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önsöz - P refac e

Görseller hafızayı harekete geçirir –
ama nasıl?
Sevgili okur,
Eğitim psikolojisi uzmanları uzun yıllardır dil öğreniminin görsellerle desteklenmesini teşvik ediyorlar. Belki bunu siz de yaşamışsınızdır; bir sözcüğü bir
görsel eşliğinde gördüğünüzde hafızanızın harekete geçme ihtimali, bir sözcüğü tek başına gördüğünüz zamandakine göre daha yüksektir. Eğer amacınız
sadece sözlükten sözcüklerin anlamlarına bakmaktan öte, bu sözcüklerin
anlamlarını kavramak ve aklınızda tutmaksa, sözcükleri görsellerle birleştirmek, başarı düzeyinizi artırmanız için oldukça etkili bir yöntemdir. Bunun
bazı temel nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
ÆÆGörseller bizi daha hızlı ve doğrudan etkiler. Küçük çocuklar resimlerle
düşünürler ve görselleri yorumlayarak kavrama yeteneğine sahiptirler.
Bu görseller sözcüklerle eşleştirildiğinde, zihnimizde tek bir birim olarak
algılanıp işlenerek daha etkili bir şekilde hafızamızda kalırlar.
ÆÆGörseller anlamlandırmayı destekleyici rol oynar. Görseller bize sözcükleri anlamamız için bir bağlam sunar ve sözcüklerin tek başına verebileceklerinden çok daha fazla bilgi verirler.
ÆÆGörseller bize duygusal düzeyde de hitap ederler. Görseller ilgimizi çeker,
motivasyonumuzu artırır ve hafızamızda sadece yazıdan oluşan bir metnin bırakabileceğinden çok daha derin bir etki bırakırlar.
ÆÆGörseller eğlencelidir. Paragraflarca yazılı metin caydırıcı bir rol oynayabilecekken görseller öğrenme sürecini eğlenceli hale getirerek kolaylaştırır;
bu da bizim öğrenme isteğimizin daha uzun sürmesine katkıda bulunur.
Görün, kavrayın, aklınızda kalsın! İşte görsellerle öğrenmek bu kadar basit.
Denemek ister misiniz?
Sizler için özenle hazırladığımız bu kaynağı keyifle kullanmanız dileğiyle,
Redhouse Ekibi

ö n söz - P r efac e
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Images activate the memory –
but how?
Dear reader,
For many years educational psychologists have encouraged the use
of images in language study. Perhaps this is something you have
experienced yourself - if you see a word coupled with an image, your
memory is more likely to be activated than if you simply encounter the
written word on its own. So if your goal is to understand and memorize
vocabulary as well as to simply look it up, combining words with images
is an effective way of ensuring greater levels of success. This is due to a
few simple reasons:
ÆÆImages affect us more quickly and more directly than text alone.
As small children we think in images and are able to interpret and
absorb them intuitively. When these pictures are linked to words, they
form a unit which the mind is able to process and store efficiently.
ÆÆImages support comprehension. They provide us with a context and
deliver much more information than words alone.
ÆÆImages speak to us on an emotional level. They capture our
interest, increase our motivation and lodge themselves in our memory
in a way that pure text fails to.
ÆÆImages are fun. While blocks of text may deter us, pictures keep the
learning process light and easy - and that keeps us going for longer.
See it, understand it, memorize it - that's how simple visual learning can
be. Why don't you give it a go?
We hope that you will enjoy using this useful resource,
Redhouse Editorial Team
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Sözlüğünüzden en iyi şekilde faydalanmanın
yöntemleri
çilek
strawberry

böğürtlen
blackberry

frambuaz
raspberry

maviyemiş
blueberry

[ˈstrɔ:bəri]

[ˈrɑ:zbəri]

[ˈblækbəri]

[ˈblu:bəri]

İster öğrenmeye yeni başlıyor olun, ister öğrendiğiniz
dilde oldukça yol katetmiş olun, bu sözlük tam size
göre. Her iki dilde yaklaşık 6000 terimi içeren sözlük
gündelik hayatın bütün alanlarını kapsamaktadır.
Sözcüklerle görsellerin bir arada verilmesi sözlükte sözcükleri arama, anlamlarını öğrenme ve
aklınızda tutma aşamalarında yardımcı olacaktır.
Sözlüğünüzü kullanmaya başlamadan önce, sözlükten en iyi şekilde nasıl faydalanacağınızı belirten
tavsiyelerimize bir göz atın:

Whether you’re just starting out or already have
sound knowledge of your chosen language – this
dictionary is the perfect companion. With around
6000 terms in each language, it covers all areas
of day-to-day usage. The combination of word
and image helps you to look up, translate and
memorize words with ease. Before you start, here
are a few tips on how to get the most from your
dictionary:

1. Sözcükleri bağlam içerisinde öğrenme

1. Learning words in context

Bir bağlam içerisinde öğrendiğiniz sözcüklerin
aklınızda kalma ihtimali daha yüksektir. Bu nedenle
sözlüğü gündelik hayatın değişik alanlarını kapsayacak şekilde bölümlere ayırdık. Alışveriş, giyim,
yemeklik malzeme ya da aile gibi, konu başlığı
ne olursa olsun, bir bölümdeki terimleri bir bütün
olarak düşünün ve hepsini birden öğrenmeye gayret
edin. Bu şekilde kısa bir sürede ne kadar çok sözcük
öğrenebildiğinizi görünce siz de şaşıracaksınız.

You are more likely to remember words if you
learn them in context. For this reason we have
divided the dictionary according to different
aspects of everyday living. Whichever topic you
start with – be it shopping, clothing, groceries or
family – try to regard the subject in its entirety
and memorize as many words belonging to it as
possible. You will be amazed how many words
you learn in no time at all.

S ö z lüğün nasıl k ullanıl acağ ı üzerine not l ar - Notes on di c ti on ar y u s e
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How to get the most out of your dictionary

Tebrikler

Congratulations! [kənˌgrætʃʊˈleɪʃənz]

Doğum günün kutlu olsun!

Happy birthday! [ˌhæpi ˈbɜ:θdeɪ]

Saat Kaç?

What’s the time, please? [ˌwɒts ðə ˈtaɪm pli:z]

Saat iki.

It’s two o’clock. [ɪts ˌtu: əˈklɒk]

Afiyet olsun!

Enjoy your meal! [ɪnˈʤɔɪ jɔ: mi:l]

Alkış!

Cheers! [tʃɪərz]

2. Anahtar yapılar ve cümle kalıpları

2. Key phrases at a glance

İster saati sormak için, ister birinin doğum gününü
kutlamak için olsun, 13 bölümün her birinde o
bölümün konusuyla ilgili en önemli ve yaygın olarak
kullanılan tamlamaları ve örnek cümle yapılarını
bulabilirsiniz . Bu anahtar cümle yapılarını
öğrendiğinizde hedef dilde iletişim becerilerini
kazanmak için sağlam bir temel atmış olacaksınız.

Whether asking for the time or saying happy
birthday, you will find the most frequent and
important phrases surrounding a topic in each of
the 13 chapters . Master these key sentences
and you will have laid the foundations for sound
communication skills.

3. Sözcüklerin doğru seslendirilişi

3. Correct pronunciation

Her bir sözcüğün doğru seslendirilişini öğrenmenizi
sağlamak amacıyla, sözlükte verilen her maddenin fonetik alfabe ile seslendirilişini sunuyoruz
. Fonetik alfabedeki işaretlerin hangi seslerin
karşılığı olduğunu öğrenmek için sözlüğün arka iç
kapağındaki kılavuza göz atabilirsiniz.

To ensure that you pronounce each word correctly, we have compiled a phonetic transcription
for all the terms and phrases in the book . Simply turn to the back inside cover for an overview
of the phonetic symbols we have used.
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englIsh Index 	 369

glutensiz
gluten-free

[ˌglu:tənˈfri:]

laktozsuz
lactose-free

[ˌlæktəʊsˈfri:]

4. Aradığınız sözcüklere kolay ve çabuk erişim

4. Translating quickly and easily

Aceleniz mi var? Sözlüğün arkasındaki dizinden
faydalanarak sözlükteki bir sözcüğün diğer dildeki
karşılığına kolayca ulaşabilirsiniz . Dizinde
sözlüğün içindeki bütün Türkçe ve İngilizce sözcükleri bulabilirsiniz.

In a hurry? Simply look up a translation in the
alphabetical index at the back of the book .
Here you’ll find every Turkish and English word
you need in no time.

5. Acil durumlarda

5. In emergencies

Resim evrensel bir dildir ve herkes tarafından
anlaşılabilir. Söylemek istediğiniz şeyi ifade edecek
sözcükleri bulamadığınız bir durumda, sözlükteki
görseli işaret etmeniz yeterli olacaktır . Otelde,
restoranda ya da sokakta, dünyanın neresinde
olursanız olun, resimler sayesinde sözcük kullanmadan da iletişim kurabilirsiniz.

Pictures are universal and understood by all.
Should you ever find yourself short of the
words you need, simply point to what you want
to say . Whether you are in a hotel, a restaurant
or out and about – pictures help you to communicate without language wherever in the world
you may be.

S ö z lüğün nasıl k ullanıl acağ ı üzerine not l ar - Notes on di c ti on ar y u s e

banka memuru
bank clerk
[ˈbæŋk klɑ:k]

öğretmen
teacher
[ˈti:tʃəʳ]

mühendis
engineer

[ˌenʤɪˈnɪəʳ]
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garson
waiter

[ˈweɪtəʳ]

Bu sözlükte kullanılan İngilizce üzerine not

Note on the English used in this dictionary

Bu sözlükte bulunan terimler çoğunlukla tekil hallerinde verilmiştir. Bunun tek istisnası, sadece çoğul
halde kullanılan terimlerdir.

The terms in this dictionary are always given in
the singular unless they are normally used only in
their plural form.

Bu sözlükte verilen bütün sözcükler ve örnek
cümlelerin yazılışı, seslendirilişi ve kullanımı konusunda standart İngiliz İngilizcesi temel alınmıştır.
İngiliz İngilizcesi ile Amerikan İngilizcesi yazılış,
seslendiriliş ve kullanım açısından bazen önemli
düzeyde farklılıklar gösterebilir. Ancak, ne yazık ki,
yer kısıtlamasından dolayı sözlükte bu farklılıkları
belirtemedik.

Standard British English spelling, pronunciation,
and usage have been chosen as the basis for all
the vocabulary and sample phrases included in
this dictionary. The differences between British
English and American English could sometimes be
significant in spelling, pronunciation, and usage.
Lack of space has, regretfully, prevented us from
indicating these differences in the dictionary.
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İnsanlar
People

16

i nsan lar – P eo pl e

Aile – Family
Aile ağacı – Family tree

kayınpeder
father-in-law
[ˈfɑ:ðəʳɪnˌlɔ:]

elti (/görümce/baldız/yenge)
sister-in-law
[ˈsɪstəʳɪnˌlɔ]

[ˈgrændtsʌn]

[ˈmʌðəʳɪnˌlɔ:]

kayınbirader (/bacanak/enişte)
brother-in-law

(erkek) eş
husband

(kadın) eş
wife

damat
son-in-law

kız (evlat)
daughter

oğul
son

[ˈbrʌðəʳɪnˌlɔ]

[ˈsʌnɪnˌlɔ]

(erkek) torun
grandson

kayınvalide
mother-in-law

[ˈhʌzbən(d)]

[ˈdɔ:təʳ]

[waɪf]

[sʌn]

(kız) torun
granddaughter
[ˈgrændtdɔ:təʳ]
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Aile – Family
Aile ağacı – Family tree
büyükbaba
grandfather

büyükanne
grandmother

[ˈgrændfɑ:ðəʳ]

[ˈgrændmʌðəʳ]

anne
mother

baba
father

kız kardeş
sister

erkek kardeş
brother

[ˈmʌðəʳ]

[ˈsɪstəʳ]

hala (/teyze/yenge)
aunt

[ˈfɑ:ðəʳ]

enişte (/amca/dayı)
uncle

[ɑ:nt]

[ˈɔŋkl ]̩

kuzin
cousin

[ˈbrʌðəʳ]

[ˈkʌzn]

akraba

relative [ˈrelətɪv]

büyükanne ve büyükbaba grandparents [ˈgrændpeərənts]
ana baba

(kız) yeğen
niece
[ni:s]

(erkek) yeğen
nephew
[ˈnefju:]

evli çift
ata
bekâr
evli
boşanmış
nişanlı
dul
akraba (sıfat)

parents [ˈpeərənts]

married couple [ˌmærid ˈkʌpl ]̩
ancestor [ˈænsestəʳ]
single [ˈsɪŋgl ]̩

married [ˈmærid]

divorced [dɪˈvɔ:st]

engaged [ɪnˈgeɪʤd]
widowed [ˈwɪdəʊd]
related [rɪˈleɪtɪd]

