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V

Açıklamalar

>>> İlköğretim Resimli Sözlük İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce,  
Amerikan İngilizcesi temel alınarak hazırlanmıştır. İngiliz İngilizcesine 
özgü sözcükler ve sözcük biçimleri İng. kısaltmasıyla işaretlenmiştir.

eggplant • egg.plant (eg´plänt)
/isim/ ço€ul eggplants • patl›can  
İng. aubergine

aubergine • au.ber.gine (o´b›rjin)
/isim/ ço€ul aubergines • bkz. eggplant

splen dor • splen.dor (splen´dır)
/isim/ ihtişam, gör kem  
İng.  splen dour

>>> Maddebafl› sözcükten sonra sözcü€ün hecelenifli gösterilmifltir. Heceler 
noktalarla ayr›lm›flt›r.

ecology • e.col.o.gy (îkal´›ci)
/isim/ çevrebilim, ekoloji

>>> Maddebafl› sözcü€ün sesletiminde kullan›lan karakterler Sesletim 
K›lavuzu’nda örneklerle aç›klanm›flt›r. (bkz. sayfa xii)

adverb • ad.verb (äd´v›rb)
/isim/ ço€ul adverbs • zarf, belirteç

architect • ar.chi.tect (ar´k›tekt)
/isim/ ço€ul architects • mimar

text bo ok • text.bo ok (tekst´bûk)
/isim/ ço €ul text bo oks • ders ki ta b›

1trust • trust (tr^st)
/isim/ gü ven, itimat



>>> Sözbölükleri iki e€ik çizgi (/) aras›nda verilmifltir. ‹simlerin ço€ul  
biçimleri, fiillerin çekim biçimleri, s›fatlar›n ve zarflar›n üstünlük ve 
enüstünlük dereceleri gösterilmifltir.

pomegranate • pome.gran.ate (pam´gränît)  
/isim/  ço€ul pomegranates • nar

2e-mail • e-mail (i´meyl)
/fiil/  e-mails, e-mailing, e-mailed •  
e-posta ile göndermek

high • high (hay)
/s›fat/  higher, highest • yüksek:  
high fence yüksek çit high price yüksek fiyat  
high jump yüksek atlama  
high school lise

2well • well (wel)
/zarf/  bet ter, best • iyi; yo lun da: Every thing  
went well at scho ol. Okul da her fley yo lun da git ti.  
as well de, da, da hi: She li kes to sing as well.  
fiar k› söy le me yi de se ver.  
Well do ne! Afe rin!

>>> Maddebafl› sözcüklerin yayg›n olan karfl›l›klar› verilmifltir. Sözcüklerin 
farkl› anlamlar› için ayr› bir numara kullan›lm›flt›r. Eflanlaml› tan›mlar 
virgülle ayr›lm›fl, yak›n anlaml› karfl›l›k veya tan›mlar ise noktal› virgülle 
ayr›lm›flt›r.

domestic • do.mes.tic (d›mes´tîk)
/s›fat/ 1. ev ile ilgili ; aile içi 2. evcil  
domestic animal evcil hayvan  
3. yurtiçi , iç  
domestic flight yurtiçi uçufl  
domestic politics iç politika

session • ses.sion (seş´›n)
/isim/ çoğul sessions • oturum , birleşim ,  
celse ; toplantı
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>>> Örneklerden önce iki nokta imi (:) kullan›lm›flt›r. ‹ngilizce örneklerin 
Türkçe karfl›l›klar› yeflil renklidir.

energy • en.er.gy (en´›rci)
/isim/ ço€ul energies • enerji: energy policy  
enerji politikas› energy resources enerji kaynakları  
solar energy güneş enerjisi  
thermal energy termal enerji

examination • ex.am.i.na.tion (îgzäm›ney´fl›n)  
/isim/ ço€ul examinations • 1. s›nav: entrance examination  
girifl s›nav› examination paper s›nav kâ€›d›  
fail an examination s›navdan kalmak oral examination 
sözlü s›nav pass an examination s›nav› geçmek  
take an examination s›nava girmek  
2. muayene

>>> Alt maddelerin Türkçe karfl›l›klar› siyah karakterlerle yaz›lm›flt›r.

computer • com.put.er (k›mpyu´t›r)
/isim/ ço€ul computers • bilgisayar 
computer center bilgisayar merkezi 
computer engineering bilgisayar mühendisliği 
computer game bilgisayar oyunu 
computer graphics bilgisayar grafiği 
computer network bilgisayar ağı  
computer operator bilgisayar operatörü 
computer program bilgisayar programı 
computer programmer bilgisayar programcısı 
computer science bilgisayar bilimi 
computer system  bilgisayar sistemi

2log • log (lôg)
/fiil/ logs, logging, logged • kaydetmek, not etmek  
log in (bilgisayar) oturum açmak  
log in/on (to) (bilgisayar) (-e) girmek  
log off (bilgisayar) -i sonlandırmak  
log out (bilgisayar) oturum kapamak

‰
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>>> Maddebafl› sözcükten önce belirli tan›ml›k (the) kullan›lmas› gereken 
durumlarda belirli tan›ml›k tan›mdan önce yaz›lm›flt›r.

2Atlantic • At.lan.tic (ätlän´tîk)
/isim/ (the) Atlas Okyanusu

Internet • In.ter.net (în´tırnet)
/isim/ (the) İnternet

Olympics • O.lym.pics (olîm´pîks)
/isim/ (the) olimpiyat oyunlar›, olimpiyatlar

 

>>> Bazı fiillerle birlikte kullanılan edatlar tanımlardan önce gösterilmiş-
tir. Hem edatsız, hem de edatla birlikte kullanılabilen bir fiile ait edat 
ayraçlar arasında yazılmıştır. Fiille birlikte kullanılması gereken edatlar 
ise ayraçsız olarak gösterilmiştir.

agree • a.gree (›gri´)
/fiil/ agrees, agreeing, agreed •  
1. (to)  (-e) raz› olmak, (-i) kabul etmek: He agreed to all 
my conditions. Tüm flartlar›m› kabul etti. 2. (with)  (ile) 
hemfikir olmak: I agree with you completely. Sizinle 
tamamen ayn› fikirdeyim.

2circle • cir.cle (s›r´k›l)
/fiil/ circles, circling, circled •  
1. (around) etrafında dönmek  
2. daire içine almak

listen • lis.ten (lîs´›n)
/fiil/ listens, listening, listened •  
1. dinlemek: She was not listening. Dinlemiyordu.  
2. to -i dinlemek: Müjgân likes listening to music.  
Müjgân müzik dinlemeyi seviyor.

VIII IX



>>> Sözcüklerin ve alt maddelerin kullanım alanları ayraçlar arasında gri 
renkte yazılmıştır.

cone • cone (kon)
/isim/ ço€ul cones • 1. (geometri) koni  
2. külah: ice-cream cone dondurma külahı  
3. (botanik) kozalak

monitor • mon.i.tor (man´ıtır)
/isim/ ço€ul monitors • 1. (bilgisayar, TV) monitör  
2. sınıf başkanı

plu ral • plu.ral (plûr´›l)
/s› fat/ (dilbilgisi) ço €ul: plu ral noun ço €ul isim

sce nery • scen.er.y (si´n› ri)
/isim/ 1. do €al man za ra 2. (ti yat ro) de kor

sub trac ti on • sub.trac.ti on (s›bträk´fl›n)
/isim/ (ma te ma tik) ç› kar ma

>>> Yazılışı aynı olan farklı sözcük türleri numaralandırılarak sıralanmıştır.

1de sert • des.ert (dez´›rt)
/isim/ ço €ul de serts • çöl:  
the Arabian De sert Arabistan Çö lü

2de sert • de.sert (dîz›rt´)
/fiil/ de serts, deserting, deserted •  
terk etmek, b›rakmak

1sli ce • sli ce (slays)
/isim/ ço €ul sli ces • di lim: a sli ce of  
bread bir di lim ekmek

2sli ce • sli ce (slays)
/fiil/ sli ces, slicing, sliced • di limlemek,  
dilim dilim kesmek
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>>> Maddebafl› sözcükle ilgili çeşitli sözcük, söz öbeği, terim v.b. ayrıca 
kümelendirilmiştir. Bazı maddelerle ilgili ek bilgiler verilmiştir.

far • far (far)
/s›fat/ farther/further, farthest/furthest • uzak:  
a far country uzak bir ülke
/zarf/ farther/further, farthest/furthest • 
1. -den uzak; uzakta; uzağa:  
They didn’t go far. Çok uza€a gitmediler.  
far away uzak, uzakta  
far from -den uzak: It’s not too far from here. 
Buradan çok uzakta de€il. 
how far ne kadar uzak: How far is it? 
Ne kadar uzakta?  
2. çok; fazla  
by far ... kat kat daha ...  
go far (bir iflte) çok başarılı olmak  
3. kadar  
as far as kadarıyla: as far as I can see  
görebildi€im kadar›yla

Farther mesafe için kullan›l›r:  
the farther house > daha ötedeki ev 
Further ise ço€unlukla miktar,  
derece veya zaman bildirir:  
further examples > ilave örnekler  
further information > daha çok bilgi

>>> Sözcükler arasındaki eğik çizgi (/) ‘veya’ anlamında kullanılmıştır.

ah • ah (a)
/ünlem/ Ah! (Özlem / be€enme / piflmanl›k / öfke / sevgi 
belirtir.)

flora • flo.ra (flor´›)
/isim/ ço€ul floras / florae • flora, bitey (bir bölgedeki bitki 
türlerinin tümü): aquatic flora su floras› desert flora 
çöl bitkileri

2former • for.mer (fôr´m›r)
/isim/ (the) ilk, ilk söylenen (şey / kişi)
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>>> Sözlüğün İngilizce-Türkçe bölümündeki birçok maddenin bitiminde 
maddeyle ilgili renkli resimler yer almaktadır. Bu resimler görsel 
hafızayı desteklemek amacıyla dahil edilmiştir.

>>> Sözlüğün Türkçe-İngilizce bölümü, öğrencilere referans kaynağı 
olarak hazırlanmıştır. Öğrenciler Türkçe-İngilizce bölümünde bir 
sözcüğün karşılığını bulduktan sonra İngilizce-Türkçe bölümünde 
bu sözcük hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirler.

>>> Sözlüğün sonunda ‘Ülkeler ve Bayrakları’ başlıklı bir bölüm yer 
almaktadır. Bu bölümde dünya üzerindeki bağımsız ülkelerin 
İngilizce ve Türkçe adları ile bayrakları bulunmaktadır.

>>> İlköğretim Resimli Sözlük İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce,  
2011 yılında yayımlanan İngilizce-Türkçe Redhouse Resimli 
İlköğretim Sözlüğü temel alınarak hazırlanmıştır. Sözlüğün hazır-
lanmasında Webster’s Third New International Dictionary, Büyük 
Türkçe Sözlük (Türk Dil Kurumu), Türkçe Sözlük (Dil Derneği) ve 
‹ngilizce-Türkçe Türkçe-‹ngilizce Redhouse Büyük Elsözlüğü’ne 
başvurulmuştur. Türkçe sözcüklerin yazılışında genellikle Dil 
Derneği’nin yayımladığı Yazım Kılavuzu’ndaki öneriler göz önüne 
alınmıştır. 

K›saltmalar

ABD Amerikan İngilizcesi
bkz. bakınız

‹ng. İngiliz İngilizcesi
v.b. ve benzeri, ve benzerleri
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Sesletim K›lavuzu

Maddebafl› sözcüklerin sesletiminde kullan›lan karakterler afla€›da örneklerle birlikte 
gösterilmifltir.

1. Türk çe de bu lu nan ses leri simgele yen ve Türk çe de ki ben zer le ri gi bi ses len di ri len 
ka rak ter ler: 

b, c, ç, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, fl, t, v, y, z

 2. Türkçede bulunmayan sesleri simgeleyen karakterler: 

A. Ünsüzleri simgeleyen karakterler:

ng. (rîng)  ring
ngg (fîng´g›r) finger
ngk (îngk) ink
th (thîn) thin
dh (dh›) the
w (wi) we
hw (hway) why

B. Ünlüleri simgeleyen karakterler:

a (kar)  car
ä (kät) cat
e (met) met
› (›b^v´) above
i (hil) heal
î (îz) is
ô (dôg) dog
o (so) so
û (gûd) good
u (du) do
^ (^p) up
›l (k^p´›l) couple
›m (prîz ́ ›m) prism
›n (ri´ z›n) reason
›r (b›rn) burn

3. Vurgulu hecelerden sonra (´) işareti kullan›lm›şt›r.
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XII

English-Turkish
İngilizce-Türkçe



Aa
A, a • a (ey)
/isim/ A, İngiliz alfabesinin ilk harfi 

a • a (›, ey)
/belirsiz tanımlık/ (Ünsüzle başlayan 
sözcüklerden önce kullanılır.) bir, 
herhangi bir: a sunny day güneflli bir 
gün twice a year bir y›lda iki kez

abacus • ab.a.cus (äb´›k›s)
/isim/ ço€ul abacuses/abaci • say›bon-
cu€u, abaküs

abandon • a.ban.don (›bän´d›n)
/fiil/ abandons, abandoning, abandoned • 
b›rakmak, terk etmek: They aban-
doned the village because of drought. 
Kuraklık nedeniyle köyü terk ettiler. 
abandon ship gemiyi terk etmek

abbreviation • ab.bre.vi.a.tion         
(›briviyey´fl›n) /isim/ ço€ul abbreviations • 
k›saltma

ABC’s • ABC’s (eybisiz´)
/isim/ alfabe, abece

abdomen • ab.do.men (äb´dımın)
/isim/ ço€ul abdomens • karın

ability a.bil.i.ty • (›bîl´›ti)
/isim/ ço€ul abilities • yetenek, kabiliyet: 
Ayşe is a pianist of extraordinary 
ability. Ayşe, olağanüstü yeteneği 
olan bir piyanisttir.  
natural ability do€al yetenek

able • a.ble (ey´b›l)
/s›fat/ abler, ablest • yetenekli, kabiliyetli 
be able to -ebilmek: be able to go 
gidebilmek I don’t think I‘ll be able 
to call you tomorrow. Yarın sana 
telefon edebileceğimi sanmıyorum.

abnormal • ab.nor.mal (äbnôr´m›l)
/s›fat/ anormal: abnormal behavior 
anormal davran›fl



aboard  >>> 2

aboard • a.board (›bord´)
/zarf, edat/ (gemi, uçak, tren, otobüs 
v.b.) içinde; içine: He was aboard the 
plane. O uçaktayd›.  
go aboard binmek: We went aboard 
the ship. Gemiye bindik.

abolish • a.bol.ish (›bal´îfl)
/fiil/ abolishes, abolishing, abolished • 
kald›rmak, yürürlükten kald›rmak, 
son vermek: He thinks hunting for 
sport should be abolished. Avcılık 
sporunun kald›rılması gerektiğini 
düşünüyor.

about • a.bout (›baut´)
/edat/ 1. hakk›nda, ile ilgili: Don’t talk 
about it! Onun hakk›nda konuflmay›n! 
2. ortal›kta, etrafta: There is no one 
about. Ortal›kta kimse yok.  
How about ...? (What about ...?) 
(Teklif amac›yla kullan›l›r.) -e ne 
dersin(iz)?: How about a walk? 
Yürüyüfle ç›kmaya ne dersin?
/zarf/ yaklafl›k, afla€› yukar›, kadar: 
about fifty people yaklafl›k elli kifli 
about six o’clock saat altı sular›nda

above • a.bove (›b^v´)
/edat/ 1. (somut olarak) yukar›s›nda; 
yukar›s›na: above the trees a€açlar›n 
yukar›s›nda 2. (soyut olarak) 
üstünde, üzerinde: above average 
ortalaman›n üzerinde  
above all her fleyden önce, her fleyden 
önemlisi
/zarf/ yukar›da; yukar›ya: He looked 

at the plane above. Yukar›ya, 
uça€a bakt›. “As I stated above ...” 
“Yukar›da belirtti€im gibi ...”

abroad • a.broad (›brôd´)
/zarf/ yurtd›fl›nda; yurtd›fl›na  
go abroad yurtd›fl›na gitmek: He 
went abroad to study underwater 
photography. Sualtı fotoğrafçılığı 
okumak için yurtd›fl›na gitti.

abrupt • a.brupt (›br^pt´)
/s›fat/ ani, birdenbire oluveren, 
apans›z: abrupt climate changes ani 
iklim de€ifliklikleri

abruptly • a.brupt.ly (›br^pt´li)
/zarf/ aniden, birdenbire, birden: The 
movie ended abruptly. Film aniden 
sona erdi.

absence • ab.sence (äb´s›ns)
/isim/ yokluk, bulunmama: We felt 
her absence deeply. Onun yoklu€unu 
derinden hissettik.

absent • ab.sent (äb´s›nt)
/s›fat/ (from) yok; haz›r bulunmayan; 
mevcut olmayan: She was absent from 
school yesterday. Dün okulda yoktu.

absolute • ab.so.lute (äb´s›lut)
/s›fat/ 1. tam, eksiksiz: absolute 
confidence tam güven 2. mutlak, 
sınırsız: absolute power sınırsız güç 
3. kesin: absolute proof kesin kanıt

absolutely • ab.so.lute.ly (äb´s›lutli)
/zarf/ kesinlikle, tamamen: You’re 
absolutely right! Kesinlikle hakl›s›n!

absorb • ab.sorb (›bsôrb´, ›bzôrb´, 
äbsôrb´, äbzôrb´) /fiil/ absorbs, absorb-
ing, absorbed • içine çekmek, so€ur-



3

mak, emmek: The sponge absorbed 
all of the spilt ink. Sünger, dökülen 
mürekkebin tamam›n› emdi.

abstract • ab.stract (äb´sträkt)
/sıfat/ soyut: an abstract painting 
soyut bir resim

absurd • ab.surd (›bs›rd´)
/s›fat/ saçma, abes, absürd: an 
absurd suggestion saçma bir öneri

abundance • a.bun.dance (›b^n´d›ns)
/isim/ bolluk, çokluk; bereket

abundant • a.bun.dant (›b^n´d›nt)
/s›fat/ bol, çok; bereketli: Trout are 
abundant in that stream. O derede 
alabalık bol.

academic • ac.a.dem.ic (äk›dem´îk)
/s›fat/ akademik: an academic study 
akademik bir çalışma  
academic year öğretim yılı 

academy • a.cad.e.my (›käd´›mi)
/isim/ ço€ul academies • akademi, 
yüksekokul

accelerate • ac.cel.er.ate (äksel´›reyt) 
/fiil/ accelerates, accelerating, accelerated 
• h›zland›rmak; h›zlanmak: New 
machines accelerated the production 
process. Yeni makineler üretim süre-
cini h›zland›rd›.

accent • ac.cent (äk´sent)
/isim/ ço€ul accents • 1. flive, a€›z: 
She speaks with southern accent. 
Güney flivesiyle konuflur. 2. vurgu, 
aksan: The word ‘pencil’ has its 
accent on the first syllable. ‘Pencil’ 
sözcü€ünde vurgu ilk hecededir.

accept • ac.cept (äksept´)
/fiil/ accepts, accepting, accepted • 
1. kabul etmek; kabullenmek: accept 
a proposal bir öneriyi kabul etmek 
accept the situation durumu kabul-
lenmek 2. (sunulan bir fleyi) almak: 
accept an award bir ödül almak

acceptable • ac.cept.a.ble 
(äksep´t›b›l) /s›fat/ kabul edilir,   
makbul: an acceptable solution kabul 
edilir bir çözüm

access • ac.cess (äk´ses)
/isim/ 1. girifl, geçit: The access to 
the bridge is blocked. Köprüye giriş 
kapalı. 2. eriflme, eriflim: Do you have 
access to those files? O dosyalara 
eriflimin var m›?

accessible • ac.ces.si.ble (äkses´›b›l)
/s›fat/ ulafl›labilir; kolayl›kla 
ulafl›labilen: The campground is 
accessible only by boat. Kamp yerine 
yalnızca tekneyle ulaşılabilir.

accident • ac.ci.dent (äk´s›d›nt)
/isim/ ço€ul accidents • kaza (kötü olay) 
have an accident kaza geçirmek: 
Have you ever had an accident? Hiç 
kaza geçirdin mi? 
by accident kazara, yanl›fll›kla; 
tesadüfen: We met him by accident. 
Biz onunla tesadüfen karfl›laflt›k.

accident >>> 



4accidentally >>>

accidentally • ac.ci.den.tal.ly 
(äks›den´t›li) /zarf/ kazara, yanl›fll›k-
la; tesadüfen: I accidentally pressed 
the wrong button. Kazara yanl›fl 
dü€meye bast›m.

accommodate • ac.com.mo.date 
(›kam´›deyt) /fiil/ accommodates, 
accommodating, accommodated • 
bar›nd›rmak; -in –e yetecek kadar 
yeri olmak, almak: This dormitory 
can accommodate twenty students 
at most. Bu yatakhane en fazla yirmi 
öğrenci bar›nd›rabilir.

accommodation • ac.com.mo.da.tion 
(›kam›dey´fl›n) /isim/ ço€ul accommo-
dations • kalacak yer

accompany • ac.com.pa.ny 
(›k^m´p›ni) /fiil/ accompanies, accom-
panying, accompanied • 1. efllik etmek, 
refakat etmek; birlikte gitmek 2. 
(müzik) efllik etmek: He accom-
panied the soprano on the piano. 
Sopranoya piyanoda efllik etti.

accomplish • ac.com.plish 
(›kam´plîfl) /fiil/ accomplishes, accom-
plishing, accomplished • baflarmak, 
becermek, üstesinden gelmek: I 
knew you could accomplish every-
thing you wanted. ‹stedi€in her fleyi 
baflarabilece€ini biliyordum.

accomplishment • ac.com.plish.ment 
(›kam´plîflmınt) /isim/ ço€ul accomplish-
ments • 1. başarı: She is proud of her 
children’s accomplishments. Çocuk-
larının başarılarından gurur duyuyor. 
2. tamamlama, üstesinden gelme 

according to • ac.cord.ing to 
(›kôr´dîng tu) /edat/ -e göre: 

According to her, summer is better 
than winter. Ona göre yaz, k›fltan 
daha iyidir. according to records 
kay›tlara göre

accordion • ac.cor.di.on (›kôr´diy›n)
/isim/ ço€ul accordions • akordeon 
accordion door akordeon kap›

account • ac.count (›kaunt´)
/isim/ ço€ul accounts • hesap  
account book hesap defteri  
on account krediyle, veresiye

accountant • ac.count.ant 
(›kaun´tınt) /isim/ ço€ul accountants  
• muhasebeci

accounting • ac.count.ing 
(›kaun´tîng) /isim/ muhasebe

accumulate • ac.cu.mu.late 
(›kyum´y›leyt) /fiil/ accumulates, 
accumulating, accumulated • toplamak, 
y›€mak; toplanmak, y›€›lmak, birik-
mek: Snow accumulated on the 
roofs. Kar çat›larda birikti.

accurate • ac.cu.rate (äk´y›rıt)
/s›fat/ do€ru, tam, kesin: accurate  
figures doğru rakamlar an accurate 
diagnosis doğru bir tanı an accurate 
measurement hatas›z bir ölçüm

accuse • ac.cuse (›kyuz´)
/fiil/ accuses, accusing, accused • 
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suçlamak: They are accused of soft-
ware piracy. Yazılım korsanlığıyla 
suçlanıyorlar.

accustom • ac.cus.tom (›k^s´t›m)
/fiil/ accustoms, accustoming, accustomed 
• al›flt›rmak

1ache • ache (eyk)
/isim/ ço€ul aches • a€r›, s›z›, ac›: He 
has an ache in his chest. Gö€sünde 
bir a€r› var.

2ache • ache (eyk)
/fiil/ aches, aching, ached • a€r›mak, 
s›zlamak, ac›mak: My head was 
aching. Bafl›m a€r›yordu.

achieve • a.chieve (›çiv´)
/fiil/ achieves, achieving, achieved • 
baflarmak, yapmak; elde etmek, 
ulaflmak: I achieved my goal despite 
difficulties. Zorluklara ra€men 
amac›ma ulaflt›m.

achievement • a.chieve.ment 
(›çiv´m›nt) /isim/ ço€ul achievements • 
baflar›; elde etme, kazanma: We are 
proud of his achievements. Onun 
baflar›lar›ndan gurur duyuyoruz.

acid • ac.id (äs´îd)
/isim/ ço€ul acids • asit  
acid rain asit ya€muru: Acid rain kills 
crops. Asit ya€muru, ekinleri öldürür.

acknowledge • ac.knowl.edge 
(äknal´îc) /fiil/ acknowledges, acknowl-
edging, acknowledged • (bir gerçe€i) 
kabul etmek

acorn • a.corn (ey´kôrn)
/isim/ ço€ul acorns • meşe palamudu

acquaintance • ac.quaint.ance 
(›kweyn´t›ns) /isim/ ço€ul acquaintances 
• tan›d›k, tan›fl

acquire • ac.quire (›kwayr´)               
/fiil/ acquires, acquiring, acquired • elde 
etmek, edinmek: acquire a bad habit  
kötü bir alışkanlık edinmek 

acrobat • ac.ro.bat (äk´r›bät)
/isim/ ço€ul acrobats • akrobat, cambaz

acrobatics • ac.ro.bat.ics 
(äkr›bät´îks) /isim/ akrobasi, cam-
bazlık: perform acrobatics akrobasi 
yapmak

across • a.cross (›krôs´)
/edat/ 1. bir taraf›ndan öbür taraf›-
na, karfl›dan karfl›ya, boydan boya: 
There is a bridge across the river. 
Nehrin üzerinde bir köprü var. 2. 
karfl›s›nda; karfl›s›na; ötesinde: 
The post office is across the road. 
Postane yolun karfl›s›nda.
/zarf/ karfl›dan karfl›ya, çaprazla-
ma: He can swim across the pool. 
Havuzu boydan boya yüzebilir.
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1act • act (äkt)
/isim/ ço€ul acts • 1. hareket, eylem:  
a careless act dikkatsiz bir hareket  
caught in the act suçüstü yakalan-
m›fl: The thief was caught in the act. 
H›rs›z suçüstü yakaland›. 2. (tiyatro) 
bölüm, perde: the first act of the 
play oyunun ilk perdesi

2act • act (äkt)
/fiil/ acts, acting, acted • 1. davranmak, 
hareket etmek: You should act like 
an adult. Bir yetiflkin gibi hareket 
etmelisin. 2. (tiyatro, sinema, TV) 
oynamak: He is acting Hamlet. 
Hamlet’i oynuyor.

action • ac.tion (äk´fl›n)
/isim/ ço€ul actions • hareket, eylem 
go into action harekete geçmek  
out of action ifllemez halde

active • ac.tive (äk´tîv)
/s›fat/ 1. etkin, hareketli, aktif: an 
active life hareketli bir yaşam an 
active volcano aktif bir yanarda€ 2. 
(dilbilgisi) etken the active voice (dil-
bilgisi) etken çat›

activity • ac.tiv.i.ty (äktîv´›ti)
/isim/ ço€ul activities • etkinlik, faaliyet, 
aktivite: cultural activities kültürel 
etkinlikler sports activities spor 
etkinlikleri

actor • ac.tor (äk´t›r)
/isim/ ço€ul actors • aktör, (erkek) 
oyuncu

actress • ac.tress (äk´trîs)
/isim/ ço€ul actresses • aktris, (kadın) 
oyuncu

actual • ac.tu.al (äk´çuw›l)
/s›fat/ gerçek, do€ru

actually • ac.tu.al.ly (äk´çuw›li)
/zarf/ gerçekten, asl›nda: No one 
actually saw the monster. Kimse 
canavar› gerçekten görmedi.

A.D. • A.D. (ey di´)
/kısaltma/ Anno Domini M.S. (milat-
tan sonra), ‹.S. (‹sa’dan sonra)

ad • ad (äd)
/isim/ ço€ul ads • ilan, reklam: ad 
agency reklam ajans›

adapt • a.dapt (›däpt´)
/fiil/ adapts, adapting, adapted • 1. uyar-
lamak, adapte etmek 2. al›flmak, 
ayak uydurmak: Kerem can adapt 
to changing circumstances. Kerem 
değişen koşullara ayak uydurabilir.

adaptation • ad.ap.ta.tion (äd›ptey´fl›n)
/isim/ 1. ço€ul adaptations • uyarlama, 
adaptasyon: This play is an adapta-
tion of a famous novel. Bu oyun ünlü 
bir roman›n uyarlamas›. 2. al›flma

add • add (äd)
/fiil/ adds, adding, added • 1. eklemek, 
katmak: She added milk and sugar 
to the mixture. Karışıma süt ve 
şeker ekledi. 2. toplamak: Add those 
two figures. O iki rakamı toplayın.  
add up toplamak: Let’s add up the 
cost of all these goods. Bu eflyalar›n 
fiyatlar›n› toplayal›m.  
adding machine hesap makinesi

addict • ad.dict (äd´îkt)
/isim/ ço€ul addicts • ba€›ml›, müptela: 
Internet addict İnternet bağımlısı

addition • ad.di.tion (ädîfl´›n)
/isim/ ço€ul additions • 1. ek  
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in addition to ayr›ca, ek olarak 
2. ekleme; toplama (ifllemi)

address • ad.dress (›dres´, ä´dres)
/isim/ ço€ul addresses • adres: mailing 
address (postal address) posta adresi

adequate • ad.e.quate (äd´›kwît)
/s›fat/ yeterli, kâfi: The library offers 
adequate resources on this subject. 
Kütüphane bu konuda yeterli kaynak 
sunuyor.

adhesive • ad.he.sive (ädhi´sîv)
/s›fat/ yap›flkan, yap›flt›r›c›  
adhesive tape (yap›flt›r›c›) bant
/isim/ ço€ul adhesives • yap›flt›r›c›, 
yap›flkan: Glue is an adhesive. Zamk 
bir yapıştırıcıdır.

adjective • ad.jec.tive (äc´îktîv)
/isim/ ço€ul adjectives • s›fat: The 
word ‘happy’ is an adjective. ‘Mutlu’ 
sözcüğü bir s›fatt›r.

adjust • ad.just (›c^st´)
/fiil/ adjusts, adjusting, adjusted •  
1. ayarlamak: Adjust the clock now. 
Saati flimdi ayarla. 2. to -e alışmak, 
-e uyum sağlamak: Our eyes adjust-
ed to the darkness. Gözlerimiz 
karanl›€a al›flt›. 

administration • ad.min.is.tra.tion 
(ädmînîstrey´fl›n) /isim/ ço€ul admin-

istrations • yönetim, idare: school 
administration okul yönetimi

administrator • ad.min.is.tra.tor 
(ädmîn´îstreytır) /isim/ ço€ul adminis-
trators • yönetici, idareci

admiration • ad.mi.ra.tion 
(ädm›rey´fl›n) /isim/ takdir, be€enme

admire • ad.mire (ädmayr´)
/fiil/ admires, admiring, admired • be€en-
mek; hayran olmak, hayran kalmak: 
I admired him for his courage. 
Cesareti nedeniyle ona hayran oldum.

admission • ad.mis.sion (ädmîfl´›n)
/isim/ içeri alma; kabul; girifl: No 
admission. Girifl yasak.

admit • ad.mit (ädmît´)
/fiil/ admits, admitting, admitted • içeri 
almak; kabul etmek: The depart-
ment admits 20 students each year. 
Bölüm her y›l 20 ö€renci al›yor.

adolescence • ad.o.les.cence 
(äd›les´›ns) /isim/ ergenlik,  
ergenlik ça€›

adolescent • ad.o.les.cent (äd›les´›nt) 
/s›fat/ ergen, ergenlik ça€›nda olan 
/isim/ ço€ul adolescents • ergen, ergen-
lik ça€›nda olan genç: This book is 
recommended for adolescents. Bu 
kitap ergenlere tavsiye ediliyor.

adopt • a.dopt (›dapt´)
/fiil/ adopts, adopting, adopted • 1. evlat 
edinmek: They adopted a baby. Bir 
bebek evlat edindiler.  
adopted child evlatl›k, manevi evlat  
2. benimsemek, edinmek: adopt a 
new idea yeni bir fikri benimsemek


