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İspanyol dilinde kullanılan bütün fiiller yukarıda gördüğünüz üç çekimle
sona ermektedir.
Bunlar sırasıyla "-

ar", " -er", "-ir" bitimlilerdir.

İspanyol dilinde kullanacağınız bütün zamanlarda bu bilgi size referans
olacaktır. Geniş zaman kulanımda ise yukarıda görüldüğü gibi fiilin bittiği
çekime göre fiile farklı ekler getirilmektedir. İspanyol dilinde fiilin çekimi
her şahışa göre farklı biçim almaktadır.
Yıllardır beyinlerimiz ingiliz dili tarafından yıkandığından bunu ilk bakışta
kavramamız zor olabilir.
Olay aynen dilimizdeki fiil çekimi gibi gerçekleşir.
Mesela geniş zaman kullanarak "sevmek" fiilini şahışlara uygulamak
istediğinizde ne yaparsınız.
Öncelikle "sevmek" fiilinin mastar ekini çıkartırsınız.
Elinizde fiilin kökü olan "-sev" kalır.
Sonrada tüm şahışlar için bu fiili çekmeye başlarsınız.

Ben severim.

Sen seversin.
O sever.
Biz severiz.
Sizler seversiniz.
Onlar severler.

Bunu şimdi ispanyol dilinde gerçekleştirelim.
Öncelikle "sevmek" anlamına gelen "amar" fiilinin
köküne ulaşalım.
"ar" ekini çıkartığımız takdirde köke ulaşırız.
Elinizde fiilin kökü olan "-am" kalır.
Yukarıda sunduğumuz tabloda geniş zaman içerisinde "-ar" bitimli fiillerin
köklerine eklenecek olan ekler sunulmuştur.
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Elimizde bütün araçlar olduğuna göre şu işi bitirelim.
AMAR ,COMER,VİVİR
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PRESENTE DE İNDİCATİVO
Kullanıldığı yerler
Tekrar eden olaylar (her sabah, her hafta, her gün)
Tanımlar,Değişmeyen eylemlerde ( Su yüz derecede kaynar)
Planlı Gelecek (Yarın istanbul’a gidiyorum)
Anlatılar (tarihi olay ya da masalsı) (Kadın içeri girer, kral savaşa gider)
Şu an yapılan eylemler (Kiraz yiyorum, Portakal Sayıyorum)
-AR ile biten düzenli fiiller
-ER ile biten düzenli fiiller
-İR ile biten düzenli fiiller
-AR ile biten düzensiz fiiller
-ER ile biten düzensiz fiiller
-İR ile biten düzensiz fiiller
El raiz=KÖK

-AR ile biten düzenli fiiller
Fiil kökü+-o
-as
-a
-amos
-áis
-an
1. Hablar (konuşmak)
Habl –ar
Yo Hablo

(Konuşuyorum)

Tu Hablas
(Konuşuyorsun)
El/Ella Usted Habla
(Konuşuyor)
Nosotros/as Hablamos
(Konuşuyoruz)
Vosotros/as Habláis
(Konuşuyorsunuz)
Ellos/Ellas/Ustedes Hablan
(Konuşuyorlar)
*Juan habla mucho.(Juan çok konuşuyor)
*estás muy nervioso, por eso cuando hablas por telefono , dibujas
algo en el papel.
*Streslisin bu yüzden telefonla konuşurken kağıda bir şeyler
karalıyorsun.
*Cuando mi madre Habla, nunca hablo.
* Annen konuştuğu zaman , ben susarım.
2. Cantar (Şarkı Söylemek)
Cant-ar
Yo Canto
Tu Cantas
El/Ella Usted Canta
Nosotros/as Cantamos
Vosotros/as Cantáis
Ellos/Ellas/Ustedes Cantan

(Şarkı söylüyorum)
(Şarkı söylüyorsun)
(Şarkı söylüyor)
(Şarkı söylüyoruz)
(Şarkı söylüsunuz)
(Şarkı söylüyorlar)

*Emine / Shakira Canta muy bien.(Emine çok iyi şarkı söylüyor)
*Nuestros vecinos (Ellos) cantan cada noche.
*Komşularımız her gece şarkı söylüyorlar.
3. Bailar (Dans etmek)
Bail-ar
Yo Bail o
Tu Bailas
El/Ella Usted Baila
Nosotros/as Bailamos
Vosotros/as Bailáis
Ellos/Ellas/Ustedes Bailan

(Dans ediyorum)
(Dans ediyorsun)
(Dans ediyor)
(Dans ediyoruz)
(Dans ediyorsunuz)
(Dans ediyorlar)

*Cada dia bailo mi casa.(Hergün evimde dans ederim)
*Cada martes bailamos a las siete y media en ARTSALON.
*Her Salı saat yedi buçukta ARTSALON’da dans ediyoruz.

4. Cenar (akşam yemeği Yemek)
Cen-ar
Yo Ceno
Tu Cenas
El/Ella Usted Cena
Nosotros/as Cenamos
Vosotros/as Cenáis
Ellos/Ellas/Ustedes Cenan

(Yiyorum)
(yiyorsun)
(yiyor)
(yiyoruz)
(yiyorsunuz)
(yiyorlar)

*Cada noche cenamos a las 7:30.
*Nosotros cenamos antes de las seis en punto.
* Biz saat altıdan önce akşam yemeğini yiyoruz.
5. Tocar (Müzik aleti çalmak)
*Dos vecés a la semana tocáis la gitara en Fransız sokağı.
* Fransız sokağında haftada iki kez gitar çalıyorsunuz.
6.Tomar (taksiye binmek, yemek içmek)
* nunca tomo el taxi.
* Hiç taksiye binmem.
7.Regresar (Geri dönmek)
*Los trabajadores regresan del trabajo.
* İşçiler işten dönüyorlar
8.Charlar (Sohbet etmek)
*Cada dia charlamos con el director a las cinco en punto.
* Hergün saat beşte müdür ile sohbet ediyoruz.
9.Llegar (varmak)
*Nosotros llegamos a loficina a las ocho de la mañana.
* Sabah saat sekizde ofise varıyoruz.
10.Llevar(götürmek ,giymek)

11.Pintar(Resim yapmak, boyamak)
*Cada año, mi hermano pinta nuestras sillas .
* Her yıl bizim sandalyeleri abim boyar.

12.Aguar (sulamak)
*Dos veces a la semana, aguamos el jardin.
* Haftada iki defa bahçeyi sularız..
13.Limpiar (temizlemek)
*los domingos limpio mi casa.
* Pazar günleri evimi temizlerim.
14.Pasar(geçmek,geçirmek)
*Cada martes por la noche paso tiempo con mis compañeras de la
clase de español
* Her Salı akşamı İspanyolca sınıfındaki arkadaşlarımla zaman
geçiriyorum.

15.Viajar (seyehat etmek)
*Generalmente , Ellos viajan en tren en españa.
* İspanyada genellikle tren ile seyehat ediyorlar.
16.Desayunar (sabah kahvaltısı etmek)
* Esta manána desayuno con mi padre.
* Bu sabah babamla kahvaltı yapıyorum.
17.Mezclar (karıştırmak)
18.Enviar (göndermek, postalamak)
19.Escuchar (dinlemek)
*Emine está muy Feliz por escucar Sertap Erener en ODTU
* Emine,Odtü’de Sertap Erener’i dinlediği için çok mutlu.

20.Estudiar (Ders çalışmak)
* Para tener exito estudio.
* Başarılı olmak için ders çalışıyorum.
* Cada noche estudias español por media hora.
*Her akşam yarım saat İspanyolca çalışırsın.
21.Preparar (hazırlamak)
*Cada mañana, mi madre nos (bize) prepara desayuno.
* Her sabah annem bize kahvaltı hazırlar.
22.Comprar (satın almak)
*Compro el coche rojo deportivo por diez mil dolar.
* Kırmızı spor arabayı onbin dolara satın alıyorum.
*Cada mes compro un nuevo par de zapatos.
* Her ay yeni bir çift ayakkabı satın alıyorum.
23.Ordenar (emir vermek)
*Mis hijos nunca ordenan tus dormitorios.
* Çocuklarım odalarını hiç toplamazlar.
24.Trabajar (çalışmak)
* trabajamos para vivir mejor.
* Daha iyi yaşamak için çalışıyoruz.
*Yo trabajo en una empresa Española como directora.
* Bir İspanyol şirketinde müdür olarak çalışıyorum.
25.Ganar (Kazanmak)
*Cada años un escritor latinoamericano gana el premino Nobel de
Literatura.
Her yıl Nobel edebiyat ödülünü Latin Amerikalı bir yazar
kazanıyor.
26.Cominar (Yürümek)

*Mi abuelo camina por un km para estár sano (sağlıklı olmak için)
cada mañana.
* Büyükbabam her sabah sağlıklı olmak için 1 km yürür.
27.Planchar (Ütü Yapmak)
*mi madre plancha el traje de mi padre
* Annem babamın takım elbisesini ütülüyor.
28.Dibujar (çizmek)
29.Explicar(açıklamak)
30.Llamar (çağırmak)
Kalıp olarak: Llamar por télefono
Llamarse (birini çağırmak)
Llamar a alguien (birine seslenmek)
Llamar a la puerta (kapıyı çalmak)
*Cada mañana mi novio/a me llamo por teléfono
para charlar.
* Her sabah sevgilimi sohbet etmek için ararım.
*Me llamo Berrin Cerrahoglu
*Mi madre se lama Güner
*Mi padre se llama Mustafa
*Mis padres se llaman Çiğdem y Ertuğrul.
* la Madre llama a sus hijos.
* Anne çocuklarına seslenir.
*Alguien llama a la puerta
* Birisi kapıyı çalıyor.
*El cartero llama a la puerta des veces.
* Postacı Kapıyı iki kere çalar.
31.Buscar (aramak)
32.Alquilar (kiralamak, kiraya vermek)
*Cada verano, nuestra casa de verano alquilamos en Bodrum por
tres mes.
* Her yaz bodrumdaki yazlık evimizi 3 aylığına kiraya veririz.
*Cada verano, alquilamos una casa de verano en Bodrum por tres
mes.

* Her yaz bodrumda üç aylığına yazlık bir ev kiralarız.
33.Preguntar (soru sormak)
*Esta noche la profesora nos pregunta cosas extraños.
* Öğretmen bize bu akşam tuaf şeyler soruyor.

34.Contestar (cevap vermek)
*Juan nunca contesta las cartas de jose .
* Juan ,Jose mektuplarını hiç cevaplamaz.
* cuando le pregunto “como está ella” yasemin, nunca me contesta
hoy.
* Yasemin Ona nasıl olduğunu sorduğumda bana bugün hiç cevap
vermiyor.
35.Lavar (yıkamak)
* la madre lava a su bebé.
* Anne bebeğini yıkıyor.
*Cada fin de semana mi madre lava mis ropas sucias .
* Annem her hafta sonu kirli çamaşırlarımı yıkar.
36.Sacar (Çıkarmak)
*Saco ami perro tres veces al dia al jardin para pipi
*Köpeğimi günde üç kez tuvalet için bahçeye çıkarırım.
* Cada noche mi esposo saca la basura a las ocho en punto.
* Kocam her akşam saat sekizde çöpü dışarı çıkarır.
37.Concentrar (konsantre olmak)
38.Cocinar (yemek pişirmek)

