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FOREWORD 

 

This is the first volume of We are Learning Turkish (Türkçe Öğreniyoruz), a complete course in 

Turkish comprises four volumes. Each volume has 10 chapters that aim to help students 

understand, write, read and speak the Turkish language through a step by step approach.  

 

The format of We are Learning Turkish has been modelled after the Lado English Series (© 

1980): 

1- Each chapter begins with a short conversation and some exercises in order to prepare students 

for the context of that chapter. 

2- Each chapter contains three to five grammar topics titled Ders, each following with exercises 

to help students become familiar with the grammar they have just studied. 

3- Each chapter has a short dialog called Konuşma (Speak) that gradually becomes more 

extensive for students to read and practise the daily spoken Turkish. 

4- Okuma (read) at the end of each chapter offers contextual and some interesting topics about 

the Turkish culture, people and country. 

 

The chapters 4 to 12 also include a list of new words to help students concentrate on learning but 

after chapter 12, students are encouraged to use a dictionary, which is also an important learning 

tool. 

 

The author began to teach Turkish in 1982 using the available text books then. Although the idea 

to write a different text book developed shortly after the early years, the project was postponed 

until 2007 after the author and his family had immigrated to Canada in 2005. The teaching 

method of We are Learning Turkish (Türkçe Öğreniyoruz) was tested through countless students 

and the positive feedback encouraged the author to publish it finally. 

 

Bekircan Tahberer 

2015 Vancouver, BC 

Canada 
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TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 

 

1. BÖLÜM 

 
BİR ARKADAŞI TANIŞTIRMA 

 

Ali:  Linda, bu Ahmet’tir. 

 Ahmet bir öğrencidir. 

 O Türk’tür. 

 Ahmet, bu Linda’dır. 

 Linda bir turisttir. 

 O Kanadalı’dır. 

ALIŞTIRMALAR 
 

1-İpuçlarını kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun.  

 

Linda, bu Ahmet’tir. 

Ahmet, bu Linda’dır. 

 

Mary, ……………………………………………………………………………….…….…….... 

Deniz,………………………………………………………………………….………………….. 

 

June, …………………………………………………………………………………………….... 

Hüseyin, …………………………………………………………………………..…………….... 

 

Ali, ……………………………………………………………………………………...……….. 

Julia, …………………………………………………………………………………...……..….. 

John, ……………………………………………………………………………………….….….. 

Ayşe, ………………………………………………………………………………………..…….. 

 

Michael, ……………………………………………………………………………………….….. 

Fatma, …………………………………………………………………………………………….. 
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Mary, …………………………………………………………………………………..………….. 

Mehmet, ……………………………………………………………………………….………….. 

 

2- Ahmet bir öğrencidir. O Türk’tür. 
 

Linda / öğretmen / Kanadalı ……………………………………………………………………… 
 

Mary / sekreter / Amerikalı ……………………………………………………………………… 
 

Ali / mühendis / Türk  ……………………………………………………………………… 
 

Ayşe / doktor / Mısırlı  ……………………………………………………………………… 
 

John / turist / İngiliz  ……………………………………………………………………… 
 

Hüseyin / ressam / Türk ……………………………………………………………………… 
 

Michael / şoför / İngiliz ……………………………………………………………………… 
 

Deniz / piyanist / Türk ……………………………………………………………………… 
 

June / yazar / Kanadalı ……………………………………………………………………… 
 

Fatma / hemşire / Suriyeli ……………………………………………………………………… 
 

Julia / gazeteci / Meksikalı ……………………………………………………………………… 
 

1. DERS 
 

Olumlu Cümleler (Affirmative Statement): Ahmet bir öğrencidir.  

       after sharp consonants 

  Bu Ahmet - tir.       ç, f, s, t, k, ş, h, p 

  Ahmet bir öğrenci – dir.  a – ı =  -dır   -tır 

  O Türk – tür.    e – i = -dir   -tir 

  Bu Linda - dır.    ö – ü = -dür   -tür 

  Linda bir öğretmen - dir.  o – u = -dur   -tur 

  O Kanadalı - dır. 

Personal endings for third person singular are: -dir, -dır, -dur, -dür. After sharp (hard) 

consonants ç, f, s, t, k, ş, h, p the personal endings will be -tir, -tır, -tur, -tür. 

.......................................................................................................................................................... 

ALIŞTIRMALAR 

İpuçlarını kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun.  

 
 

Ahmet / öğrenci / Türk   Bu Ahmet’tir. / O bir öğrencidir. / O Türk’tür. 
 

Linda / öğretmen / Kanadalı  .............................................................................................. 
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Julia / sekreter / Amerikalı  ................................................................................................ 
 

Ali / doktor / Türk   ................................................................................................ 
 

Helga / hemşire / Alman  ................................................................................................ 
 

Deniz / piyanist / İngiliz  ................................................................................................ 
 

Hüseyin / tamirci / Türk  ................................................................................................ 
 

Monique / turist / Fransız  ................................................................................................ 
 

Mustafa / çiftçi / Türk   ................................................................................................ 
 

Mario / pilot / İtalyan   ................................................................................................ 
 

2. DERS 

Basit Sorular (Simple Questions):  Ahmet sınıfta mıdır? 
 

    Ahmet sınıf – ta – dır. 
 

 Ahmet sınıfta mıdır? 

 Linda Kanada’da mıdır?   a – ı = mı -dır? 

 O hasta mıdır?    e – i = mi -dir? 

 Bu Ali midir?     ö – ü = mü dür? 

 O Türk müdür?   o – u = mu dur? 

 Bu bir okul mudur? 

 O büyük müdür? 

Notice the use of question word and its variations according to vowel harmony : mı, mi, mu, mü  

............................................................................................................................................................ 

 

ALIŞTIRMALAR 

1- Aşağıdaki soruları sorun ve cevap verin. 
 

Ali / öğretmen?  Ali bir öğretmen midir?  

Hayır / öğrenci  Hayır, o bir öğrencidir. 

 

O / çalışkan?    ………………………………………………………………...…..? 

Hayır / tembel   …………………………….……………………………………….. 

Linda / Vancouver’da?  ……………………………………………………..……………..? 

Evet / Vancouver’da  ………………………………………………………..…………… 

O / hasta?    …………………………………………………..……………..…? 

Hayır / iyi    ………………………………………………….…………………. 
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Fatma / yaşlı?    …………………………………………………………………….? 

Hayır / genç.   ……………………………………………………………….…….. 

 

Céline Dion Türkiye’de ünlü? …………………………………………………..…………? 

Evet, / Türkiye’de çok ünlü.  ……………………………………………………...………. 

 

2- İpuçlarını kullanarak örnekteki gibi sorular sorun. 
 

Ali?    Bu Ali midir? Evet, bu Ali’dir. 
 

Sınıfta mı?   O sınıfta mıdır? Evet, o sınıftadır. 
 

Fatma?    ....................................... Evet,............................................................ 
 

Genç? (yaşlı)   ....................................... Hayır, ......................................................... 
 

Hüseyin?   ....................................... Evet, ........................................................... 

 

Hasta?    ....................................... Evet, ........................................................... 

 

Türkiye? (Kanada)  ....................................... Hayır, ......................................................... 

 

Çirkin? (güzel)  ....................................... Hayır, ......................................................... 

 

Deniz?    ....................................... Evet, ........................................................... 

 

Mutlu? (üzgün)   ....................................... Hayır, ......................................................... 

 

Julia?     ....................................... Evet, ........................................................... 

 

Uzun boylu (kısa boylu)  ....................................... Hayır, ......................................................... 

 

Mary?    ....................................... Evet, ........................................................... 

 

Amerikalı?   ....................................... Evet, ........................................................... 

 

Hakan? (Orhan)  ....................................... Hayır, ......................................................... 

 

Kanadalı ? (Türk)  ....................................... Hayır, ......................................................... 
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KONUŞMA 
 

1- Haritaya dayanarak sorular sorun ve cevap verin. 

 

Deniz Türkiye’de midir? Hayır, o Norveç’tedir. 

Manuel Fransa’da mıdır? Evet, o Fransa’dadır. 

 

............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

 

 
 

 

 

Hagi 
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2- Aşağıdaki resme bakarak sorular sorun ve cevap verin. 

 

 
 

Ahmet Ak bir doktor mudur?    Fatma bir turist midir? 

Hayır, o bir öğretmendir.    .................................................................................... 

 

Yusuf sınıfta mıdır?     Kadir üzgün müdür? 

Hayır, o (sınıfta) yoktur.   .................................................................................... 

 

Ali hasta mıdır?    Ayşe iyi midir? 

Hayır, ……………………………..  .................................................................................... 
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OKUMA 
 

Bir albümdeki resimler 

 

Mustafa:  Bu Ayşe midir? 

Ahmet: Hayır, bu Fatma’dır. 

  Fatma Türkiye’de bir öğrencidir. 

  Ayşe, Toronto’da bir mühendistir. 

 

Mustafa: Bu bir hastane midir? 

Ahmet: Hayır, bu bir okuldur. 

  Bu okul İstanbul’dadır. 

  Arzu bu okulda bir öğretmendir. 

 

Mustafa: Bu Handan Alev midir? 

Ahmet: Hayır, bu Tülay Gül’dür. 

  Handan İstanbul’da bir mimardır. 

  Tülay Ankara’da bir hemşiredir. 

 

Mustafa: Bu Venedik midir? 

Ahmet: Hayır, bu İstanbul’dur. 

  Venedik İtalya’dadır. 

  İstanbul Türkiye’dedir. 

  İstanbul güzeldir. 

 

Sorulara cevap verin: 

 

1- Ayşe bir öğrenci midir yoksa bir mühendis midir? 

2- Fatma Toronto’da mıdır? 

3- Handan Ankara’da mı yoksa İstanbul’da mıdır? 

4- Tülay Gül Ankara’da bir öğretmen midir? 

5- Venedik Türkiye’de midir? 

6- İstanbul çirkin midir? 
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TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 
 

2. BÖLÜM 
 

 
 

TANIŞMA 
 

Canan:  Sen ve Selma arkadaş mısınız? 

Hasan: Hayır, biz kardeşiz. 

Canan: Kardeş mi? Ama o kısa boylu ve sen uzun boylusun. 

Hasan: Benim babam kısa boyludur. 

Canan: Senin annen kısa boylu mudur? 

Hasan: Hayır, o uzun boyludur. 

ALIŞTIRMALAR 

İpuçlarını kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun. Sorularda -mısınız, misiniz, musunuz, 

müsünüz; cevaplarda –ız, iz, -uz ve –üz eklerini kullanın. 

1- 

Hüseyin / sen / arkadaş?   Selma ve sen arkadaş mısınız? 

Kardeş      Hayır, biz kardeşiz. 

 

Ayşe / sen / kardeş?    ..................................................................................? 

Arkadaş     .................................................................................. 
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Fatma / sen / erkek ve kız kardeş?  ..................................................................................? 

kuzen      ................................................................................... 
 

Ali / sen / tamirci?    ..................................................................................? 

öğretmen     ..........................................................................  ........ 
 

Kemal / sen / pilot?    ..................................................................................? 

doktor      .................................................................................... 
 

Yıldız / sen / hemşire?   ..................................................................................? 

sekreter     .................................................................................... 
 

Mary / sen / işçi    ..................................................................................? 

müdür      ................................................................................... 

2- 

Uzun boylu / kısa boylu  O uzun boylu ve sen kısa boylusun. 

genç / yaşlı    ................................................................................................ 

Kanadalı / Türk   ................................................................................................ 

üzgün / mutlu    ................................................................................................ 

bir öğretmen / bir öğrenci  ................................................................................................ 

bir doktor / bir müdür   ................................................................................................ 

bir tamirci / bir hemşire  ................................................................................................ 

3- 

Ahmet / kısa boylu?   Ahmet kısa boylu mudur? 

uzun boylu   Hayır, o uzun boyludur. 
 

Ali / bir öğretmen?  ..........................................................................................................? 

doktor    ............................................................................................................ 
 

Ayşe / hemşire?  ..........................................................................................................? 

öğrenci   ............................................................................................................ 

Mary / mühendis  ..........................................................................................................? 

mimar    ............................................................................................................ 
 

O / hasta?   ..........................................................................................................? 

İyi    ............................................................................................................ 
 

Vancouver / çirkin?  ..........................................................................................................? 

güzel    ............................................................................................................ 
 

Orhan / sınıfta?  ..........................................................................................................? 

yok    ............................................................................................................ 
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1. DERS 

Şahıs Zamirleri (Personal Pronouns): Ben bir öğretmenim. 

 

 Ben bir öğretmen – im.  (doktor – um)    (güçlü – y – üm) 

 Sen bir öğrenci – sin.   (doktor – sun)   (güçlü – sün) 

 O bir turist – tir.    (doktor – dur)   (güçlü - dür) 

 Biz arkadaş – ız.    (doktor- uz)   (güçlü – y – üz) 

 Siz kız kardeş – siniz.   (doktor – sunuz)   (güçlü - sünüz) 

 Onlar Kanadalı – dır.   (doktor – dur)   (güçlü - dür) 

The buffer –y is added when a noun or adjective ends with a vowel before the personal ending in 

first person singular and plural. 

 

Notice the personal ending of each personal pronoun depending on vowel harmony:  

Ben -im (-ım, -um, -üm),       vowel harmony 

Sen -sin (-sın, -sun, -sün),      a – ı = ım – sın… 

O -dur (-dir, -dır, -dür, -tır, -tir, -tur, -tür)    e – i = im – sin… 

Biz -iz, (-y – ız, -uz, -üz) : with –lar or –ler; -ız, iz  u – o = um – sun… 

Siz -siniz (-sınız, sunuz, -sünüz): –lar-sınız / -ler - siniz ü – ö = üm – sün… 

Onlar -lar (-ler). 

........................................................................................................................................................... 

 

ALIŞTIRMALAR 

 

1- İpucu kelimeleri kullanarak cümleler kurun. 

 

Ben / öğrenci    Ben bir öğrenciyim. 

Sen / mimar    ................................................................................................ 

O / kısa boylu    ................................................................................................ 

Biz / Kanadalı    ................................................................................................ 

Siz / Türk    ................................................................................................ 

Onlar / doktor    ................................................................................................ 

Sen ve Ali / işçi   ................................................................................................ 

Ayşe ve Mary / hemşire  ................................................................................................ 

Sen ve ben / müdür   ................................................................................................ 

Ahmet ve siz / uzun boylu  ................................................................................................ 
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2- Resme bakarak cümleleri tamamlayın. 

 
 

Deniz / İstanbul / bir piyanist   Deniz İstanbul’da bir piyanisttir. 

 

Helga / İzmir / bir turist   .................................................................................... 

 

Hüseyin / Antalya / arkeolog   .................................................................................... 

 

Fatma / Mersin / işkadını   .................................................................................... 

 

Linda / Sivas / İngilizce öğretmeni  .................................................................................... 

 

John / Van / işadamı    .................................................................................... 

 

Manuel / Konya / mimar   .................................................................................... 

 

Ayşe / Ankara / gazeteci   .................................................................................... 
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2. DERS 
 

Şahıs zamirleri ile sorular (Questions with personal pronouns): Ben bir öğretmen miyim? 

  Ben bir öğrenci mi – y – im?   vowel harmony 

  Sen bir mühendis mi – sin?      a – ı = mı 

  O bir okul mu - dur?       e – i = mi 

  Biz işçi mi – y – iz?       u – o = mu 

  Siz köylü mü – sünüz?      ü – ö = mü 

  Onlar Kanadalı mı - dır? 

Place the appropriate question word mi, (mı, mu, mü) after each noun or adjective: then add the 

personal ending. 

......................................................................................................................................................... 

 

ALIŞTIRMALAR 

İpucu kelimeleri kullanarak sorular sorun ve cevap verin. 

 

Sen / öğretmen?   Sen bir öğretmen misin? 

Hayır / öğrenci   Hayır, ben bir öğrenciyim. 

 

Ben / çirkin?    ..............................................................................................? 

Hayır / güzel    ................................................................................................ 

 

O / üzgün?    ..............................................................................................? 

Hayır / mutlu    ................................................................................................ 

 

Siz / doktor?    ..............................................................................................? 

Hayır / mühendis   ................................................................................................ 

 

Ali ve Mehmet / mimar?  ..............................................................................................? 

Hayır / işçi    ................................................................................................ 

 

Sen ve ben / arkadaş?   ..............................................................................................? 

Evet / arkadaş    ................................................................................................ 

 

Mary ve June / Amerikalı?  ..............................................................................................? 

Hayır / Kanadalı   ................................................................................................ 
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Ahmet ve sen / Türkiye’de?  ..............................................................................................? 

Evet / Ankara’da   ................................................................................................ 

Sen / Kanada’da mutlu?  ..............................................................................................? 

Evet / Kanada’da mutlu  ................................................................................................ 

Siz / hasta?    ..............................................................................................? 

Hayır / iyi    ................................................................................................ 

Ayşe ve siz / yaşlı?   ..............................................................................................? 

Hayır / genç    ................................................................................................ 

Biz / yakışıklı?   ..............................................................................................? 

Evet / yakışıklı   ................................................................................................ 

Onlar / eski?    ..............................................................................................? 

Hayır / yeni    ................................................................................................ 

Türkçe / zor?    ..............................................................................................? 

Hayır / kolay    ................................................................................................ 

3. DERS 

İsimlerin çoğulları (Plurals of nouns): Ben bir öğretmenim, siz öğretmenlersiniz. 

 

Notice the plural endings: -ler, -lar    alternatively 

 

 Ben bir doktorum, biz doktorlarız.   Biz doktoruz. 

 

 Sen bir turistsin, siz turistlersiniz.   Siz turistsiniz. 

 

 O bir gazetecidir, onlar gazetecilerdir.  Onlar gazetecidir. 

 

 Ahmet ve ben öğretmenleriz.   Biz öğretmeniz. 

........................................................................................................................................................... 

ALIŞTIRMALAR 

Aşağıdaki cümleleri okuyun. 

        alternatively 

Ben bir avukatım.  Biz avukatlarız.   Biz avukatız. 

Sen bir mimarsın.  Siz mimarlarsınız.   Siz mimarsınız. 

O bir işçidir.   Onlar işçilerdir.   Onlar işçidir. 

Biz memuruz.   Siz memurlarsınız.   Siz memursunuz. 

Siz işadamlarısınız.  Biz işadamlarıyız.   Biz işadamıyız. 

Bu bir saattir.   Bunlar saatlerdir.   Bunlar saattir. 
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KONUŞMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
  

 

 

Linda: Mustafa ve Kadir kardeş mi, arkadaş mıdır? 

 

John: Onlar kardeştir. 

 

Linda:  Ali ve Melis erkek ve kız kardeş midir? 

 

John: Evet, onlar kız ve erkek kardeşlerdir. 

 

Linda:  Ali ve Veli kuzen midir? 

 

John: ............................................................................................................................................. 

 

Linda:  Melis ve Ece kuzen mi, kız kardeş midir? 

 

John:................................................................................................................................................ 

 

Linda:  Kadir ve Betül arkadaş mı, karı koca mıdır? 

 

John: ............................................................................................................................................. 

 

*Resim hakkında başka sorularla devam edin. 

 

 

 

MUSTAFA / FATMA ve KADİR / BETÜL 

KAHRAMAN AİLELERİ 

ALİ VELİ 

FATMA - MUSTAFA 

ECE 

MELİS 

BETÜL - KADİR 

ARZU EDA 
GAMZE 
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OKUMA 

 

     
       Tamirci                    Hemşire                 Mimar               Fotoğrafçı              Öğrenci 

 

Vancouver’daki Ailem 

 

Bu benim ailemdir. Biz şimdi Vancouver’dayız. Benim babam kısa boyludur ama annem uzun  

 

boyludur. Babam bir tamircidir. Annem bir hemşiredir. Onlar mutludur. Kız kardeşim ve ben kısa  

 

boyluyuz. Benim kuzenim uzun boyludur. Annem ve babam yaşlıdır ve biz genciz. Kız kardeşim  

 

bir mimardır. O mutludur. Kuzenim bir fotoğrafçıdır. O çok mutludur. Ben bir öğrenciyim. Ben  

 

mutlu değilim. Benim babam İtalyandır ve annem Almandır. Kuzenim Amerikalıdır ama kız  

 

kardeşim ve ben Kanadalıyız. Vancouver büyük bir şehirdir. Vancouver çok güzeldir. 

 

Sorulara cevap verin: 

 

1- Onlar Toronto’da mı, Vancouver’da mıdır? 

 

2- Anne uzun boylu mudur, kısa boylu mudur? 

 

3- Anne ve baba mutlu mudur, üzgün müdür? 

 

4- Kuzen turist midir, fotoğrafçı mıdır? 

 

5- Kız kardeş mimar mıdır, mühendis midir? 

 

6- Baba Türk müdür, İtalyan mıdır? 

 

7- Vancouver güzel midir, çirkin midir? 

 

8- Vancouver küçük bir şehir midir? 

 



 22 

TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 

 

3. BÖLÜM 

 

 
 

BİR KİŞİYİ TANIMLAMA 

 

Jennifer: Siz Ayşe Ak mısınız? 

Fatma: Hayır, değilim. Ben Fatma Uslu‘yum. 

Jennifer: Siz ve Ayşe arkadaş mısınız? 

Fatma: Evet, biz arkadaşız. 

Jennifer: O bugün burada mı? 

Fatma: Hayır, o burada değil. O hasta. 

 

ALIŞTIRMALAR 

İpuçlarını kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun. 

1- 

Siz / Ayşe Ak?    Siz Ayşe Ak mısınız? 

Fatma Uslu     Hayır, değilim. Ben Fatma Uslu’yum. 

O / bugün / burada?    O bugün burada mı? 

Değil / hasta     Hayır, burada değil. O hasta. 

 

O / Murat Kara?    ..................................................................................? 

Hüseyin Uslu     .................................................................................... 

O / Kanadalı ?     ..................................................................................? 

Türk      .................................................................................. 
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Sen / işçi?     ..................................................................................? 

Yönetici     .................................................................................. 

Kanadalı?     ..................................................................................? 

Alman      .................................................................................. 

 

Onlar/ tamirci?    ..................................................................................? 

öğretmen     .................................................................................. 

Ankara?     ..................................................................................? 

İzmir      .................................................................................. 

2- 

Sen ve Ayşe arkadaş?    Sen ve Ayşe arkadaş mısınız? 

Hayır, kardeş     Hayır, değiliz. Biz kardeşiz. 

 

Siz kardeş?     ..................................................................................? 

Hayır, arkadaş     ..................................................................................- 

 

İstanbul küçük?    ..................................................................................? 

Hayır, büyük     ..................................................................................- 

 

Toronto Amerika’da?    ..................................................................................? 

Hayır, Kanada’da    ..................................................................................- 

 

1. DERS 

‘değil’ ile basit olumsuz cümleler (simple negative sentences with ‘değil’): Ben bir öğretmen 

değilim. 

Ben bir öğretmen  değilim. 

Sen bir öğrenci  değilsin. 

O bir turist   değildir. 

Biz arkadaş   değiliz. 

Siz kız kardeş  değilsiniz. 

Onlar Kanadalı  değildir. 

Simple negative sentences can be formed by placing “değil” and then appropriate personal 

ending after nouns and/or adjectives. 

........................................................................................................................................................ 
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ALIŞTIRMALAR 

1- İpucu kelimeleri kullanarak olumsuz cümleler kurun. 
 

Ben / öğrenci    Ben bir öğrenci değilim. 
 

O / mimar    ................................................................................................ 
 

Sen / kısa boylu   ................................................................................................ 
 

Biz / Kanadalı    ................................................................................................ 
 

Siz / Türk    ................................................................................................ 
 

Hava / iyi    ................................................................................................ 
 

Ben /İstanbul’da   ................................................................................................ 
 

2- 

Vancouver / çirkin   Vancouver çirkin midir? 

Hayır     Hayır, Vancouver çirkin değildir. 

 

Biz / hasta    ..............................................................................................? 

Hayır     ................................................................................................ 

 

Onlar / uzun boylu   ..............................................................................................? 

Hayır     ................................................................................................ 

 

Sen / aç     ..............................................................................................? 

Hayır     ................................................................................................ 

 

Siz / tok    ..............................................................................................? 

Hayır     ................................................................................................ 

 

Ben Vancouver’da   ..............................................................................................? 

Hayır     ................................................................................................ 

 

Ali ve Ayşe / okulda   ..............................................................................................? 

Hayır     ................................................................................................ 

 

Türkçe / zor    ..............................................................................................? 

Hayır     ................................................................................................ 
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2. DERS 

“değil” ile basit olumsuz soru cümleleri (negative interrogative with değil): Ben bir öğretmen 

değil miyim? 
 

  Ben bir öğrenci  değil mi – y – im? 

  Sen bir mühendis  degil mi – sin? 

  O bir okul   değil mi - dir? 

  Biz işçi    değil mi – y – iz? 

  Siz köylü  değil mi – siniz? 

  Onlar Kanadalı değil mi - dir? (değiller midir?) 

After değil, place the question word mi and then add the personal ending.  

............................................................................................................................................. 

 

ALIŞTIRMALAR 

İpucu kelimeleri kullanarak olumsuz soru cümleleri kurun. 

 

Sen / Türkiye’de?   Sen Türkiye’de değil misin? 

Hayır / Almanya   Hayır, Türkiye’de değilim. Ben Almanya’dayım. 

 

Bu / bir okul?    ..............................................................................................? 

Hayır / bir hastane   ................................................................................................ 

O / Yunanistan’da?   ..............................................................................................? 

Hayır / Türkiye’de   ............................................................................................... 

 

Onlar / çirkin?    ..............................................................................................? 

Hayır / güzel    .............................................................................................. 

 

Sen / hasta?    ..............................................................................................? 

Hayır / iyi    ............................................................................................... 

 

Onlar / doktor    ..............................................................................................? 

Evet     ............................................................................................... 

 

Sen ve Ali / işçi   ..............................................................................................? 

Hayır / yönetici   ............................................................................................... 

 



 26 

Ayşe ve Mary / hemşire  ..............................................................................................? 

Evet     ................................................................................................ 

 

Sen ve ben / arkeolog   ..............................................................................................? 

Evet     ............................................................................................... 

 

Ahmet ve o / yakışıklı   ..............................................................................................? 

Evet     ............................................................................................... 

 

3. DERS 

 

değil ile kısa cevaplar (short answers with değil): değilim, değilsin. 

  Sen hasta mısın?   Hayır, değilim. 

        değilsin. 

        değildir. 

        değiliz. 

        değilsiniz. 

        değildir. 

“değil” with appropriate personal ending completes short answers. 

..................................................................................................................................................... 

ALIŞTIRMALAR 

Aşağıdaki sorulara kısa cevap verin. 

 

Deniz bir piyanist midir?  Hayır, değildir. 

 

Ben İzmir’de miyim?   ................................................................................................ 

 

Sen çalışkan mısın?   ................................................................................................ 

 

Fatma işkadını mıdır?   ................................................................................................ 

 

Biz İngilizce öğretmenleri miyiz? ................................................................................................ 

 

Siz aç mısınız?   ................................................................................................ 

 

Onlar tok mudur?   ................................................................................................ 

 

Ayşe bir gazeteci midir?  ................................................................................................ 

 

Jane ve John uzun boylu mudurlar? ................................................................................................ 



 27 

Ben yakışıklı mıyım?   ................................................................................................ 

 

Sen çirkin misin?   ................................................................................................ 

 

Vancouver küçük müdür?  ................................................................................................ 

 

Türkçe zor mudur?   ................................................................................................ 

 

KONUŞMA 

 
 

1- Ali, Ayşe ve Murat Antalya’dadır. 

 

Hakan:  Günaydın, Murat. 

Murat:  Günaydın, Hakan. Hakan, bu Ayşe. O Ankaralı. 

Hakan:  Merhaba Ayşe. Sen bir öğrenci misin? 

Ayşe: Hayır, değilim. Ben bir avukatım. Ben Antalya’da bir turistim. Sen bir 

öğrenci misin? 

Hakan:  Evet, öğrenciyim. 

Ayşe:   Sen Antalyalı mısın? 

Hakan:  Hayır, değilim. Ben Adanalıyım. 

Ayşe:   Adana küçük bir şehir midir? 

Hakan:  Hayır, değildir. O büyük bir şehirdir. 

Ayşe:   Sen ve Murat arkadaş mısınız? 

Hakan:  Evet, biz arkadaşız. 

Ayşe:   Murat, sen de Adanalı mısın? 

Murat:  Hayır, değilim. Ben İzmirliyim. Ben de Antalya’da bir turistim. 

Ayşe:   Siz Antalya’da mutlu musunuz? 

Murat ve Hakan:  Evet, biz Antalya’da çok mutluyuz. 

HAKAN MURAT 

AYŞE 
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OKUMA 

 

             
 

2- Mustafa ve Fatma Avrupa’dadır. 

 

Mustafa ve Fatma erkek ve kız kardeştir. Onlar öğrencidir. Mustafa Berlin’dedir. Fatma 

Londra’dadır. Berlin ve Londra ülke değildir. Onlar şehirdir. Berlin Almanya’dadır. Londra 

İngiltere’dedir. Almanya ve İngiltere ülkedir. Onlar Avrupa’dadır. Avrupa büyüktür. Avrupa 

ilginçtir. 

Sorulara cevap verin: 

 

1- Mustafa ve Fatma arkadaş mıdır?   4- Mustafa İngiltere’de midir? 

 

2- Fatma Roma’da mıdır?    5- İngiltere bir şehir midir? 

 

3- Berlin bir ülke midir?    6- Avrupa küçük müdür? 

 

 

3- Ali ve June İstanbul’dadır. 

 

Ali ve June erkek ve kız kardeş değildir. Onlar arkadaştır. Ali Türktür. O 

Konyalıdır. June Kanadalıdır. O Torontoludur. June şimdi İstanbul’dadır. 

Ali İstanbul’da bir futbolcudur. O uzun boylu ve yakışıklıdır. June bir 

psikologdur. O sarışın ve güzeldir. Onlar üzgün değildir. Onlar çok 

mutludur. 

 

Sorulara cevap verin: 

 

1- Ali ve June kuzenler midir? 4- Onlar Vancouver’da mıdır? 

 

2- Ali Torontolu mudur?   5- Ali bir doktor mudur? 

 

3- June Türk müdür?    6- June üzgün müdür? 
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TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 

 

4. BÖLÜM 

 

 
 

BİR ARKADAŞI SELAMLAMA 

 

Ali:  Merhaba Gülay. Nasılsın? 

Gülay:  Merhaba Ali. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? 

Ali:  Ben de iyiyim. Ayşe nerede? 

Gülay:  O evde. 

Ali:  O nasıl? 

Gülay:  O hasta. O şimdi yatakta. 

 

ALIŞTIRMALAR 

İpuçlarını kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun.  

1- 

Gülay/ Nasılsın?    Merhaba Gülay. Nasılsın?  İyiyim. Sen nasılsın? 

 

Fatma       ................................................................................... 
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Hüseyin     ................................................................................... 

 

Lale      ................................................................................... 

 

Vedat      ................................................................................... 

 

Selma      .................................................................................. 

 

Mehmet     .................................................................................. 
 

2- 

Ayşe / nerede       Ayşe nerede? 

ev       O evde. 

 

Ali / nerede       ......................................................................? 

İstanbul      ........................................................................ 

 

Mehmet / nerede      .....................................................................? 

Türkiye      ....................................................................... 

 

Lale / nerede      ......................................................................? 

Okul       ........................................................................ 

 

Vedat / nerede      ......................................................................? 

Yatak       ........................................................................ 

 

Selma / nerede      ......................................................................? 

Hastane      ........................................................................ 

 

3- 

Mustafa nasıl? / iyi /okul   O iyi. O okulda. 

 

Sen nasılsın? / iyi / Vancouver  ................................................................................... 

 

Onlar nasıl? / iyi / Ankara   ................................................................................... 

 

Ece ve sen nasılsınız? / hasta / yatak  ................................................................................... 

 

Siz nasılsınız? / hasta / hastane  ................................................................................... 
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1. DERS 

kim, ne, nerede ve nasıl ile bilgi soruları (information questions with who, what, where and 

how): Nasılsın? Nesin? Neredesin? Kimsin? 

 

  O Ahmet midir?  Hayır.  O kimdir? 

 

  O bir doktor mudur?  Hayır.  O nedir? 

 

  O Kanada’da mıdır?  Hayır.  O nerededir? 

 

  O hasta mıdır?   Hayır.  O nasıldır? 

 

Use the appropriate information question after the subject. 

............................................................................................................................................................ 

 

ALIŞTIRMALAR 

1- Aşağıdaki cümlelere göre sorular sorun. 

 

Ali hasta değildir.    Ali nasıldır? 

 

Handan Ak hemşire değildir.   O nedir? 

 

Hüseyin Ankara’da değildir.   ............................................................................? 

 

O Ayşe değildir.    ............................................................................? 

 

Mustafa burada değildir.   ............................................................................? 

 

Vancouver Türkiye’de değildir.  ............................................................................? 

 

Bunlar Leyla ve Burak değildir.  ............................................................................? 

 

Zeynep sınıfta değildir.   ............................................................................? 

 

Sen evde değilsin.    ............................................................................? 

 

İzmir çirkin bir şehir değildir   ............................................................................? 

 

Pasta dolapta değildir.    ............................................................................? 

 

Tülay Gül öğrenci değildir.   ............................................................................? 

 

Biz iyi değiliz.     ............................................................................? 

 

Antalya kuzeyde değildir.   ............................................................................? 
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2- Aşağıdaki sorulara cevap verin. 

O nedir?  O bir doktordur.      

 

Bu nedir?............................................................................................................  

 

Bu nedir?.............................................................................................................  

 

O nedir?...............................................................................................................  

 

O nedir?............................................................................................................  

 

Bu nedir? ……………...........................................................................................  

 

Bu kimdir?........................................................................................................   

doktor 

okul 

koyun 

tamirci 

gazeteci 

cami 

Atatürk 
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O kimdir?............................................................................................................  
 

Siz nesiniz?.........................................................................................................     

 

 

Ece nedir?..............................................................................................................  

O kimdir?...............................................................................................................  

Angelina Jolie nedir?.............................................................................................  

 

2. DERS 

Sıfatlar (Adjectives): O iyi bir doktordur. 

 Doktor iyidir.   O iyi bir doktordur. 

 Elbise kısadır.   O kısa bir elbisedir. 

 Okul büyüktür.  O büyük bir okuldur. 

 Antalya güzeldir.  O güzel bir şehirdir. 

Adjectives come after subjects and before nouns. 

............................................................................................................................................................ 

Ayşe 

Hemşire 

Mühendis 

Celine Dion 

anne 
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ALIŞTIRMALAR 

1- Sorulara cevap verin. 
 

Elbise uzun mudur?  Evet, o uzun bir elbisedir. 
 

Hikaye ilginç midir?  ......................................................................................................... 
 

Problemler kolay mıdır? ......................................................................................................... 

 

Köpek sevimli midir?  ......................................................................................................... 

 

Ev küçük müdür?  ......................................................................................................... 

 

Koyun beyaz mıdır?  ......................................................................................................... 

 

Öğrenci çalışkan mıdır? ......................................................................................................... 

 

Şarkı güzel midir?  ......................................................................................................... 

 

Yemek lezzetli midir?  ......................................................................................................... 

 

Elmalar kırmızı mıdır? ......................................................................................................... 

 

İstanbul eski bir şehir midir? ......................................................................................................... 

 

Otobüsler büyük müdür? ......................................................................................................... 

 

Alıştırmalar zor mudur? ......................................................................................................... 
 

2. 

Bu ne / roman   Bu nedir?    Bu bir romandır. 

O nasıl / ilginç   O nasıl bir romandır?  O ilginç bir romandır. 

 

Bu ne / kedi   .....................................? ........................................................... 

O nasıl / sevimli  .....................................? ........................................................... 

 

Bu kim / Ece   ....................................? ........................................................... 

O nasıl insan / iyi   .....................................? …........................................................ 

 

O ne / tamirci   .....................................? ............................................................ 

Nasıl / kötü   …...................................? …........................................................ 

 

Bu kim / hemşire Tülay Gül …...................................? …........................................................ 

Nasıl / çalışkan  ......................................? …........................................................ 
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KONUŞMA 

Zeynep ve Hakan bir tahmin oyunu oynuyor. 

 
 

    ZEYNEP    HAKAN 
 

Zeynep: O nedir? 

Hakan: O bir şehirdir. 

Zeynep: Nerededir? 

Hakan: Avrupa’dadır. 

Zeynep: O büyük bir şehir midir? 

Hakan: Evet, büyük bir şehirdir. 

Zeynep: O bir başkent midir? 

Hakan: Evet, o bir başkenttir. 

Zeynep: Fransa’da mıdır? 

Hakan: Evet, Fransa’dadır. 

Zeynep: Paris midir? 

Hakan: Evet, doğru tahmin. 

 

 

Sorulara cevap verin:    Sorulara cevap verin: 

 

1- Paris nedir?      1- Ahmet Ak hasta mıdır? 

2- O nerededir?     2- O nasıldır? 

3- O bir başkent midir?    3- O nerededir? 

4- O çirkin midir?     4- O nedir? 

 

Hakan: O nedir? 

Zeynep: O bir adamdır. 

Hakan: O nerededir? 

Zeynep: O hastanededir. 

Hakan: O hasta mıdır? 

Zeynep: Hayır, hasta değildir. 

Hakan: İyi midir? 

Zeynep: Evet, çok iyidir. 

Hakan: O bir doktor mudur? 

Zeynep: Evet, o bir doktordur. 

Hakan: O doktor Ahmet Ak mıdır? 

Zeynep: Evet, iyi tahmin. 
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OKUMA 

 
 

Hakan, Doğan, Halil ve Fatma arkadaşlardır ve şimdi sohbet ediyorlar: 
 

Hakan: Merhaba, Fatma, merhaba, Doğan, merhaba, Halil. Nasılsınız? 

Fatma: Biz iyiyiz, teşekkürler. Sen nasılsın? 

Hakan: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. 

Doğan: Mustafa nerede? Burada yok mu? 

Hakan: O şimdi Marmaris’te. 

Doğan: O Marmarisli mi? 

Hakan: Hayır, değil. O Erzurumlu. O Marmaris’te tatilde. 

Fatma: Halil, sen ve Tanya arkadaş mısınız? 

Halil:  Evet, biz arkadaşız. 

Fatma: O nasıl? 

Halil:  Çok iyi. O şimdi Efes’te, kazıda. 

Fatma: O bir arkeolog mu? 

Halil:  Hayır, o bir arkeolog değil. 

Fatma: O ne iş yapıyor? 

Halil:  O bir mimar. Proje çiziyor. O Efes’te çok mutlu. 

Sorulara cevap verin: 

1- Hakan, Doğan ve Fatma arkadaş mıdır?  

2- Mustafa nerededir?  

3- Mustafa Marmarisli midir?  

4- Halil ve Tanya erkek ve kız kardeş midir?  

5- Tanya nerededir?  

6- Tanya bir arkeolog mudur?  

7- O üzgün müdür? 
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Yeni Kelimeler: new words 

 

Başkent: capital (city) 

Bilgi: information, knowledge 

Büro: office 

Büyük: large, big 

Cami: mosque 

Çizmek: to draw 

Doğru: right, correct 

Dolap: cupboard 

Elma: apple 

Hikaye: story 

İlginç: interesting 

İnsan: human being 

Kazı: excavation 

Kedi: cat 

Kim: who 

Kırmızı: red 

Köpek: dog 

Kötü: bad 

Koyun: sheep 

Kuzey: north 

Lezzetli: delicious 

Nasıl: how 

Ne: what 

Nerede: where 

Proje: project 

Roman: novel 

Selamlamak: to greet 

Sevimli: lovely 

Şarkı: song 

Tahmin: guess 

Tatil: vacation 

Yatak: bed 

Yemek: food, meal 

Zor: difficult 
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TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 

5. BÖLÜM 

 

 
 

BİR ARKADAŞI ZİYARET ETME 

 

Ece:  Merhaba Doğan. Yıldız evde mi? 

Doğan: Evet, o evde. 

Ece:  O ne yapıyor? 

Doğan: O gazete okuyor. 

Ece:  O nerede gazete okuyor? 

Doğan: Oturma odasında. 

ALIŞTIRMALAR 

İpuçlarını kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun.  

1- 

Yıldız /yapıyor?   Yıldız ne yapıyor? 

Gazete / okuyor.   Gazete okuyor. 

 

Ahmet / yapıyor?   ..............................................................................................? 

Şarkı / söylüyor.   ................................................................................................ 
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Ayşe / yapıyor?   ..............................................................................................? 

Mektup / yazıyor   ................................................................................................ 

 

Ali ve Mehmet / yapıyor?  ..............................................................................................? 

Televizyon / seyrediyor.  ................................................................................................ 

 

Chris / yapıyor?   ..............................................................................................? 

Türkçe / öğreniyor.   ................................................................................................ 

 

Elvan / yapıyor?   ..............................................................................................? 

Murat ile konuşuyor.   ................................................................................................ 

 

2- 

Ayşe / nerede / gazete / okumak?   Ayşe nerede gazete okuyor? 

Evde       O evde gazete okuyor. 

 

Ali / nerede yemek / yemek    ......................................................................? 

Mutfakta      ........................................................................ 

 

Mehmet / nerede / yaşamak    ......................................................................? 

Türkiye’de      ........................................................................ 

 

Lale / nerede / yatmak     ......................................................................? 

Yatak odasında     ......................................................................? 

 

Vedat / nerede / ders çalışmak   ......................................................................? 

Kütüphanede      ......................................................................? 

 

Tülay ve Zeynep / nerede / çalışmak   ......................................................................? 

Hastanede      ......................................................................? 
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1. DERS 

Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense): O bir kitap okuyor. 

 

Ben   bir kitap   oku – yor – um.       -mek and –mak designate verbs 

Sen  bir kitap  oku – yor – sun.  oku – mak = to read 

O  bir kitap  oku – yor. 

Biz   bir kitap  oku – yor – uz.   dinle – mek = to listen 

Siz  bir kitap  oku – yor – sunuz. 

Onlar  bir kitap  oku – yor – lar. 

 

Add suffix “–yor” (variations: -ıyor, -iyor, -uyor, -üyor) after verb stem and then add the 

appropriate personal ending to construct a present continuous tense sentence in Turkish.  

 

Subject (you) + object (bir kitap) + verb stem (oku-) + yor + personal ending (sun). 

 

Because every verb takes –yor suffix, the personal endings –um, -sun, -uz, -sunuz, -lar don’t 

change. 

 

Ben şimdi düşünüyorum.    (düşün – ü – yor – um)  düşünmek 

Sen bugün hızlı konuşuyorsun.   (konuş – u – yor – sun) konuşmak 

O şimdi müzik dinliyor.    (dinl-i-yor)   dinlemek 

Biz bugün yemek pişiriyoruz.   (pişir – i – yor – uz)  pişirmek 

Siz şimdi kanepede oturuyorsunuz.   (otur – u – yor – sunuz) oturmak 

Onlar bu hafta resim yapıyorlar.   (yap – ı – yor – lar)  yapmak 

......................................................................................................................................................... 

 

ALIŞTIRMALAR 

Aşağıdaki sorulara cevap verin. 

 

Ahmet şimdi ne yapıyor? 

Kitap / okumak   Ahmet kitap okuyor. 

 

Sen bugün ne yapıyorsun? 

Futbol / oynamak   ................................................................................................ 

 

Mary ve June şimdi ne yapıyor? 

Türkçe / öğrenmek   ................................................................................................ 

 

Tarkan ne yapıyor? 

Şarkı / söylemek   ................................................................................................ 
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Hasan ne yapıyor? 

Kahve / içmek    ................................................................................................ 
 

Sen ve Elif ne yapıyorsunuz?  

Türkçe / çalışmak   ................................................................................................ 
 

Özge ve Eda ne yapıyor? 

Türkçe / konuşmak   ................................................................................................ 

 

O ne yapıyor? 

Hikaye / anlatmak   ................................................................................................ 

 

Ayşe ne yapıyor? 

Yemek / pişirmek   ................................................................................................ 

 

Tarık ne yapıyor? 

Araba / sürmek   ................................................................................................ 

 

Bekircan ne yapıyor? 

Türkçe / öğretmek   ................................................................................................ 

 

Çocuklar ne yapıyor? 

Oyun / oynamak   ................................................................................................ 

 

Deniz ne yapıyor? 

Keman / çalmak   ................................................................................................ 

 

Tamirci ne yapıyor? 

Araba / tamir etmek   ................................................................................................ 
 

2. DERS 

Şimdiki Zaman: Sorular (Present Continuous Tense: Questions): O bir kitap okuyor mu? 

 

Ben    oku – yor mu– y – um? 

Sen   oku – yor mu– sun?         Question word: 

O   oku – yor mu?      mu 

Biz    oku – yor mu– y – uz?    never changes 

Siz   oku – yor mu– sunuz? 

Onlar   oku – yor mu? (oku-yor-lar mı?) 

To make a question in the present continuous tense place question word mu (always written 

separetely from -yor) after –yor and then add the appropriate personal ending .  
 

Subject (you) + object (bir kitap) + verb stem (oku-) + yor + mu (for all persons) + personal 

ending (sun). 

............................................................................................................................................................ 
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ALIŞTIRMALAR 

İpucu kelimeleri kullanarak sorular sorun ve cevap verin. 
 

Sen / İngilizce çalışmak    Sen İngilizce çalışıyor musun?  

Hayır / müzik / dinlemek   Hayır, ben müzik dinliyorum. 

 

Ali / kitap / okumak    ..................................................................................? 

Evet      …................................................................................ 

 

Siz / Türkçe / konuşmak   ..................................................................................? 

Evet      .................................................................................... 

 

Hüseyin / uyumak    ..................................................................................? 

Hayır / çalışmak    .................................................................................... 

 

Onlar / ağlamak    ..................................................................................? 

Hayır / gülmek    .................................................................................... 

 

Doğan ve Ilkay / TV seyretmek  ..................................................................................? 

Hayır / onlar / sohbet etmek   .................................................................................... 

 

O / resim / yapmak    ..................................................................................? 

Evet       .................................................................................... 

3. DERS 

Şimdiki Zaman: Nesne ve Özne Soruları (Present Continuous Tense: Object and Subject 

Questions): O kitap mı okuyor? O mu kitap okuyor? 

 

Ben  Türkçe mi konuşuyorum?   Ben mi Türkçe konuşuyorum? 
 

Sen gazete mi okuyorsun?    Sen mi gazete okuyorsun? 
 

O kitap mı yazıyor?    O mu kitap yazıyor? 
 

Biz  Türkçe mi öğreniyoruz?   Biz mi Türkçe öğreniyoruz? 
 

Siz müzik mi dinliyorsunuz?   Siz mi müzik dinliyorsunuz? 
 

Onlar dans mı ediyorlar?    Onlar mı dans ediyor? 
 

Place question word mi, mı, mu, mü etc. after the object or subject in the sentence instead of 

after suffix –yor to construct object or subject questions in Present Continuous Tense. 

......................................................................................................................................................... 
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ALIŞTIRMALAR 

1- İpucu kelimeleri kullanarak sorular sorun ve cevap verin. 

 

Ali kitap / okumak    Ali kitap mı okuyor? 

 

Gazete      Hayır, o gazete okuyor. 

 

Fatma Almanca / öğrenmek   ..................................................................................? 

 

Türkçe      ................................................................................... 

 

Sen / dans etmek     ..................................................................................? 

 

Müzik dinlemek    .................................................................................... 

 

Siz / Ankara’ya gitmek    ..................................................................................? 

 

İstanbul’a     .................................................................................... 

 

Biz / az çalışmak    ..................................................................................? 

 

Çok      .................................................................................... 

 

Onlar / resim yapmak    ..................................................................................? 

 

Heykel      .................................................................................... 

 

Deniz / piyano çalmak   ..................................................................................? 

 

Keman      .................................................................................... 

 

2- Aynı alıştırmayı özne soruları olarak yapın (do the same exercise as subject questions). 

 

KONUŞMA 

1- 

Eva:  Orçun nerede? Okulda mı? 

Ali:  Evet, o kütüphanede. 

Eva:  O kütüphanede ne yapıyor? 

Ali:  Tarih çalışıyor. 

 

2- 

Hüseyin:   Ayşe okulda mı? 

Mehmet:  Hayır, o evde, oturma odasında. 

Hüseyin:  O ne yapıyor, kitap mı okuyor? 
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Mehmet:  Hayır, televizyon seyrediyor. 

Tülay:   David ve Mary evde mi? 

Mustafa:  Hayır, onlar evde değil. 

Tülay:   Ne yapıyorlar? 

Mustafa:  Otobüs bekliyorlar. 

Tülay:   Nereye gidiyorlar? 

Mustafa:  İşe gidiyorlar. 

 

OKUMA 

 

    
 

Kahraman Ailesi Evde 
 

Saat sekiz. Kahraman Ailesi evdedir. Ahmet Bey ve eşi Hale Hanım mutfaktadır. Hale Hanım 

yemek pişiriyor ve Ahmet Bey yardım ediyor. Mehmet yatak odasında ders çalışıyor. O çalışkan 

bir öğrencidir. Ece oturma odasında piyano çalıyor. O zor bir parça çalışıyor. Ahmet ve arkadaşı 

Melis zemin kattadır. Onlar müzik dinliyor ve oyun oynuyorlar. Onlar iyi vakit geçiriyorlar. 

Kahraman Ailesi her zaman meşgûldür. 

 

Sorulara cevap verin: 
 

1- Kahraman Ailesi nerededir?  

2- Ahmet Bey ve Hale Hanım ne yapıyor?  

3- Mehmet ne yapıyor?  

4- Kim piyano çalıyor? 

5- O kolay bir parça mı çalışıyor? 

6- Kim müzik dinliyor? 

7- Onlar iyi vakit geçiriyorlar mı? 
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Yeni kelimeler: new words 

 

Ziyaret etmek: to visit 

Ev: home, house 

Yapmak: to do, to make 

Oturma odası: living room 

Kitap: book 

Okumak: to read 

Şarkı: song / şarkı söylemek: to sing 

Mektup:  letter 

Yazmak: to write 

Televizyon: television 

Seyretmek: to watch 

Öğrenmek: to learn 

İle: with 

Yemek: food, meal 

(Yemek) yemek: to eat (e.i.: ben şimdi 

yemek yiyorum) 

Mutfak: kitchen 

Yaşamak: to live, to survive 

Yatmak: to lie down (to sleep) 

Uyumak: to sleep 

Yatak odası: bed room 

Ders çalışmak: to study 

Hızlı: fast, quick 

Kütüphane: library 

Çalışmak: to work 

Düşünmek: to think 

Konuşmak: to speak, to talk 

Dinlemek: to listen 

Yemek pişirmek: to cook 

Kanepe: sofa, couch 

Oturmak: to sit, to live 

Hafta: week 

Futbol: soccer 

Oynamak: to play 

Şimdi: now 

Kahve: coffee 

İçmek: to drink 

Anlatmak: to tell 

Oyun: game 

Keman: violin (keman çalmak: to play the 

violin) 

Tamirci: mechanic 

Tamir etmek: to repair, to mend 

Araba: car, automobile 

Müzik: music 

Uyumak: to sleep 

Ağlamak: to cry 

Gülmek: to laugh 

Sohbet etmek: to chat 

Resim: picture, painting 

Dans etmek: to dance 

Gitmek: to go 

Gelmek: to come 

Piyano çalmak: to play the piano 

Tarih: hstory 

Otobüs: bus 

Beklemek: to wait 

İş: work, job 

Yardım etmek: to help 

Zor: difficult 

Kolay: easy 

Parça: piece, part 

Zemin kat: basement 

Vakit: time 

Vakit geçirmek: to spend time 

Meşgul: busy 
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TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 

6. BÖLÜM 

 

 
 

TELEFONA CEVAP VERME VE MESAJ ALMA 

 

Halil:  Alo? 

Derya:  Efendim? 

Halil:  Merhaba, ben Halil. Hüseyin evde mi? 

Derya:  Merhaba Halil. Üzgünüm, Hüseyin şu anda meşgul. 

Halil:  Lütfen ona bir mesaj ver. 

Derya:  Afedersin. Bir dakika bekle. 

  (Ayşe’ye) Ayşe, bana bir kalem ver, lütfen. 

  Ayşe Derya’ya bir kalem verir. 

  Tamam, mesaj nedir? 

Halil:  Bu akşam maç yok. 
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ALIŞTIRMALAR 

1-İpuçlarını kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun.  

 

Yıldız /orada?    Yıldız orada mı? 

meşgul     Üzgünüm, Yıldız şimdi meşgûl. 

 

Ahmet / orada?   ..............................................................................................? 

Burada değil    ................................................................................................ 

 

Ayşe / orada?    ..............................................................................................? 

Uyumak     ................................................................................................ 

 

Ali ve Mehmet / orada?  ..............................................................................................? 

Çalışmak    ................................................................................................ 

 

Hakan / orada?   ..............................................................................................? 

Okulda     ................................................................................................ 

 

İlkay / orada?    ..............................................................................................? 

Hastanede    ................................................................................................ 

2- 

Ayşe / bir kurşun kalem  Ayşe, bana bir kurşun kalem ver, lütfen. 

Mesajı / yavaşça   Lütfen mesajı yavaşça tekrar et. 

 

Ali / bir tükenmez kalem  ................................................................................................ 

Numarayı / açıkça   ................................................................................................ 

 

Mehmet / bir parça kağıt  ................................................................................................ 

İsmi / yavaşça    ................................................................................................ 

 

Lale / bir kart    ................................................................................................ 

Adresi / daha yavaş   ................................................................................................ 

 

Vedat / bir defter   ................................................................................................ 

İsmini / yavaşça   ................................................................................................ 

 



 48 

Doğan / bir kalem   ................................................................................................ 

Hikayeyi / kısaca   ................................................................................................ 

 

1. DERS 

Emir / Rica Cümleleri (Imperative Sentences / Requests): Ona söyle. Unutma. 

 

Olumlu emir (affirmative):  Dinle. 

Gel. 

Ders çalış. 

Bana cevap ver. 

Konuş. 

Yemek yap. 

Imperative statements can be constructed by using only the verb stem.  

 

Olumsuz Emir (negative):  Dinleme. 

     Gelme. 

     Konuşma 

     Bana anlatma. 

     Şikayet etme. 

Add –ma or –me to verb stem to construct a negative imperative sentence in Turkish. 

....................................................................................................................................................... 

 

ALIŞTIRMALAR 

Önce olumsuz sonra olumlu bir emir cümlesi kurun. 

 

Müzik / dinlemek.  Müzik dinleme. 

Beni / dinlemek  Beni dinle. 

 

Gazete / okumak  ............................................................................................................ 

Kitap / okumak  ............................................................................................................ 

 

Hızlı / konuşmak  ............................................................................................................ 

Yavaş / konuşmak  ............................................................................................................ 

 

Hikayeyi / tekrarlamak ............................................................................................................ 

Mesajı / tekrarlamak  ............................................................................................................ 
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Kapıya / cevap vermek ............................................................................................................ 

Telefona / cevap vermek ............................................................................................................ 

 

Yere / oturmak  ............................................................................................................ 

Sandalyeye / oturmak  ............................................................................................................ 

 

İspanyolca / öğrenmek ............................................................................................................ 

Türkçe / öğrenmek  ............................................................................................................ 
 

2. DERS 

Kibar Emir / Rica Cümleleri (Polite Imperative Sentences / Requests): Lütfen ona söyleyin. 

Unutmayın. 

 

Kibar emir (polite) 

(Lütfen) Dinle – y – in. (lütfen) 

  Gel-in. 

  Ders çalış-ın. 

  Bana cevap ver - in. 

  Konuş – un. 

  Yemek yap – ın. 

Polite imperative statements can be constructed by adding –in, -ın, -un, -ün to the verb stem. 

 

Olumsuz Kibar Emir (negative) 

  (Lütfen) Dinle - me – y – in. (lütfen) 

    Gel - me – y – in. 

    Ders çalış - ma – y – ın. 

    Bana anlat - ma – y – ın. 

    Şikayet et - me – y – in. 

 

Add –ma or –me to verb stem to make a negative imperative sentence in Turkish. Since both of 

the negative suffixes (-me and –ma) end with a vowel, a buffer sound “–y” will come between 

the negative suffix and the personal endings –ın or in. 
 

*Requests to more than one person always require one of the following suffixes: –ın, -in, -un, -

ün. 

    Siz ikiniz, çok konuşmayın. 

    Hepiniz oturun. 

............................................................................................................................................................ 
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ALIŞTIRMALAR 

Önce olumsuz sonra olumlu bir emir cümlesi kurun. 

 

Sinemaya / gitmek  Sinemaya gitmeyin. 

Okula / gitmek  Okula gidin. 

 

Şarkı / söylemek  ........................................................................................................... 

Gitar / çalmak   ........................................................................................................... 

 

Yerde / oturmak  ........................................................................................................... 

Sandalyede / oturmak  ........................................................................................................... 

 

Hikaye / anlatmak  ........................................................................................................... 

Şiir / okumak   ........................................................................................................... 

 

TV / seyretmek  .......................................................................................................... 

Ders / çalışmak  .......................................................................................................... 

 

Hızlı / koşmak   .......................................................................................................... 

Yavaş / yürümek  .......................................................................................................... 

 

Fransızca / konuşmak  .......................................................................................................... 

Türkçe / konuşmak  .......................................................................................................... 

3. DERS 

3. Tekil ve çoğul şahıslar için Emir / Rica cümleleri (Polite Imperative Sentences / Requests 

for third person singular and plural): Lütfen ona söylesin. Unutmasın. 
 

    Third Person Singular   Third Person Plural 

 Dinle – s – in.   Dinle – s – in - ler. 

 Gel - s - in.   Gel - s – in - ler. 

 Ders çalış - s - ın.  Ders çalış - s – ın - lar. 

 Bana cevap ver – s - in. Bana cevap ver – s – in - ler. 

 Konuş – s - un.  Konuş – s – un - lar. 

 Yemek yap – s - ın.  Yemek yap – s – ın - lar. 

Add –s + one of the personal endings –in,-ın, -un, -ün to verb stem to construct an imperative 

statement for a third person.  
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Çoğul Şahıslar için Olumsuz Emir (Negative Imperative in plural): 

    Dinle - me – s – in - ler. 

    Gel - me – s – in - ler. 

    Ders çalış - ma – s – ın - lar. 

    Bana anlat - ma – s – ın - lar. 

    Şikayet et - me – s – in - ler. 

 

Add –ler, or –lar at the end of a singular negative imperative statement to construct a negative 

imperative statement for plural persons. 

............................................................................................................................................................ 
 

ALIŞTIRMALAR 

1- Önce olumsuz sonra olumlu bir emir cümlesi kurun. 

 

a) 

Müzik / dinlemek.  Müzik dinlemesin. 

Beni / dinlemek  Beni dinlesin. 

 

Gazete / okumak  ............................................................................................................ 

Kitap / okumak  . .......................................................................................................... 

 

Hızlı / konuşmak  ........................................................................................................... 

Yavaş / konuşmak  ........................................................................................................... 

 

Hikayeyi / tekrarlamak ............................................................................................................ 

Mesajı / tekrarlamak  ............................................................................................................ 

 

Kapıya / cevap vermek ............................................................................................................ 

Telefona / cevap vermek ............................................................................................................ 

 

Yere / oturmak  ............................................................................................................ 

Sandalyeye / oturmak  ............................................................................................................ 

 

İspanyolca / öğrenmek ............................................................................................................ 

Türkçe / öğrenmek  ............................................................................................................ 

 

b) Aynı alıştırmaları çoğul şahıslar için yapın (Do the same exercise in plural). 
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KONUŞMA 

1- 

Öğretmen: Ahmet, ne yapıyorsun? 

Ahmet: Gazete okuyorum. 

Öğretmen: Derste gazete okuma, evde oku. 

Ahmet: Ama ödevim için gazete okuyorum. 

Öğretmen: Ödevini evde yap, okulda beni dinle. 

 

 

 

 

 

 

 

2-  

Halil:   Arkadaşlar, hoşgeldiniz.  

İşçiler: Hoşbulduk. 

Halil:  Şimdi beni iyi dinleyin.  

  Benden ayrılmayın. 

  Aranızda konuşmayın. 

  Gerekirse not alın. 

  Hiçbir şeyi unutmayın.  

 

 

 

 

 

 

 

3-  

Jim:  Ne yapıyorsun? 

Bekircan:  Börek yapıyorum. 

Jim:   Sen iyi bir aşçı mısın? 

Bekircan:  Hayır, değilim. Ama böreklerim lezzetlidir. 

Jim:   Çabuk ol. Ağzım sulanıyor. 
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OKUMA 

 

 
 

Kahraman Ailesi Piknikte 

 

Bugün Pazar. Kahraman Ailesi pikniğe gidiyor. Lale Hanım piknik için plan yapıyor. Ahmet Bey 

şiş kebap hazırlıyor. Şişler, kömür ve mangalı arabaya yerleştiriyor. Lale Hanım tabak, bardak, 

çatal ve bıçak getiriyor. Mehmet meyve suyu alıyor. Ece piknik için bir kilim buluyor. Melis 

tavla ve müzik setini götürmek istiyor ama Ahmet Bey müzik dinlemek istemiyor. Onun yerine 

voleybol topu alıyorlar. Onlar voleybolu çok seviyorlar. 

 

Sorulara cevap verin: 

 

1- Bugün ne?  

 

2- Kahraman ailesi nereye gidiyor?  

 

3- Lale Hanım ne için plan yapıyor?   

 

4- Ahmet Bey ne hazırlıyor? 

 

5- Lale Hanım ne getiriyor? 

 

6- Ahmet Bey müzik dinlemek istiyor mu? 

 

7- Kim voleybolu seviyor? 
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Yeni kelimeler: new words 

Açık: open 

Açık bir şekilde: clearly, openly 

Açıkça: clearly openly 

Adres: address 

Afedersin(-iz): excuse me 

Ağzı sulanmak: one’s mouth get juicy 

An: moment 

Aranızda: among yourselves 

Aşçı: cook 

Bakmak: to look 

Bardak: glass 

Beklemek: to wait 

Bıçak: knife 

Bulmak: to find 

Cevap vermek: to answer 

Çabuk olmak: to be quick 

Çatal: fork 

Dakika: minute 

Defter: note book 

Dinlemek: to listen 

Gerekirse: if necessary 

Getirmek: to bring 

Hazırlamak: to prepare 

Hiçbir şey: nothing 

Hikaye: story 

İsim: name 

Kağıt: paper 

Kapı: door 

Kart: card 

Kısaca: shortly 

Kömür: coal 

Kurabiye: cookie 

Kurşun kalem: pencil 

Lezzetli: delicious 

Lütfen: please 

Maç: match, game 

Mangal: barbecue 

Mesaj almak: to take a message 

Meşgul: busy 

Meyve suyu: juice 

Müsik seti: stereo (radio, cd player) 

Ödev: home work 

Onun yerine: in place of that 

Oturmak: to sit 

Parça: piece 

Piknik: picnic 

Plan yapmak: to plan 

Sandalye: chair 

Sevmek: to love 

Şiş: skewer 

Tabak: plate 

Tavla: backgammon 

Tekrar etmek: to repeat 

Tükenmez kalem: pen 

Üzgün olmak: to be sorry / sad 

Üzgünüm: I am sorry. 

Vermek: to give 

Volybol: volleyball 

Yavaş: slow 

Yavaş bir şekilde: slowly 

Yerleştirmek: to place, to settle 



TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 

 

7. BÖLÜM 

 

 
 

BİR ŞARKICIYI TANIMA 

 

Orhan: Siz Türkçe şarkı dinliyor musunuz? 

Tanya: Evet, ben dinliyorum. 

Linda:  Ben de her gün dinliyorum. Çünkü benim eşim Türk. 

Orhan: Siz Tarkan’ı tanıyor musunuz? 

Tanya: Evet, ben onu tanıyorum.  

Orhan: Linda, sen beni dinliyor musun? 

Linda:  Evet, seni dinliyorum. Ben de onu tanıyorum. O Türkiye’de çok ünlü bir  

şarkıcıdır. 

ALIŞTIRMALAR 

1- İpucu kelimeleri kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun. 

 

Sen / beni / dinlemek   Sen beni dinliyor musun? 

Evet     Evet, ben seni dinliyorum. 

 

Sen / onu / tanımak  ……………………………………………………….…………? 

Evet / onu    …………………………………………………….……………. 
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Sen / bizi / anlamak  ………………………………………………………………….? 

Evet / sizi    …………………………………………………………………... 

 

Sen / beni / sevmek   …………………………………………..………………..? 

Evet / seni    …………………………………………….………….…… 

2- 

Sen / gitmek    Sen nereye gidiyorsun? 

Okula     Ben okula gidiyorum. 

 

Ali / gitmek    ……………………………………………………………? 

İstanbul’a    ……………………………………………………….……. 

 

Siz / gitmek    …………………………………………………………….? 

Eve     ………………………………………………………..……. 

 

Onlar / gitmek    …………………………………………………………….? 

Sinemaya    ………………………………………………………..……. 

3- 

Siz / kalmak    Siz nerede kalıyorsunuz? 

Evde     Biz evde kalıyoruz. 

 

Onlar / kalmak   ………………………………………………………….….? 

Ofiste      ………………………………………………………….…... 

 

Can ve Ece / kalmak   ……………………………………………………………..? 

Ankara’da    ………………………………………………………….…... 

 

Ben / kalmak    ……………………………………………………………..? 

Okulda     ……………………………………………………….…….. 

4- 

O / gelmek    O nereden geliyor? 

Okuldan    O okuldan geliyor. 

 

Sen / gelmek    …………………………………………………………..…? 

Adana’dan    …………………………………………………………...…. 
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Halil ve Ayşe / gelmek  ……………………………………………………………..? 

Sinemadan    ……………………………………………………………… 

 

Siz / gelmek    ……………………………………………………………..? 

Köyden    …………………………………………………………...…. 

1. DERS 

İsmin halleri (Noun Cases): Beni dinle. Ona söyle. Okuldan gel. 

 

yalın hali (nominative case)    Bir okul yap.   (kim / ne / nere) 

-i hali (ı,u,ü) (object case - accusative) Okulu sev ve koru.  (kimi / neyi / nereyi) 

-e (-a) hali (to – direction case - dative) Okula git.  (kime / neye / nereye) 

-de (-da) hali (in-at-on case - locative)   Okulda kal.   (kimde / nede / nerede) 

-den (-dan) hali (from case - ablative) Okuldan gel.   (kimden / neden / nereden) 

 

-i hali accusative (object pronouns):   Questions Object case with names 

beni  Sen beni tanıyorsun.   (kimi?)   Ahmet’i 

seni  Ben seni seviyorum.   (neyi)    Hasan’ı 

onu  Onlar onu biliyorlar.   (nereyi?)  Tuğrul’u 

bizi  Siz bizi anlıyorsunuz.      Gül’ü 

sizi  Biz sizi soruyoruz.      Mary’yi 

onları  Onlar onları götürüyor.     Ali’yi 

 

-i hali is also used in case of the article the in English: 

Ders-i unutma.  Kapı – y – ı açıyor musun? 

Kitab – ı oku.   Kedi – y – i tutuyorum. 

Sen bu şarkı – y –ı biliyor musun?  Evet, ben o şarkı –y - ı biliyorum. 

 

-e hali dative (to – direction case):    Questions      to – direction case with names 

bana  Onlar bana bakıyorlar.  (kime?)  Ahmet’e 

sana  Ben sana söylüyorum.  (neye?)  Hasan’a 

ona  Sen ona anlatıyorsun.  (nereye?)  Tuğrul’a 

bize  Siz bize geliyorsunuz.     Gül’e 

size  Biz size soruyoruz.     Mary’ye 

onlara  Onlar onlara kızıyorlar.     Ali’ye 

 



 58 

-de hali locative (in – at - on):  Questions in – at - on case with names 

bende  Bende para var.  (kimde?)  Ahmet’te 

sende   Sende silgi yok.  (nede)   Hasan’da 

onda   Onda kalem var.  (nerede?)  Tuğrul’da 

bizde   Bizde yemek var.     Gül’de 

sizde   Sizde araba var.     Mary’de 

onlarda  Onlarda bilet yok.     Ali’de 

 

-den hali ablative (from):     Questions from case with names 

benden Onlar  benden Türkçe öğreniyorlar.  (kimden?)  Ahmet’ten 

senden  Ben senden bir kitap alıyorum.  (neden?)  Hasan’dan 

ondan  Sen ondan yemek getiriyorsun.  (nereden?)  Tuğrul’dan 

bizden  O bizden ayrılıyor.      Gül’den 

sizden  Biz sizden cevap bekliyoruz.     Mary’den 

onlardan Onlar onlardan yardım istiyorlar.     Ali’den 

.......................................................................................................................................................... 
 

ALIŞTIRMALAR 
 

İpucu kelimeleri kullanarak emir cümleleri kurun. 

 

1) -i hali accusative (object case): 

 

Ahmet hastanededir. (Ahmet’i / (o) / ziyaret etmek) Ahmet’i (onu) ziyaret et. 

 

Kapı açıktır. (Kapıyı / (o) / kapatmak)  …………………………………………….... 

 

Ödevler önemlidir. (ödevleri / (onlar) / yapmak) ………………………………………….…... 

 

Ayşe tenis oynuyor. (Ayşe’yi / (o) / izlemek) ……………………………………………… 

 

Yemek lezzetlidir. (Yemeği / (o) / yemek)  ……………………………………………… 

 

Ahmet ve ben geliyoruz. (bizi / beklemek)  ……………………………………………… 

 

Bu kitap ilginçtir. (Bu kitabı / (o) / okumak)  ……………………………………………… 

 

Bu güzel bir şarkıdır. (bu şarkıyı / (o) / dinlemek) ……………………………………………… 
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2) -e hali dative (to – direction case): 

a) Lütfen kitabı bana ver      .  

………………………………………………….….…  

…………………………………………………….…  

……………………………………………………….  
 

-e hali dative ile emir cümleleri yapın: 
 

b) Ben / para / vermek     Bana para ver. 

Hüseyin ve Ali / bir mektup / yazmak  …………………………………....………… 

Çocuk / bir hikaye / okumak    ………………………………..………..…… 

Otobüs / binmek     ………………………………..…………..… 

Bu akşam / biz / gelmek    ………………………………….………..…. 

Marmaris / gitmek     ……………………………….…………..…. 

 

3) -de hali locative (in – at - on) ile cümleler yapın: 
 

Ahmet / büro / çalışmak    Ahmet büroda çalışıyor. 

Öğrenciler / okul / İngilizce / öğrenmek ………………………………...……………….…… 

Kahraman Ailesi / Antalya / yaşamak ……………………………………………………… 

Siz / Türkçe film / var?   ……………………………….……………...……… 

Internet / birçok bilgi / var.   ………………………….……...…………………… 

Kasa / para / yok?    …………………………….…..….………………… 
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4) -den hali ablative (from) ile cümleler yapın: 
 

Onlar / ben / bilgi istemek   Onlar benden bilgi istiyorlar. 

Tren / Eskişehir / gelmek   …………………………………………..….……… 

Biz hikayeyi / o / dinlemek    ………………………………….……..…………… 

Ben kitabı / siz / ödünç almak   ………………………………….………..………… 

Onlar / biz / fikir / almak   ………………………………….…………..……… 

Orhan / okul / ayrılmak   …………………………………..….………..…….. 

 

KONUŞMA 

1- 

 

Tanya: Linda, dersten sonra ne yapıyorsun? 

Linda:  Eve gidiyorum. 

Tanya: Evde kim var? 

Linda:  Evde eşim var. O beni bekliyor. 

2- 

 

Orhan:  Tanya, tatilde nereye gidiyorsun? 

Tanya: Ontario’ya gidiyorum. 

Orhan: Ne zaman Vancouver’a dönüyorsun? 

Tanya: Tatilden sonra dönüyorum. 

Orhan:  Sana iyi yolculuklar. Anne ve babana selam söyle. 

Tanya: Teşekkürler. Tatilden sonra görüşürüz. 

3- 

 

Nurcan: Bekircan, bu akşam ne yapıyorsun? 

Bekircan: Sinemaya gidiyorum. 

Nurcan: Öyle mi? Hangi filme? 

Bekircan: Organize İşler. O çok güzel ve komik bir film.  

Nurcan: Filmden sonra ne yapıyorsun? 

Bekircan: Bilmiyorum.  
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OKUMA 

 
 

Bana bir e-posta yaz 

 

Sevgili Orhan, 

Nasılsın? Ben ve ailem çok iyiyiz. Kardeşlerim Hatice ve Doğan üniversiteye gidiyor. Hatice 

İngilizce öğreniyor. Doğan mühendislik okuyor. Onlar çok çalışıyor. Ben İngilizce’den 

Türkçe’ye bir roman çeviriyorum. Her gün birkaç sayfa çeviri yapıyorum. O çok ilginç bir 

roman. 

Sen ne yapıyorsun? Lütfen bana anlat. Bana uzun bir e-posta yaz. Bana bir resmini gönder. 

Unutma. Lütfen ailene selam söyle. 

 

        Hoşça kal, 

        Gülay 

 

Sorulara cevap verin: 

 

1- Gülay ne yazıyor? 

 

2- Hatice ve Doğan nereye gidiyor? 

 

3- Hatice ne öğreniyor? 

 

4- Kim mühendislik okuyor? 

 

5- Gülay ne çeviriyor? 

 

6- O nasıl bir romandır? 
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Yeni kelimeler: new words 

Açmak: to open 

Adam: man, fellow 

Akıl: wit, intelligence, wisdom 

Akşam: evening 

Aramak: to look for, to search for, to call 

Ayrılmak: to leave 

Beklemek: to wait 

Bilgi: information 

Bilmek: to know 

Çalmak: to steal 

Cesaret: courage 

Cesaret almak: to take courage 

Çevirmek. to translate 

Çıkmak: to get out 

Çocuk: child 

Çünkü: because 

Cüzdan: wallet 

Ekmek: bread 

Eş: spouse 

Eşim: my spouse 

Görmek: to see 

Götürmek: to take 

Gülmek: to laugh 

Hayal gücü: imagination 

Her gün: every day 

İletmek: to convey, to forward 

İlginç: interesting 

İndirmek: to bring down 

İzlemek: to watch, to monitor 

Kapatmak (kapamak): to close 

Kasa: safe 

Kızmak: to get angry with 

Korumak: to protect 

Lezzetli: delicious 

Mizah anlayışı: sense of humour 

Mühendislik: engineering 

Ocak: cooker 

Ödev: homework 

Otobüs: bus 

Para: Money 

Resim: Picture 

Sevmek: to love 

Sormak: to ask 

Şarkı: song 

Tanımak: to know, to recognize 

Tenis: tenis 

Tutmak: to hold 

Üniversite: university 

Ünlü: famous 

Unutmak: to forget 

Unutmak: to forget 

Uzun: long 

Var: there is 

Vermek: to give 

Yok: there is not 

Zeka: intelligence 

Ziyaret etmek: to visit 
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TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 

8. BÖLÜM 

 

 
 

BİR ÜLKEYİ TANIMA 

 

Tanya: Sen bu yaz tatile gitmiyor musun? 

İlkay:  Evet, ben Türkiye’ye gidiyorum. Türkiye nerede, biliyor musun? 

Tanya: Sanırım biliyorum. O Asya’da değil mi? 

İlkay:  Hayır, değil.  

Tanya: Evet, ama Türkiye Avrupa ve Asya arasında değil mi? 

İlkay:  Bence Türkiye hem Avrupa’da hem de Asya’da. 

Tanya: Anlıyorum. Bu çok ilginç bir durum. 

 

ALIŞTIRMALAR 

1- İpucu kelimeleri kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun. 

 

Tatile / gitmek   Tatile gitmiyor musun? 

Evet    Evet, gidiyorum. 

 

Onu / tanımak  ……………………………………………………………………………? 

Evet   ……………………………………………………………………….……. 

 

Ankara’dan / gelmek ………………………………………………………………...………….? 

Evet    …………………………………………………………………………….. 

 

Türkiye’den / aramak …………………………………………………………………..………..? 

Evet   …………………………………………………………………………….. 
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Tarkan’ı / sevmek  ……………………………………………………………………..? 

Evet    ……………………………………………………………………… 

1. DERS 

Şimdiki Zaman: Olumsuz Sorular (Present Continuous Tense: Negative Interrogatives): Beni 

dinlemiyor musun? 

  Ben seni dinliyorum. 

  (Sen) Beni dinlemiyor musun? 

  (Ben) Seni dinlemiyor muyum? 

  (Biz) Onu dinlemiyor muyuz? 

  (Sen) Bizi dinlemiyor musun? 

  (Ben) Sizi dinlemiyor muyum? 

  (Biz) Onları dinlemiyor muyuz? 

Add –mı –mi / -mu –mü (depending on vowel harmony) to the verb stem, then add –yor and the 

question word mu (doesn’t change because of –yor it follows) and finally appropriate personal 

ending to construct a negative interrogative sentence in Present Continuous Tense: 

Subject + verb stem + -mı –mi / -mu –mü + yor + mu + personal ending 

........................................................................................................................................................... 

ALIŞTIRMALAR 
 

İpucu kelimeleri kullanarak olumsuz soru cümleleri kurun. 

 

Yavaş konuşuyorum. (beni / anlamak)   Beni anlamıyor musun? 

 

Kapı açıktır. (onu / kapatmak)    …………………………………..…? 

 

Ahmet hastanededir. (Ahmet’i (onu)/ ziyaret etmek)  ……………………………………..? 

 

Su önemlidir. (onu / içmek)     ……………………………………..? 

 

Ayşe tenis oynuyor. (Ayşe’yi / izlemek)   ………………………………..……? 

 

Yemek lezzetlidir. (onu / yemek)    ………………………………..……? 

 

Ahmet ve ben geliyoruz. (bizi / beklemek)   ………………………………..……? 

 

Bu kitap ilginçtir. (onu / okumak)    …………………………………..…? 

 

Bu güzel bir şarkıdır. (bu şarkıyı / dinlemek)   …………………………………..…? 
 

Türkiye çok güzeldir. (Türkiye’yi / ziyaret etmek)  ………………………………….….? 
 

Türkçe zor değildir. (Türkçe / öğrenmek)   …………………………………….? 
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2. DERS 

Renkler: kırmızı, yeşil, mavi ... 

 

                                                                                                            (LEYLAK)                    

 KAHVERENGİ        PEMBE             YEŞİL               SARI            EFLATUN         BEYAZ 

 
 

    TURUNCU           MAVİ            KIRMIZI              MOR                  GRİ                SİYAH 

 
 

 

ALIŞTIRMALAR 

 

1- Aşağıdaki meyve ve sebzelerin renklerini söyleyin. 

Elma kırmızıdır. ...  Muzlar ..........................................  

 

Biber................................  Patatesler.....................................  

 

Üzümler ...........................  Armutlar .................................  
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Greyfurt.......................  Karpuz.............................  

 

Havuçlar ...........................  Böğürtlenler.........................  
 

2- 

Aşağıdaki cümleleri uygun renk sıfatları ile tamamlayın. 

 

 O beyaz bir gömlek giyiyor.  Ahmet kahverengi bir ceket giyiyor. 

 

Arzu……....elbise giyiyor.  Onlar............... ayakkabı alıyorlar. 

 

Hüseyin…………... yiyor.   O ………..... bir araba sürüyor. 
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3- 

Hatice ne giyiyor?         (siyah elbise)      O siyah bir elbise giyiyor. 

Mustafa Amca ne yiyor? (yeşil üzüm) …………….………………………..… 

Masada ne var?               (kırmızı nar) ………………………………………... 

Onlar ne tutuyor?     (beyaz güvercin) ……………………………………..…. 
 

3. DERS 
 

Renkler ile sorular (Color questions): Ev ne renk? 

    
    Ev ne renktir?   Ev beyazdır. 

    Havuz ne renktir?  Havuz mavidir. 

    Şemsiyeler ne renktir? Şemsiyeler sarıdır. 

Use ne renk after subject to ask questions about colors. 

........................................................................................................................................................... 
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ALIŞTIRMALAR 

 

Resimlere göre renkleri sorun ve cevap verin. 

Bu araba ne renktir?         Bu araba mordur. 

 

Bu at…………………... ………………………………………………....…...... 

 

Bu resim…………...…... ……………………………………………………… 

 

Bu gül………………….. .……………………………………………….……. 

 

Gökyüzü……………….. ………………………………………….………..…  

 

Güneş………………….. …………………………………………...…....……  
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KONUŞMA 

 

1- 

Jack:   Deniz ve Nesrin arkadaşlar mı?  

Bekircan: Evet, onlar arkadaşlar. 

Jack:  Deniz ne çalıyor?  

Bekircan: Deniz keman çalıyor. 

Jack:  Nesrin ne çalıyor? 

Bekircan: O piyano çalıyor. 

Jack:  Deniz piyano çalmıyor mu? 

Bekircan: Hayır, o sadece keman çalıyor.  

 

 

 

2- 

Ahmet: Ali bu yıl üniversiteye gitmiyor mu? 

Gülay:  Hayır, gitmiyor. 

Ahmet: Üniversiteye gitmek istemiyor mu? 

Gülay:  İstiyor ama önce yabancı dil öğrenmek istiyor. 

Ahmet: O Almanca bilmiyor mu? 

Gülay:  Biliyor ama şimdi İngilizce öğrenmek istiyor. 

 

 

 

3- 

Selma:  Bu akşam televizyonda güzel bir film var mı? 

Jerry:  Bilmiyorum.  

Selma:  Evde televizyon rehberi yok mu? 

Jerry:  Oturma odasında bir tane var.  

Selma:  O eski değil mi? 

Jerry:  Hayır değil, o yeni.  
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OKUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizim Ev 

Biz İzmir’de büyük bir evde oturuyoruz. Evde üç yatak odası, iki banyo ve bir salon var. Ev pembe 

ama kapı kahverengidir. Çatı kırmızı ama pencereler beyazdır. Bahçede büyük palmiye ağaçları var. 

Ayrıca çok güzel ve rengarenk çiçekler var. Çimler kışın yeşildir ama yazın kahverengi olurlar. 

Bizim gri bir arabamız var. Arabamız küçük ama rahattır. Biz sıkça seyahat etmekten hoşlanırız. 

İzmir çok güzel bir şehirdir. O Çeşme, Bodrum ve Marmaris’e çok yakındır. Biz her yaz denize 

gideriz. Bizi ziyaret etmek ister misiniz? 

 

Sorulara cevap verin: 

 

1- Onlar nerede oturuyorlar?  

2- Küçük bir evde mi oturuyorlar?  

3- Kapı ne renktir?  

4- Bahçede ne var? 

5- Çimler kışın ne renktir? 

6- İzmir çirkin bir şehir midir? 

7- Onlar her yaz nereye giderler? 

8- Onlar neyden hoşlanırlar? 
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Yeni kelimeler: new words 

Almak: to buy 

Amca: uncle 

Anlamak: to understand 

Araba: car 

Arasında: between 

Armut: pear 

Asya: Asia 

At: horse 

Avrupa: Europe 

Ay: month, moon 

Ayakkabı: shoe 

Banyo: bathroom 

Bence: in my opinion 

Beyaz: white 

Biber: pepper 

Böğürtlen: blackberry 

Çatı: roof 

Ceket: jacket 

Çiçek: flower 

Çim: grass 

Deniz: sea 

Dil: language, tangue 

Durum: situation 

Eflatun: lilac (colour) 

Elbise: dress 

Elma: apple 

Giymek: to wear 

Gökyüzü: sky 

Gömlek: shirt 

Gri: grey 

Gül: rose 

Güneş: sun 

Güvercin: dove 

Havuç: carrot 

Havuz: pool 

Hem, hem de: both  

Hoşlanmak: to like 

İnginç: interesting 

Kahverengi: Brown 

Karpuz: water melon 

Kavun: melon 

Kırmızı: red 

Kışın: in winter 

Mavi: blue 

Mor: purple 

Muz: banana 

Nar: pomegranate 

Olumsuz: negative 

Oturmak: tos it, to live 

Palmiye: palm 

Patates: potato 

Pembe: pink 

Pencere: window 

Rahat: comfortable 

Rengarenk: colorful 

Renk: color 

Resim: Picture 

Sanırım: I think, I guess 

Sarı: yellow 

Şemsiye: umbrella 

Seyahat etmek: to travel 

Sıkça: often 

Siyah: black 

Tatil: vacation, holiday 

Turuncu: orange 

Tutmak: to hold 

Ülke: country 

Üniversite: university 

Üzün: grape 

Yabancı: foreign 

Yakın: near, close 

Yaz: summer 

Yaz ayları: summer months 

Yeşil: green
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TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 

9. BÖLÜM 

 

  
 

BOŞ ZAMANLAR HAKKINDA KONUŞMA 

 

Tamer: Gülay, sen Pazar günleri ne yaparsın? 

 

Gülay:  Pazar günleri benim için çok önemlidir. Genellikle gezerim. 

 

Tamer: Nereye gidersin? 

 

Gülay:  Kışın kayak yapmaya, yazın pikniğe giderim. 

 

Tamer: Doğan da kayaktan hoşlanır mı? 

 

Gülay:  Evet o kayaktan çok hoşlanır.  

 

Tamer: Sinemaya gider misiniz? 

 

Gülay:  Hayır, biz evde film seyrederiz. 

 

ALIŞTIRMALAR 

1- İpucu kelimeleri kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun. 

 

Pazar günleri / ne yapmak Pazar günleri ne yaparsın? 

Gezmeye gitmek  Gezmeye giderim. 

 

Pazartesi / ne yapmak ……………………………………………………………………………? 

İşe gitmek  …………………………………………………………………………….. 
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Cumartesi / ne yapmak .………………………………………………………………………....? 

Türkçe öğrenmek …………………………………………………………………………….. 

 

Çarşamba / ne yapmak…………………………………………………………………………....? 

Voleybol oynamak …………………………………………………………………………….. 

 

Perşembe / ne yapmak ……………………………………………………………………..? 

Kitap okumak   ……………………………………………………………………… 

 

1. DERS 
 

Geniş Zaman (Simple Present Tense): Ben Pazar günleri televizyon izlerim. 

izlemek   yemek yapmak  konuşmak 

Ben televizyon  izle- r - im  yemek yap –ar – ım  konuşurum 

Sen televizyon    izle – r – sin  yemek yap - ar – sın  konuşursun 

O televizyon   izle – r  yemek yap – ar  konuşur 

Biz televizyon   izle - r – iz  yemek yap – ar – ız  konuşuruz 

Siz televizyon   izle – r – siniz yemek yap – ar – sınız konuşursunuz 

Onlar televizyon  izle – r - ler  yemek yap – ar – lar  konuşurlar 

Subject + verb stem + –r / -ır / –ir / -er / -ar / -ur / -ür + personal ending 

 

Haftanın günleri: 

   Pazartesi  Cuma 

   Salı   Cumartesi  günü 

   Çarşamba  Pazar  

Perşembe   

Cumartesi (günü) görüşürüz! 

...................................................................................................................................................... 
 

ALIŞTIRMALAR 

İpucu kelimeleri kullanarak cümleler kurun. 

 

Onlar / Pazar günü / TV izlemek  Onlar Pazar günü TV izlerler. 
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Ben / Çarşamba / Türkçe / öğretmek  ……………………………………………………… 

 

Biz / hafta sonunda / piknik yapmak  ……………………………………………………… 

 

Siz / Cumartesi günü / Türkçe / öğrenmek ……………………………………..……………….. 

 

Sen her akşam / ödev yapmak   …………………………………………………….... 

 

Ayşe / Salı günü/ tenis oynamak  ………………………………..…………………….. 

 

Türkler hep / lezzetli yemekler / pişirmek ………………………………..…………………….. 

 

Kanadalılar / her zaman / çok çalışmak ……………………………………………………… 

 

Ahmet ve ben her gün okula gitmek  ……………………………………………………… 

 

Siz her gün otobüste kitap okumak  ……………………………………………………… 

 

Sen güzel şarkı söylemek   ……………………………………………………… 

 

Ben her yıl Türkiye’yi ziyaret etmek  ……………………………………………………… 

 

O her akşam Türkçe / çalışmak   ……………………………………………………… 

 

Jane ve Ali sık sık sohbet etmek  ……………………………………………………… 
 

2. DERS 

Geniş Zaman: Sorular (Simple Present Tense: Questions): Sen Pazar günleri televizyon izler 

misin? 

izlemek   yemek yapmak  konuşmak 

Ben televizyon  izler miyim?  yemek yapar mıyım?  konuşur muyum? 

Sen televizyon    izler misin?  yemek yapar mısın?  konuşur musun? 

O televizyon   izler mi?  yemek yapar mı?  konuşur mu? 

Biz televizyon    izler miyiz?  yemek yapar mıyız?  konuşur muyuz? 

Siz televizyon   izler misiniz?  yemek yapar mısınız?  konuşur musunuz? 

Onlar televizyon  izlerler mi?  yemek yaparlar mı?  konuşurlar mı? 

Subject + verb stem + -r / -er/ -ar / -ır / -ir / -ur / -ür + mı, mi, mu, mü + personal ending 

...................................................................................................................................................... 
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ALIŞTIRMALAR 

İpucu kelimeleri kullanarak sorular sorun ve cevap verin. 

 

Sen / her gün / kitap / okumak  Sen her gün kitap okur musun? 

 

Evet      Evet, her gün birkaç sayfa okurum. 

 

Arzu / beyaz elbise / giymek   ……………………………………………………..? 

 

Evet / her zaman    …………………………………………………..….. 

 

Onlar / her yıl / tatil yapmak   ………………………………………………..…....? 

 

Evet      …………………………………………..……..…… 

 

Siz / her akşam / şarap / içmek  ……………………………………………….….…? 

 

Evet      ……………………………………………..…..…… 

 

Ben / hiç / yalan söylemek   ……………………………………………….…….? 

 

Evet / her fırsatta    ………………………………………………..…….. 

 

Siz / parkta / bisiklet sürmek   ……………………………………………….…….? 

 

Evet      ………………………………………………..…….. 

 

Sen / benimle / sinemaya gitmek  …………………………………..……………..…..? 

 

Evet      ..............……………………………………….…...? 
 

3. DERS 

Geniş Zaman: Kibar Ricalar (Simple Present Tense: Polite Requests): Kapıyı açar mısın? 

Su içer misin?  Evet, lütfen.   Telefon çalıyor, bakar mısınız, lütfen? 

Çay içer misiniz? Hayır, teşekkürler  Lütfen kapıyı açar mısınız? 

Şeker alır mısın? Evet, biraz alırım.  Bana yardım eder misiniz, lütfen? 

Use simple present tense question form to make polite requests in Turkish. 

....................................................................................................................................................... 

 

ALIŞTIRMALAR 

İpucu kelimeleri kullanarak kibar ricalar yapın. 

 

Hava çok sıcak. Pencere / açmak  Pencereyi açar mısın? 
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Çok açım. Yemek / hazırlamak  ……………………………………………………..? 

 

Hava soğuk değil. Isıtıcıyı / kapatmak ……………………………………………………..? 

 

Çok hastayım. Beni / hastane / götürmek ………………………………………………….….? 

 

Ali uyumak istiyor. Ona / kitap okumak ...……...………………………………………...….? 

 

Çok susadım. Biraz / su getirmek  …………………………………………………..…? 

 

4. DERS 

Geniş Zaman: Olumsuz Cümleler (Simple Present Tense: Negative Statements): Ben Pazar 

günleri televizyon izlemem. 

izlemek   yemek yapmak  konuşmak 

Ben televizyon  izle – mem  yemek yap – mam  konuş - mam 

Sen televizyon    izle – mez - sin yemek yap - maz – sın konuş - maz - sın 

O televizyon   izle - mez  yemek yap - maz  konuş - maz 

Biz televizyon    izle – me – y – iz yemek yap – ma - y – ız konuş - ma - y - ız 

Siz televizyon   izle – mez – siniz yemek yap – maz – sınız konuş – maz -sınız 

Onlar televizyon  izle – mez - ler yemek yap – maz – lar konuş – maz - lar 

Subject + verb stem + -me(z) / -ma(z) + personal ending 

.......................................................................................................................................................... 
 

ALIŞTIRMALAR 

Aşağıdaki sorulara olumsuz cevap verin. 

 

Sen her gün kitap okur musun?  Hayır, ben her gün kitap okumam. 

 

Arzu her zaman beyaz elbise giyer mi? Hayır ……………………………………………….. 

 

Onlar her yıl tatil yaparlar mı?  Hayır………………………………………………... 

 

Siz her akşam şarap içer misiniz?  Hayır………………………………………………... 

 

Ben hiç yalan söyler miyim?   Hayır…………………………………………….….. 

 

Biz parkta bisiklete biner miyiz?  Hayır…….…………………………………….……. 

 

Biz her hafta sonu evi temizler miyiz? Hayır………………………………………………... 
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5. DERS 

Geniş Zaman: Olumsuz Sorular (Simple Present Tense: Negative Interrogatives): Sen Pazar 

günleri televizyon izlemez misin? 

 

izlemek     yapmak   konuşmak 

 

izle – mez mi – y – im?  yap –maz – mı – y – ım? konuş – maz –mı-y-ım? 

izle – mez mi- sin?   yap - maz mı– sın?  konuş - maz mı- sın? 

izle – mez mi?    yap – maz mı?  konuş – maz mı? 

izle – mez – mi -y – iz?  yap – maz – mı -y – ız? konuş - maz – mı- y – ız? 

izle – mez mi– siniz?   yap – maz mı – sınız?  konuş – maz mı –sınız? 

izle – mez – ler mi?   yap – maz – lar mı?  konuş – maz – lar mı? 

Subject + verb stem + -mez / -maz + mi / mı + personal ending 

......................................................................................................................................................... 

 

ALIŞTIRMALAR 

Verilen cümlelere göre olumsuz soru cümleleri kurun. 

 

Ben çay içmem.   Sen çay içmez misin? 

 

Sen kitap okumazsın.   ……………………………………………………………..? 

 

O okula gitmez.   ………………………………………………………….….? 

 

Biz bisiklete binmeyiz.  ………………………………………………………….….? 

 

Siz et yemezsiniz.   ……………………………………………………………..? 

 

Onlar ileti yazmazlar.   ………………………………………………………….….? 

 

Deniz matematik çalışmaz.  ……………………………………………………...……...? 

 

Sen ve ben gitar çalmayız.  ………………………………………………………...…...? 

 

Ali, Veli ve Cem oyun oynamaz. ………………………………………………………….….? 

 

Onlar çok para harcamaz.  ……………………………………………………….…….? 
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KONUŞMA 

 

1- Neşe Akdeniz kendi hakkında konuşuyor: 

Ben Neşe Akdeniz’im. Ben bir gazeteciyim. İngilizce, Türkçe ve 

Almanca bilirim. İstanbul’da bir gazetede çalışırım. Ben hergün Türkçe 

haber yazarım ve bazı haberleri İngilizce’ye çeviririm. İngilizce ve 

Almanca haberleri Türkçe’ye çeviririm. Arkadaşlarım ile İngilizce 

konuşurum. Ben gazetede Almanca konuşmam. Çünkü gazetede kimse Almanca bilmez. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Ali Karataş kendi hakkında konuşuyor: 

Benim adım Ali Karataş. Ben bir doktorum. Antalya’da bir hastanede 

çalışırım. Her sabah dokuzda işe giderim ve akşam saat altıda eve 

dönerim. Hastanede çok sıkı çalışırım. Hafta sonlarında çalışmam. 

Cumartesi günü arkadaşlarımla basketbol oynarım. TV seyretmekten 

hoşlanmam. Kitap okumayı severim. Pazar günleri ailemle vakit geçiririm. Biz bazen pikniğe 

gideriz.  
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OKUMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üç Arkadaş  

Eva, Tanya ve Ilka arkadaşlardır. Onlar Cumartesi günleri Türkçe öğrenirler. Derste öğretmeni 

dinlerler ve Türkçe konuşurlar. Evde Türkçe müzik dinler ve Türk filmleri seyrederler. 

Eva bir gazetede çalışır. O bir gazetecidir. Haber yazar ve okur. Tanya özel bir inşaat şirketinde 

çalışır. O bir inşaat mühendisidir ve her gün proje çizer. Tanya her yaz Türkiye’ye gider ve 

Efes’te çalışır. Ilka bir peyzaj mimarıdır. O da özel bir şirkette çalışır ve park ve bahçe planları 

tasarlar. Onun eşi Türk’tür. Onlar da her yaz Türkiye’ye giderler.  

Şimdi onlar Vancouver’da yaşıyorlar. Onlar boş zamanlarında Türkçe konuşurlar. Yazın birlikte 

plaja giderler ve kışın kayak yaparlar.  

 

Sorulara cevap verin: 

1- Eva, Tanya ve Ilka kardeşler midir?  

2- Cumartesi günü ne öğrenirler? 

3- Evde ne yaparlar?  

4- Eva nerede çalışır? 

5- Tanya her yaz nereye gider? 

6- Ilka ne planları tasarlar? 

7- Onlar boş zamanlarında ne yaparlar? 
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Yeni kelimeler: new words 

Ağlamak: to cry 

Bahçe: garden 

Bakmak: to look 

Bazı: some 

Benim için: for me 

Biraz: a little 

Birlikte: together 

Bisiklete binmek: to ride bicycle 

Bisitlet sürmek: to ride bicycle 

Çarşamba: Wednesday 

Çay: tea 

Çevirmek: to translate 

Çift: couple 

Cuma: Friday 

Cumartesi: Saturday 

Çünkü: because 

Eş: spouse, equal 

Et: meat 

Gazete: newspaper 

Geçmek: to cross, to pass, to go 

Genellikle: generally 

Getirmek: to bring 

Gezmek: to go sightseeing 

Gitar çalmak: to play the guitar 

Götürmek: to take 

Haber: news 

Hafta sonu: weekend 

Hakkında: about 

Harcamak: to spend 

Hava: weather 

Her akşam: every evening 

Her fırsatta: at every chance 

Her gün: every day 

Her yaz: every summer 

Hoşlanmak (birisinden, bir şeyden): to like, 

to enjoy 

İçmek: to drink 

İle: with 

İnşaat mühendisi: civil engineer 

İnşaat: construction 

Kayak: skiing 

Kayak yapmak: to ski 

Kendi: himself / herself / itself 

Kış: winter 

Kışın: in winter 

Matematik: mathematic 

Önemli: important 

Otobüs: bus 

Para: money  

Pazar: Sunday 

Pencere: window 

Perşembe: Thursday 

Salı: Tuesday 

Şarap: wine 

Şeker: sugar 

Sıcak: hot 

Sohbet etmek: to chat 

Su: water 

Şirket: company  

Susamak: to get thirsty 

Tasarlamak: design 

Telefonla aramak: to telephone 

Temizlemek- to clean 

Yalan söylemek: to lie 

Yardım etmek: to help 

Yavaş: slow 

Yaz: summer 

Yazın: in summer 

Zaman: time 
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TÜRKÇE ÖĞRENİYORUZ 

10. BÖLÜM 

 
İSTANBUL’DA BİR GEZİ 

 

Rachel: Bu nedir? 

 

Ahmet: Bu bir devedir. 

 

Rachel: Şu nedir? 

 

Ahmet: O Ayasofya Müzesi’dir. 

 

Rachel: Şu da bir müze midir? 

 

Ahmet: Hayır, o bir camidir. Eminönü Camii. 

 

Rachel: Şu nedir? 

 

Ahmet: O Galata Köprüsü’dür. 

 

Rachel: Bunlar nedir? 

 

Ahmet: Bunlar balıkçı kayıklarıdır. 
 

ALIŞTIRMALAR 

1- İpucu kelimeleri kullanarak örnekteki gibi cümleler kurun. 
 

Bu?    Bu nedir? 

Arkeoloji Müzesi  Bu arkeoloji müzesidir. 

 

Şu?   ……………………………………………………………………………? 

O, postane  …………………………………………………………………….………. 

DEVE 

EMİNÖNÜ 

CAMİİ 

AYASOFYA 

MÜZESİ 

GALATA 

KÖPRÜSÜ 

BALIKÇI 

KAYIKLARI 
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Bu?   …………………………………………………………...……………….? 

O, Boğaz Köprüsü …………………………………………………………………………….. 

 

Şu?   ……………………………………………………………..……………..? 

O, Galata Kulesi …………………………………………………………………………….. 

2.  

Şu ilerideki?   Şu ilerideki nedir? 

Futbol stadyumu  O futbol stadyumudur. 

 

Bunlar?   ……………………………………………………………….…….? 

Bunlar / güvercin  …………………………………………………………………...…. 

 

Şunlar?   ………………………………………………………………….….? 

Onlar / ders kitapları  …………………………………………………………………..….. 

 

Şuradaki?   ……………………………………………………………………..? 

Oradaki / bir lokanta  ……………………………………………………………………… 

 

1. DERS 

 

İşaret Zamirleri (Demonstrative Pronouns): Bu Galata Köprüsü’dür. Şu bir lokantadır. 

                                      
 Bu bir hurmadır.     Şu bir muzdur. (pointing) 

        O bir muzdur. (without pointing) 

                                         
 Bunlar hurmadır. (hurmalardır)   Şunlar muzdur. (muzlardır) 

        Onlar muzdur.  
 

Buradaki: the one here  Şuradaki – Oradaki: the one there 

Bu and bunlar are used for objects near the speaker. Şu (o) and şunlar (onlar) used for objects 

away from the speaker. 

........................................................................................................................................................... 
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ALIŞTIRMALAR 

1. Nesneler sizden uzakta. Şu, şunlar, o, onlar ile cevap verin. 

 

Bu nedir? (kurşun kalem)     O bir kurşun kalemdir. 

Bunlar nedir? (kitap)           ……..…………………………….…………. 

Bu nedir? (bir defter)          ……………………………………………… 

Bunlar nelerdir? (arabalar)  …………………………………..………….. 

 

2. Nesneler size yakın. Bu ve bunlar ile cevap verin. 

 

Şu nedir? (horoz)        Bu bir horozdur. 

Şunlar nedir? (lale)       ………………………….…………….……............ 

O nedir? (köpek)       ……………………….……………………............. 

Onlar nelerdir? (uçaklar)  …………………………………….…….................. 
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2. DERS 

Belirtisiz İsim Tamlamaları (Indefinite Compound Nouns): arkeoloji müzesi, ders kitabı 

 

 iş – elbise = iş elbise - si   çay – bardak = çay bardağ - ı 

 çam – ağaç = çam ağac – ı   ders – kitap = ders kitab - ı 

 okul – müdür = okul müdür – ü  inşaat – mühendis = inşaat mühendis - i 

When two nouns are used together, the second noun takes one of the following suffixes if it ends 

with a consonant:–ı, -i, -u, -ü depending on vowel harmony. If the noun ends with a vowel then -

sı, -si, -su, -sü suffixes are added. Sharp / hard consonants soften as follows: ç becomes c; p 

becomes b; and k becomes ğ. 

 

ALIŞTIRMALAR 

 

1. Aşağıdaki isim tamlamalarını tamamlayın. 

 

Van / kedi   Van kedisi 

 

Okul / yol   ……………………………………………….…………………...… 

 

Vancouver / ada  …………………………………………………………………..….. 

 

Yemek / tencere  ………………………………………………………………..……. 

. 

Bodrum / kale   …………………………………………………………….……..… 

 

Sokak / köpek   ………………………………………………………….………….. 

 

2. İpuçlarını kullanarak şimdiki zaman ve geniş zamanda cümleler yapın. 

 

Ben / sokak köpekler / sevmek (-i hali)  Ben sokak köpeklerini severim. 

 

Onlar / okul yol / tamir etmek (-i hali)  ………………………………………….…. 

 

Siz / Vancouver ada/ vapur ile / gitmek (-e hali) ……………………………………….……. 

 

Sen bu / yemek tencere / beğenmemek (-i hali) ………………………………………….…. 

 

Biz / bir Van kedi / almak istemek   …………………………………………….. 

 

Onlar / Bodrum kale / gelmek (-den hali)  …………………………………………….. 

 

Siz / Türk film / izlemek?     ………….………………………………..... 
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O / sık sık / iş seyahat / gitmek (-e hali)  ………………………………………….…. 

 

Hakan / çam bal / sevmek (-i hali)   ………………………………………….…. 

 

Greg / Türkiye sahiller / hoşlanmak (-den hali) …………………………………………….. 

 

3. DERS 

İyelik Zamirleri (Possessive Pronouns - genitive case): benim kitabım, senin ayakkabın. 

 

Benim ev – im sarıdır. Kimin evi sarıdır?   Benim evim sarı değildir. 

Senin araba – n yeşildir. Kimin arabası yeşildir? Senin araban yeşil midir? 

Onun gözler - i mavidir. Kimin gözleri mavidir? Onun gözleri mavi değil midir? 

Bizim elmalar – ımız kırmızıdır. Kimin elmaları kırmızıdır? Elmalarımız kırmızı mıdır? 

Sizin kedi – niz siyahtır.  Kimin kedisi siyahtır? Sizin kediniz siyah değildir. 

Onların saçlar – ı beyazdır.  Kimlerin saçları beyazdır? Onların saçı beyaz mıdır? 

Possesive endings, attached to the object in the sentence are even more important than the 

possessive pronouns. Possessive endings are shaped depending on vowel harmony.  

 

Possesive endings with proper names: 

 

Ahmet’in - Hasan’ın – Gül’ün   June’un, Michael’ın, Jim’in 

Fatma’nın – Ülkü’nün, Ece’nin  Mary’nin, Tanya’nın, Sue’nun 

If a proper name ends with a consonant, -in, -ın, -un, -ün endings; if it ends with a vowel -nin, -

nın, -nun, -nün endings are attached depending on vowel harmony, separated with an 

apostrophe. 

.......................................................................................................................................................... 

 

ALIŞTIRMALAR 

İpucu kelimeleri kullanarak cümleler kurun. 

Ben / ülke / Türkiye  Benim ülkem Türkiye’dir. 

 

Sen / ayakkabı / beyaz ………………………………………………….……………….….. 

 

O / kedi / küçük  ……………………………………………………………………… 

 

Biz / arkadaş / yaşlı  ……………………………………………………..………….……. 

 

Siz / mutfak / geniş  ……………………………………………………………………… 
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Onlar / yemekler / lezzetli ………………………………………………………..……….……. 

 

Orhan / araba / eski  ……………………………………………………………………… 

 

2. İpuçlarını kullanarak soru cümleleri kurun. 
 

Kimin / kitap / ilginç  Kimin kitabı ilginçtir? 

 

Kimin / ayakkabı / beyaz ………………………………………………………….……….....? 

 

Kimin / kedi / küçük  …………………………………………………………..…………? 

 

Kimin / arkadaş / yaşlı ……………………………………………………….…………….? 

 

Kimin / mutfak / geniş ………………………………………………………..……………? 

 

Kimin / yemekler / lezzetli ……………………………………………………………………..? 
 

Kimin / araba / eski  ……………………………………………………………………..? 
 

4. DERS 

Benim var / senin yok (I have / you don’t have): Benim kitabım var. Senin ayakkabın yok. 

Benim büyük bir evim var    Benim evim var mı?   Benim var / yok. 

Senin güzel bir araban var   Senin araban yok mu? Senin var / yok. 

Onun yakışıklı bir kocası var.  Onun kocası var mı?  Onun var / yok. 

Bizim harika bir havuzumuz var.  Bizim havuzumuz yok mu?  Bizim var / yok. 

Sizin sevimli bir kediniz var.   Sizin kediniz var mı?  Sizin var / yok. 

Onların çok parası var.   Onların parası yok mu?  Onların var / yok. 

Senin neyin var? Benim kalemim var.  Onun / Onların nesi var?  Onun bir kitabı var.  

Ahmet bugün çok sinirli. Onun nesi var?  

........................................................................................................................................................... 
 

ALIŞTIRMALAR 

1. İpucu kelimeleri kullanarak cümleler kurun. 
 

Ben / çok para / var   Benim çok param var. 
 

Onlar / hiç para / yok  …………………………………………………..….……………. 
 

Biz / piyano / var  …………………………………………………………..……….. 
 

Sen / suç / yok   …………………………………………………..……..………… 



 87 

Siz / güzel bir kedi / var …………………………………………………….……..….…… 

 

O / pul koleksiyon / var ……………………………………………………………….…… 

 

Ahmet / bilgisayar / yok …………………………………………………….……..……….. 

 

İlkay / yakışıklı bir eş / var ……………………………………………………..………..…..... 

 

Sibel ve Seyhan / erkek arkadaş / yok ……………..........................………….………....…….… 

 

2- İpucu kelimeleri kullanarak sorular sorun ve cevap verin. 

 

Sen / ne \ cep telefonu  Senin neyin var?  Benim cep telefonum var. 

 

Ben / ne \ güneş gözlüğü    …………………..... ………………………………………….….. 

 

O / ne \ kırmızı araba ……………………….... ………………………..………………...….. 

 

Biz / ne \ deniz evi ……………………….... …………………………………………….. 

 

Siz / ne \ kedi ve köpek ……………………….. .............…………………………………….. 

 

Onlar / ne \ zaman ……………………….... ………………………….………………….. 

 

Ali / ne \ bankada para ………………………... …….............……………………………….. 

 

İstanbul / ne / müzeler  ………………………... ……….............…………………………….. 

 

Kızlar / ne \ erkek arkadaş ………………………. ……………............…….………………….. 

 

3- Aşağıdaki sorulara örnekteki gibi cevap verin. 

 

Güner’in çok parası var mı? Hayır, onun çok parası yok. 

 

Senin büyük bir evin var mı?     Evet,……………………………………..………………………. 

 

Benim zamanım yok mu?     Hayır,……………………………………………………….…… 

 

Sizin çok arkadaşınız var mı?    Evet,…………………………………………………….……….. 

 

Onların sevimli bir kedisi var mı? Hayır,………………………………………………………. 

 

Kızların okul çantası yok mu?   Evet,…………………………………………….………….……. 

 

Türkiye’nin petrolü var mı?     Hayır,……………………………………………….…………… 

 

Kanada’nın doğal güzellikleri yok mu? Evet,……………………………...……………..…. 
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KONUŞMA 

 

 

Murat: Merhaba Greg, merhaba Florance. Siz nerelisiniz? 

 

Greg: Merhaba. Biz Kanadalıyız. Türkiye’de turistiz.  

 

Florance: Bizim teknemiz var. Ege sahillerini geziyoruz. 

 

Murat: Kaputaş ve Kekova plajlarını biliyor musunuz? 

 

Greg: Hayır, bilmiyoruz. 

 

Florance: Kaputaş ve Kekova plajları nerede?  

 

Murat: Kaputaş ve Kekova, Kaş’a yakındır. 

 

Greg: Onlar haritada var mı? 

 

Murat: Kekova haritada var ama Kaputaş yok. 

Kaputaş, Kaş ile Kalkan arasındadır. 
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OKUMA 

 

Lokantada 

 

Alison ve Sandy Kanadalıdır. Onlar her yaz Türkiye’ye giderler ve farklı bir bölgeyi gezerler. Bu 

yıl İstanbul’u ziyaret ediyorlar. Şimdi Boğaz’da bir lokantada yemek yiyorlar. Onlar çok iyi 

Türkçe biliyorlar. Lokantada garson ile Türkçe konuşuyorlar.  

İstanbul Boğazı’nda balık yemekleri çok güzeldir. Sandy tavada çipura 

yemek istiyor. O, meze olarak çoban salatası ve humus istiyor. İçecek 

olarak buzlu rakıyı tercih ediyor. Alison balık sevmez. O nedenle şiş-

piliç yemek istiyor. Ayrıca ezme salatası ve cacık sipariş ediyor. Alison 

yemekte beyaz şarap içmeye karar veriyor. Onlar Türk birasını çok 

seviyorlar ama bugün rakı ve şarap içmeyi tercih ediyorlar.  

Sandy ve Alison lokantayı ve yemekleri çok beğeniyor. Yemekten sonra Alison Türk çayı, Sandy 

Türk kahvesi içiyor. Garson kibar ve güleryüzlüdür. Onlar garsonu da çok beğeniyorlar.  

 

Sorulara cevap verin: 

 

1- Alison ve Sandy nerelidir? 

 

2- Onlar her yaz Almanya’ya mı giderler? 

 

3- Onlar şimdi neredeler? 

 

4- Sandy ne yemek istiyor? Ne içmeye karar veriyor? 

 

5- Alison ne sipariş ediyor? Ne içmeyi tercih ediyor? 

 

6- Onlar yemekten sonra ne içiyorlar? 

 

7- Garson nasıldır?  
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Yeni kelimeler: new words 

Ada: island 

Ağaç: tree 

Akıl: wisdom, wit, comprehension 

Arasında: between 

Ayak: foot 

Ayasofya: Hagia Sofia 

Aynı: same 

Bal: honey 

Balık: fish 

Balıkçı: fisherman 

Banka: bank 

Bardak: glass 

Beğenmek: to like 

Beğenmek: to like 

Bira: beer 

Boğaz: strait (throat) 

Bölge: district, area 

Buzlu: icy, with ice 

Çam: pine 

Çay: tea 

Çoban: shepherd 

Defter: note book 

Ders kitabı: text book 

Deve: camel 

El: hand 

Ezmek: to crush, to mash 

Farklı: different 

Garson: waiter 

Geniş: wide, broad, spacious 

Gezinti: stroll, walk, tour 

Gezmek: to go to excursion 

Göz: eye 

Gözlük: glasses 

Güler yüzlü: smiling faced 

Güneş: sun 

Güvercin: pigeon 

Halı: carpet 

Harita: map 

Hava: weather 

İçecek: something to drink 

İlerideki: the one over there 

İnşaat: construction 

İstanbul Boğazı: Bosphorus 

İzlemek: to watch 

Kale: castle, citadel 

Kayık: boat 

Kedi: cat 

Kibar: polite 

Kimin: whose 

Koca: husband 

Koleksiyon: collection 

Köpek: dog 

Köprü: bridge 

Kule: tower 

Kurşun kalem: pencil 

Kütüphane: library 

Liman: harbour, sea port 

Lokanta: restaurant 

Meze: appetizer 

Müdür: director 

Mutfak: kitchen 

Müze: museum 

Nesne: object 

Olarak: as 

O nedenle: therefore 

Pahalı: expensive 

Pasta: cake 

Piliç: chicken 

Plaj: beach 

Postane: post office 

Pul: stamp (postage) 

Sahil: shore, coast 

Salata: salad 

Şarap: wine 

Seyahat (etmek): (to) travel 

Sipariş etmek: to order 

Sokak: street 

Sonra: after 

Stadyum: stadium 

Suç: crime, guilt 

Tamir etmek: to repair 

Tava: pan 

Tekne: boat, ship 

Tencere: pot 

Tercih etmek: to prefer 

Vapur: ferry 

Yakın: near, close 

Zeka: intelligence 

Ziyaret etmek: to visit
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