
 
 

 
 

www.rahatingilizce.com 
 

İngilizce bir ismin çoğul olduğunu anlatmak için genellikle kelimenin sonuna s veya es getiriyoruz.  

Çoğul olmayan kelimelerin başına, tekil olduklarını gösteren a / an getiriyoruz. Kelimenin telaffuzu 

sesli harfle başlyorsa an, sessiz harfle başlıyorsa a kullanıyoruz. 

Singular (tekil) = One Plural (çoğul) = two or more  

a cat cats 

a boy Five boys 

a dog Tree dogs 

a flower Flowers 

a baby Two babies 

an apple 7 apples 

an orange oranges 

an island islands 

 

ch, x, sh, ss, s  sesleriyle biten kelimeler, sonlarına es 

takısı getirilerek çoğul yapılır.  Bir de tomato 

(tomatoes), potato (potatoes) gibi, o sesi ile bittiği halde 

es alan kelimeler vardır. 

 

Sessiz harf+Y sesi ile biten kelimeleri çoğul yapmak için, sondaki Y sesi i sesine dönüşür ve es 

eklenir. 

baby – three babies family – two families a party – parties dictionary - dictionaries 

 

Sesli harf+Y sesi ile biten kelimeleride bu kural uygulanmaz: 

Day – days monkey – monkeys boy – boys guy – guys 

 

-f/-fe sesleriyle biten kelimeleri çoğul yapmak için ves sesi eklenir. 

Shelf – shelves  knife – knives  wife – wives 

 

 

İngilizcede kuralsız çoğullar denilen ve sonuna s veya es eklenmeden 

çoğul olan bazı kelimeler de vardır. (sol taraftaki örnekleri inceleyin) 

Bunları da zaman içinde öğreneceğiz. 
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Sayılamayan İsimler: İngilizcede sayılabilen varlıkları yukarıda bahsettiğimiz gibi çoğul veya tekil 

formlarıyla kullanırız. Ancak sayılamayan bazı varlıklar vardır ki, bunları s ve es takısıyla çoğul 

yapamayacağımız gibi başına a ve an getirip tekil formatta da kullanamayız. Bu kelimeleri de zaman 

içerisinde görüp öğreneceğimiz için burada çok fazla ayrıntıya girmeyelim.  (Aşağıdaki tabloyu 

inceleyin) 

 

 

Bazı ifade kalıpları ve kelimeler: 

Tekil ve çoğul ifadeleriyle sayı ifade ettiğimiz cümlelerde sıkça kullanılan bazı kelimeler vardır. 

There is: vardır. Bu ifadeyi cümlenin başında kullanırız ve sonrasında tekil isimlerden bahsederiz. Soru 

sormak için yani var mıdır demek için Is there şeklinde kullanırız. 

There is a bird in the cage.    /   Is there a bird in the cage?   /   Yes there is. / No there isn’t. 

There are: vardır. Çoğul isimlerden bahsederken kullanırız. Soru sormak için yardımcı fiil cümlenin 

başına gelir. 

There are 2 birds in the cage.   /  Are there 2 birds in the cage?   / Yes there are. / No there aren’t. 

*********************** 

How many: Kaç tane. Bu soru kelimesini sayılabilen varlıklar için kullanıyoruz. 

How many apples are there?  /  there are 5 apples  /  there is one apple / There are a few apples. 

How much: Ne kadar. Bu soru kelimesini sayılamayan varlıklar için kullanıyoruz. 

How much sugar is there?  /  There is some suger 

How much money is there in your pocket?  /  There is a little money. 
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************************ 

Little ve a little kelimelerini sayılamayan isimler için kullanıyoruz. Bu iki kelime arasında ise küçük bir 

farklılık vardır. 

Little: (azıcık, hemen hemen hiç), kelimesini olumsuz duygu ve durumları ifade etmek için 

kullanıyoruz.  

A little: (bir parça, azıcık): kelimesi de yine “az” anlamı içermekle birlikte olumlu bir havayı ifade 

eder. 

These 36 cats are very poor. They have little Money. (olumsuz anlam, azıcık paraları vardır) 

I have little Money ( azıcık param var – olumsuz bir ifadeyle söylüyorum) 

I have a little Money (birazcık param var – olumlu bir havada söylüyorum) 

******************** 

Sayılamayan isimler için little ve a little kelimelerini, Sayılabilen isimler için ise Few ve A few 

kelimelerini kullanıyoruz. 

A few: birkaç, kelimesini olumlu durumlar için kullanıyoruz. 

"I've got a few friends" = birkaç arkadaşım var (belki çok değil ama yeterli) 

Few: (birkaç, az, kıt, azıcık, az miktar), olumsuz durumlar için kullanıyoruz. 

Few people visited him in hospital = birkaç kişi onu hastanede ziyaret etti (neredeyse kimse ziyaret 

etmedi anlamındadır) 

********************** 

Son olarak, prepositions denilen edatlarımızdan bir kaçına bakıp dersimizi bitirelim. 

In veya Into: içinde = There is a monkey in the basket. There are a lot of cats into the boxes. 

Out of: dışında = The prison is out of the city 

Under: altında = There are 3 boxes under the table. 

On: üzerinde = There is a basket on the table. 

At: -de –da = There is a postman at the door. 
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