
“BE ABLE TO” Konu Anlatımı 
 

İngilizce’de kullanılan “be able to” yapısından bahsederken bu yapının “can/could” ile olan 

bezerliğinden de bahsetmemiz gerekmektedir. Bildiğiniz gibi birer modal olan “can/could” 

yapabildiğimiz şeyleri ifade ederken kulllanılır. “Be able to” ise aynı anlama gelir ve “-e/-a 

bilmek” anlamında kullanılır, fakat bir modal değildir ve kullanımı “can/could” a göre 

çok daha esnektir.  

Her zaman (tense) yapısı ile kullanabildiğimiz “be able to” yapısını aynı zamanda 

yeteneklerimizden bahsederken de kullanabiliriz.  

“Be able to” yapısını farklı zamanlarla çekimlerini inceleyelim; 

I am able to… (Present Simple) 

Yapabiliyorum 

I was able to… (Simple Past Tense) 

Yapabilirdim/Yapardım 

I have/had been able to… (Perfect/Past Perfect Tense) 

Yapıyorum/Yapabiliyordum 

I will be able to… (Future Tense) 

Yapabilirim 

I should/might/used to be able to… (Modals) 

Yapabilmeliyim/Yapabilirim/Yapardım 

“Be able to” yapısında bulunan “be” cümlede genellikle o şekilde kalmaz ve yularıdaki 

örneklerden de anlayabileceğiniz gibi, cümlenin öznesine göre “am, is, are” ya da “was, were” 

şeklinde değişir.  

Bazı olumlu cümle örnekleri ile konuyu pekiştirelim; 

• I am able to play basketball this week, my leg is getting better. 

Bu hafta basketbol oynayabiliyorum, bacağım iyileşiyor. 

 

• You were able to swim before the accident. 

Kazadan önce yüzebiliyordun. 

 

• I have been able to drive better since my father started to teach me how to drive. 

Babam bana nasıl araba sürüleceğini öğretmeye başladığından beri daha iyi araba 

sürebiliyorum. 

 

 



Olumsuz cümle örnekleri; 

“Be able to” yapısını olumsuz yaparken be kısmına “not” negatiflik ekini getirerek cümleyi 

oluştururuz.  

• I won’t be able to help you with the dishes, I have work to do. 

Sana bulaşıklarda yardım edemeyeceğim, yapmam gereken işlerim var. 

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi be yerine gelen “will (future tense)”, “not” eki alarak 

“won’t” olarak kullanılmıştır ve cümle olumsuz olmuştur.  

• You weren’t be able to climb the tree when we were kids. 

Biz çocukken ağaca tırmanamazdın. 

 

• They shouldn’t be able to reach me because I didn’t give them my number. 

Bana ulaşamamaları gerekirdi çünkü onlara numaramı vermemiştim.   

 

• You aren’t able to finish your homework because you are not focused. 

Ödevlerini bitiremiyorsun çünkü odaklanmıyorsun.  

 


