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SUNUŞ

Sözlükler; hem bir dilin söz varlığını yansıtan hem de temel dil 
becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunan ana kaynaklardandır. 
Sözlükler, özellikle yabancı dil öğrenicileri için, dil öğrenme süre-
cinde ellerinden düşürmemeleri gereken bir kaynak niteliğini taşı-
maktadır.

Elinizdeki -Yabancılar İçin- Başlangıç Düzeyi Türkçe Sözlük 
(A1)’ü hazırlarken en çok dikkat ettiğimiz nokta; bu sözlüğün “kul-
lanıcı dostu”, yani “öğrenci dostu” nitelikli olmasıydı. Belirtmemiz 
gerekir ki, -Yabancılar İçin- Başlangıç Düzeyi Türkçe Sözlük (A1), 
uzun bir tarama döneminden sonra hazırlandı. Sözlüğü hazırlarken 
ana ilkemiz, hedef kitlenin düzeyine uygunluk oldu. Uzun yıllardır 
üzerinde çalıştığımız, son yıllarda ise yoğunlaştığımız bu kitapta 
bazı farklılıkların görüleceğini umuyoruz. Örneğin;

i. Sözlükteki veri tabanını oluşturmak için; öncelikli ola-
rak Yunus Emre Enstitüsü, Gazi Üniversitesi ve İstanbul 
Üniversitesi’nin Türkçe öğretim merkezleri tarafından yayım-
lanan “A1” düzeyindeki kitap setlerinden yalnızca “Ders Kita-
bı” niteliğinde olanların tamamı tarandı. Taramalarda, cümle 
içinde geçen dil malzemesi değerlendirilip sözlüğe alındı. An-
kara Üniversitesi TÖMER tarafından yayımlanan Yeni Hitit 
Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı-Temel adlı ders kitabı 
hem “A1” hem de “A2” düzeylerini temsil ettiği için, bu ki-
taptan çalışmanın sınırlılığı dikkate alınarak yalnızca kontrol 
amaçlı olarak yararlanıldı. Taranan dil malzemesi, Cibakaya 
2.3 dizin programı aracılığıyla alfabetik olarak listelendi. Ge-
rek bu aşamada gerekse “taslak sözlük” oluşturulduktan sonra 
uzman görüşlerine başvurularak gerekli revizyonlar yapıldı.

ii. Sözlükte; tanımı yapılan hedef sözcüğün ya da söz öbeği-
nin daha kolay bulunabilmesi için ilgili ögenin altı çizildi.

iii. Sözlükte; çok anlamlılık durumunda, anlam sıralaması 
soldan sağa değil, görsel algılamayı ve okuma kolaylığını 
sağlaması amacıyla yukarıdan aşağıya şeklinde yapıldı.
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iv. Sözlüksel tanımı yapılan kavramın daha iyi anlaşılması 
için, “tanık cümle” verildi. Gerekli görülen kimi durum-
larda, birden çok tanık cümle verilme yoluna gidildi. Tanık 
cümlelerin hangi kitaptan alıntılandığı bilgisi, ayraç içinde 
kısaltmasıyla birlikte verildi. En sonda ise, → işareti kul-
lanılarak ayraç içinde ilgili sözlüksel maddenin İngilizce 
karşılığı verildi.

v. Sözlükte; yalnızca sözcükler değil, ara madde olarak kabul 
edilen deyim, ata sözü, kalıplaşmış söz ve birleşik yapıdaki 
söz birimleri de ana maddenin altında ve daha içeriden ta-
nımlanarak tanık cümle verildi.

Sözlük ve sözlükçülük konusuna, uzun zamandan beri ilgi du-
yuyorum. Bu doğrultuda; hazırlamış olduğum Temel Dil Bilgisi 
Terimleri Sözlüğü, 2014 yılında Pegem Akademi tarafından yayım-
landı. 2017 yılında kuramsal nitelikli kitabım olan Sözlük Bilimi 
Üzerine Araştırmalar aynı yayınevi tarafından yayımlandı. Bu yılın 
nisan ayı içinde, yine Pegem Akademi tarafından -Ortaokullar İçin- 
Güncel Yeni Türkçe Sözlük adlı çalışmam yayımlandı. 

-Yabancılar İçin- Başlangıç Düzeyi Türkçe Sözlük (A1)’ün 
yabancı öğrencilere ve alan uzmanlarına yararlı olmasını diliyorum. 
Kılavuz kitap niteliğindeki bu çalışmanın Türkiye’nin 2023 vizyo-
nu doğrultusundaki hedeflerine ulaşmada, küçük de olsa bir katkı 
yapmasını diliyorum. Sözlükte bulunması gerektiği düşünülen yeni 
sözcük, söz öbeği önerileri tarafıma iletildiği takdirde, bir sonraki 
baskıda gerekli düzeltmeleri ve değişiklikleri yapacağımı belirtmek 
isterim. İyi bir sözlüğün önemli özelliklerinden birisi de “güncelle-
nebilir” ve “geliştirilebilir” olmasıdır. Bu bakımdan, geribildirimler 
son derece önemlidir.

Sözlüğün basımını gerçekleştiren Pegem Akademi’nin değerli 
yöneticisi Servet Sarıkaya’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Engin YILMAZ

(E-posta: yeniturkcesozluk@gmail.com)
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anl. → Anlamdaş
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a;A

abdest ad Müslümanların namaz baş-
ta olmak üzere bazı ibadetlerini 
yapabilmek için uygun bir şekilde 
suyla elini yüzünü ve ayaklarını 
yıkaması.

→ (ablution)
•	 abdest almak Müslümanlar, 

namaz başta olmak üzere bazı 
ibadetlerini yapabilmek için 
uygun bir şekilde suyla elini 
yüzünü ve ayaklarını yıkamak: 
“Babasıyla birlikte abdest al-
dılar ve evden çıktılar.” (YEE, 
TÖS-A1, 152) 
→ (perform ablution)

abi, ağabey ad Kendisine göre yaşça 
büyük olan erkek kardeş: “Büyük 
amcamın iki oğlu var. Onlar benim 
ağabeyim.” (YEE, TÖS-A1, 44)

→ (big brother)
abla ad Birisinin yaşça kendisinden 

büyük kız kardeşi: “Sevim, Suna ve 
Mert’in ablası.” (İÜ, YİTDK-A1, 
53)

→ (big sister)
acaba zf. Merak edilen bir şeyi öğren-

me işleviyle kullanılan bir sözcük.  
“Acaba boş odanız var mı?” (YEE, 
TÖS-A1, 25)

→ (I wonder)
acımak Vücudun bir yeri ağrımak, acı 

vermek: “Parmağım acıyor.” (İÜ, 
YİTDK-A1, 90)

→ (to hurt)

acil sf. Hemen yerine getirilmesi ge-
reken, ivedi: “Uçağımızda altı adet 
acil çıkış kapısı vardır. Acil inişler-
de, uçağı, kapılardaki kaydıraklar-
dan terk ediniz.” (YEE, TÖS-A1, 
102); “Osmanlı Devleti’nde, ha-
bercilerin farklı görevleri vardı. 
Bir kısmı acil haberleri ulaştırdı bir 
kısmı da normal haber veya mek-
tup götürdü.” (YEE, TÖS-A1, 134)

→ (urgent, immediate)
•	 acil çıkış kapısı Uçaklarda ya 

da büyük binalarda yangın, 
deprem vb. olağanüstü durum-
larda insanların güvenli bir şe-
kilde bulunduğu ortamdan çık-
masını sağlayan kapı: “Uçakta 
kaç adet acil çıkış kapısı var?” 
(YEE, TÖS-A1, 102)
→ (emergency exit)

aç sf. Yeme ihtiyacı olan: “Sabahtan 
beri açım.” (İÜ, YİTDK-A1, 75)

→ (hungry)
▲ krşt. tok
açık 1. sf. Çalışır durumda, faal: “Televiz-

yon açık mı?” (YEE, TÖS-A1, 21)
▲ krşt. kapalı
2. sf. Berrak, duru: “Hava güneşli ve 

açık.” (YEE, TÖS-A1, 113)
→ (open)
▲ krşt. kapalı
açık büfe sf. Yiyecek ve içeceklerin 

serbestçe seçildiği düzende olan: 
“Hafta sonları açık büfe kahval-
tı var. Çok güzel bir yer.” (İÜ, 
YİTDK-A1, 46)

→ (open buffet)
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açıklamak Bir konuyla ilgili gerek-
li bilgiyi sözlü ya da yazılı olarak 
bildirmek: “Henüz açıklamadılar 
babacığım.” (YEE, TÖS-A1, 133)

→ (to declare)
ad ad İsim: “Benim adım Mehmet.” 

(YEE, TÖS-A1, 10)
→ (name)
▲ anl. isim
ada ad Her yanı suyla çevrili yer: “Sa-

hilden adaya kadar yüzelim mi?” 
(YEE, TÖS-A1,75)

→ (island)
adres ad Birisinin yaşadığı ya da çalış-

tığı mekânın mahalle, cadde, sokak 
vb. belirtildiği kayıt: “Temel ifade-
lerle adres tarif edebilirim.” (YEE, 
TÖS-A1, 45)

→ (adress)
afiş ad Bir şeyi duyurmak, tanıtmak 

için hazırlanan duvar ilanı: “Arka-
daşınıza E-posta yazın, afişteki bil-
gileri kullanın.” (GÜ, YİT-A1, 30)

→ (banner)
▲ anl. ası
afiyet olsun ünl. Bir şey yiyen ya da 

içen birisine söylenen iyi dilek bil-
diren bir söz: “İşte kahvelerimiz ha-
zır. Afiyet olsun!” (GÜ, YİT-A1, 70)

→ (bon appetit) 
affetmek Birisini yaptığı hata ya da 

işlediği suçtan dolayı bağışlamak.
•	 affedersin, affedersiniz Biri-

sine bir şey sorulduğunda, bi-
risinden bir şey istendiğinde 
nezaket gereği kullanılan söz: 

“Affedersiniz. Yıldız Apartmanı 
nerede?” (YEE, TÖS-A1, 68)
→ (excuse me)

ağabeyi → bk. abi
ağaç ad Meyve verebilen, uzun yıllar 

yaşayabilen bitki: “Burası çok güzel 
bir yer. Her yerde ağaçlar ve yürü-
yüş yerleri var.” (İÜ, YİTDK-A1, 
87)

→ (tree)
ağır sf. Ağırlığı fazla olan: “Dünyanın 

en ağır hayvanı balinadır.” (YEE, 
TÖS-A1, 128)

→ (weighty)
ağırlık ad Ağır olma durumu: “Bu 

dizüstü bilgisayarın ağırlığı ne ka-
dar?” (GÜ, YİT-A1, 64)

→ (weght)
ağrı kesici ad Acıyı, ağrıyı dindiren 

ilaç: “Ağrı kesici kullandım ama 
fayda etmedi.” (YEE, TÖS-A1, 91)

→ (pain killer)
ağrımak Vücudun bir yerinde ağrı 

olmak: “Nereniz ağrıyor?” (İÜ, 
YİTDK-A1, 91)

→ (to hurt)
ağız (-ğzı) ad Yüzün iki çenesi ara-

sında bulunan nefes alıp verme-
ye, besinleri çiğnemeye yarayan 
boşluk: “Ağzımda yara var.” (YEE, 
TÖS-A1, 91)

→ (mouth)
ağlamak Üzüntü, acı, sevinç, pişman-

lık vb. duyguların etkisiyle göz yaşı 
dökmek: “Aslı ağlıyor mu?” (YEE, 
TÖS-A1, 39)

→ (to cry)
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ağustos ad Yılın sekizinci ayı: “Her 
ağustos ayının son çarşambası in-
sanlar İspanya’nın Bunol köyüne 
geliyor ve domates festivalini kut-
luyor.” (İÜ, YİTDK-A1, 78)

→ (august)
aile ad Anne, baba ve çocuk(lar)tan 

oluşan kan bağına dayalı sosyal 
birlik: “Merhaba. Adım Yiğit. 12 
yaşındayım, altıncı sınıf öğrenci-
siyim. Ailemle Ankara’da yaşıyo-
rum.” (YEE, TÖS-A1, 30)

→ (family)
ajanda ad Gerekli notların kayde-

dildiği takvim şeklindeki defter: 
“Aşağıdaki ajandayı kendimize 
göre dolduralım. Neler yapıyoruz? 
Konuşalım.” (İÜ, YİTDK-A1, 71)

→ (agenda)
akıl ad Düşünme, anlama ve kavrama 

gücü. (bk. İÜ, YİTDK-A1, 80)
→ (mind)
▲ anl. us
akıllı sf. Gerçekleri görüp ona göre 

davranan ya da konuşan: “Biz akıllı 
öğrencileriz.” (YEE, TÖS-A1, 69); 
“Onların üç çocukları var. Onların 
adları Fatma, Nursel ve Mustafa. 
Onların hepsi üniversitede öğren-
ci. Çok akıllı ve çalışkanlar.” (İÜ, 
YİTDK-A1, 82)

→ (smart)
akraba ad Kan bağıyla birbirine bağlı 

olan kimse: “Bayram günü insanlar 
anneanne, babaanne ve dede gibi 
büyük akrabalarını ziyaret ediyorlar  
 
 

ve onların ellerini öpüyorlar.” (İÜ, 
YİTDK-A1, 72)

→ (relative)
akşam zf. Güneşin batışı ile geceye ka-

dar olan zaman dilimi, akşamleyin: 
“Sabahtan akşama kadar neler yapı-
yorsunuz?” (YEE, TÖS-A1, 66)

→ (evening)
•	 akşam yemeği Akşam vakti ye-

nilen yemek: “Akşam yemeğin-
den önce kazağımı ve gömleği-
mi babama gösterdim.” (YEE, 
TÖS-A1, 58)
→ (dinner)

alın (-lnı) ad Yüzün saçlar ile kaşlar 
arasında kalan kısmı: “Alnı kızar-
dı.” (YEE, TÖS-A1, 91)

→ (forehead)
alışveriş ad Alım satım işi: “İşten 

sonra alışverişe gittim.” (YEE, 
TÖS-A1, 52)

→ (shopping)
•	 alışveriş merkezi (~AVM) 

Alışveriş, dinlenme, eğlenme 
amacıyla yapılmış olan büyük 
bina: “Arkadaşım Merve ve 
ben alışveriş merkezini iki saat 
dolaştık.” (YEE, TÖS-A1, 59); 
“AVM’ye gitmek istiyorum.” 
(GÜ, YİT-A1, 22)
→ (shopping center)

•	 alışveriş sepeti Alışveriş sıra-
sında çeşitli ürünlerin konul-
duğu sepet: “Alışveriş sepetiniz 
çok dolu. Neler aldınız?” (YEE, 
TÖS-A1, 56)
→ (shopping cart)



4 Yabancılar İçin Başlangıç Düzeyi Türkçe Sözlük (A1)

alkol ad Her türlü alkollü içki. (bk. 
İÜ, YİTDK-A1, 90)

→ (alcohol)
almak 1. Bir şeyi elle tutmak, kav-

ramak: “Kalemi masandan alıyo-
rum.” (İÜ, YİTDK-A1, 62)

→ (to take)
2. Bir ürünü ya da hizmeti satın almak: 

“Alışveriş sepetiniz çok dolu. Neler 
aldınız?” (YEE, TÖS-A1, 56)

→ (to buy, to purchase)
3. Birisini bir yerden başka bir yere 

götürmek: “Siz ilk önce eşyalarınızı 
odanıza yerleştiriyorsunuz. Sonra 
ben sizi otelden alıyorum ve ora-
daki lokantalardan birinde yemek 
yiyoruz.” (İÜ, YİTDK-A1, 100)

→ (to take, to get)
alo ünl. Telefonla konuşmaya başla-

nırken kullanılan seslenme sözü: 
“Alo, iyi günler hanımefendi.” 
(YEE, TÖS-A1,77)

→ (hello, hallo)
alt ad ve sf. Bir yerin, bir şeyin yere 

yakın olan kısmı, altta kalan kısmı: 
“Diyalogları okuyalım. Kim ko-
nuşuyor? Resimlerin altına yaza-
lım.” (İÜ, YİTDK-A1, 31); “Okul 
6 katlı. Alt katta ofisler var.” (İÜ, 
YİTDK-A1, 22)

→ (lover, below, under)
▲ krşt. üst
altın madalya ad Bireysel ya da takım 

sporlarında birinciye verilen ödül: 
“Michael Phelps, yüzmede sekiz 
altın madalya kazandı.” (YEE, 
TÖS-A1, 115)

→ (gold medal)

ama bağ. Anlamca olumsuz yapıya 
geçişte kullanılan bir sözcük: “Kü-
çük ama güzel bir okulumuz var. 
Tek katlı.” (YEE, TÖS-A1, 84)

→ (but)
âmâ sf. Gözleri görmeyen, görme ye-

tisini kaybetmiş olan: “Adı Eşref 
Armağan. Âmâ bir ressam.” (YEE, 
TÖS-A1, 95)

→ (blind)
▲ anl. kör
aman Allah’ım ünl. Şaşırma, hayret 

vb. durumlarda kullanılan bir söz: 
“Aman Allah’ım, o da ne? Birinci 
sıradaki yarışmacı ıslak zeminde 
kayıyor.” (YEE, TÖS-A1, 109)

→ (oh my God)
→ anl. aman Tanrı’m
ambalaj ad Eşyayı sararak dış etki-

lerden korumaya yarayan naylon, 
mukavva vb. malzeme: “Ambalajı 
inceleyiniz ve soruları cevaplayı-
nız.” (GÜ, YİT, 57)

→ (package)
amca ad Babanın erkek kardeşi: “Bü-

yük amcamın iki oğlu var.” (YEE, 
TÖS-A1, 44)

→ (uncle)
ameliyat ad Hastanın vücudu üzerin-

de cerrahlar tarafından kesmeye, 
dikmeye dayalı olarak yapılan te-
davi işlemi, operasyon: “Bazı ame-
liyatları robotlar yapacak.” (YEE, 
TÖS-A1, 79)

→ (surgery)
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anahtar ad Her türlü kilidi açıp ka-
pamaya yarayan araç: “Sizin anah-
tarınız burada. Ömer’in anahtarı 
nerede?” (YEE, TÖS-A1, 104)

→ (key)
ana dili ad Bireyin ailesinden ve ya-

şadığı sosyal çevreden edindiği dil: 
“Benim anadilim Rusça. Ya senin?” 
(İÜ, YİTDK-A1, 65)

→ (mother tongue)
Anadolu Öz. ad Anadolu: “Fayton 

otomobilden sonra büyük şehir-
lerde tamamen kullanımdan kalk-
tı. Anadolu’da sayısı çok azaldı.” 
(YEE, TÖS-A1, 116)

→ (Anatolia)
anaokulu ad Okul öncesi eğitim ku-

rumu: “Ben 4 yaşındayım. Ben 
anaokuluna gidiyorum.” (İÜ, 
YİTDK-A1, 52)

→ (primary school)
anı ad Hatıra: “O gün çok utandım 

ama şimdi bu benim için komik bir 
anı oldu.” (GÜ, YİT-A1, 93)

→ (memory)
aniden zf. Birden, ansızın: “Bebekler 

televizyon seyretmeye daha ilk ayla-
rında başlıyor. Seslerin aniden yük-
selmesi ya da alçalması, görüntüle-
rin hızla değişmesi onların hemen 
ilgisini çekiyor.” (AÜ, YH1, 122)

→ (suddenly)
anlamak Bir durumun, bir şeyin far-

kına varmak, bir durumu, bir şeyi 
doğru algılayıp kavramak: “Sayıla-
rı anlayabilirim.” (YEE, TÖS-A1,  
 
 

20); “Anladım ki, Ali mutluluktan 
ağlıyor.” (YEE, TÖS-A1, 86)

→ (understand)
anlaşmak Aynı düşünceyi, aynı duy-

guyu paylaşmak: “Ben sinemaya 
gitmek istemiyorum. Tamam, an-
laştık.” (YEE, TÖS-A1, 98)

→ (to agree)
anlatmak Söylemek, demek: “Bana 

şunları anlattı.” (YEE, TÖS-A1, 95)
→ (to tell)
anma ad Ölen önemli birisinin 

hizmetlerini, fikirlerini hatırla-
mak amacıyla yapılan kutlama: 
“Türkiye’de millî bayramlar 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 
30 Ağustos Zafer Bayramı’dır.” (İÜ, 
YİTDK-A1, 72)

→ (remembrence)
anne ad Çocuk ya da hayvanı doğu-

ran, çocuğu ya da hayvanı dünyaya 
getiren: “Günaydın anne!” (YEE, 
TÖS-A1, 21); “Benim babam iş 
adamı. Onun bir şirketi var. An-
nem ev hanımı, o çalışmıyor.” (İÜ, 
YİTDK-A1, 56)

→ (mother, mom)
anneler günü ad Annelere duyulan 

sevgiyi göstermek amacıyla her 
yıl mayıs ayının ikinci Pazar günü 
kutlanan gün: “Türkiye’de mayıs 
ayının ikinci pazar günü anneler 
günüdür. Biz anneler gününden 
önce annemize bir hediye alıyo-
ruz. O gün annemize çiçekler ile 
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hediyelerimizi veriyoruz.” (İÜ, 
YİTDK-A1, 75)

→ (Mothers’ Day)
anneanne ad Birisinin annesinin an-

nesi: “İyi bayramlar anneanne.” 
(YEE, TÖS-A1, 148)

→ (grand mother)
anons ad Duyuru, anons: “Basit 

anonsları anlayabilirim.” (YEE, 
TÖS-A1, 117)

→ (announce)
antibiyotik ad Antibiyotik: “Sana bir 

reçete yazıyorum: Antibiyotik ve 
vitamin.” (GÜ, YİT-A1, 40)

→ (antibiotic)
apartman ad Birden çok katı ve her 

katta daireler bulunan büyük bina: 
“Bizim apartmanımız dört katlı.” 
(YEE, TÖS-A1, 66)

→ (apartment blok, apartment buil-
ding)

ara ad Uzaklık, mesafe: “Pazar ile 
evimiz arası 500 metredir.” (YEE, 
TÖS-A1, 74)

→ (distance)
araba ad Her türlü kara taşıtı: 

“Dört sene önce yaz tatilinde 
Kapadokya’ya gittik. Arabayı eşim 
sürdü.” (GÜ, A1, 90)

→ (car)
aralık ad Yılın son ayı: “Hangi mev-

simde aralık ocak şubat ayları 
var?” (İÜ, YİTDK-A1, 72)

→ (december)
aramak 1. Birisini, bir yeri, bir şeyi 

bulmaya çalışmak: “Ben en ucuz  
 

uçak biletini arıyorum” (YEE, 
TÖS-A1, 122)

→ (to look for)
2. Birisiyle konuşmak amacıyla tele-

fon etmek: “Yarın seni arayaca-
ğım.” (YEE, TÖS-A1, 111); “Gra-
ham Bell’i ilk kim aradı?” (YEE, 
TÖS-A1, 120)

→ (to call)
Arapça Öz. ad Arapların kullandığı 

dil, Arap dili: “Hasan 21 yaşında ve 
Mısırlı. Hasan Arapça ve İngilizce 
biliyor.” (İÜ, YİTDK-A1, 56)

→ (Arabic)
arka 1. ad Bir şeyin temel alınan yönü-

nün tam tersi: “Okulun önünde ve 
arkasında iki büyük bahçe var…” 
(YEE, TÖS-A1, 84); “İtalyan yarış-
macının arkasında Leonov’u görü-
yoruz.” (YEE, TÖS-A1, 109)

→ (behind)
2. sf. Arkada olan, arkada bulunan: 

“Arka bahçede büyük bir oyun sa-
hası bulunuyor.” (YEE, TÖS-A1, 
84)

→ (back)
▲ krşt. ön
arkadaş ad Birbirine karşı sevgi ve an-

layış gösteren, birbiriyle iyi anlaşan 
kimselerden her birisi: “Sen iyi bir 
arkadaşsın.” (YEE, TÖS-A1, 69); 
“Arkadaşlarımla sohbet etmeyi, ki-
tap okumayı, müzik dinlemeyi ve 
mangalda et pişirmeyi çok seviyo-
rum.” (YEE, TÖS-A1, 96)

→ (friend)
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arkadaşlık ad Arkadaş olma duru-
mu: “Aşağıdaki resimlere bakalım. 
Arkadaşlık türlerini yazalım.” (İÜ, 
YİTDK-A1, 56)

→ (friendship)
•	 arkadaşlık etmek Birlikte ol-

mak, eşlik etmek: “Bu yaz tati-
linde Meltem’e kim arkadaşlık 
edecek?” (YEE, TÖS-A1, 144)
→ (to associate, to make friends 
with)

armut ad Aynı adı taşıyan ağacın, tat-
lı, sulu meyvesi: “En son ne yedi-
niz? Beş kilo pirzola, dört kilo da 
armut.” (YEE, TÖS-A1, 92)

→ (pear)
artı ad Matematikte toplama işlemini 

gösteren + şeklindeki işaret. (bk. 
İÜ, YİTDK-A1, 36)

→ (plus sign)
arzu ad İstek: “Hoşgeldiniz. Arzunuz 

nedir? Ne yemek istersiniz?” (GÜ, 
YİT-A1, 33)

→ (wish)
•	 arzu etmek İstemek: “Hoş gel-

diniz efendim. Ne arzu edersi-
niz?” (YEE, TÖS-A1, 78)
→ (to want)

askı ad Üzerine herhangi bir şey as-
maya yarayan nesne: “Sınıfta askı 
var mı? Evet sınıfta askı var.” (YEE, 
TÖS-A1, 20)

→ (hanger)
aşağı sf. Bir yere göre daha alçakta 

bulunan: “Hoş bulduk Derya. Sizin 
daireniz aşağıda değil mi?” (YEE, 
TÖS-A1, 68)

→ (down)

aşçı ad Yemek yapmayı iyi bilen, 
yemek yapma konusunda usta: 
“Merhaba, ben Bolulu bir aşçıyım.” 
(GÜ, YİT-A1, 32)

→ (cook)
at ad Binme ya da taşıma amacıyla ya-

rarlanılan evcil hayvan: “Faytonlar 
atlar yardımıyla harekete ediyor.” 
(YEE, TÖS-A1, 116)

→ (horse)
ateş 1. ad Yanıcı özelliği olan madde-

lerin yanmasıyla ortay acıkan ısı ve 
ışık: “İnsanlar 6 Mayıs gecesi bü-
yük bir ateş yakıyorlar ve üstünden 
atlıyorlar.” (İÜ, YİTDK-A1, 78)

→ (fire)
2. ad Vücut ısısı: “Şimdi ateşinizi ölçe-

lim.” (YEE, TÖS-A1, 91)
→ (fever)
atıştırmak Hızlı bir şekilde hafif şey-

ler yiyip içmek: “Filmden sonra bir 
kafede biraz otururuz. Bir şeyler 
atıştırırız ve film hakkında konu-
şuruz.” (GÜ, YİT-A1, 105)

→ (to snack)
atkı ad Soğuktan korunmak amacıy-

la, başa, omuza ya da sırta giyilen 
örtü: “Eldiven, atkı ve çizme fi-
yatlarını da öğrenmek istiyorum.” 
(GÜ, A1, 39)

→ (scarf)
atlamak Yüksek bir yerden hızla aşa-

ğıya doğru hareket etmek. (bk. İÜ, 
YİTDK-A1, 80)

→ (to jump)
atmak Elindeki bir şeyi yere ya da uzağa 

fırlatmak. (bk. İÜ, YİTDK-A1, 80)
→ (to throw)




