
Şimdiki Zaman Nedir?

Şimdiki Zaman'ın İngilizcesi Present Continuous  Tense'dir. Türkçe karşılığından da
tahmin edilebileceği gibi şu anda yaşanan olayları anlatır.  Konuşma sırasında
gerçekleşen eylemleri, uzun süreden beri devam eden olayları, değişen/değişmekte
olan durumları ifade etmek için Present Continuous Tense vardır. Şimdiki zaman,
bazen gelecek zamandaki olayları ifade etmek için de kullanılabilir. Bu durumda
cümle yapı olarak Şimdiki zaman gibi görünse de gelecek zamanı ifade eder. Ayrıca,
ayırt edici olarak cümle yapısında gelecek zamana ait zaman zarfı da olabilir. Cümle
kurulumunda ise "am-is"are" dan sonra gelen fiil "-ing" takısı alır. Soru cümlelerinde de
fiiller "-ing" takısı alır.

İngilizce Şimdiki Zaman Gramer Kuralları Nedir?

İngilizcede şimdiki zaman cümleleri "am-is-are" dan sonra gelen fiilin "-ing" alması
şeklinde kurulur. Olumlu ve olumsuz cümle kurulumunun nasıl yapıldığını aşağıdaki
maddelerde görebilirsiniz.

● I + am (not)+ V -ing + object(nesne)
● You/We/They+ are (not)+ V -ing+ object.
● He/she/it+ is (not) + V -ing +object.
● I am going /ı am not going to the school.
● You/We/They are going/ are not going to the school.
● He/She/It is going/ is not going going to the school.

Soru cümlesi kurulumunda ise "am-is-are" yardımcı fiilleri cümlenin başına getirilerek
oluşturulur.

● Am+ I + V -ing + object ?
● Is + He/she/it + V -ing + object ?



● Are + You/we/they + V-ing + object?
● Am I eating hamburger? (Hamburger mi yiyorum?)
● Are they eating hamburger? (Onlar hamburger mi yiyor?)
● Is he eating hamburger? (O hamburger mi yiyor?

İngilizce Şimdiki Zaman eki "ing" dir. Fiilin son harfi "-ing" takısının nasıl yazılacağını
belirler.

● Fiilin sonunda bir sessiz harf + -e varsa, sondaki "e" harfi düşer ve "-ing"
eklenir. Dance> Dancing.

● Fiilin sonunda bir sesli + bir sessiz harf varsa sessiz harf çift yazılır ve – ing
eklenir. Cut>Cutting.

● Yukarıdaki kural "w, y ex" harfleri çin geçerli değildir. Bu harfler çift yazılmaz.
Snow> Snowing.

● Fiilde iki sesli + bir sessiz harf varsa -ing olduğu gibi eklenir ancak sessiz harf
çift yazılmaz. Keep> Keeping.

● Fiilin sonunda iki sessiz harf varsa -ing eklenir ancak sessiz harf çift yazılmaz.
Sing> Singing.

Bu kurallara ek olarak bilinmesi gereken bir kural da İngilizce'de her fiil "-ing" takısı
almadığıdır. Bu fiiler  State Verbs olarak da adlandırılır. Durum fiilleri  anlam olarak
şimdiki zamanı karşılıyor olsa da şimdiki zaman cümle yapısıyla "ing" takısı eklenerek
kullanılması doğru değildir. Bu kuralın en net vebilinen örneği "I love you" cümlesidir.
Türkçe'de "Seni seviyorum" olarak ifade edilen bu cümle düşünüldüğü gibi "-ing" takısı
almaz. İngilizce dil yapısına göre sevmek(love) ve diğer durum belirten fiiller "-ing" eki
ile kullanılmaz. Bu fiiller anlam olarak şimdiki zamanı ifade edebilir ancak yapı olarak
geniş zamanda kurulur. İngilizcede "-ing" eki getirilmeyen fiiller aşağıda maddeler
halinde listelenmiştir.

Duygusal durumları yansıtan/belirten fiiller:

● to love- sevmek

● to like- hoşlanmak

● to hate- nefret etmek

● to dislike- sevmemek/hoşlanmamak

● to mind- umursamak

● to want- istemek

● to care- umursamak/dikkat etmek



● to fear- korkmak

● to wish- dilemek/istemek

● to prefer- tercih etmek

● to appreciate- takdir etmek

● to surprise- şaşırtmak

Zihinsel durumları yansıtan fiiller:

● to notice- fark etmek

● to know- bilmek

● to remember- hatırlamak

● to imagine- hayal etmek

● to understand- anlamak

● to recognise- tanımak

● to forget- unutmak

Beş duyu organıyla ilgili fiiller:

● to feel- hissetmek

● to hear- duymak

● to see- görmek

● to smell- koklamak

● to taste- tatmak

Fikir/düşünce beyan ederken kullanılan fiiller:

● to feel- hissetmek

● to find- bulmak

● to think- düşünmek

● to suppose- zannetmek/sanmak

● to consider- düşünmek



● to believe- inanmak

● to doubt- şüphe etmek

● to assume- farz etmek

Diğer fiiller

● to look ( benzemek anlamında olduğunda )

● to seem (görünmek, bu fiil kullanılmak istendiğinde Geniş zaman (Simple present tense) tercih
edilmelidir.)

● to be (olmak)

● to have ( sahip olmak)

Şimdiki Zamanda Edilgen Cümle Yapısı Nasıldır?

● Olumlu edilgen cümle:
● Etken cümlenin nesnesi + is/are/am + being + fiilin üçüncü hali + by + etken

cümlenin öznesi
● Olumsuz edilgen cümle:
● Etken cümlenin nesnesi + is/are/am + not+ being + fiilin üçüncü hali + by +

etken cümlenin öznesi
● Olumlu edilgen soru cümlesi:
● Is/are/am +etken cümlenin nesnesi +being + fiilin üçüncü hali + by + etken

cümlenin öznesi ?
● Olumsuz edilgen soru cümlesi:
● Is/are/am +etken cümlenin nesnesi +not +being + fiilin üçüncü hali + by +

etken cümlenin öznesi ?

İngilizce Şimdiki Zaman ile İngilizce Edilgen Cümle Örnekleri ve
Çözümlemesi ve Gramer Yapısı

Active yani etken cümle yapısı "Subject + is/are/am + -ing form of the verb + object"
şeklinde kurulur. Edilgen cümle yapısında cümle kurulumu ise "Object of the active
sentence (etken cümlenin nesnesi) + is/are/am + being + past participle form of the
verb(fiilin üçüncü hali) + by + subject of the active sentence. (etken cümlenin öznesi)"
şeklinde olur.

● Olumlu edilgen cümle
● Etken cümlenin nesnesi + is/are/am + being + fiilin üçüncü hali + by + etken

cümlenin öznesi
● Etken cümle: I am reading a story. -Bir hikaye okuyorum.



● Edilgen cümle: A story is being read by me. -Bir hikaye benim tarafımdan
okunuyor.

● Olumsuz edilgen cümle:
● Etken cümlenin nesnesi + is/are/am + not + being + fiilin üçüncü hali + by +

etken cümlenin öznesi
● Etken olumsuz cümle: I am not reading a story. -Ben bir hikaye okumuyorum.
● Edilgen olumsuz cümle: A story is not being read by me. -Bir hikaye benim

tarafımdan okunmuyor.
● Olumlu edilgen soru cümlesi:
● Is/are/am +etken cümlenin nesnesi +being + fiilin üçüncü hali + by + etken

cümlenin öznesi ?
● Etken olumlu cümle: The masons are building a house. -Masonlar bir ev inşa

ediyor.
● Etken olumlu soru cümlesi: Are the masons building a house? -Masonlar bir

ev mi inşa ediyor?
● Edilgen olumlu soru cümlesi: Is a house being built by the masons? -Bir ev

masonlar tarafından inşa mı ediliyor?
● Olumsuz edilgen soru cümlesi:
● Is/are/am +etken cümlenin nesnesi +not +being + fiilin üçüncü hali + by +

etken cümlenin öznesi ?
● Etken olumsuz cümle: The masons are not building a house. -Masonlar bir ev

inşa etmiyor.
● Etken olumsuz soru cümlesi: Are the masons not building a house? Masonlar

bir ev inşa etmiyor mu?
● Edilgen olumsuz soru cümlesi: Is a house not being built by the masons? -Bir

ev masonlar tarafından inşa edilmiyor mu?

İngilizce Şimdiki Zaman ile Soru Zarflı Cümleler Nasıl Kurulur?

"Wh" questions olarak bilinen soru kalıplarıyla cümle kurmak istediğinizde
"What-Why-When-Which-How" soru kalıpları cümlenin en başına getirilir. Devamında
ise olumlu/olumsuz soru cümlesi kalıbı aynı şekilde yazılır. Aşağıda yer alan örnekleri
inceleyerek kuralı daha net bir şekilde görebilirsiniz.

● Why are you coming late? -Neden geç geliyorsun?
● What is she doing now? - O şuan ne yapıyor?


