir araba almak isterim
-If I had a lot of money I would like to own a boat one day.
Eğer bir gün çok param olursa bir tekne sahibi olmak isterim.
✓ Soru sorarken kullanılır.
-Would you like salad?
Salata ister misin?
✓ Who, what where, when, why ve how ile kullanılan sorularda yer
alır.
-How would you do that?
Bunu nasıl yaparsın?



Might Kullanımı
✓ May'in geçmiş halidir.
-It might rain last night.
Dün gece yağmur yağabilirdi.
-You might get drowned in sea yesterday.
Dün denizde boğulabilirdin.
✓ Olasılık belirtir (may’e göre daha zayıf).
-He might get there in time but I can’t be sure.
Oraya zamanında varabilir ama emin olamıyorum.
-I might come and visit you in America next year if I can save enough money.
Yeterli para biriktirebilirsem önümüzdeki yıl Amerika’ya seni görmeye gelebilirim.
✓ İzin isteme, rica anlamı vardır.
-Might I make a suggestion?
Bir öneride bulunabilir miyim?
-I wonder if I might have a quick look at your newspaper?
Gazetenize hemencecik bir göz atabilir miyim acaba?



✓ Dolaylı anlatımda (reported speech) may yerine kullanılır.
-He says it may rain tomorrow. / He said it might rain tomorrow.
Yarın yağmur yağabileceğini söylüyor. / Yarın yağmur
yağabileceğini söyledi.
✓ Geçmişle ilgili olasılık ifade etmek için kullanılır. Olasılığın
gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmez.
-The boss isn’t in the office. He might have gone home.
Patron ofiste değil. Eve gitmiş olabilir.
-Don’t blame him. It might have been an accident.
Onu suçlama. Bir kaza olmuş olabilir.
✓ Geçmişte gerçekleşmemiş bir olasılığı anlatır.
-Driving so fast, he might have had a nasty accident.
Bu kadar hızlı araba kullandığı için kötü bir kaza geçirebilirdi.
-If we had taken the other road, we might have arrived earlier.
Diğer yoldan gitseydik daha erken varabilirdik.u kadar hızlı araba
kullandığı için kötü bir kaza geçirebilirdi.



✓ Geçmişte yapılmamış bir iş için duyulan
kızgınlığı anlatır.
-The student was so rude...he might have
apologized!
Öğrenci çok kabaydı...özür dileyebilirdi.
-Well, you might have told me before!
Önceden bana haber verebilirdin!
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Could KullanımıCould Kullanımı
Could Kullanımı
✓ Rica izin anlamında kullanılır.
-Could Ispeak to the manager, please?
Müdürle konuşabilir miyim lütfen?
✓ Olasılık belirtir.
-You could be right, I suppose.
Bence haklı olabilirsin.
-The discovery of the drug could be an important step in our fight against
cancer.
İlacın bulunması, kanserle mücadelemizde önemli bir adım olabilir.
✓ Öneri anlamı vardır.
-We could go for a drink after work tomorrow, if you like.
İstersen yarın işten sonra iki tek atmaya gidebiliriz.
✓ Geçmişte yetenek anlamı belirtir.
-My father could speak four languages.
Babam dört dil konuşabiliyordu.



!!! Bu kural, see, hear, taste, feel, smell, understand, remember, guess
fiillerinde geçerli değildir. Yani bu fiiller, could ile her iki anlamda da
kullanılabilirler.
-I could understand everything the boss said.
Patronun dediği her şeyi anlayabildim.
✓ Dolaylı anlatımda (reported speech) can yerine.
-He says he can drive. / He said he could drive.
Araba kullanabildiğini söylüyor. / Araba kullanabildiğini söyledi.
✓ Geçmişte gerçekleşmemiş ya da mümkün olamayan durumları
anlatırken could have+past participle kullanılır.
-The supermarket was closed yesterday. I couldn’t have bought milk.
Süpermarket dün kapalıydı. Süt alamazdım./Süt almam olanaksızdı.
-Patrick was sick all last week. He couldn’t have come to class.
Patrick geçtiğimiz hafta boyunca hastaydı. Derse gelemezdi.
 



-When I was younger, I could stay up all night and not get tired, but I can’t do
it now.
Gençken bütün gece uyumaz ve de hiç yorulmazdım, ama artık öyle
yapamıyorum.
!!! Ancak geçmişte tek bir durumdan söz edilen olumlu cümlelerde could
yerine was/were able to, managed to ya da succeeded in kullanılır. Olumsuz
cümlelerde, her iki anlamda da couldn’t kullanılabilir.
-The car’s brakes failed and the driver managed to avoid ploughing into a
group of children at the bottom of the hill.
Arabanın frenleri patladı ve sürücü, yokuşun aşağısındaki çocukları
ezmekten son anda kurtuldu.
-I managed to get 20 % off the price.
Fiyatı % 20 indirtebildim/% 20 indirimli alabildim.
-Well done, Richard, with a single remark you succeeded in offending just
about everybody in the room!
Bravo Richard, tek bir sözle odadaki hemen herkesi gücendirmeyi başardın!



!!! Bu yapı, kişileri bir şey yapmadıkları için eleştirmekte
de kullanılır.
-You could have helped me why did you just sit and
watch?
Bana yardım edebilirdin niye sadece oturup seyrettin?
!!! Ayrıca, olmayacağını baştan kabullendiğimiz
durumlarda da kullanılır.
-I couldn’t have won, so I didn’t go in for the flower-
arranging competition.
Kazanamazdım, bu yüzden de çiçek düzenleme
yarışmasına katılmadım.



Had Better Kullanımı
✓ Önemli uyarılarda bulunmak için kullanılır. Should ve Ought to’ya göre tavsiyenin önemi çok daha
fazladır. Şimdiki zamanı ifade eder!
Olumlu Cümle   : Özne + had better + fiil 1. hali.
-Had better get your umbrella before you leave home.
Evden çıkmadan önce şemsiyeni almalısın.
-You had better be there.
Orada olsan iyi edersin.
-The sink is leaking.You had better get it fixed.
Lavabo akıtıyor. Tamir ettirmelisin.
-You have an exam tomorrow.You had better study for it.
Yarın bir sınavın var. Çalışmalısın.e
Olumsuz Cümle: Özne + had better not + fiil 1. hali.
-You had better not lose some weights.
Birkaç kilo vermemelisin.
Kısaltma : 'd better
-You'd better go now.
Gitmelisin.
✓ Tavsiye anlamı belirtir.
-We had better go early if we want to find a good car.
İyi bir araba bulmak istiyorsak oraya erken gitsek iyi olur.
-You'd better no be late.
Geç kalmasan iyi olur.



✓ Öneri de bulunurken ve fikir sorarken kullanılır.
-Shall we come with you?
Seninle gelelim mi?
-Shall we go to the cinema?
Sinemaya gidelim mi?
-Shall I do the washing-up?
Çamaşırı ben yıkayayım mı?
-What shall we do this weekend?
Bu hafta sonu ne yapalım?
✓ Gelecek zamanı anlatır.
-We shall let you know as soon as there’s any news.
Bir haber çıkar çıkmaz sana haber vereceğiz.
✓ Emir, yasaklama, tehtit, talimat belirtir.
-Candidates shall remain in their seats until all the papers have been
collected.
Tüm kâğıtlar toplanıncaya dek adaylar yerlerinden kalkmayacaklardır.

Shall Kullanımı



-He shall do as he is told
Kendisine denileni yapacak.
-You shall be fired if you do that again.
Bunu tekrar yaparsan kovulacaksın.
✓ Çaresizlik anlamında kullanılır.
-Unfortunately, he shall become my enemy.
Maalesef, o düşmanım oldu.
✓ Söz vermek anlamında kullanılır.
-I shall never forget you.
Seni asla unutmam.
✓ Kanun metinlerinde kullanılır.
-The landlord shall maintain the equipment in good repair.
Ev sahibi ekipmanı iyi durumda bırakmalıdır.
✓ Israr anlamında kullanılır.
-You shall obey my order
Emirlerime uyacaksın.



EXERCİSE
1. You_____listen to the teacher. = Öğretmeni dinlemelisin.
a-)must
b-)can
2. You_____park here. = Buraya park edemezsin.
a-)can't
b-)won't
3. People_____waste food. = İnsanlar yiyecekleri boşa harcamamalılar.
a-)couldn't
b-)shouldn't
4. _____it snow tomorrow? = Yarın kar yağacak mı?
a-)will
b-)would
5. _____I have a coffee, please?
a-)must
b-)could



6. You_____do more exercise.= Daha fazla egzersiz yapmalısın.
a-)should
b-)would
7. You_____drink alcohol. = Alkol almamalısın.
a-)couldn't
b-)mustn't
8. _____you play the guitar? = Gitar çalabilir misin?
a-)shall
b-)can
9. _____you like to go by train? = Trenle gitmek ister misin?
a-)could
b-)would
10. I_____play tennis tomorrow. = Yarın tenis oynamayacağım.
a-)won't
b-)shouldn't



QUİZ
1. Nadal ___ play tennis very well.
a-)can
b-)will
c-)would
d-)shall
2. ___ like another drink?
a-)could
b-)should
c-)would
d-)may
3. If you go to Egypt, you ___ take a camera.
a-)must
b-)should
c-)would
d-)might



4. You ___ talk loudly in the library.
a-)couldn't
b-)mustn't
c-)wouldn't
d-) shouldn't
5. ___ I borrow your pencil?
a-)must
b-)will
c-)shall
d-)May
6. I ___ speak English when I was younger.
a-)mustn't
b-)shouldn't
c-)couldn't
d-)wouldn't



7. Excuse me. ___ I use this computer?
a-)will
b-)would
c-)may
d-)should
8. You ___ be over sixteen to drive a motorbike.
a-)would
b-)must
c-)will
d-)May
9. It's quite late. My parents ___ be sleeping. I suppose.
a-)shall
b-)would
c-)might
d-)can


