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“Be” Fiili-Alıştırmalar 

 

Artık “be” fiilinin ne şekilde kullanıldığını biliyorsun. Hızlı 
konuşabilmek için “be” fiilinin I, he, she, Mert, we gibi öznelerle nasıl 
değiştiğini düşünmeden söyleyebilmelisin. Bu da konuşma pratiği 
yaparak olabilir. 

Bu alıştırmanın amacı, am, is ve are kısımlarını kafanda otomatik hale  
getirmek. Amacın, “I am sick” veya “He is very happy” gibi cümleler 
kurarken “I am” ve “He is” gibi kısımları düşünmemek çünkü 
konuşma esnasında bu kuralları düşünecek lüksün yok. 

Bu alıştırmayı, o kısımları düşünmeden söyleyebilmeye başlayana kadar 
tekrar etmelisin. Bu çok önemli. Eğer akıcı konuşmak istiyorsan bu 
aşamayı geçmek durumundasın. Kuralları bilmek de önemli ama en 
önemli şey, kuralları düşünmeden konuşmak. 

 

Alıştırma 

Bu alıştırmada kendi kendine konuşmanı isteyeceğim. O yüzden, boş ve 
sessiz bir odaya geçmen iyi olacaktır. Alıştırmada, kendi kendine kaç 
yaşında olduğunu, mesleğini, mutlu, üzgün, sinirli, heyecenlı v.b 
olduğunu anlatmanı istiyorum. Bunu sesli bir şekilde yapmalısın. 

Burada önemli olan nokta, öznelerin “be” fiilini nasıl değiştirdiğini 
ezberlemek ve otomatik hale getirmek. Bu hızlı, Türkçe düşünmeden ve 
takılmadan konuşabilmenin ilk adımları. 

Bilmediğin kelimeler varsa, tureng.com dan kelimeyi yazarak 
İngilizcesini bulabilirsin. Buna ek olarak, eğer anlamadığın veya tam 
kuramadığın cümle olursa her zaman bana site üzerinden mesaj 
atabilirsin. Kısa sürede sana dönüş yapacağım. 

Örnek bir alıştırmaya bakalım. Senin de kendi cümlelerini kullanarak 
bu alıştırmayı yapmanı istiyorum. 
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1) I’m Mehmet. I’m 30 years old. I’m happy and I’m excited. I am a 
doctor. I am tired. Sometimes I am sad. Sometimes I am angry. 

Daha sonra bunu olumsuz olarak anlatmanı istiyorum; 

I’m not Mehmet. I’m not 30 years old. I’m not happy and I’m not 
excited. I’m not a doctor. I’m not tired. Sometimes I am not sad. 
Sometimes I am not angry. 

Not:Videoda da dediğim gibi “I am” şeklinde de konuşabilirsin “I’m” şeklinde 
de. 

Genelde insanlar, daha rahat olduğu için, “I’m” demeyi tercih ediyor. 

 

Şimdi aynı cümleleri “you” kullanarak kuralım. 

2) You are Mehmet. You are 30 years old. You are happy and you are 
excited. You are a doctor. You are tired. Sometimes you are sad. 
Sometimes you are angry. 

Olumsuz; 

You aren’t Mehmet. You aren’t 30 years old. You aren’t happy and you 
aren’t excited. You aren’t a doctor. You aren’t tired. Sometimes you 
aren’t sad. Sometimes you aren’t angry.
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Şimdi aynı cümleleri “he ve she” kullanarak kendi kendine sesli olarak 
anlatmanı istiyorum; 

3) He is Mehmet. He is 30 years old. He is happy and he is excited. He 
is a doctor. He is tired. Sometimes he is sad. Sometimes he is angry. 

Olumsuz olarak; 

He isn’t Mehmet. He isn’t 30 years old. He isn’t happy and he isn’t 
excited. He isn’t a doctor. He is not tired. Sometimes he isn’t sad. 
Sometimes he isn’t angry. 

 

Şimdi özneyi “she” yaparak anlatmanı istiyorum; 

4) She is Canan. She is 30 years old. She is happy and she is excited. 
She is a doctor. She is tired. Sometimes she is sad. Sometimes she is 
angry. 

Olumsuz olarak; 

She isn’t Canan. She isn’t 30 years old. She isn’t happy and she isn’t 
excited. She isn’t a doctor. She isn’t tired. Sometimes she isn’t sad. 
Sometimes she isn’t angry. 

 

Sırada özneyi “they” yapmak var; 

5) They are Mehmet and Mustafa. They are 30 years old. They are 
happy and they are excited. They are doctors. They are tired. 
Sometimes they are sad. Sometimes they are angry. 

Şimdi olumsuz; 

They aren’t Mehmet and Mustafa. They aren’t 30 years old. They 
aren’t happy and they aren’t excited. They aren’t doctors. They aren’t 
tired. Sometimes they aren’t sad. Sometimes they aren’t angry. 
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Son olarak özneyi “we” yapalım; 

6) We are Mehmet and Mustafa. We are 30 years old. We are happy 
and we are excited. We are doctors. We are tired. Sometimes we are 
sad. Sometimes we are angry. 

Olumsuz; 

We aren’t Mehmet and Mustafa. We aren’t 30 years old. We aren’t 
happy and we aren’t excited. We aren’t doctors. We aren’t tired. 
Sometimes we aren’t sad. Sometimes we aren’t angry. 

 

Bu alıştırmayı değişik insanları anlatarak veya aynı şeyleri kendi 
kendine anlatarak tekrar edebilirsin. Önemli olan nokta, özneden sonra 
am, is veya are kelimelerinden hangisinin geldiğini düşünmeden 
rahatlıkla konuşabilmek. Bunu yapabilene kadar alıştırmayı düzenli 
aralıklarla tekrarla. 


	Alıştırma

