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ÖNSÖZ
İNGİLİZCE ÖĞRENİM KURSU, KONUŞMA KILAVUZU ve
SÖZLÜK gibi, İngilizce öğreniminde en çok başvurulan üç kaynağı
bir araya getirerek TEK KİTAPTA 3 KİTABIN İÇERİĞİNİ
BARINDIRAN bu set, yaklaşık 160 dakikalık MP3 ses kaydı ile,
İngilizceye kolay bir başlangıç yapmanızı ve çok hızlı ilerleyerek
ileri düzeye ulaşmanızı sağlayacak biçimde, Türk, İngiliz ve
Amerikalı dil uzmanlarının ortak çalışması ile hazırlanmıştır.

1) ÖĞRENİM KURSU BÖLÜMÜ: Kendi içinde toplam 3
bölümden ve CD’de verilen ses kayıtlarından oluşmaktadır.
 Başlangıçtan İleri Düzeye, Aşamalı İlerleyen 20 DERS:
Bu bölüm, İngilizcenin tüm önemli konularını, ayrıntılı ve adım adım
ilerleyerek öğretecek şekilde hazırlanmıştır. Tüm İngilizce
konuşmalar ve okuma parçaları ses CD’nizde kayıtlıdır.
 EK-1: İngilizce - Türkçe olarak verilen Günlük Konuşmalar, İş Görüşmeleri ve Okuma Parçaları, Fıkralar gibi çeşitli konuları
kapsamakta, ek sözcükler ve kalıplar öğretmeyi amaçlamaktadır.
Tüm İngilizce metinler ses CD’nizde kayıtlıdır.
 EK-2: Dersler sırasında ayrıntılı biçimde verilmeyen konulara ilişkin
Ek Dilbilgisi Açıklamaları içermektedir.
2) KONUŞMA KILAVUZU BÖLÜMÜ: Yolculuktan alışverişe,
sağlıktan arkadaş edinmeye kadar akla gelebilecek her alandan
1000’in üzerinde Türkçe - İngilizce örnek tümce, sözcük ve deyim
ile bunların söylenişlerini içermektedir. Bu bölümün tümü Türkçe İngilizce olarak ses CD’nizde kayıtlıdır.
3) SÖZLÜK BÖLÜMÜ: Türkçe - İngilizce ve İngilizce - Türkçe
olarak hazırlanan bu bölüm, söylenişleri ile birlikte, yaklaşık 7000
sözcük ve bunların karşılıklarını içermektedir.

$ Ses kayıtları, İngiliz ve Türk dil uzmanları tarafından yapılmıştır.
$ İngilizceyi hiç bilmeyenler için olduğu kadar, belirli düzeyde
bilenler için de vazgeçilmez bir kaynak oluşturacak bu set ile,
İngilizce öğreniminde, beklentinizin de üzerinde bir hıza ve başarıya ulaşacağınıza inanıyoruz. İyi Çalışmalar !

B. ORHAN DOĞAN

Yazar hakkında:
Boğaziçi Üniversitesi’ni bitiren yazar, M.E.B.’na bağlı okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. Yabancı dil öğrenimiyle ilgili yazarlık ve
yayıncılık uğraşını sürdürmekte olan B. Orhan Doğan’ın yayımlanmış
olan 50’dan fazla eseri bulunmaktadır.
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NASIL ÇALIŞACAKSINIZ?
Bu bölüm, İngilizcenin tüm önemli konularını, A’dan Z’ye, ayrıntılı
ve adım adım ilerleyerek öğretecek şekilde hazırlanmıştır.
Hızlı ve verimli bir çalışma için, aşağıdaki sırayı izlemenizi öneririz:
1) DERSİN İLK SAYFASINDAKİ İNGİLİZCE BÖLÜMLERİ, TÜRKÇE
ÇEVİRİLERİNE BAKMADAN, CD’NİZDEN DİNLEYİNİZ.
2) DERSİN 2. SAYFASINDAKİ VOCABULARY BÖLÜMÜNÜ,
KİTABINIZA BAKARAK VE TEKRARLAYARAK DİNLEYİNİZ.
3) İLK SAYFADAKİ İNGİLİZCE VE İKİNCİ SAYFADAKİ TÜRKÇE
BÖLÜMLERİ, KARŞILAŞTIRARAK İNCELEYİNİZ. BU ARADA,
KALIN VE RENKLİ PUNTOLU SÖZCÜKLERE DİKKAT EDİNİZ.
(BU SÖZCÜKLER, ‘VOCABULARY’ BÖLÜMÜNDE ALFABETİK
SIRAYLA BULUNMAKTADIR. )
4) İLK SAYFAYI TEKRAR DİNLEYİNİZ.
5) DİLBİLGİSİ BÖLÜMÜNÜ ÇALIŞIP, ALIŞTIRMALARI YAPINIZ.
6) İLK SAYFAYI SON KEZ DİNLEYİNİZ. Bu kez TÜMÜNÜ
ANLADIĞINIZI GÖRECEKSİNİZ. Bu aşamaya ulaşamadığınızı
fark ederseniz, bir sonraki derse geçmeden, tekrar deneyiniz.
$ EK-1, İngilizce-Türkçe olarak verilen çeşitli günlük konuşma
örneklerini ve okuma parçalarını CD’nizden dinleyerek, yeni
sözcükler ve deyimler öğrenmeniz amacıyla sunulmuştur.
$ EK-2 ise, dersler sırasında ayrıntılı biçimde verilmeyen
konulara ilişkin EK DİLBİLGİSİ AÇIKLAMALARI içermektedir.
BAŞARILI ÇALIŞMALAR !

NGİLİZCE ÖĞRENİM KURSU

ENGLISH
LEARNING COURSE
İNGİLİZCE
ÖĞRENİM KURSU
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Lesson 1

Lesson 1
Bu sayfada verilen konuşma, ses CD’nizde kayıtlıdır. Dinleyiniz.

Conversation

CD : Parça-1
: Excuse me, are you Maria Alvarez?
[eks’kyu:s mi, a:(r) yu: maria alvarez]
Kristina : No, I'm not. She's over there.
[nou, aym nót. şi:z ouvı(r) dheı(r)]
Henri : I'm sorry.
[aym sóri]
ENGLISH LEARNING COURSE

Henri

……........
Henri

Maria
Henri
Maria
Henri
Maria
Henri
Maria
Henri
Maria

: Excuse me, are you
Maria Alvarez?
[eks’kyu:s mi, a:(r) yu:
maria alvarez]
: Yes, I am.
[yes, ay em]
: I think this is your book.
[ay thinğk dhis iz yo:(r) buk]
: Oh, you're right. It's my English book. Thank
you.
[oo, yo:(r) rayt. its may ingliş buk. thænğk yu:]
: By the way, I'm Henri Martin.
[bay dhı wey, aym henri martin]
: It's nice to meet you, Henri.
[its nays tu mi:t yu:, henri]
: Nice to meet you too, Maria.
[nays tu mi:t yu: tu:, maria]
: Are you on vacation?
[a:(r) yu: ón vey'keyşın]
: No, I'm not. I'm a student.
[nou, aym nót. aym e st(y)udınt]
: Oh, I'm a student too.
[oo, aym e st(y)udınt tu:]

Ders - 1

13

Ders 1
Bu sayfadaki ‘Vocabulary (Kısa sözlük)’ bölümü, ses CD’nizde
kayıtlıdır. Dinleyip, boşluklarda tekrarlayınız.
Henri : Affedersiniz, siz Maria Alvarez misiniz?
Kristina : Hayır, değilim. O şu tarafta.
Henri : Özür dilerim (Üzgünüm).
…….
Henri : Affedersiniz, siz Maria Alvarez misiniz?
Maria : Evet, öyle(yim).
Henri : Sanırım, bu sizin kitabınız.
Maria : Oo, haklısınız. O benim İngilizce kitabım. Teşekkür
ederim.
Henri : Bu arada, Ben Henri Martin.
Maria : Tanıştığımıza sevindim (Seninle tanışmak güzel), Henri.
Henri : Ben de tanıştığımıza sevindim (Seninle tanışmak da
güzel), Maria.
Maria : Tatilde misin?
Henri : Hayır, değil(im). Ben (bir) öğrenciyim.
Maria : Oo, ben de (bir) öğrenciyim.

Vocabulary (Kısa sözlük)
by the way [bay dhı wey] : sırası
gelmişken, bu arada
excuse [eks’kyu:s] : affetmek,
bağışlamak
excuse me [eks’kyu:s mi] :
affedersin(iz)
I think [ay thinğk] : sanırım, öyle
düşünüyorum ki
I'm sorry [aym sóri] : özür dilerim,
affedersin(iz), maalesef, üzgünüm,
ne yazık ki
nice [nays] : güzel, hoş

CD : Parça-2
nice to meet you [nays tu mi:t yu:]
: tanıştığımıza sevindim, seni/sizi
tanımak güzel
on vacation [ón vey'keyşın] :
tatilde, izinli
over there [ouvı(r) dheı(r)] : orada,
şu tarafta
right [rayt] : haklı, doğru
sorry [sóri] : üzgün
think [thinğk] : düşünmek, sanmak
vacation [vey'keyşın, vı'keyşın] :
tatil, izin

İNGİLİZCE ÖĞRENİM KURSU

Konuşma
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Lesson 1

GRAMMAR

DİLBİLGİSİ

Bu bölümde, ders girişinde verilen konuşmalarda ve okuma
parçalarında karşılaştığınız ve anlamakta zorlandığınız yapıların
açıklamaları ile gerekli alıştırmaları bulacaksınız. Tüm DİLBİLGİSİ
bölümünü çalıştıktan sonra, tekrar ders girişine dönmenizi, CD’nizi
dinlemenizi ve daha önce zorlandığınız bölümlere dikkat etmenizi
öneririz. Böylece ne kadar ilerleme sağladığınızı ölçebilirsiniz.

Subject Pronouns

ENGLISH LEARNING COURSE

Subject
Pronouns

I (*)
You
He
She
It
We
They

Kişi Zamirleri

Pronunciation
(Söyleniş)

ay
yu:
hi:
şi:
it
wi:
dhey

Ben
Sen, Siz
O (erkek)
O (kadın)
O (cansız ve hayvan)
Biz
Onlar

(*) I zamirinin her zaman büyük harfle yazıldığına dikkat ediniz.

BE Fiili ve am, is, are
Be fiili : olmak anlamına gelir. İngilizcede çok sık kullanılır.
Bir bağlantı fiilidir. Tümcede özne ile nesne arasında bağlantı
sağlar. Bu bağlantı, çoğunlukla, be fiilinden türetilen am, is ve are
ile olur.
Am, is ve are: be fiilinin geniş zamanda ve şimdiki zamanda
kullanılan biçimleridir.
am : I ile kullanılır. (Kısaltılmış şekli : ’m)
is
: he, she, it (tekiller) ile kullanılır. (Kısaca : ’s)
are : you, we , they ile kullanılır. (Kısaca: ’re)
• I am a student.
• She is a beautiful girl.

Ben bir öğrenciyim.
O güzel bir kızdır.

Ders - 1
• We are doctors.
• They are students.
• You are very tired.
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Biz doktoruz.
Onlar öğrencidir.
Çok yorgunsun(uz).

Exercise - 1

Alıştırma - 1
CD : Parça-3
Aşağıdakileri, CD’nizden dinleyip, boşluklarda tekrarlayınız:
I am , You are , He is , She is , It is , We are , They are

Yes, I am.

Evet, öyle(yim).

-Are you Maria Alvarez?
-Siz Maria Alvarez misiniz?

-Yes, I am.
-Evet, öyle.
(Evet, ben Maria Alvarez’im.)

-The weather is wonderful. -Yes, it is.
-Hava harika.
-Evet, öyle. (Evet, hava harika.)
-Are you a doctor?
-Siz doktor musunuz?

-Yes, I am.
-Evet, öyle. (Evet, doktorum.)

NOT

DEĞİL

Olumlu bir tümceyi, olumsuza çevirmek için not sözcüğünden
yararlanırsınız. Bu sözcük değil, yok gibi anlamlar verir. Kısa
kullanımı n’t şeklindedir.

am not
is not
are not

(kısa yazılışı:isn’t)
(kısa yazılışı:aren’t)

• She isn’t from Spain.
• It’s not a big house.
• You’re not a doctor.
• They aren’t teachers.
• I’m not Maria Alvarez.

O İspanyalı (İspanya’dan) değil.
O büyük bir ev değildir.
Sen bir doktor değilsin.
Onlar öğretmen değil.
Ben Maria Alvarez değilim.
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Am, is ve are sözcüklerini, bazı sorulara olumlu kısa yanıtlar
verirken ya da başka bir tümceyi onaylarken, tek başlarına, kısa
bir tümcenin asıl fiili yerine kullanabilirsiniz.
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Conversation

CD : Parça-38
Ann : Oh, I liked the movie very much! Did you like it too?
Tim : I tried to understand it, but I couldn’t!
Ann : Yes, they used many slang
words.
Tim : The actors’ achievements
were really great, but the
leading actor’s accent was
terrible!
Ann : By the way, I saw your
brother, yesterday, after the
concert.
Tim : Yes, he was at the concert
too. He liked it a lot.
Ann : But afterwards, it started raining! What did you do then?
Tim : I hurried home. What did you do afterwards?
Ann : We played darts!

Reading

CD : Parça-39

Today I had a very bad day at work. I was late
because I missed the train. I missed an
important meeting and my boss was really
mad. I also forgot to bring an important
report because I brought the wrong
briefcase. On my way to work I had a
coffee. Then I spilled the coffee on my new
shirt by mistake. In my boss’s office I
tripped on a phone cord and fell. He was very
angry about the report. Later I told my co-workers that the boss
was in a bad mood. I did an impression of the boss and made
fun of him. When I turned around the boss was behind me. He
heard everything. He called me into his room and fired me. It was
the worst day of my life.

Ders - 11
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Ann : Oo, filmi çok beğendim. Sen de beğendin mi?
Tim : Onu anlamaya çalıştım, ama yapamadım (anlayamadım).
Ann : Evet, pek çok argo sözcük kullandılar.
Tim : Oyuncuların performansları gerçekten harikaydı, ama başrol
oyuncusunun aksanı berbattı!
Ann : Bu arada, dün konserden sonra, erkek kardeşini gördüm.
Tim : Evet, o da konserdeydi. (Konseri) çok beğendi.
Ann : Fakat sonradan yağmur yağmaya başladı! O zaman ne yaptın?
Tim : Eve (gitmek için) acele ettim. Sonra siz ne yaptınız?
Ann : Biz dart oynadık!

Okuma
Bugün işte çok kötü bir gün geçirdim. Geç kaldım çünkü treni kaçırdım. Önemli bir toplantıyı kaçırdım ve patronum gerçekten çılgına
döndü. Çok önemli bir raporu getirmeyi de unuttum çünkü yanlış
çantayı getirdim. İşe giderken yolda bir kahve aldım (içtim). Sonra
yanlışlıkla kahveyi yeni gömleğimin üstüne döktüm. Patronumun
ofisinde bir telefon kablosuna takıldım ve düştüm. Rapor için çok
kızmıştı. Daha sonra iş arkadaşlarıma, patronun berbat bir ruh halinde olduğunu söyledim. Patronun taklidini yaptım ve onunla
dalga geçtim. Arkamı döndüğüm zaman patron benim arkamdaydı. Her şeyi duydu. Beni odasına çağırdı ve kovdu. Hayatımın
en kötü günüydü.

Vocabulary (Kısa sözlük)
achievement [ı'çi:vmınt] : başarma,
yapma, yerine getirme, performans
afterwards ['æ:ftı(r)wudz] :
sonradan, daha sonra
bring [brin(g)] : getirmek
by mistake [bay misteyk] :
yanlışlıkla
by the way [bay dhı wey] : sırası
gelmişken, bu arada
fire [fay(ı)r] : işten atmak, kovmak
impression [im'preşın] : taklit,
izlenim, etki

CD : Parça-40
mad [mæd] : deli, çılgın, kızgın
make fun of [meyk fan óv] : alay
etmek
miss [mis] : ıskalamak, kaçırmak
slang [slæn(g)] : argo
then [dhen] : o zaman, ondan sonra,
o durumda, öyleyse
trip [trip] : tökezlemek, ayağı takılmak
try [tray] : denemek, (yapmaya)
çalışmak
turn around [tö(r)n ı'raund] : geriye
dönmek

İNGİLİZCE ÖĞRENİM KURSU
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DİLBİLGİSİ

SIMPLE PAST TENSE
We played darts.

Dİ’Lİ GEÇMİŞ ZAMAN
Ok atma oyunu oynadık.

$ played : play (oynamak) fiilinin ‘Di’li Geçmiş Zamanı’dır.

■

Simple Past Tense: Geçmişte belirli bir zamanda
gerçekleşmiş (başlamış ve bitmiş) olayları, durumları anlatmak
için kullanılır.

ENGLISH LEARNING COURSE

Anlatımın yapıldığı an
Olayın olduğu an

Geçmiş (Past)

Şimdi (Present)

• I saw a movie yesterday.
• She washed her car.

Gelecek (Future)

Dün bir film izledim.
O, arabasını yıkadı.

$ Geçmişte gerçekleşmiş olan olay ya da durum, uzun bir süre
devam edip bitmiş olabilir.
• I lived in Germany for three years.
Almanya’da üç yıl yaşadım.
• Aslı studied English for five years.
Aslı beş yıl (boyunca)
İngilizce çalıştı.
• He studied French
when he was a child.
Çocukken Fransızca
çalıştı.
• He played the guitar
when he was a child.
Çocukken gitar çalardı.

2. I was really angry at Sally yesterday. By the time she finally
arrived, I (wait) ……………. for over two hours. I almost left without
her.
3. Did you hear that Tim was fired last month? He (work)
……………. for that import company for more than five years and
he (work) ……………. in almost every department. Nobody knew
the company like he did.
4. I (see) ……………. many pictures of the pyramids before I went
to Egypt. Pictures of the monuments are very misleading. The
pyramids are actually quite small.
5. Jack (climb) ……………. the Mount Everest, (sail) …………….
around the world, and (go) ……………. on safari in Kenya. He is
such an adventurous person.
6. Jack (climb) ……………. the Mount Everest, (sail) …………….
around the world and (go) ……………. on safari in Kenya by the
time he was 25. He (experience) ……………. more by that age
than most people do in their entire lives.
7. When Mary came into the office yesterday, her eyes were red
and watery. I think she (cry) …………….

He said …

…diğini söyledi

REPORTED SPEECH

DOLAYLI ANLATIM

Direct Speech

: Alan said, “I'm going to the cinema.”
Alan, “Ben sinemaya gidiyorum,” dedi.

Reported Speech : Alan said (that)* he was going to the cinema.
(Indirect Speech) Alan, sinemaya gitmekte olduğunu, söyledi.

$ (*) that sözcüğünün günlük İngilizcede genellikle kullanılmadığına dikkat ediniz.

■ Dolaylı Anlatım (Reported Speech ya da Indirect Speech)
birisinin söylediği bir sözün, dolaylı anlatımı yapan kişinin kendi
sözcükleri ile, bir başkasına aktarıldığı anlatım tarzıdır. [Dolaysız
Anlatımda (Direct Speech) ise, aktarılan tümce değiştirilmeden
tırnak içinde verilir.]
$ Bu anlatım sırasında:
1. Aktarılan tümcenin öznesi değişebilir.
2. Aktarılan tümcenin zamanı ve yardımcı fiili değişebilir.
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A Success Story

A Billion Dollar Idea : FACEBOOK
CD : Parça - 78

ENGLISH LEARNING COURSE

One billion dollars is a lot of
money. That's a million dollars
a thousand times! Would you
ever turn down a billion
dollars? Mark Zuckerberg did.
Mark Zuckerberg, (born May
14, 1984) is an American
Mark Zuckerberg
computer programmer and
entrepreneur. As a Harvard
student, he created the social website Facebook with fellow
computer science students and his roommates Dustin Moskovitz
and Chris Hughes. Now, at only 24 years of age, he is CEO of his
own company.
The world famous website was started from Mark's dorm room.
When Mark started the site, its membership was restricted to only
Harvard students. Its popularity increased and soon other schools
in the north-eastern United States were included. Now, millions of
student users visit daily and the website is one of the top ten most
widely visited sites on the internet worldwide!
College students, and now high school students, use Facebook to
communicate with friends and exchange information. Users don't
have to pay any money to create their profiles. All revenue is
generated via advertising.
Just a few years after Mark started the company, he was
approached by Terry Semel, who was the CEO of Yahoo. Terry
offered Mark one billion dollars to sell Facebook to Yahoo, but
Mark turned down his offer.
Now Facebook is rumoured to be worth billions of dollars and
bigger companies, like Microsoft, want a stake of the company.
Facebook could sell for over 10 billion dollars if Mark ever decides
to sell it at all. In 2008, Forbes Magazine declared Mark
Zuckerberg the youngest billionaire on earth.

Karşılıklı Konuşmalar ve Okuma Parçaları
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Bir Başarı Öyküsü
Bir milyar dolar, çok paradır. Bin çarpı bir milyon dolardır! Siz hiç,
bir milyar doları geri çevirir miydiniz? Mark Zuckerberg (öyle) yaptı.
Mark Zuckerberg, (14 Mayıs 1984 doğumlu) bir Amerikan
bilgisayar programcısı ve girişimcisidir. Bir Harvard öğrencisi olarak, (kendisi gibi) bilgisayar bilimi öğrencilerinden ve oda arkadaşları (olan) Dustin Moskovitz ve Chris Hughes ile birlikte,
sosyal web sitesi Facebook’u yarattı. Şimdi sadece 24 yaşında,
kendi şirketinin CEO’sudur (genel yöneticisidir).
Dünyaca ünlü web sitesi, Mark’ın öğrenci yurdu odasından başlatıldı. Mark siteyi kurduğu zaman, onun (sitenin) üyeliği, yalnızca
Harvard öğrencileri ile sınırlıydı. (Sitenin) popülaritesi arttı ve çok
geçmeden kuzey-doğu Birleşik Devletler’deki diğer okullar da dahil
edildi. Şimdi, milyonlarca öğrenci kullanıcı, günlük ziyarette bulunmakta ve web sitesi, dünya çapındaki internet üzerinde en yaygın
biçimde ziyaret edilen ilk on siteden biridir!
Üniversite öğrencileri ve şimdilerde lise öğrencileri, Facebook’u,
arkadaşlarla iletişim kurmak ve bilgi alışverişinde bulunmak için
kullanmaktalar. Kullanıcıların, profillerini (kısa öz geçmişlerini) yaratmak için, hiçbir para ödemeleri gerekmiyor. Tüm gelir, reklamcılık yoluyla oluşturuluyor.
Mark şirketi kurduktan yalnızca birkaç yıl sonra, kendisiyle
Yahoo’nun CEO’su (genel yöneticisi) olan Terry Semel tarafından
iletişime geçildi. Terry, Mark’a, Facebook’u Yahoo’ya satması
için, bir milyar dolar önerdi, ancak Mark onun önerisini geri çevirdi.
Şimdi Facebook’un milyarlarca dolar değerinde olduğu söylenmekte ve Microsoft gibi daha büyük şirketler, şirketten bir hisse istemektedir. Eğer Mark herhangi bir şekilde satmaya karar verirse, Facebook, 10 milyar doların üzerinde bir fiyata satılabilir.
2008’de, Forbes dergisi, Mark Zuckerberg’i, yeryüzündeki en genç
milyarder olarak açıkladı.

Vocabulary (Kısa sözlük)
approach [ı'prouç] : görüşmek,
yaklaşmak, erişmek, bağlantı kurmak
at all [æt ol] : herhangi bir şekilde, hiç
fellow [felou] : aynı gruba ait olan,
bir bilim kurumu üyesi, aynı işi
yapan, aynı türden, arkadaş

generate ['cenı'reyt] : üretmek
rumo(u)r [rumı(r)] : söylenmek
stake [steyk] : pay, hisse
times [taymz] : kez, kere, defa
turn down [tö(r)n daun] : geri
çevirmek, kabul etmemek
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abartmak
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DICTIONARY

A-a
abartmak f. exaggerate [igzæcıreyt]
abone i. subscriber [sıb′skraybı(r)]
acele etmek f. hurry [′hari]
aceleci s. hasty [heysti]
acente i. agent [′eycınt]
acı s. bitter [′bitı(r)]; pain [peyn]
acı veren s. painful [peynful]
acımak f. pity [piti]
acımasızlık i. cruelty [kruılti]
acıtmak f. hurt [hö(r)t]
acil durum i. emergency [i′mö(r)cınsi]
acil s. urgent [′ö(r)cınt]
aç s. hungry [hanğgri]
açık s. open [′oupın], light [layt], clear
[kliı(r)]
açıkça s. obviously [óbviısli]
açıklama i. explanation [eksplı′neyşın]
açıklamak f. explain [eks′pleyn,
iks′pleyn]
açlık i. hunger [hanğgı(r)]
açmak f. open [′oupın]; turn on [tö(r)n
ón]
ad i. name [neym]
ada i. island [′aylınd]
adalet i. justice [′castis]
adam i. man [mæn], fellow [′felou]
adım i. step [step]
adil s. fair [fe:(r)]
adres i. address [ı′dres]
af i. pardon [′pa:(r)dın]; forgiveness
[fı(r)'givnıs, fo(r)'givnes]
affedersin(iz)! ün. excuse me!
[eks′kyu:s mi:]
affetmek f. excuse [eks′kyu:s], forgive
[fı(r)′giv, fo(r)′giv]
ağ i. net [net]
ağaç i. tree [tri:]
ağır s. heavy [hevi]
ağırlığında olmak f. weigh [wey]
ağırlık i. weight [weyt]
ağız i. mouth [mauth]
ağlamak f. cry [kray]
ağrı i. pain [peyn]
ağrımak f. ache [eyk]
Ağustos i. August [′o:gıst]
ah! ün. ouch [auç]

ahlaki s. moral [mórıl]
ahmak i. fool [fu:l]
aile i. family [′fæmili]
ait olmak f. belong to [bi'lon(g) tu]
ajan i. agent [′eycınt]
akciğer i. lung [lanğg]
akıl i. mind [maynd], reason
[ri:zın], sense [sens]
akıllı s. clever [klevı(r)]
akıllıca s. wise [wayz], z. cleverly
[klevı(r)li]
akıntı i. stream [stri:m]
akmak f. flow [flou], run [ran]
akraba i. relative [′relıtiv]
akrabalık i. relation [ri'leyşın]
akşam i. evening [′i:vnin(g)]
aktif s. active [′æktiv]
aktör i. actor [′æktı(r)]
aktris i. actress [′æktris]
alan i. area [′eriı]
alarm i. alarm [ı′la:(r)m]
alçak s. low [lou]
aldatmak f. cheat [çi:t]
aldırış etmek f. mind [maynd]
alet i. tool [tu:l], instrument
[instrumınt]
alev i. flame [fleym]
alfabetik s. alphabetical
[ælfı'betikıl]
alıkoymak f. keep [ki:p]
alın i. forehead [′fo(r)hed]
alışık olmak f. be used to [bi:
yu:s(d) tu]
alışılmış s. usual [′yu:juıl]
alışkanlık i. habit [′hæbit]
alışmış s. used to [yu:s(d) tu]
alıştırma i. exercise [′eksı(r)sayz],
activity [æk′tiviti]
alışveriş i. shopping [şópin(g)]
alkol i. alcohol ['ælkıhól]
Allah i. God [gód]
allahaısmarladık! ün. goodbye!
[gudbay]
almak f. get [get], receive [ri′si:v],
take [teyk]
alt etmek f. overcome
[ouvı(r)'kam]
alt i. bottom [bótım]

İngilizce – Türkçe SÖZLÜK
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DICTIONARY
SÖZLÜK
Kısaltmalar
i.
s.
f.
z.

:
:
:
:

isim
sıfat
fiil
zarf

Abbreviations
zam. :
ed. :
bağ. :
ün. :

zamir
edat
bağlaç
ünlem

Söylenişlerde Kullanılan Simgeler, kitabınızın 10. sayfasında
verilmiştir.

SÖZLÜK
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ATATÜRK’S ADDRESS TO THE TURKISH YOUTH

CD : Parça - 96

Turkish Youth!
Your first duty is to preserve and defend forever the
Turkish independence and the Turkish Republic.
This is the only foundation for your existence and
future. This foundation is your most valuable treasure.
In the future too, there may be enemies both in your
homeland and abroad who will try to deprive you of
this treasure. If one day, you are compelled to defend
your independence and your republic, you should not
hesitate to perform your duty, whatever possibilities
and circumstances may present themselves. These
possibilities and circumstances may be extremely
unfavourable. It may be that the enemies who
conspire against your independence and your
republic have won a victory unprecedented in the
history of the world. By force and by deceit all the
fortresses of your beloved homeland may have been
seized, all her shipyards occupied, all her armies
dispersed, and every corner of the homeland invaded.
And more tragic than all these situations, those who
have been in power in your country may have fallen
into ignorance and error; they may even be traitors.
Moreover, those in power may identify their personal
interests with the political goals of the invaders. The
nation may be crushed and exhausted.
Turkish youth of the future! Even under these
conditions, your duty is to save the Turkish
independence and the republic. The strength you
need for this, is already present in the noble blood
that flows in your veins.

Mustafa Kemal ATATÜRK

ATATÜRK’ÜN TÜRK GENÇLİĞİ’NE HİTABESİ
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Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini,
ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde
dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek,
dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal
ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin
imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve
şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün
dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile, aziz vatanın bütün
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,
bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi
bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha
elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin
dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve
hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar
sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi
emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde
harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait
içinde dahi, vazifen; Türk istiklal ve cumhuriyetini
kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki
asil kanda, mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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KEY TO EXERCISES

Key to Exercises

Alıştırma Yanıtları

Exercise - 7
1. a) Mary doesn’t play the guitar. b) Does Mary play the guitar?
2. a) Betty doesn’t call her grandmother. b) Does Betty call her grandmother?
3. a) I don’t like spaghetti. b) Do I like spaghetti?
4. a) Jack and Betty don’t watch TV. b) Do Jack and Betty watch TV?
5. a) She doesn’t need a pen. b) Does she need a pen?
6. a) You don’t have a car. b) Do you have a car?
7. a) They don’t get up at 8.00. b) Do hey get up at 8.00?
8. a) He doesn’t work in a bank. b) Does he work in a bank?
Exercise - 8
1. The lamp is on the table. 2. She sleeps in her bedroom. 3. We lives at 21,
Gordon Street. 4. He lives on a farm. 5. The store is next to the library. 6.
The car is in front of the house. 7. They eat breakfast at home. 8. We swim
in the ocean. 9. I live on White Street.
Exercise - 9
1. I have a book. The book is really interesting. 2. My pen is on the table.
3. I am a teacher. 4. The teacher at my school is really nice. 5. What is it?
It's an elephant. 6. We live in -- Germany. 7. I have -- rice and -- chicken
for lunch. 8. A chick is a baby chicken.
Exercise - 10
1. a) Does Jane have your pen? b) Has Jane got your pen?
2. a) Do we have a computer? b) Have we got a computer?
3. a) Do they have your address? b) Have they got your address?
4. a) Do you have a dictionary? b) Have you got a dictionary?
5. a) Do Tony and Jane have bicycles? b) Have Tony and Jane got bicycles?
6. a) Do I have her phone number? b) Have I got her phone number?
Exercise - 11
1. How many oranges are there in the basket? 2. How many computers
have you got? 3. How much wine is there in the bottle? 4. How many chairs
are there in the room? 5. How much money have you got?
Exercise - 12
1. There is a television in our living-room. Oturma odamızda bir televizyon
var. 2. There are two beds in our bedroom. Yatak odamızda iki yatak var.
3. There is a garage in the garden. Bahçede bir garaj var. 4. There are two
dogs in the garden. Bahçede iki köpek var. 5. Is there a computer in your
office? Ofisinizde bir bilgisayar var mı? 6. Are there any oranges in the
kitchen? Mutfakta hiç portakal var mı? 7. There aren’t any chairs in our
living-room. Oturma odamızda hiç sandalye yok. 8. There isn’t any water in
the fridge. Dolapta hiç su yok.

Düzensiz Fiiller

IRREGULAR VERBS
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DÜZENSİZ FİİLLER

İngilizcede, düzenli fiillerin ‘past’ ve ‘past participle’ biçimlerinde,
sonlarına -ed eki aldığını, düzensiz fiillerin ise belirli bir kurala bağlı
olmadıklarını daha önce belirtmiştik. Aşağıda, gerektiğinde
yararlanmanız amacıyla, düzensiz fiillerin üç biçimini, anlamlarını
ve söylenişlerini kapsayan bir liste verilmiştir.
Past

arise
ı′rayz

arose
ı′ro:z

arisen
ı′riz(ı)n

kalkmak, yükselmek, doğmak

awake
ı′weyk

awoke
ı′wo:k

awoken
ı′wo:kın

uyan(dır)mak

be
bi:

was-were
waz-wö(r)

been
bi:n

olmak, var olmak

bear
beı(r)

bore
bo(r)

born(e)
bo(r)n

katlanmak, taşımak, doğurmak

beat
bi:t

beat
bi:t

beaten
bi:t(ı)n

dövmek, vurmak, (kalp) atmak

become
bi′kam

became
bi′keym

become
bi′kam

olmak, gittikçe olmak, yakışmak

begin
bi′gin

began
bi′gæn

begun
bi′gan

başla(t)mak, meydana gelmek

bend
bend

bent
bent

bent
bent

eğ(il)mek, bük(ül)mek

beseech
bi′si:ç

besought
bi′so:t

besought
bi′so:t

yalvarmak, rica etmek

bet
bet

bet
bet

bet
bet

bahse girmek

bid

bade
bid
bæd / beyd
bid

bidden
bid
bidın
bid

fiyat vermek, teklif vermek

bind
baynd

bound
baund

bound
baund

bağlamak, ciltlemek

bite
bayt

bit
bit

bitten
bitın

ısırmak, dişlemek

bleed
bli:d

bled
bled

bled
bled

kana(t)mak, (hava,su vb.) çekmek

blow
blou

blew
blu:

blown
bloun

esmek, üflemek, düdük çalmak

break
breyk

broke
bro:k

broken
bro:kın

bid

Past Participle

kır(ıl)mak, parçala(n)mak, (fırtına) kopmak

DÜZENSİZ FİİLLER

Verb

