***********************************
Adem Özbay
www.ademozbay.com
www.instagram.com/ademozbay
1

ÖNSÖZ
İlköğretimden bu yana bir yabancı dil öğretmeye
çalışırlar bize. Lise, üniversite derken, bir de bakmışız ki
iş hayatına atılmışız. Lakin hâlâ İngilizceyi
öğrenememişizdir ya da bize öğretememişlerdir. Bu
“öğretememe”nin temel nedenlerinden birisi de bize bir
yabancı dili, en başta grameriyle öğretmeye
çalışmalarıdır. Hangimiz ana dilimizi gramerle öğrendik
ki? Doğduk ve duyarak, yaşayarak öğrendik. Siz dili
matematikleştirmeye çalışırsanız, sonucu da işlem
hatalarıyla dolu bir yabancı dil kabiliyeti olur.
Ortaokul ve lisede Almanca öğrendim. Ama
öğretmenim sağ olsun, bir dilden nefret etmemiz için
elinden geleni yaptı. Sonra ODTÜ ve Hacettepe’de
İngilizce olan bölümler kazandım. Lakin hiç
ısınamadığım için bıraktım. Sonra uzun süre İngilizcenin
adını anmadım. 2000’li yıllarda başladığım kişisel
gelişim yayıncılığı ve Genç Gelişim dergisinin yayın
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yönetmenliği çalışmalarında, yabancı dil öğrenmenin
aslında o kadar da zor olmadığını gösteren bir sürü
örnekle karşılaştım. Kendi adıma da böylesine bir engele
takılıp kalmış olmaktan dolayı utandım. Kararımı verdim
ve İngilizce öğrenmek için Amerika’ya gittim. Hâlen bu
öğrenme sürecim İstanbul-New York hattında devam
ediyor.
Dil öğrenmenin önemi, benim gibi bir yazar için
çok önemli. Zira yazdıklarımız İngilizceye çevrilirken,
gerçek anlamını ve içtenliğini yitiriyor. O yüzden kendim
İngilizce yazmak istiyorum. Şiirlerimi kendim çevirmek
istiyorum. Ayrıca bir yazar ve yayıncı olarak, dünyayı iyi
bilmemiz gerekiyor. Örneğin; benim New York’taki
sınıfımda on dört ayrı milletten insan var. Ben dil
geliştirirken, bir yandan da on dört milletin kültürünü,
inanışlarını, yaşayışlarını öğreniyorum. Bir yazar için,
insanların hikâyeleri en büyük zenginliktir. Dil sayesinde
yüzlerce, binlerce insanın hikâyesini doğrudan onlarla
konuşabiliyorum. Şu an yazılmayı bekleyen bir sürü
Çinli, Meksikalı, İspanyol, Vietnamlı, Sudanlı ve Japon
arkadaşlarımın hikâyeleri hafızamda bekliyor.
Mevcut eğitim sistemimize kesinlikle bir ödül
verilmeli… 6-8 sene ortaöğretim okuduğumuz hâlde beş
kelime yabancı dil konuşamadığımız için büyük bir ödülü
hak ediyor! Dünyada böyle bir sistem yok! Geçenlerde
Fas’a gitmiştim. Halkın %90’ı Fransızcayı, %60’ı
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Fransızca ve İngilizceyi, ana dillerinin yanında çok iyi
şekilde konuşuyor. Eğitim programımızı yapan insanların
biraz bunlardan ders alması gerekiyor.
Bugün 2023’ler, 2073’ler konuşuluyor. Ama bir
toplumu geleceğe taşıyacak en önemli ayak olan iletişim,
dolayısıyla dil adına bir şey yapılmıyor. Çok genç ve
akıllı bir nüfusumuz var. Eğer yıllardan beri yabancı dil
sorunu olmasaydı, dünyanın her yerindeki en büyük
şirketleri bizim kurduğumuzu ve yönettiğimizi
görebilirdik. Ama şimdi güç bela dünyaya dağılan
vatandaşlarımız,
bulaşıkçılıktan
başlayarak
iş
hayatlarında ilerlemeye çalışıyor. Bunun vebali kesinlikle
eğitim sistemini dizayn edenlerin boynunadır.
Bence en büyük yanlış, gramerle işe başlamak.
İngilizce öğrenmeye başlarken her yöntem, işe
gramerden başlıyor. Oysaki hiçbir çocuk, konuşmayı
öğrenirken grameri bilmez. Konuşur, sonra grameri
öğrenir. Gramere göre konuşmak, yeni dil öğrenenleri
telaşlandırıyor. Yurt dışında hiç kimse gramerine göre
konuşmuyor. Kısaltıyor, deyim kullanıyor, “yes”, “no”
deyip cevaplıyor. Bir sonraki yanlışımız, çevirerek
öğrenmeye çalışmak. Derslerde cümleleri çevirerek
öğreniyoruz. Oysaki çeviriyi bırakıp, dili beynimizin
çevirmesine izin vermemiz lazım. Beyin ve bilinçaltı
zaten bir süre sonra bunu otomatik olarak yapıyor.
Çevirerek öğrendiğimizde ise bir kelimenin bir anlamına
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takılıp kalıyoruz. Oysa tüm dillerde olduğu gibi İngilizce
de çok geniş anlama sahip bir dil; kelimelerin onlarca
anlama geldiği olabiliyor.
Bizler, dil öğrenirken çok aceleci oluyoruz. “Üç
aylık kursta İngilizce öğrenmeliyim!” diye başlıyoruz.
Dil öğrenimi, hayat boyu süren bir öğrenme biçimidir.
Zaman programımızı düzenlerken, bu konuda da hata
yapmamamız gerekiyor. Çünkü daha sonra programımız
tutmadığında, şevkimiz ve enerjimiz kayboluyor.
Gerçekte, bir yabancı dil öğrenmek o kadar da zor
bir şey değil; hatta kolay bile… Ancak yol ve yöntemleri
iyi bilmek ve gerçekten yabancı dili öğrenmeye karar
vermek gerekiyor. Karar verip hedefine kilitlenen insanın
başaramayacağı bir şey yoktur, yeter ki aklına koysun…
İşte biz de bu kitabımızda, İngilizce öğrenmenin o kadar
da zor olmadığını anlatıyor ve İngilizce öğrenmek için
nelerin bilinmesi ve yapılması gerektiği üzerine, bilinen
kalıpların dışına çıkarak, sıra dışı yöntemlerle, yapmanız
gerekenleri sunuyoruz.
İnsan isterse yapar. Ama “gerçekten istemek”,
ciddi bir karar vermekle hasıl olur. Siz, eğer yabancı dil
öğrenmeye gerçekten karar vermişseniz, bunu
öğrenirsiniz. Eğer hâlâ karar vermemişseniz, mazeret
listeniz oldukça uzundur. Biz, sizin bir yabancı dil
öğrenmeye gerçekten karar verdiğinizi düşünüyoruz ve
kitabımızla bu işin üstesinden çok rahat geleceğinize
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inanıyoruz. Yeter ki inanın, isteyin, karar verin ve
kendinizi bu işe adayın. Jack Hilton’un dediği gibi:
“Kendinize yatırım yapmalısınız; fakat
başarının olasılığını hesaplayamazsınız. Anahtar,
kendinizi adamaktadır.”
GİRİŞ
Bir yükseköğrenim kurumunu başarılı bir
dereceyle tamamlayabilir, aldığınız eğitim alanında çok
iyi bir bilgi birikimine sahip olabilirsiniz. Ancak eğer
yabancı diliniz yeterince iyi değilse, iş bulma şansınız
çok düşüktür. Buna ek olarak, aldığınız eğitim ile ilgili
kaynakların çoğunun yabancı dilde yazılmış olması ve
çeviri eserlerin yetersizliği, mesleki gelişimde sizi birkaç
adım geriye sürükleyecektir. Gelişmeleri takip edebilmek
ve güncel bilgiye ilk elden ulaşmak için, yabancı dil
bilmenin gerekliliği her geçen gün artmaktadır.
Dil, bir iletişim aracıdır. Bir toplumda yaşayan
bireyler, birbirleriyle aynı dili konuşarak iletişim
kurarlar. Bugün hızla gelişen ve değişen dünyamızda
diğer uluslarla da iletişim sağlamak zorundayız. Başka
bir deyişle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi
yapabilmek, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve
kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için, ana
dilimizden başka en az bir yabancı dil bilmek zorundayız.
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Günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmeler
sonucunda, İngilizce neredeyse tüm ülkelerde kullanılan
“dünya dili” hâline gelmiştir. Bu nedenle ülkemizde de
yabancı dil öğretimi daha çok İngilizce üzerinde
yoğunlaşmıştır. Bu, üzerinde uzun yıllardan beri titizlikle
durulan bir konudur.
Küreselleşmenin gereği olarak çağı yakalamak,
çağdaş olabilmek, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik
ve kültürel açıdan iletişim sağlayabilmek için İngilizce
öğretiminin, iyi eğitilmiş ve alanında yeterli bilgisi olan
öğretmenlerce yürütülmesi gerekmektedir.
İçinde bulunduğumuz çağ, “bilgi” çağıdır.
Bireyler ve toplumlar, bilgiye ulaşmak için ellerinden
geleni yapmaktadırlar. Küreselleşme anlamında giderek
“küçülen” dünyamızda, farklı toplumlar arasında
“iletişim” çok önemlidir. Günümüzde iletişim hem görsel
ve yazılı basın hem de bilgisayarlar yardımıyla
gerçekleştirilmektedir. Bu küresel iletişimin ortak dili
İngilizcedir. İletişim kanallarının hızla artması ülkemizde
de iş adamları, parlamenterler, yöneticiler gibi her
kesimde çalışan kişilerin yabancı dil öğrenmeyi, özellikle
İngilizce öğrenmeyi talep etmesine neden olmaktadır.
Bir yabancı dili bilmek, bireyin o dildeki
sözcükleri ve dil bilgisi yapılarını bilmesinin yanı sıra, bu
sözcük ve yapılardan yararlanarak o dili konuşan kişilerle
sözlü ya da yazılı iletişim kurabilmesidir. Başka bir
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deyişle, bir dili bilmek yalnızca o dil hakkında gerekli
olan dil bilgisi kurallarını bilmek, yani “dil bilgisel
yeti”ye sahip olmak değildir. Aynı zamanda hangi
ortamlarda hangi yapı ve sözcüklerin kullanılacağını
bilmek demek olan, “iletişimsel yeti”ye sahip olmak
gerekmektedir. Bunu kazanabilmek için de o dilin
kültürü ve edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak
gerekmektedir.
Dil öğrenmenin en iyi yolu, bol miktarda pratik
yapmaktan geçer. Turistik yerlerde yaşayanların, hatta
küçük yaşlardaki çocukların çok iyi yabancı dil
konuşabilmelerinin nedeni, yurt dışında yaşıyor ve yurt
dışında dil eğitimi alıyor olmaları değildir. İşin püf
noktası; onların, yabancı turistlerle çok fazla pratik
yapma imkânına sahip oluşlarıdır. Kendinize her zaman
bu şekilde pratik yapacak bir ortam yaratamıyor
olabilirsiniz.
O
zaman
yurt
dışına
çıkmayı
düşünebilirsiniz; ancak yurt dışına çıkarken zihninizi ve
düşüncelerinizi kendi ülkenizde bırakmalısınız. Ancak
ana dilinizi de yurt dışına çıkarır, orada yabancılarla
beraber olup bol bol pratik yapmak yerine
hemşehrilerinizle zaman geçirirseniz, paranızı çarçur
etmiş olursunuz.
Dil eğitiminde, dilin başlangıç kısmını öğrenmek
çok kolaydır, seviye ilerledikçe öğrenme süresi de buna
paralel olarak uzamaktadır. Yani başlangıçta hızla
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yükselen öğrenme çizginiz, seviyeniz yükseldikçe
yavaşlamaya başlayacaktır.
İngilizceyi hiç bilmeyen bir kişi, seviyesini orta
düzeye getirmek için ortalama altı aya ihtiyaç duyar;
ancak İngilizceyi orta düzeyde bilen birinin, seviyesini
iyi düzeye getirmesi 8-9 ay gibi bir zaman alır. İnanmak
istemeseniz de kendinizi bu gerçeğe hazırlamalısınız.
Gözden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta
da ne kadar yoğun bir dil eğitimi alırsanız alın bunun,
öğrenme sürenizi etkilemeyeceğidir. İngiliz dil
okullarında yapılan eğitim deneyleri, öğrencinin günde
en fazla 3-4 saat ders almasını uygun görür. Günde 3-4
saatten daha uzun süreli eğitimlerde, dikkat dağılması
nedeniyle öğrencinin başarısı büyük oranda düşmektedir.
Bu nedenle tercihinizi yurt dışına gitmekten yana
kullanırsanız, saatlerce süren dil eğitimi almak yerine,
günlük yaşamın içine katılıp konuşma fırsatı bulacağınız
ortamlarda bulunun. Alışveriş yapın, sohbet edeceğiniz
arkadaşlar edinin, konuşacak ve dinleyecek birilerini
arayın durmadan.
Her zaman aklınızı kullanın. Genç bir birey olarak
kısa zamanda çok şeyler başarmanız gerektiğini
unutmayın. Zamanınızı her zaman en verimli şekilde
değerlendirin, amacınızı duygularınıza feda etmeyin.
Dil öğrenmek, onu konuşabilmek ve akıcılık
düzeyine gelmek, öğrenim sürecinde tek bir yetiyi
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oluşturan mekanizmaların birleşimidir. Bütün insanlar bir
dil bilmeden doğar ve ana dilini öğrenirken, öncesindeki
bir dil söz konusu değildir. Sonuç olarak ana dil de bir
dildir ve yukarıdaki mekanizmaların ürünüdür. Biz, ana
dilimizde zamanla öyle ustalaşırız ki bizim için bir dil
olmaktan öteye geçer. Sanki elimiz ve parmaklarımız
gibi, kontrol ettiğimiz bir uzuv olarak otomatik çalışır.
Kelime hazinemize ve diksiyonumuza göre kimileri
tarafından daha ayrıntılı ve daha iyi kontrol edilir. Ama
sonuç olarak bir dildir ve bu mekanizma herkeste eşit
çalışır.
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1. BÖLÜM
YABANCI DİL ÖĞRENİMİYLE İLGİLİ
BİLİNEN YANLIŞLAR

İngilizceyi neden öğrenemiyoruz? Yıllarca okulda
görüyoruz, aylarca kurslara gidiyoruz ama bir türlü
öğrenemiyoruz. Ama neden? Çünkü hep yanlış yerden
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başlıyoruz. İlk yapmamız gereken, İngilizce öğrenmenin
önündeki engelleri kaldırmak! Bunu yapmadan, ne kadar
uğraşırsak uğraşalım, İngilizce öğrenmemiz mümkün
değildir.
Peki, ne yapacağız? Nasıl kaldıracağız
zihnimizdeki bariyerleri?
İngilizce öğrenmek istemeyenimiz yok, hepimiz
öğrenmek istiyoruz. Kurslara başlıyoruz, setler alıyoruz
ama bir türlü sonunu getiremiyoruz. Peki neden? Çünkü
bilinçaltımız, dil öğrenimi ile ilgili bir sürü yanlış inanışa
sahip! Ne zaman konu dil öğrenmekten açılsa, eminim ki
sayacağımız yanlış inançlardan birkaçını duyuyorsunuz.
Bu bölümde, İngilizce öğrenmekle ilgili bilinen yanlışları
ele alacağız. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim:
1. Yabancı dil öğrenmek zordur!
Alakası yok! Bir çocuğun, dilini öğrenirken
zorlandığını hiç gördünüz mü? Çocuk doğar ve büyürken
doğal olarak dilini öğrenir ve konuşur.
Kendinizi neye inandırırsanız o şekilde
öğrenirsiniz. Dilin içine girerseniz, dil size kapısını
sonuna kadar açar. Yeter ki onunla ilişkinizde samimi
olun. Karar verip azimle öğrenmeye başlarsanız, dil
öğrenme hedefinizde her zaman başarılı olursunuz.
Yaşamımızın en iyi ihtimalle 16 yılı okulda
geçiyor. Bizim ülkemizde okul hiçbir zaman yaşama
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entegre olamamıştır. Kendi cumhuriyetinde şekilci,
kuralcı; insanı, duygusunu, yeteneklerini temel almadan
bilgi verme çabasındadır hâlâ. Bu sebepledir ki on altı
yılda öğrendiğimizin çok azını gerçekten biliyoruz.
Çoğunu sınıf geçmek için zorunlu olarak ezberleyip,
anda unutmuşuzdur. Öğrencilik hayatım boyunca
dayatılan bilgilerin, yaşamımda ne işe yarayacağını
sorgulamış, papağan gibi ezberlediklerimi, balık gibi
unutmuşumdur. Lakin sadece İngilizce öğrenirken, bir
kere bile sorgulamadım. Yabancı dil, ölünceye kadar
kullanabileceğim en büyük hazinem.
Dil, yaşamın anahtarıdır; su gibi, hava gibi, güneş
ve ay gibi. İnsanoğlu her daim kendini anlatma,
duygularını paylaşma içgüdüsündedir. Bunun aracı da
dildir. İçinde yaşadığımız dünya o kadar büyük ki sadece
bildiğin dil kadar küçültebilirsin. Ülkeler, inançlar,
hedefler, yaşam şekilleri, insanları birbirinden
ayrıştırırken dil, birleştirir. Çünkü insan, dünyanın her
yerinde insandır. Her dilin bir duygusu vardır. Mesela;
Fransızca, nedense hep bize romantizmi, İtalyanca aşkı,
Almanca sertliği ve disiplini hissettirir. Bu hissi veren o
dilin tınısı, sözcüklerin ağızdan çıkıp, kulağımıza
vardığındaki melodisidir. Çünkü aslında her dil,
seslerden oluşan bir müzik türüdür. Belki de bu yüzden,
dilleri bilmek yetenek işidir.
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Mesela, matematik zekâsı iyi olanların dil
alanında başarılı olduğu söylenir. Ne de olsa müziğin de
bir matematiği var. Kimin umurunda! Yetenekse zaten
içten, kolayca, sanki biliyormuşuz da hatırlıyormuşuz
gibidir.
Diyelim ki yeteneğiniz yok. Kimin umurunda!
Konuşabiliyor, duyabiliyor ve görebiliyor olmamız
yeterli.
Dünyada en yaygın dil melodisi de İngilizcedir.
Bunun en temel sebebi, güneş batmayan ülkenin
sömürgeci olması ve sömürdüğü her ülkede dilini zorunlu
kılması ve dünyanın en güçlü ülkesi Amerika Birleşik
Devleti’nin ana dili olmasıdır. Seyrettiğimiz bütün
popüler filmler, dinlediğimiz şarkılar, okuduğumuz
kitaplar ve dergilerin orijinal dili İngilizcedir. Dünyayı
avucumuza almak istiyorsak önce İngilizce bilmeliyiz.
Dil, bir yaşam şeklidir. Onu öğrenmeye kalkarsan,
okullarımızda öğretilen “Mr and Mrs Brown”da kalırsın,
benden söylemesi. Dil hissedilir, görülür, duyulur ve
yaşanır. Öğrenilmez.
Dil öğrenmenin en kolay yolu yabancı dil
öğrenmemektir! Yabancı dil dediğimiz şey, bizi dil
öğrenmekten alıkoyar. Bu durumda öğreneceğiniz dil
İngilizce, Almanca, Fransızca, Yunanca olabilir. Ancak
“yabancı dil” diye tanımlarsanız, zaten yabancı bir şey
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insanı korkutur. Öğrenmeye yaklaşmak için, dillere kendi
isimleriyle hitap etmek önemlidir.
İnsanların ortak problemi, “İngilizce biliyorum
fakat konuşamıyorum”dur. Ne bekliyorsunuz ki? Eğitim
sistemi, hatta anne babanın çocuğu yetiştirme biçimi,
çocuğu konuşturmamaya yöneliktir. “Sus, sen daha
küçüksün, senin aklın ermez.” denilen bir çocuktan
bırakın İngilizceyi, kendi ana dilini düzgün konuşması
beklenemez.
İngilizce, ilköğretimden itibaren öğretiliyor. Ama
eğitim sistemi, öğrenciyi susturmaya devam ediyor.
Öğrenci oturacak, uslu olacak, annesi sevecek; uslu
olacak öğretmeni sevecek; konuşmamak ona “aferin”
getiriyor, bu kişi neden konuşsun?
Bizim insanımız yanlış bir şey söylemekten
korkuyor. Hata yapmaktan korkuyor. İngilizceyi gramer
odaklı tamamıyla matematiksel bir mantıkla öğreniyor.
“Hıım şimdi bu turist bana did’le sordu o zaman geçmiş
zamanda cevap vereceğim.” derken, bütün tatlı sohbeti
kaçırıyor, sorulan sorulara cevap veremiyor. Bizim
eğitim sistemimizde sözlüden çok yazılı ağırlıklı sınavlar
olduğu için, işin “did”iyle “are”ıyla “was”ıyla
uğraşılıyor.
Fatih Terim, Millî Takım’ın maçı kaybetmesi
üzerine basın açıklaması yapacak. Milyonlar onu izliyor.
Bir sürü gramer hatası yapıyor. Olmadık cümleler
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kuruyor. Ama ne demek istediğini milyonlara
anlatabiliyor. Müthiş bir öz güvenle... Kimse onu
küçümsemiyor kimse onunla dalga geçmiyor.
Recep Tayyip Erdoğan, Davos’ta “one minutes”
diyor. “Bir dakikalar” demiş oluyor. Müthiş gramer
hatası yapıyor. Pek çok devlet başkanı, kimsenin
söyleyemediğini söylediği için onu tebrik ediyor. Kimse,
“one minutes”e takılmıyor. Takılmaz da... Öğreneceğiniz
dil hangi dil olursa olsun, sizin ana diliniz olmadığı için,
yapacağınız yanlışlar görülmez. İngiliz, kendi dilini
konuşurken hatalar yapıyor. Kimsenin umurunda değil.
Önemli olan iletişim kurabilmek, ne demek istediğinizi
karşı tarafa anlatabilmektir.
Lütfen konuşmaktan korkmayın. Eğer siz
konuşmaktan
çekinirseniz,
kendinizi
nasıl
anlatabilirsiniz, öğrendiklerinizi nasıl kullanabilirsiniz?
Kişinin en büyük öğretmeni kendisidir. Her zaman
kendinize güvenin.
Olumsuz inanç ve kendinize dair ket vurucu dil
kalıpları da İngilizce konuşmanın önündeki bir diğer
engeldir. Geçmişte yaşanmış olumsuz bir deneyim;
arkadaşların, yapılan hataya gülmesi; öğretmenin, hata
yapıldığı zaman kızması, sabırsızlık göstermesi, hatanın
düzeltilme biçimi; anne babanın, “Bu kadar para verip
özel okula gönderiyoruz, hâlâ konuşamıyorsun!” şeklinde
konuşması gibi, farkında olmadan yapılan kimi hatalar,
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bazı kişilerde yetersizlik duygusu ve kendine güvenin
yitirilmesine yol açar. Kâğıt üzerinde İngilizce bilgisi
yeterli olmasına rağmen konuşma güçlüğü çeken kişi
sayısı çoktur. Bu durum, bir tür sahne fobisine benzer.
Bu kişiler, herkesin kendilerini dinlediği, bu nedenle hata
yapacakları, gülünç duruma düşecekleri korkusunu
yaşarlar. Bu tür korkuları aşmak için hataya bakış açısını
değiştirmek gerekir.
Aslında hata yapmanız, öğrendiğinizi gösterir.
Hatalar, sizin rehberinizdir, sizi yönlendirir. Hangi alanda
hata yapılıyorsa o alan, güçlendirilecek öncelikli alandır.
Bu arada, beyin tesadüfi hatalar yapar. Bu, çok doğaldır.
Bunları bir süre sonra kendi kendine düzeltir. Doğru
kayıtları aldıkça, yanlışları ayıklar. Siz beyne doğru
kayıtlar vermeye devam edin.
İngilizce öğrenirken karşımıza çıkan engellerin
çoğu, İngilizcenin kendisiyle değil, aslında daha çok
başka şeylerle ilgilidir. Bunlardan birincisi; yabancı bir
dili öğrenirken düşülebilecek en büyük tuzaklardan
birisidir. O da kısa vadeli adımlarda mükemmelci
olmaktır. Uzun vadeli hedeflerimizde mükemmelci
olabiliriz ve hatta olmalıyız da. Fakat kısa vadeli
çalışmalarda mükemmelci olmak, yabancı dil öğrenme
sürecinin en büyük engellerinden birisidir.
Söz gelimi, bir sözlük karıştırdığınızda,
gördüğünüz her kelimeyi öğrenmeye veya bir kitabı
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okurken her şeyi anlamaya çalışmak, bu türden bir
yanlıştır. Bir filmi seyrederken, konuyu anlayabildiğimiz
hâlde, o filmde geçen her şeyi anlamaya çalışmak ve
bunu başaramadığımız zaman karamsarlığa kapılmak, bir
süre sonra bizi yorar ve çalışmalarımızı durdurur.
Örneğin, bir uçak yapılırken, her şeyin tam olması
gerekir. Uçağın projesindeki en küçük bir hata, bir sürü
insanın canına mal olabilir. Ama yabancı bir dili
öğrenirken yanlış anlamak veya bazı şeyleri eksik ifade
etmek veya her şeyi anlamamak, kimsenin hayatını
tehlikeye atmaz. Bu sebeple, her araçtan yeni bir şey
öğrenmek bizi mutlu etmelidir. Öğrendiğimiz her kelime,
her yapı, içinde bulunduğumuz dil odasını biraz daha
genişletir. Önceleri bize dar gelen bu odanın zamanla,
öğrendiğiniz her yeni kelime ya da kalıpla yavaş yavaş
genişlediğini hissedersiniz. Ama bu odanın birdenbire
genişlemesini isterseniz, bu mümkün olmaz ve hayal
kırıklığına uğrarsınız.
Yabancı dil öğrenimini zorlaştıran engellerden bir
başkası da öğrendiğini hissedememek, bu konuda
farkındalık geliştirmemiş olmaktır. Özellikle temel
gramer konularının bittiği ileri düzeylerde öğrenci, bir
okyanusa açıldığını ve artık ilerlemediği hissine kapılır.
Bütün dünyada, öğrencilerin yabancı dil öğrenmeyi en
çok bıraktıkları dönem, bu dönemdir. Gramer konularını
bitirmiş ve dilin içine dalmış olan öğrenci, artık yabancı
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dil öğrenmediğini düşünmeye başlar. Gerçekten de açık
denizlerde, etrafta kara veya başka bir gemi gibi referans
noktası yoksa ve siz güvertedeyseniz, size, geminiz hiç
ilerlemiyormuş gibi gelir. Ama gerekli ölçümleri yapan
cihazlara baktığınızda veya etrafta kara varsa, aslında
ilerlediğinizi anlarsınız.
Bu noktada öğretmenlere büyük bir görev düşer.
Öğretmenin bir görevi de öğrencinin geliştiğini, yine
öğrencinin kendisine göstermektir. Öğretmen bunu nasıl
yapabilir?
Bir
öğrenciye
aslında
ilerlediğini
hissettirmenin akla ilk gelen yolu, elbette sınavlar ve
diğer ölçme-değerlendirme yöntemleridir. Ama bu da
yeterli değildir. Aslında en önemlisi; öğrencilerin o dilde
düzenli okumalarını, ses dosyaları dinlemelerini ve
filmler seyretmelerini sağlamaktır. Bunun ne yararı olur?
Birincisi; bunlar zaten dilin öğrenildiği kaynaklardır.
Dersler, bir yabancı dili öğrenmenin yolu olabilirler.
Ama o dile gerçekten sahip ve vâkıf olmanın yolu, o dili
kullanmaktır. Fakat bir dili kullanmak deyince aklımıza,
sadece o dili konuşmak gelir. “Bir dili kullanmanın
yolunun sadece konuşmak” olduğu inancı, çok yaygın bir
“efsanedir.” Bir dili kullanmanın yolu sadece konuşmak
olsaydı, o zaman kulaklarımıza gerek kalmazdı. Bunun
yanında, gelişmeyi ölçmenin en iyi yolu da yine o dilde
okumak, dinlemek ve seyretmektir. Örneğin, bir ay önce
okuduğunuz bir kitap veya dinlediğiniz bir hikâye, size
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bir ay sonra artık basit gelir. Bunun anlamı şudur: Siz,
geçen o bir ay içinde biraz daha mesafe almışsınızdır ve
o dilde biraz daha gelişmişsinizdir. Bu da sizin
çalışmalarınızın boşa gitmediğini ve yabancı dil denen
okyanusta ilerlediğiniz anlamına gelir. Bunu sadece
bilmekle kalmaz aynı zamanda hissedersiniz de.
Sakıp Sabancı İngilizceyi nasıl öğrendi?
Başarılı iş adamımız rahmetli Sakıp Sabancı, bir
sohbetinde bakın İngilizceyi ne şekilde öğrendiğini, nasıl
anlatmış:
“1950’li yıllarda ilk defa Avrupa’ya gittiğimde,
bir turist gibi etrafı gezmekten, çok keyif aldım. Ancak
seyahatim boyunca, yabancı lisan bilmemenin
zorluklarını çektim ve yabancı lisan öğrenmeye karar
verdim.
O yıllarda Adana’da, İncirlik yöresinde bir
havaalanı inşa edildi. Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait
uçaklar burada üs kurdu. Amerikalı askerler geldi.
Onların Adana’ya gelmesi şehrin hayatını değiştirdi.
Amerikalı askerler, askerî satış mağazaları
PX’lerden kaçak çıkardıkları yiyecek içecek maddelerini,
giyim eşyalarını, buzdolaplarını, kullanılmış arabalarını
satıyorlardı. Birçok kimse, Amerikalılar ile dost olmak
için İngilizce öğreniyordu.
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1952-1953 yılları, Ross isimli bir çavuş ile
tanıştım. Amerikan üssünde yangın söndürme bölümünde
görevliymiş. Onu evime çağırdım, dostluğumuzu
ilerlettim.
Her gelişinde bana ‘Coca-Cola’, viski falan
getiriyordu! Ama benim amacım İngilizce öğrenmekti.
İnadım ve ısrarım ile ve Ross’un yardımıyla İngilizceyi
söktüm.
Seyahatler, iş fırsatları derken İngilizce konuşma
yeteneğim gelişti. Sonraki yıllarda, oğlumun tedavisi için
uzun süre kaldığımız New York’ta, tanıdıkların tavsiyesi
üzerine Berlitz Lisan Okulu’na gittim.
‘Bu okulda 14 günde insana, pekmeze batırıp
çıkarır gibi lisan öğretirler.’ demişlerdi. Ben ancak altı
veya yedi defa birer saat devam edebildim ama
İngilizcemi ilerletmek için bugün bile çaba sarf ederim.
İngilizce öğrenmemin gerek iş hayatımda, gerekse
özel hayatımda bana çok faydaları oldu. Yabancı
ortaklarımızla yaptığımız görüşmelerde ya da yabancı
basın ile yaptığım röportajlarda fikirlerimi rahatlıkla
ifade etmenin mutluluğunu yaşıyorum.
Çağı yakalamak, rekabet koşullarına uyum
sağlamak ve gelişmek için, günümüzde yabancı lisan
bilmek şart. Hatta bir değil iki, belki de üç lisan bilmek
gerekli.
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Eğitim ve öğrenimin limiti olmaz, ben hâlâ
öğreniyorum. Kendimi geliştirmek ve yeni bir şeyler
öğrenmek için çabalıyorum. Çünkü en büyük rekabetin
eğitimde olduğuna gönülden inanıyorum.
Tüm gençlere mutlaka lisan öğrenmelerini ve bu
konuya önemle eğilmelerini öneririm.”1

2. Yabancı dil öğrenmek uzun sürer!
Uzun sürmez! Dili kullanmaya başlama
seviyesine gelmek, 5-6 aylık bir süreçtir en fazla. Ama
ondan sonra dili geliştirme süreci bir ömür sürer. Zira dil
de devamlı yenilenen bir gelişim gösterir. Bakın,
Türkçemize bile yeni yeni kelimeler ve ifadeler
girmektedir.
Ne kadar zamanda İngilizce öğrenebilirim? Bu
soruyu son zamanlarda çok sık duymaya başladım. Şimdi
bu soruya biraz açıklık getirerek cevap aramaya
çalışalım. Öncelikle bu sorunun cevabı sizsiniz. Bazı
arkadaşlar bir İngilizce kursuna giderek veya bazı
kitapları bitirerek İngilizce işini çözeceklerini
düşünebilirler. Ancak İngilizce öğrenme süresi, ne
gittiğiniz kurslara ve hocalara ne de okuduğunuz
kitaplara bağlıdır. İngilizce öğrenme süresinin uzunluğu;
1

www.gencgelisim.com
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sizin bu işe ayırdığınız zamana, İngilizce öğrenme
isteğinize ve mevcut İngilizce seviyenize bağlıdır.
Bir de hangi seviyeye kadar İngilizce öğrenmek
istiyorsunuz? Okuduğunuzu anlayacak ve yazışma
yapabilecek kadar mı? Yoksa İngilizce filmleri ve dizileri
anlayacak kadar mı? Bu konuda da ideal olan, akıcı
İngilizce konuşabilecek kadar öğrenmektir.
İngilizcenin ne kadar zamanda öğrenileceği ile
ilgili kesin bir rakam vermek imkânsızdır. Çünkü herkes
farklıdır. Bu, sizin ne kadar İngilizce çalışacağınıza
bağlıdır. Her gün çalışacak mısınız yoksa arada bazı
günleri atlayacak mısınız? Pratiğe yönelik çalışıp hızlı
sonuçlar mı almak istiyorsunuz? Yoksa hâlâ ders
kitaplarından gramer kurallarını mı ezberlemeye
çalışacaksınız? İşte bunlar, sizin öğrenme sürenizi ciddi
bir şekilde etkileyecektir.
Çok iyi motive olup, enerji dolacak ve kendinizi
harika hissedecek misiniz? İngilizce öğrenme hakkında
heyecanlı ve tutkulu musunuz? Yani işte bütün bu şeyler
sizin akıcı, güvenli ve sağlam bir İngilizce konuşma
zamanınızı etkileyecektir.
Diğer bir konu da akıcı İngilizce konuşmaktan
kastettiğinizin ne olduğudur. Akıcı konuşmak, insandan
insana farklılık gösterir. Bazı insanlar, “Akıcı İngilizce
konuşmak istiyorum.” derken anlaşılır ve kendinden
emin bir şekilde iletişim kurabilmeyi kasteder. Bir
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Amerikalı veya Kanadalı gibi süper İngilizce konuşmak
değil tabii. Sadece günlük hayat için yeteri kadar iyi
iletişim kurabilmektir. İşte bu, akıcılığın en genel
tanımıdır. Ama bazı insanların, “akıcı İngilizce
konuşmak istiyorum” derken akıllarından geçen, tıpkı bir
İngiliz ya da Amerikalı gibi süper İngilizce konuşmaktır.
Gördüğünüz gibi bunlar da akıcı İngilizce
konusunda iki farklı yaklaşımdır. Yani “Ne kadar sürede
akıcı İngilizce konuşabilirim?” sorusuna kesin bir cevap
vermek zordur. Bu sorunuza cevap vermek için sizinle
ilgili tüm bu ayrıntıların bilinmesi gerekir. Ancak genel
olarak bir cevap verecek olursak, ortalama altı ayda akıcı
İngilizce konuşulabilir.
Akıcı İngilizce konuşmak dediğimizde, yeterince
anlaşılır ve güvenli olarak konuşmayı kastediyoruz, çok
mükemmel ve hatasız İngilizce konuşmayı değil. Belki
yüz bin kelime bilmiyor olabilirsiniz. Ama yine de daha
az kelime bilgisiyle duygu ve düşüncelerinizi açık ve
doğru olarak ifade edebilirsiniz. Bu şekilde de insanlar
sizi anlayabilir. Eğer duraksamadan konuşabiliyorsanız
ve kelimeler ağzınızdan doğal ve otomatik olarak
çıkabiliyorsa işte bu, akıcı İngilizce konuşmaktır. Bütün
İngilizce kelimeleri bilmenize gerek yoktur.
Bir dil olarak değerlendirildiğinde, İngilizcenin en
zor denebilecek yönleri iki noktada toplanmaktadır:
1. Kelime sayısı ve kelimelerin kullanımı
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2. Telaffuz (yazıldığı gibi okunmaması,
konuşurken kelime yutmaların çok olması, özellikle
native speaker’lar vs.)
Gerçekten de İngilizce, gramer açısından
dünyanın en kolay öğrenilebilecek gelişmiş dillerinden
biridir (bu, uzmanların görüşüdür). İngilizceyi ESL (as a
second language: ikinci bir dil olarak) sürecinde
öğrenenler, bu noktada bazı konularda bilinçli olurlarsa
bu engelleri aşmamaları için hiçbir neden yoktur.
Kelime sayısı ne kadar çok olursa olsun günlük
hayatta kullanılan (özellikle speaking ve writing’te)
kelimelerin sayısı birkaç bini geçmez (özellikle nonnative speaker’lar için), bu konuda bir şeyler yapmak
gerek o zaman, en azından konuşmayı açmak için bazı
anahtar kelimelerin üzerinde durulmalı... Yine
kelimelerle ilgili olarak önce eylemler (fiiller) üzerinde
mi durmak daha yararlı olacaktır, yoksa sıfatlar ya da
zarflar vs. üzerinde mi?
Bir başka örnek; konuların hangi sıra ile
öğrenilmesi gerektiğidir. Söz gelimi, “to be”yi tam olarak
anlamadan “tense”lere (zaman) geçmek çok büyük bir
kayıptır ya da “tense” ve “modal”ları tamamen
bitirmeden “passive”i anlatmak, çok dağınık bir öğrenme
olacaktır. Bu gibi o kadar çok örnek verilebilir ki salt
ders programının seyrinin bile, öğrenimi nasıl
etkileyebileceğini varın siz tahmin edin.
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Çok büyük çapta başka bir örnek ise, ülkemizde
dil eğitimi veren çok sayıda kurum ve kuruluş var ve
yıllarla ölçülen sürelerle, her birimiz İngilizce öğrenim
görmekteyiz ama sonuç çoğunlukla hayal kırıklığı…
Belki de çok güvendiğimiz, peşin hükümlerle
doğruluğunu kabul ettiğimiz bazı şeyleri sorgulamak
gerek; dil eğitim-öğretiminde çok farklı, yepyeni
yaklaşımlara ihtiyaç var sanki... Hep işimizi
kolaylaştırdığını düşündüğümüz bazı “gerçekler”, aksine
sürekli işimizi zorlaştırıyor olmasın? (Bu sorgulamayı
hayatın diğer alanlarında da yapmak lazım ama konuyu
dağıtmayalım.)
Size birkaç soru: Türkçe bilmeyen yabancı bir
hocayla ne zaman çalışmak uygun olur? Bir başka örnek,
dil öğretiminde kullanılan (sadece Türkiye’de) onlarca
metot var, hangileri, hangi şartlar altında geçerli? Takip
edilebilecek yine onlarca kaynak var, bunların eksikleri
neler olabilir? “Modal” ve “tense”leri bitirdiğinizde
gramerin yarısını (hatta daha da fazlasını) bitirmişsiniz
demektir zaten. Ve geriye kalan konularda da mantık
örgüsü çok kuvvetlidir. Bir soru daha soralım, herhangi
bir Avrupalıya İngilizce öğretirken takip edilen metotlar,
bir Türk ile takip edilen metotlarla aynı mı olmalıdır?
Örneğin tarihsel anlamda Almancadan kopup gelişen ve
Fransızcadan yüklü miktarda kelime alan İngilizce, bir
Alman ve Fransız açısından çok daha kolay bir dil değil
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midir? Türkleri de bu anlamda aynı kefeye koymak,
Avrupa’da uygulanan sistemleri, kullanılan kaynakları,
bire bir Türkiye’de de uygulamaya çalışmak ne kadar
mantıklıdır?
İngilizce öğrenme hızına gelince, öğrenme hızını
etkileyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz:
 Kullanılan metotlar ve öğretmen (en
önemli iki faktör)
 Öğrencinin dil konusundaki geçmişi ve
hâlihazırda, dili öğrenmeye hazırlık düzeyi
 Kaç kişi ve kaç saat öğretim yapıldığı (bire
bir dersler en etkilisidir)
 Öğrencinin
öğrendiklerini,
günlük
hayatında ne kadar kullandığı (işinde,
okulunda ya da bunlar dışında) ve ders
dışında ne kadar çalıştığı
Öte yandan, bazı dil öğretim programları da dilin
bazı yönlerine ağırlık vermektedir. Başka bir deyişle,
grammar, reading, writing, listening ve speaking
düzeylerinin hepsi programda yer almamakta veya çok
farklı seviyelerde yer almaktadır ki bu gerçek de
öğrenimin süresini önemli oranda etkileyecektir.
Doğaldır ki bu, bir sınava hazırlık vs. süreci de olabilir ve
bu durumda süre net bir şekilde kısalacaktır, daha elle
tutulur, ileriye dönük tahminler yapılabilecektir.
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Benim önerim, haftalık 3-8 saat arası ders
alınmasıdır ve program açısından mümkünse, farklı
günlerde... Haftada 8 saatten fazla ders alınmasını salık
vermem (ders dışında da çalışacağınızı ya da İngilizce ile
bir şekilde vakit geçireceğinizi unutmayın; bir dili
zamana yayarak öğrenmek en sağlıklı öğrenme
biçimidir). Sekiz saatin üzerine, acil durumlarda veya dil
tecrübesi orta ya da üzeri olan öğrencilerde çıkılabilir.
Sanatçı Sezen Aksu, İngilizceyi nasıl öğrendi?
Ünlü sanatçı diyor ki:
“İngilizceyi kendim öğrenmek istedim. 4-5
laboratuvar bitirdim, bol bol kitap okudum. Kasetleri
dinleyerek çalıştım. Yani, hem okuyarak hem dinleyerek
İngilizceyi çalıştım. Beynimi boşaltmama yardımcı
oluyordu, çevrem şaşırıyordu. Kendi alanım dışında beni
rehabilite eden, eğlendiren bir uğraş oldu.
Yurt
dışı
ilişkilerden
dolayı,
yabancı
tonmaysterlerle çalıştığımda da dilimi geliştirme fırsatım
oldu. Londra’ya gidip gelmelerimde pratik yapma fırsatı
buldum.
Durmadan BBC gibi televizyon kanallarını açık
bırakarak kulak dolgunluğu oluştururum. Son derece
sistematik gramer İngilizcesine sahibim. Hiç hocasız, tek
başıma yaptım. Evde kendi kendime öğrenmemden
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dolayı kitap İngilizcesine sahip olduğumu söylüyorlar,
fazla düzgün bir İngilizcem oluverdi.
Okuma ve yazma yönüm çok güçlü, fakat
okumam konuşmamdan daha iyi. Fazla asil
konuşuyorum, bazılarına özenti gibi bile geliyor! Ama dil
en çok, konuşmak ile gelişir.”2
3. Yabancı dil öğrenirken gramerden
başlamak lazım!
Al sana kuyruklu bir yanlış inanış daha! Allah
aşkına, hangi birimiz çocukken, çatır çatır dilimizi
konuşurken gramer biliyorduk? Okula başladıktan sonra
grameri öğrendik. Dili öğrenmek için illaki gramerinden
başlamak, gramerle gitmek gerekmez. Zaten zaman
içinde gramer, kendini size öğretir.
Yıllarca İngilizce dersleri, kurslar, özel
öğretmenlerden sonra hâlâ iş İngilizce konuşmaya geldi
mi “konuşamıyorum” diye serzenişlerde bulunan insan
sayısı hiç de küçümsenemez. Bunun farklı nedenleri var
kuşkusuz. Oldukça yaygın olduğuna inandığım bir neden,
ana dilde düşünmek ve bunu, öğrenilen dile çevirerek
konuşma stratejisi. Yani Türkçe düşünmek; ancak,
İngilizce konuşmaya çabalamak.

2

Ece Vahapoğlu; “Yabancı Dil Öğrenme Yolları”, Alfa Yayınları
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Bu bir alışkanlık mı? Neden böyle bir strateji
izlenir? Bu kişiler, yaptıklarının farkındalar mı? Bir
kişinin Türkçe düşünüp İngilizce konuştuğunu nasıl
anlarız? Bu kişilerin İngilizce düşünebilmek için ne
yapmaları gerekir?
Ana dilde düşünme ve bunu, konuşulmak istenen
yabancı dile çevirme stratejisini kullanan kişiler,
konuşmalarına başladıklarında uzun, karışık, anlamsız
söz dizinleri kullanırlar. Oldukça yavaş ve düşüne düşüne
konuşurlar. Çoğunlukla sözcük ve cümle aralarında
“aa… ııııh…” gibi boşluk doldurucular kullanırlar.
Çünkü bir yandan konuşurken, diğer yandan ne
diyeceğini düşünür ve orada kullanacağı sözcük veya
kalıbın, İngilizce nasıl söyleneceğini bulmaya çalışırlar.
Sürekli, “İngilizce olarak bu nasıl söylenir? Şu sözcük ne
demektir?” diye düşünmektedirler. Bu durumda zihin,
çok işlem yapmaktadır. Bu nedenle hem düşünceye
odaklanamaz hem de çeviri yaptığı diller -Türkçeden
İngilizceye- birbirinden yapısal anlamda çok farklı
olduğu için, gramer olarak yanlış, hatta zaman zaman
gülünç ifadeler ortaya çıkabilir. Konuşan kişi, kendini
yeterince ifade edemediği için, ana dilinde konuşmayı
yeni sökmeye başladığı yıllardakine benzer bir ruh hâli
yaşar. İngilizce konuşulan ortamlarda, yetersizlik
duygusuna kapılabilir. Bu durum, bir iç çelişki yaratır.
Ana dil deneyimleriyle donanmış nöronlar durmadan
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düşünce üretirken, bunun dışa vurumu tam olarak
gerçekleşemez. Yani kendimizi dış dünyada tam olarak
gerçekleştiremeyiz veya temsil edemeyiz. Bu kişilere,
“İngilizce düşünün.” dediğiniz zaman, bunu nasıl
yapacaklarını bilemezler. “Nasıl yani?” diye sormadan
edemezler. Çünkü düşünme ve konuşma, aynı sistemin
parçalarıdır. Bir bütünün parçaları arasında uyum
olmazsa, sistemde problem yaşanır. Yani düşünme dili ile
konuşma dili aynı olmalıdır. Böylece konuşma
hızlanacak ve anlam bütünlüğünü bozacak hatalar
yapılmayacaktır.
Verilen bir gramer kuralından hareketle
öğrencilerin, cümle yapma egzersizleri deneyerek dili
öğrenmeye çalışmaları, onların dil edinmelerine önemli
bir katkı sağlamaz. Aynı şekilde, liste hâlinde ezberlenen
kelimeler de son derece yararsız ve anlamsızdır. Hoş, bu
şekilde metotlarla insan, belki işkence çekerek bir
yabancı dili öğrenebilir (zaten birçoğumuz bu
yöntemlerle iyi ya da kötü dil öğrendik), fakat edinemez.
Öğrenme, bilinçli bir süreçtir. Örneğin, Newton
mekaniğini öğrenmek isteyen bir öğrenci, önce Newton
mekaniğinin temel esaslarını, kurallarını, gerekli
formülleri ve matematiksel altyapısını içeren teorik
bilgileri bilinçli olarak hafızasına alır. Daha sonra
bunlarla ilgili bol bol alıştırma yapıp, örnekler çözerek,
konuyu içselleştirmeye çalışır. Klasik metotlarla dil
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öğrenmeye çalışmak da bu şekilde Newton mekaniğini
öğrenmeye çalışmak ile aynıdır. Önce dilin gramer
kuralları öğrenilir, sonra bol bol alıştırma yaparak dil
öğrenilmeye çalışılır. Krashen’a göre; bilinçli olarak
öğrenilen gramer kuralları, ancak yavaş ve suni konuşma
sırasında veya gramer testlerinde işe yaramakta, akıcı ve
doğal dil kullanımı sırasında kullanılamamaktadır.
Chomsky’ye göre, yeni doğmuş ve zihinsel
gelişimini henüz tamamlamış bir çocuğun, birkaç sene
zarfında gramer kurallarını çözmesi ve bu sayede dil
edinmesi mümkün değildir, zira gramerleri oluşturan
mekanizmaları tam olarak çözmek için, dil bilimciler bile
yüzyıllar harcamaktadırlar. Normal şartlarda, her doğan
çocuk birkaç yıl gibi kısa bir süre zarfında konuşmaya ve
konuşulanları anlamaya başladığına göre, bunu ancak
doğuştan gelen, dile özgün kurallarla donatılmış
içgüdüsel bir sistem sayesinde gerçekleştirebiliyor
olabilir. Dolayısıyla, hiçbir gramer kuralı bilmeyen bir
bebeğin dili çözmesi için, onun bu edinimini sağlayacak
mekanizmanın doğuştan bünyesinde mevcut olması
gerekir. İşte bu mekanizma, Dil Edinim Cihazı
(Language Acquisition Device- LAD) olarak adlandırılan
bu cihazdır ve tüm dünya dillerinin iskeletini oluşturan
“Evrensel Gramer”i içermektedir. Dünyaya yeni gelmiş
bir bebeğin yapması gereken sadece bu iskelete, ortamına
(ana diline) uygun bir et giydirmekten ibarettir. Evrensel
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Gramer’in kuralları öylesine soyut ve karmaşıktır ki dil
içgüdüsünden mahrum bir çocuğun bu iskeleti sıfırdan,
sadece duyduğu dilsel girdiden, (langauge input) deneme
yanılma yoluyla çıkarsaması, değil birkaç yılda, birkaç
yüzyılda dahi mümkün değildir.
Dil öğrenilmez, edinilir. Ve bu, insan bünyesinin
doğal bir aktivitesidir. Yani evrensel ve tüm insanlarda
aynı şekilde çalışan bir mekanizma şeklinde dil edinilir.
Ben doğduktan sonra Türkçeyi hangi kurallara göre
edindiysem, Krashen de İngilizceyi aynı kurallarla
edindi. Başka bir deyişle, ben Türkçeyi Türkçe gramer
kurallarıyla, Krashen ise İngilizceyi İngilizce gramer
kurallarıyla dil edinmedik, ikimiz de evrensel gramer
kurallarıyla dil edindik. Ve bunun farkında bile olmadık.
Zira bir şeyi edindiğinizde onun mevcudiyetinin farkında
olmazsınız. Varlığı beyninizde, bilinçaltı seviyesinde
temsil edilir.
Çocuklar ana dili, edinim yolu ile öğrenirler.
Çocuklar ikinci dili de edinim yoluyla öğrenirler. Gençler
de dil edinebilirler. Yetişkinler ve yaşlı insanlar dahi dil
edinebilirler. Herkes yeni bir dil edinebilir. Beynimizdeki
Dil Edinim Aygıtı (Language Acquisition Device) asla
çalışmayı durdurmaz, asla ölmez (Krashen, 2011).
Krashen’in bu görüşünü şöyle bir örnekle
açıklayalım: İngilizce “I love my mother” cümlesini
kuran bir çocuğu düşünün. Bu cümleyi yapmak için
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asgari gramer bilgisi olarak, İngiliz dilinde şimdiki
zamanın nasıl çekildiğini ve İngilizcede cümle dizilişinin
-Subject (I) + Verb (love) + Object (my mother)şeklinde olduğunu bilmesi gerekir. Oysa bu küçük çocuk,
hiçbir kural bilmeden bu cümleyi yapabilmektedir.
Demek ki dil edinim cihazı, biz farkında olmadan çalışıp
görevlerini yerine getiriyor. Aslında bu, anlaşılması zor
bir durum değil, zira yarasalar sonarı içgüdüsel olarak
kullanabiliyorlarsa, insan yavrusunun dile has içgüdüsel
bir cihazı kullanması, şaşırtıcı olmasa gerek. Tıpkı nefes
alıp vermek gibi… Nefes alıp vermek için her defasında
bilinçli olarak kendimize komut vermeyiz, otomatik bir
mekanizmayla bu sistem çalışır. Ayrıca, benim nefes alıp
verme sistemim ile bir İngiliz ya da Almanın sistemi bire
bir aynıdır. Dil edinim cihazı da aynı, beynimizin içinde
dil edinimi görevini üstlenmiş bir alanıdır ve bilinçaltında
hep açık ve çalışır durumda bekler. Bunu bir örnekle
açıklayalım: Görsel algılama ve yorumlama işlevlerinin,
beyinde
oksipital
loblarda
işlendiği,
serebral
lateralizasyon çalışmalarıyla ortaya konulmuştur. Bu
kapsamda, bir şeyi görme ve yorumlama işlemi, bizim
bilinçli bir katkımız olmadan bu lob tarafından
gerçekleştirilmektedir. Biz istesek de bu lobun
aktivitelerini durduramayız (ilaçlarla bilinçli müdahale
hariç). İşte bunun gibi, dil edinim cihazınız da sizin
isteminiz dışında çalışır ve isteseniz de düğmesine basıp
34

kapatamazsınız. Eğer anlaşılabilir girdiye maruz
kalırsanız, dil edinmek dışında bir seçeneğiniz yoktur.
Beyin bunu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Dil edinim
aygıtınızı kapatamazsınız. Nasıl ki bilinçli bir şekilde
kalbinizi, böbreklerinizi, karaciğerinizi kapatamıyorsanız
Dil edinim cihazınızı da kapatamazsınız. Hoşunuza gitsin
gitmesin, istem dışı bir şekilde dil edinirsiniz.
Dil edinim cihazı sadece bebeklerin dil
ediniminde değil, çocukların ve yetişkinlerin ikinci dil
edinimlerinde de çalışan mekanizmadır, zira yapılan
çalışmalar, bu cihazın sadece çocuklukta değil, yaşam
boyu hep açık ve çalışır olduğunu göstermiştir.
“Yetişkinlerin ikinci dilde hayal kırıklığına uğramalarının
sebebi, dil edinim cihazının işlevselliğini yitirmesinden
çok, harekete geçirilemeyişidir. Uygun ortam ve
uyarıcılar sağlandığında, dil edinim cihazı harekete
geçmekte ve ana dil edinimine benzer bir şekilde yeni
dilin kurallarını edinmektedir.” (Ellidokuzoğlu, 2013)
Hepimiz çok güzel bir şekilde ana dilimizi
konuşuyor olabiliriz. Üstelik sıfat ve zarfın ne olduğunu
da bilmiyor olabiliriz. Sizce biz dâhi miyiz? Kesinlikle
hayır!
Bu
tamamen,
etrafımızdaki
herkesin,
konuştuğumuz dili konuşmasından kaynaklanmaktadır.
Bu şekilde yıllarca dinleme yaparak, biz de sonunda
konuşmaya başladık. Aynı kelimeyi, aynı cümleyi,
binlerce, on binlerce defa duyduk. Konuşulan anı
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yaşadık. Ağlayınca insanlar bize, “sus” dedi ve sustuk.
“Sus” kelimesinin dil bilgisinde neye karşılık geldiğini
belki yetişkin olduğumuz zaman öğrendik. Ama ilk önce
öğrendiğimiz şey, “sus” denildiği zaman susmak oldu.
Çünkü “susma”nın da ne olduğunu daha önce görmüştük.
Bu şekilde binlerce, on binlerce kelimeyi, yerinde
yaşayarak, aynı cümle içerisinde defalarca duyduk ve
öğrendik.
Bu, bizim zeki olmamızla alakalı değildi.
Yalnızca etrafımızda olan biteni yaşıyorduk o kadar. Ve
bilgi doğal olarak, zamana yayılmıştı. İki yaşındayken
konuşmaya başlamış olabiliriz, beş yaşındayken birçok
şeyi ifade edebiliyor durumunda olabiliriz, ama yine beş
yaşındayken sanırım kimse Siyaset Meydanı’ndaki
konuşmaları anlayacak kadar dil becerisine sahip değildi.
Fakat ana dilimizi konuşabiliyorduk.
Ali Midillili (GYIAD Eski Başkanı ve Yüksek
İstişare Kurulu Başkanı) İngilizceyi Nasıl Öğrendi?
“İngilizce öğrenmeye 11 yaşında, annemin bana
temel dil bilgisi ve temel kelimeleri öğretmesi ile
başladım. İlkokulu bitirdikten sonra babamın, görevi
icabı yurt dışına tayini ile Yeni Zelanda’da bir devlet
ortaokuluna başladım. İlk üç ayda konuşulanları
rahatlıkla anlamaya ve beş ay içinde akıcı bir şekilde
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konuşmaya başladım. Benim için en önemli öğrenme
unsurları:
 Düzenli olarak dil bilgisi ve kelime
çalışması yapmak ve tekrarlamak,
 İngilizce TV kanallarını bolca seyretmek,
 İngilizcenin kullanıldığı ortam içinde
bulunmak,
 İngilizce hikâye kitabı okumak,
 Anlamadığım
kelimeleri
sözlükten
bakmak oldu.
Yabancı bir dili öğrenmek, o dile hâkim olmanın
sadece ilk adımı ve başlangıcıdır. İngilizce gibi çok
zengin olan bir dil, ancak sürekli olarak okundukça,
konuştukça ve dinledikçe gelişir. İstanbul’da İngiliz
Erkek Lisesi, Amerika’da Clark Üniversitesi ve
Londra’daki çalışma hayatımda, İngilizcemi geliştirmeye
devam ettim.
Hata yapmaktan korkmadan lisanı kullanmanın ve
yapılan hataları zaman içinde düzeltmenin, gelişim
sürecinin önemli bir parçası olduğuna inanıyorum. Bir
dili ancak kafanızda yaşadıkça daha iyiye doğru
götürebilirsiniz. Yaşamda amacımız da zaten bu
olmalıdır. Dil öğrenmenin sonu yoktur. Öğrenmek ise,
bir bireyin gelişiminin en önemli unsurudur.”3
3

Ece Vahapoğlu, age
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4. Yabancı dil öğrenirken ezber yapmak lazım!
Bizim ezberci eğitim sistemimizden kalan yanlış
bir inanç daha! Dil, ezberle öğrenilmez, doğal bir şekilde
öğrenilir. Hayatı, tiyatro oyuncuları gibi oyunumuzu
ezberleyerek yaşasaydık, bu mit geçerli olabilirdi. Lakin
hayatı doğal ve kendi akışında yaşıyoruz. Dil de aynen
böyle öğrenilir.
Örneğin; dildeki belirli cümleleri defalarca
tekrarlatıp bu cümleleri ezber değil de uygun durumlar
içerisinde edindirmeyi amaçlayan teknikler gibi değişik,
gramer bilgisinin hiç kullanılmadığı teknikler vardır.
İngiltere’de ya da Amerika’da bu tekniği kullananlar var.
Belirli durumlarda kullanılacak cümleler öğrencilere
tekrar tekrar söyletiliyor. Siz cümleleri doğrudan
algılıyorsunuz ve buna göre cevaplar veriyorsunuz. Tabii
cevaplar da klişe aynı metotla size daha önce öğretiliyor.
Masaya iki kalem koyarlar. Size, “iki kalem arasında bir
silgi var” demesini öğretirler. Siz de durumla birlikte
bunu öğrenmiş olursunuz. Bir yerde mantıklı bir teknik
olduğunu düşünürsünüz. Siz gramerle ya da cümlenin
yapısıyla pek muhatap olmuyorsunuz. Tıpkı İngilizce
pratik kitaplarındaki gibi... Belirli cümleler ezberin
ötesinde size verilmeye çalışılıyor. Ve siz, onlara belirli
cevaplar veriyorsunuz. İyi de bu şekilde kaç cümle
ezberleyebilirsiniz ya da öğrenebilirsiniz? Ya da
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konuştuğunuz kişi sizin söylediklerinize, sizin
öğrendikleriniz gibi cevap vermek zorunda mı? Ya farklı
cevap verirse? Hayatımız boyunca milyonlarca değişik
cümle kuruyoruz; bunun hangi birini bu şekilde
öğrenebiliriz? Çünkü bu sisteme göre üretim yapmamız
zor. Her durumu ya da bir benzerini öğrenmemiz gerekir.
Bir çeşit doğal bir ortam oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu
Türkiye’de başarmak zaten ayrı bir zorluktur. Yurt
dışında belki bir yere kadar diyebilirsiniz. Böyle bir
sistemde, istediğiniz şeyi ifade edebilmeniz için o
durumu daha önce yaşayarak öğrenmiş olmanız
gerekiyor. Bu kadar çok şeyi ne size birileri öğretebilir ne
de öğrenmek için bu kadar fazla zamanınız olur.
İngilizce öğrenen veya konuşan herkesin en
büyük derdi, kelimelerdir. Yeterli kelime hazinesine
sahip olunamadığı için, maalesef söylemek istediklerinizi
ifade edemiyorsunuz. Kelime hazinenizi geliştirmek için
birçok yola başvurmanıza rağmen, ezber tabanlı
çalışmalar olması nedeniyle, kısa bir süre sonra,
ezberlenen kelimelerin %95’i unutulmaya yüz
tutmaktadır.
Yabancı dil eğitiminde kelime bilgisinin önemi
tartışılmayacak kadar büyüktür. Yabancı dilin bütün
aktivitelerinde rahat ve kendinden emin olmak, geniş bir
kelime hazinesine sahip olmaktan geçer. Okuduğumuz
metinleri tam olarak anlayabilmek, dinlediğimiz ifadeleri
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net bir şekilde doğru anlayabilmek, duygu ve
düşüncelerimizi yazılı ya da sözlü olarak doğru ve akıcı
ifade edebilmek için, geniş bir kelime hazinemizin
olması gerekir.
Peki, İngilizce kelime hazinesi nasıl geliştirilir?
Şimdilerde internette, sadece İngilizce kelime
ezberletmek için bir sürü teknik ve programa rastlamak
mümkün. Piyasada çok duyulmuş bazı tekniklere birkaç
örnek vermek gerekirse; hafıza teknikleriyle kelime
öğrenme, internet üzerinden üyelik yoluyla kelime
ezberleten siteler ve size her gün kelimelerin anlamlarını
sorarak ezber yaptırmaya çalışan bazı bilgisayar
programlarını sayabiliriz. Eğer bu programlar, size
kelime ezberletmeyi, ama kelimenin anlamını
öğrenmeden ezberletmeyi amaçlıyorsa, çoğunlukla bu,
bir işe yaramaz.
Küçük çocukları düşünün. Küçük çocuklar yeni
yeni konuşmaya başladıklarında, onlara kelime listeleri
mi ezberletiyoruz? Ya da onları kelime testlerine tabi
tutuyor muyuz? Tabii ki hayır! Onlar, konuşmayı
öğrenirken, kelimeleri otomatik olarak kaydederler. Bunu
da kelimeleri tekrar tekrar dinleyerek, çeşitli durumlarda
kelimenin
kullanımını
duyarak,
ezberlemeden
özümseyerek, otomatik olarak öğrenirler.
Çocuklar tek tek kelimelere odaklanmazlar.
Onlar, birkaç kelimeden oluşan anlam bütünlerine
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odaklanırlar. İngilizcede “phrases” dediğimiz sözcük
gruplarına (ya da söz öbeklerine) yoğunlaşırlar. Dr.
James Asher; yaptığı araştırmada, İngilizce kelime
gruplarını yani phraseleri ve deyimleri (idioms)
öğrenmenin, tek kelimeleri öğrenmekten 4-5 kat daha
hızlı olduğunu kanıtlamıştır.
İngilizce kelime öğreniminde, ülkemizde yapılan
en büyük hatalardan biri de kelime ezberlemeye
çalışmaktır. Ezberlenen kelimelerin akılda kalıcılığını
ummak çok akıllıca bir davranış değildir. Kaldı ki
İngilizcede hangi kelimelerin bilinmesi gerektiğini
bilmeden, rastgele kelime hazinesine sahip olmaya
çalışmak, işi daha fazla çıkılmaz hâle getirmektedir.
İnsan beyni, öğrenme işlemini gerçekleştirirken,
yeni bilgileri gruplayıp, daha önceki bilgilerle bağlayarak
gerçekleştirir. Tek bir kelimenin anlamını öğrenmek
yerine birkaç kelimeden oluşan söz öbeklerini ya da
deyimleri öğrenmek, beynimizin yeni bilgileri
kaydetmesine yardımcı olacaktır. Bu şekilde öğrenme,
çok daha hızlı ve kalıcı olacaktır.
Dünyanın en iyi üniversitelerinde bile klasik
sistemle dil öğretilmektedir. Tıpkı burada anlatmaya, her
satırda anlatmaya çalıştığım gibi yaşayarak, hayatın
içinde zamanla, dil bilgisi kurallarını kavrayarak
öğrenme yolu... Belirli bir yaştan sonra İngilizce
konuşulan bir ülkeye dahi gitseniz, eğitim almadan,
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İngilizceyi caddelerde öğrenmeniz çok ama çok zaman
alır. Oysaki Türkiye’de ciddi bir çalışma, size daha iyi
yardımcı olur. Yurt dışında yıllarca kalıp da İngilizceyi
öğrenememiş bir sürü insan vardır.
İngilizce kelimeleri ezberleyemiyoruz. Çünkü
öğrenme işleminin içine, beynin sağ lobunu sokmuyor ve
sadece sol lobu kullanarak ezberlemeye çalışıyoruz.
Neticede İngilizce kelimeleri beynin saklama konseptine
uygun
göndermediğimizden
dolayı,
ezberleme
gerçekleşmiyor.
Bu ifadeyi biraz daha açarsak; hafıza, resimlerle
saklar. Okuduğunu ve işittiğini değil, gördüğünü
ezberler. İşte bu sebepten dolayı, seyrettiği bir filmi ya da
gördüğü bir kazayı unutmaz. Ama okuduğu bir kitabı ya
da dinlediği bir konuşmayı unutur.
İngilizce kelimeleri ezberleyememenin altında
yatan sebep, beynin bu çalışma prensibini bilmemek ve
İngilizce kelimeleri beyne gelişigüzel göndermektir. Bu
sebeple hem İngilizce kelimeleri çok zor ezberliyor hem
de ezberlediğimiz kelimeleri çok kısa bir zamanda
unutuyoruz.
Kâbusumuz, kelime ezberlemektir. Ben, kelime
ezberlemem. Fakat ezberlemeden, binlerce kelimeyi
kolayca öğrendim. Nasıl mı? Okuyarak... Sadece okumak
yeterli. Bir kitap seçiyoruz ve başta bilinmeyen
kelimeleri sırasıyla deftere, anlamlarıyla yazıyoruz. Kitap
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bittikten sonra yeni kitaba geçip, aynı şekilde kelimeleri
anlamlarıyla not alıyoruz. İlk okuduğumuz kitabı belli bir
süre geçtikten sonra tekrar okuyoruz. İlk sefere göre ne
kadar
kelimeyi
ezberlemeden
hatırladığınıza
şaşıracaksınız.
Kelimeler, cümle içinde kullanıldığı için
beynimiz daha kolay algılıyor. Diğer türlü klasik
kelimeleri yazıp ezberlemek, beynimize saçma ve fuzuli
geldiği için, hem sıkılıyoruz hem de öğrenme verimimiz
düşüyor.
Bilinçaltımız, farkına varmadan, öğrendiğimiz
şeyleri “çöp” ve “işe yarar” diye ayırıma tabi tutuyor.
Eğer kitap okursanız kelimeler canlanıyor, çünkü
zihnimiz hayal sinemasında okuduğumuz parçanın
filmini çekiyor ve beyin bundan zevk alıyor. Kelimeler
de böylece, ezberlenmeden öğreniliyor.
Bilinçli öğrenme, kurallarla öğrenme demektir.
Klasik dil eğitimleri, hep bilinçli öğrenmeye yöneliktir.
Dil böyle öğrenilseydi; ilköğretim, lise ve üniversiteyi
kapsayan 16 yıllık öğrenim hayatımızda, bu dili çok rahat
konuşuyor olurduk. İngilizce, bilinçsiz öğrenilmeli,
bilinçli değil. Bilinçsiz öğrenme ile İngilizce daha hızlı
öğrenilir. Araştırmalar sonucunda beynin engellemeden,
rahatsız edilmeden çalışması durumunda, her türlü bilgiyi
sünger gibi emdiği, bilgileri kayıt makinesi gibi
kaydettiği, bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bilinçli
43

öğrenmede geleneksel metotlar kullanılır: gramer, kelime
ezberi ve çeviri… Sonuç: Birçok İngilizce gramer
kuralını bilirsin ama İngilizce konuşamazsın ve ana dili
İngilizce olan birini anlayamazsın. Bilinçsiz öğrenmede
gramer kurallarına takılı kalmıyorsunuz, kelime
ezberlemeye uğraşmıyorsunuz. Sadece keyifle yabancı
dili ediniyorsunuz. Özetlemek gerekirse;
 Zihnin, öğrenmeye hazır hâle getirilmesi,
 Öğrenme
dirençlerinin
ortadan
kaldırılması,
 Motivasyonun sağlanması,
 Uzun
dönem
hafızaya
bilgiyi
yerleştirmeyi, minumum (optimum) çaba
ile gerçekleştirmek.
Hazır kalıp kelimeler ezberlemeye çalışmayın.
Küçük listeler hâlinde, günlük 5-10 kelime ezberleme
derdine düşmeyin. Belirli bir süre sonra canınız sıkılacak
ve bırakacaksınız. Peki, neden böyle? Çünkü beynimiz,
ne için yorulduğunu bilmek ister. Mesela, seviyenize
uygun bir kitap okuyun. Diyelim ki 200 sayfalık kitapta,
ilk 50 sayfada bilmediğiniz kelime çok olacağı için yavaş
gidersiniz fakat sonra farkına varmadan hızlanırsınız. Son
30 sayfada, baktığınız kelime sayısı, ilk 30 sayfadakinin
%20’si olacaktır. Neden? Çünkü belirli bir konuda kitap
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okurken, kelimeler farklı hikâye ve anlatımlarla hep
tekrar eder durur.
Kitap
okuyarak
aslında
sadece
kelime
öğrenmiyorsunuz:
Kelime grupları öğreniyorsunuz,
Gramer öğreniyorsunuz,
Doğal anlatım tarzını okuduğunuz için,
öğrendiğiniz dil yapay olmaz,
Okurken yeni şeyler öğrenirsiniz, eğlencelidir.
Yapmanız gereken tek şey, okuduğunuz kitabı 1-2
ay sonra tekrar okumak. Bu sefer daha hızlı
okuyacaksınız.
Kendinize kelime hedefi koymayın. İşin doğal
akışına bırakın. Zevk aldığınız türden kitap okuyun,
mesela ben tarihî olayları anlatan kitapları severim. Kitap
okumak için belirli bir seviye aramayın. Kitap okurken,
karşılaştığınız dil bilgisi konusunu, bilenlere sorun ya da
hemen dil bilgisi kitabına başvurun. Dil öğrenirken
keyfinize bakın. Öğrenmenin zevkini çıkarın. Fazla
kasmayın.
Ünlü futbolcu Nihat Kahveci, İspanyolcayı
nasıl öğrendi?
“İspanya’ya, Real Sociedad takımına transfer
olma konusu çıktığında hemen, İspanyolca öğreten bir
kitap aldım ve kitaptan çalışmaya başladım. Kelimelerle
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başladım, boş zamanlarımda çalıştım. İspanya’ya
gitmeden 3 ay kadar önce evimde başlamış oldum. 6-7 ay
oldu ve İspanyolcam, insanları anlayacak kadar. Bana
yetiyor şu anda. Yazı değil de daha çok konuşmamı
ilerlettim.
Benim için işin en zor tarafı, daha önce hiç
yabancı dil bilmememdi. İspanyolcayı sürekli
dinliyorum, arasından kelimeleri seçmeye çalışıyorum.
Yabancı dil öğrenmek isteyenlere, bol bol çalışmalarını
öneriyorum, dil öğrenmek, zor bir şey değil.”4
5. Yabancı dil öğrenirken kursa gitmek lazım!
Olsa olsa kurs açıp zengin olmak isteyen uyanık
tüccarların aklımıza soktuğu bir yanlış inanış… Dil, en
güzel, hayatın içinde öğrenilir. Kursta öğrenilseydi zaten,
12 yıllık zorunlu eğitimin sonunda bülbül gibi İngilizce
konuşur olurduk.
Kurslara gidenlerin birçoğu, kurstan çıkarken
kitabı kapatır sonra da tekrar kursta açar. Bu şekilde,
dünyanın en iyi dil okuluna gitseniz de İngilizceyi
öğrenemezsiniz. Eğer evde de konu tekrarı yapılır, hatta
merak edilen ekstra diğer konular araştırılıp, öğrenmeye
ciddi bir şekilde vakit ve emek harcanırsa, kursun da
ülkenin de pek bir önemi yok. Kurs katılımcılarının
4

Ece Vahapoğlu, age
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birçoğu, genelde çaba sarf etmeden İngilizce
öğreneceklerini, bunu kursun kendilerine sağlayacağını
zannederler ve çok kötü yanılırlar. Bunun yanında, yurt
dışındaki en güzel dil okullarına gidip dört yıl kaldıktan
sonra hâlâ çat pat İngilizceyle dönenler de vardır.
Unutulmamalıdır ki en iyi ve pahalı okullara-kurslara da
gitseniz, yurt dışında da kalsanız, emek ve vakit
harcamazsanız,
yabancı
dili
gerektiği
gibi
öğrenemezsiniz.
İmkânınız varsa kursa gidin tabii. Ama
çalışmazsanız, pratik yapmazsanız, okuma, yazma ve
konuşma için uygulamalar yapmazsanız, bu işe kendinizi
adamazsanız, isterseniz otuz sene kursa gidin, faydası
olmaz.
Dil öğrenimindeki iki önemli mesele; süreklilik
ve ilgililiktir. Yani kitaplardan ve kurslardan bir hayli
verim alınabilir. Neden olmasın? Tek mesele, o dili
hayatın bir parçası hâline getirebilmek, o dilde
düşünmeye başlamak…
Peki, kursun bir faydası yok mudur? Tabii ki
vardır ama tek neden değildir. Tabii ki kursta İngilizce
öğrenilir, neden öğrenilmesin? Önemli olan, olaya
kendini odaklamaktır. Bu iş kursla da olur, kursa
gitmeden de… Altyapısı da var bu işin… Kimi daha
yatkın olur, kolay öğrenir. Kimi zar zor öğrenir. Ancak
her şey kursta olacak diye bir şey yok. İngilizce bilen
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yakınınız
varsa ondan
yardım
isteyerek de
öğrenebilirsiniz. Fakat İngilizce öğrenmek ayrı,
konuşmak ayrı... Bunun için de yabancı kaynaklara
başvurulabilir. Bir kere, elinizde İngilizce bir kitap olmalı
ve onu tam olarak anlamasanız da okumalısınız. Buna ek
olarak, kitapta geçen bildiğiniz veya bilmediğiniz
kelimeleri kendinize kelime kartı oluşturarak, o karta
kelimenin okunuşunu ve cümle içindeki değişen
anlamlarını yazmalısınız. Bir kelimeden onlarca cümle
kurmalısınız ki iyice pekiştirebilesiniz.
Günümüzde 7’den 70’e herkesin genel İngilizce
bilmesi gerekliliği kaçınılmaz bir gerçek. Vaktimizin
çoğunu internette geçirdiğimizi düşünürsek, hiç kursa
gitmemiş ve İngilizce eğitim almamış olsak da dilimize
bile girmiş birçok İngilizce kelimeyle her an
karşılaşabiliyoruz. Artık iş başvurularında bile
sorulmayan, herkesin bildiği kabul edilen İngilizce,
gerçekten biliniyor mu? Ne yazık ki birçoğumuz yıllarca
kurslara gittik, İngilizce eğitimler aldık fakat hâlâ
yeterince öğrenemedik. Peki, kendi kendimize nasıl
İngilizcemizi geliştirebiliriz? İşte size faydalı öneriler:
1. Öncelikle Türkçeyi iyi öğrenin. Kendi dil
bilgisi yapısını bilmeyen, başka bir dili nasıl öğrenebilir?
2. Basit dil bilgisi kuralları dışında dil bilgisi
çalışmayın.
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3. Çocuklara kulak verin. Onların öğrenme
şekilleri bize ipucu verebilir. Bu demek oluyor ki bol bol
konuşma İngilizcesi dinleyin!
4. Evde, ofiste, arabada, ihtiyacınız olan
kullandığınız her şeyin İngilizcesini öğrenin. Sık sık
tekrar edin. Basit cümleler içinde kullanmaya çalışın.
5. Hangi tür öğrenme yeteneğine sahip
olduğunuzu keşfedin. Görsel, işitsel, hem görsel hem
işitsel misiniz? Görsel öğrenme algınız daha yüksekse
bol bol İngilizce dizi izleyin, işitsel öğrenme algınız
yüksekse, İngilizce şarkılar dinleyip anlamaya çalışın.
6. Kendi seviyenize uygun gazeteler, bloglar
okuyun. Bu, size kelime bilgisi olarak geri dönecektir.
7. İşe git-gel, yolda en az iki saatiniz gidiyor. Bu
boşa giden zamanı, İngilizce dinleme yaparak telafi edin.
Geceleri hemen uykuya dalamıyorsanız İngilizce
hikâyeler dinleyip bu vakti de değerlendirin.
8. Sevdiğiniz ve ilgi duyduğunuz konuların
İngilizcesini araştırın, belgesellerini izleyin.
9.Seviyenize uygun kitapları sesli okuyup
kaydedin, sonra kendi sesinizi dinleyin. Hatalarınızı fark
edip düzeltmeye çalışın.
10. Etrafınızı İngilizceyle sarmaya çalışın. Bu size
sıkıcı geliyorsa, ilgi alanlarınızı belirleyip o konuları
yabancı kaynaklardan da araştırmaya çalışın. Forumlara
üye olun, kendi ilgi alanınıza sahip arkadaşlarla yazışın.
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11. Eğer İngilizce konuşulan bir ülkede
bulunamıyorsanız, internetten arkadaş edinme sitelerine
kaydolun. “Language Exchange” siteleriyle, Türkçe
öğrenmek isteyen biriyle dil değiş tokuşu yapabilirsiniz.
12. Sabırlı ve istekli olun. Asla pes etmeyin.
Öğrenmek, öğrenmeyi arzu ettiğiniz şeyi
bilmediğinizi kabul etmeniz ile başlayan bir yolculuktur.
Bu yolculukta amacınız o şeyi öğrenmekse, bunun için
çok fazla çaba sarf etmeniz ve öğrendiğiniz her yeni bilgi
ile yeni bir şey bilmediğinizi fark etmeniz gerekir.
Öğrenmek, bu uyumda ilerlediği sürece, başarılı
olmaması için hiçbir sebep yoktur. Öğrenmek için
ihtiyacımız olanlar; göstereceğimiz azim, alacağımız
destek
ve
öğrendiklerimizi
uygulayabileceğimiz
uygulama alanlarıdır.
İngilizce öğrenmek için de çeşitli kurallar
konulmuş ve insanların, bu kuralları takip ederek,
öğrenmek eylemini yerine getirmeleri istenmiştir. Tarihin
her döneminde olduğu gibi, koyulan bu kurallar zamanla
değişmiş ve sürekli evrilmiştir. İngilizce için de bu
durum aynen geçerlidir. Ülkemiz, İngilizce öğrenme ve
konuşma konusunda dünyada en başarısız ülkeler
arasında yer almaktadır. Bunun sebebi olarak hatalı
öğretme tekniklerini, İngilizce ile Türkçe arasındaki
farkın, İngilizce öğretim tekniklerine yansıtılamamasını
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ve dilin kullanım alanının dar olmasını gösterebiliriz.
Dilin kullanım alanının dar olması, belki bundan 2-3 yıl
öncesine kadar geçerli bir sebep olarak görülebilirdi.
Ancak, teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerle,
istediğiniz ülkeden istediğiniz kişiye anında ulaşmanız
veya internet üzerinden çevrimiçi olarak katılabileceğiniz
İngilizce konuşma kursu vb. uygulanmalar ile dilin
kullanım alanı oldukça genişlemiştir. İngilizce ile Türkçe
arasında yüklem-özne sırasından tutun da kelimelerin
düzenli-düzensiz oluşuna kadar birçok farklılık
bulunmaktadır. Bu durum, üstesinden kolayca
gelinebilecek ve çözülebilecekken, hatalı İngilizce
öğretme tekniklerinin de etkisi ile daha da karmaşık bir
durum almıştır. İngilizce öğrenmek isteyen kişilere ilk
adımdan dil bilgisi yüklemesi yapılmaya başlanması,
kişileri Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaya itmiştir.
Bunların tümünün önüne geçebilmek için yurt
dışında yapılan araştırmalar ve bu araştırmaların
sonuçları iyi incelenmeli ve yeni uygulamalar bu şekilde
yapılmalıdır. Yurt dışında yapılan araştırmalarda, dil
öğrenmek için referans alınan kişiler, çocuklardır.
Çocuklar,
ortalama
1,5-2
yaşında
konuşmaya
başlamalarına rağmen 7 yaşından itibaren dil bilgisi
öğrenmeye başlamaktadırlar ve bu dil bilgisi eğitimi
neredeyse 10-11 yıl kadar sürmektedir. Gördüğünüz gibi,
ülkemizde uygulanan dil bilgisi ağırlıklı teknikler yerine,
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konuşma merkezli uygulanacak eğitimler, hem dilin
kullanımını teşvik etmesi hem de uygulanan şeylerin
daha geç unutulması sebebiyle daha başarılı olacaktır.

Gazeteci-Yazar Melih Arat, İngilizceyi nasıl
öğrendi?
“Türkiye’deki yaygın sorunlarımızdan bir tanesi,
bir türlü yabancı dil öğrenemeyişimizdir. İnsanlar
defalarca kursa gitmelerine rağmen, devlet okullarında
yıllarca yabancı dil dersi almalarına rağmen ve hatta
hazırlık sınıfı okumalarına rağmen bir yabancı dili
okuyup, konuşup, yazacak kadar öğrenemiyorlar.
Bana en sık yöneltilen sorulardan bir tanesi;
‘Nasıl İngilizce öğrenilir?’ Bu soruya sıklıkla, kendimin
nasıl İngilizce öğrendiğini anlatarak cevap veriyorum.
…
Sıradan bir devlet okulu olan Bostancı
Ortaokulu’nda (yıl 1983) çok iyi bir İngilizce
öğretmenimiz vardı. Bağışlasın beni, ismini şu an
hatırlamıyorum. Herkesin dalga geçtiği Mr. & Mrs.
Brown’lı derslerle bize İngilizce temellerini verdi. Aynı
ortaokul döneminde kitap satarak ücretini kendimin
ödediği E. F. isimli İngilizce kursuna üç ay kadar
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gitmiştim. Söz konusu kursta, Valerie isimli bir İngiliz
hanım öğretmen ders veriyordu.
İzmir Anadolu Ticaret Lisesi’nde hazırlık sınıfına
başladığımda, ortaokul yıllarında yaşadığım bu iki kritik
gelişme ile hazırlık sınıfını bitirmiş gibiydim. Hazırlık
sınıfı (ve tüm lise yılları) insanın en çok boş zamanının
olduğu dönemdir. Hazırlık sınıfında verilen tüm ödevleri
günlük yaptım. Günde sadece bir saatlik çalışma, daha
uzun değil… Üstüne de kendime ödül olarak çizgi roman
okurdum: Örümcek Adam, Atlantis vb. gibi. Hazırlık
sınıfında okuduğum en kritik kitap, bir dil bilgisi
kitabıydı. ‘English Grammer in Use’, ismini motomot
Türkçeye çevirirsek, ‘Kullanımda İngilizce Dil Bilgisi’
Bir gecede büyük bir keyifle okumuştum kitabı. İzleyen
yıllarda bolca pratik imkânım olmuştu; yazları
Kuşadası’nda ve Sultanahmet’te kolye satmıştım
turistlere.
Lise bittiğinde, hâlâ rahatça İngilizce kitap
okuyamıyordum. İngilizce bir kitabı, neredeyse Türkçe
bir kitabın altı katı zamanda okuyordum. Bu arada
haftalık The Economist dergisini almaya başladım. İş
dünyasının entelektüel dergisi sayılabilecek The
Economist dergisindeki makaleleri okuyamıyordum
önceleri. Dergiyi alıp son derece görsel mesajlar içeren
tüm reklamları inceliyordum. Dört yıl aralıksız, cebimde
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para var ya da yok, her hafta The Economist’i aldım ve
sonunda rahatlıkla makaleleri okumaya başladım.
Bu sırada kritik gelişmelerden bir tanesi de
kendim için 1993 yılında Reengineering the Corporation
isimli kitabı Türkçeye çevirmeye çalışmamdır. Bir kitabı
Türkçeye çevirmeye çalıştığınızda, müthiş miktarda
kelime öğreniyorsunuz. İzleyen yıllarda birkaç bin tane
İngilizce orijinalinden kitap okuma imkânım oldu.
Rus Dili ve Edebiyatı’ndaki arkadaşlarımla
İngilizce hakkında ortak görüşümüz şöyle: İngilizce,
kurallar itibarıyla o kadar az kurala sahiptir ki tüm
kuralları bir hafta sonunda öğrenebilirsiniz; Rusçayı ise
bir yılda bile zor öğrenirsiniz. Bunu niçin vurguluyorum;
özellikle zamanlarla ve fiil çekimleriyle ilgili kuralların
bir tablosunu hazırlayıp sindirmek gerek.
Bugün İngilizce öğrenmeye başlayacak olanlara
tavsiyem şu: Dil bilgisiyle birlikte bağlamda öğrenmeye
çalışmak. Yani hem ders kitaplarına çalışın hem de dergi
okuyun, turistlerle konuşun, altyazısız film izleyin,
mümkünse yurt dışına çıkın. Sonra, bir filin bir defada
değil, lokma lokma yenileceğini unutmayın. Günlük
çalışın.”5

5

m.arat@zaman.com.tr, 22.09.2002
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6. Yabancı dil öğrenirken illaki yurt dışına
gitmek lazım!
Hiç de değil! Artık dünya, teknoloji sayesinde bir
apartmana döndü. İstediğimiz an istediğimiz kişilerle ve
kültürlerle irtibat kurabiliyoruz. O yüzden, dil öğrenmek
için yurt dışı şart değildir. Pratik yapmak isteyenler için
Sultanahmet meydanında 72 milletin evlatları hazır ve
nazır olarak beklemektedir.
Dil tabii ki yurt dışında öğrenilebilir. Ama bu, şart
değildir. Hatta size, yurt dışına gitmekten daha etkili bir
öneri sunabilirim: “Ülkemizin turizm kentlerinde
çalışmak” Emin olun, yurt dışında olacağınız süreden
daha hızlı dilinizi geliştirir ve pratik yaparsınız. Sebebi
ise şudur: Dil geliştirmek isteyen biri olarak yurt dışına
gittiğinizde, biriyle konuşmaya çalışırken bir yerlerde
muhakkak kilitlenirsiniz. Bu gitgide, karşıdakini sıkar.
Bunu hissettiğiniz an, siz de sıkıntıya düşersiniz. Etrafla
diyalog kurarken cümleleri önceden düşünür, doğal
konuşmaktan bir süre çekinirsiniz. Ama ülkemize gelen
bir turist, sizden bilgi alabilmek için ağzınızın içine
bakar. Sizi birçok soruya maruz bırakır. Ayrıca eğlenmek
için ülkemize geldiğinden daha pozitiftir ve muhabbet
etmeye daha sıcaktır. O yüzden yabancı dili geliştirmek
için, yazları turistik kentlerimizde çalışmayı tavsiye
ediyorum. Ben illaki yurt dışında dil öğrenmek istiyorum,
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diyorsanız, gözle görülür bir ilerleme için en az 6-8 ay
orada kalmanız gerekecektir; ek olarak bir ton da para.
Yabancı dil öğrenmede doğal yaklaşımın
kurucusu olan Krashen, Türkiye’de verdiği bir
konferansta şunları söylüyor:
“Dil öğrenmeye yeni başlayanların yeri, yabancı
dil sınıflarıdır. Yeni başlayanlar için 45 dakikalık ders, o
dilin konuşulduğu ülkede günlerce kalmaktan daha çok
anlaşılabilir girdi sağlayacaktır. Şimdi bunu ben
Türkçede yaşıyorum. Şu ana kadar her yerde saatlerce
Türkçe duydum. Bu bana defalarca olmuştur. Dilini
bilmediğim bir ülkeye gittiğimde, ilk beş günde üç
kelime öğrenirim ve bir hafta sonra iki tanesini
unuturum. Siz de benzer tecrübeler yaşamışsınızdır. İyi
bir dil sınıfında ilerleme kaydetmeniz kaçınılmazdır. Dış
dünya, size bol bol verecektir. Benim Mandarin
Çincesiyle olan tecrübelerim: Pek çok kez Tayvan’a
gittim. 2000 yılından beri yılda bir ya da iki kez
Tayvan’a giderim. Konferanslar ya da insanlarla
tanışmak amacıyla giderim ve orada iyi ilişkiler içinde
bulunduğum aileler var. Bu nedenle Mandarin dili ile
çevrilmiş durumdayım. Tayvan’da üç ay kaldıktan sonra,
Mandarin dilinde söyleyebildiğim ve anlayabildiğim tek
şey, ‘dondurmayı severim’ anlamına gelen cümleydi.
Bunları bilmek güzel ama aslında bana daha önce de
söylendiği gibi, diğer bir dilde öğrenmem gereken ilk
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cümle, ‘arkadaşım ödeyecek’tir. Daha sonra dokuz
saatlik oldukça anlaşılabilir ve çok iyi öğreten bir dil
kursu aldım. İlk beş, ilk üç dakikada, Tayvan’da
bulunduğum bütün zamanlardan daha fazla anlaşılabilir
girdi aldım. Bu nedenle dil sınıfları, dile yeni başlayanlar
için, o dilin konuşulduğu ülkede bulunmaktan çok daha
iyi ortamlardır. Dil sınıflarının amacı; o ülkede
bulunabileceği ortamlara öğrenciyi koymak, dili
kullanmak ve otantik girdileri anlamak, o dili konuşanla
konuşabilmek, televizyonu ve filmleri anlayabilmek ve
okumaktır. Daha sonra kendi başınıza ilerleyebilirsiniz.”
İngilizce öğrenmek isteyen birçok kişinin
kafasında, İngilizcenin Türkiye’de öğrenilemeyeceği ve
yurt dışına gitmenin tek çözüm olduğu ön yargısı vardır.
Yurt dışına gitmek elbette yararlıdır ve kimse aksini iddia
edemez. Ancak bazı gerçekleri de bilerek gitmek
gerekmektedir. Yurt dışındaki birçok dil okulu,
öğrencilerin kendi ülkelerinde en azından temel bilgileri
aldıktan sonra gelmelerini, “sıfır” İngilizce ile
gelmemelerini tavsiye etmektedir. Çünkü yurt dışında
kalmak ve kursa gitmek, hem maliyetli bir iştir hem de
uzun zaman gerektirir. Başka bir nokta, oraya her gidenin
İngilizceyi iyi öğreneceği anlamına gelmez. Yurt dışında
çoğunlukla görülen manzara şudur:
Bir tarafta İspanyollar, bir tarafta Fransızlar, bir
tarafta Türkler, bir tarafta Almanlar oturmuş, kendi
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aralarında “geyik” yapıyorlar. Elbette kendi dillerinde!
Hâlbuki “yurt dışında İngilizce öğrenmek” deyince
aklımıza ilk gelen şey, orada kendi dilimizi konuşan
olmayacağına göre, mecburen İngilizce konuşmak
zorunda kalacağımız ve böylelikle de pratiğimizin
artacağıdır. Üstelik hemen hemen her dil okulu,
sınıflarına aynı milletten iki kişiyi koymayarak,
öğrencileri sadece İngilizce konuşmaya mecbur
bırakırlar. Ama okullar ne yaparsa yapsın, öğrenci
psikolojisi değişmez. Bir sürü zaman ve para harcayarak
ta oralara gidilir, ne yazık ki dil öğrenme disiplini
bozulur ve insanlar, Türkiye’de çok daha ucuza
öğrenecekleri İngilizceyi, çok daha pahalıya yine
öğrenemezler. Önemli olan, nerede öğrendiğin değil,
niyetinin ve yeteneğinin olup olmadığı ve çalışma
disiplininin olup olmadığıdır.
Dil bilimcilerin yaptıkları araştırmaya göre, bir
dili öğrenmek için, geçmişte ne kadar çalışıldığı önemli
değildir. En iyi öğrenme yolu, o dilin konuşulduğu kültür
içinde yaşamaktır. Yurt dışına gittiğinizde, ilk bir ay
anlamak ve anlaşılmaya çalışmayla geçecektir. İlk
günlerinizde ve bazen haftalar alan bir sürede,
konuşulanları anlamakta zorlanacak konuşmalara
katılmakta çekimser kalacaksınız. Konuşulanların ne
kadarını anladığınız önemli değil. Kelimelerden çok,
olaylara odaklandığınız takdirde kelime haznenizden de
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bildiğiniz kelimeleri art arda ekleyince, konuşulan
konudaki ana fikri anlamanız çok zor olmayacaktır. Size
sorulan sorularda anlamadığınız bir şey olursa, soruyu
tekrarlatmaktan veya bir kez daha başka bir yoldan
sorulmasını rica etmekten çekinmeyin. Yanlış yapmaktan
korkmayın; dil öğrenmek için yurt dışına çıkıyorsunuz.
İlk haftalarda, dili öğrendiğiniz hissine
kapılacaksınız. Ancak bu, büyük bir yanılgıdır.
Öğrendiğiniz dil ile birlikte, kültürel farkları anlamaya,
öğrenmeye başlayacaksınız. Öğrendiğiniz şey esasen
kültürdür ve sizi, “dili öğrendim” yanılgısına
sürükleyecektir. Aslında öğrendiğiniz, o insanların
nerede gülüp nerede ağladığını anlamaktır. Hangi
duygularını hangi surat ifadesiyle, hangi sözcüklerle
anlattıklarını anlamaya başlamışsınızdır. Denemesi size
kalmış, örneğin sinirli bir yabancıyı aynı kelimelerle
taklit etmeye çalışın.
İlk haftaları aştıktan sonra, yurt özlemi
duyacaksınız. Bunun temel nedenlerinden birisi,
gittiğiniz ülkede sizi heyecanlandıracak, oyalayacak bir
şeyin kalmamış olduğunu düşünmenizdir. Diğer taraftan,
dilde hedeflediğiniz yere geldiğinizi düşünmeye
başlamışsınızdır. Sonraki haftalarda ise, yabancı dilin
inceliklerini, içinde bulunduğunuz kültürün inceliklerini
öğrenmeye başlayarak gerçek arkadaşlıklar, gerçek
dostluklar kurma aşamasına geleceksiniz. Sonraki her ay,
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dil bilginizi geliştireceğiniz, ana dili İngilizce olan
arkadaşlarınızla kelime bilgilerinizi tazeleyeceğiniz
süreçtir.
Dil öğrenme süreci hiç bitmemelidir. Yani bir
şekilde İngilizce kitap okumaya çalışmak, filmler
seyretmek, arkadaşlarınızla bağınızı koparmamanız
önemlidir.
İngilizce öğrenme sürecinizi hızlandırmak için
mutlaka günlük gazete okuyun, başlangıçta sürekli sözlük
kullanmak size sıkıcı gelebilir; ancak zaman geçtikçe
kelime hazinenizin geliştiğini ve sözlüğe daha az
gereksinim duyduğunuzu fark edeceksiniz. Günlük
gazete okumak, ayrıca size gündemi takip etme
dolayısıyla güncel olaylar ile ilgili sosyal diyaloglara
katılabilme avantajını da sağlayacaktır.
Özellikle yolda kaybettiğiniz zamanları, radyo
dinleyerek değerlendirebilirsiniz. BBC 4 gibi müzik
yayını
olmayan radyo
kanalları hem
kulak
dolgunluğunun oluşmasında hem de aksana aşinalık
kazanma konusunda yardımcı olacaktır. Başlangıçta,
konuşulanların çok azını anlayabiliyorken, zaman
ilerledikçe anlama oranınızın arttığını fark edeceksiniz.
TV izlerken, işitme engelliler için teleteks yayınından
altyazıları açarak, konuşmaları daha rahat takip
edebilirsiniz.
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Kendi seviyenize uygun hikâye kitapları ve
romanlar okuyun. Bu kitaplar; temel, orta ya da ileri
seviyede İngilizce bilgisi olanlara özel olarak, farklı
seviyelerde
hazırlanmıştır.
Öğrendiğiniz
gramer
yapılarını, gündelik konuşmalara uygulama konusundaki
becerinizi artıracaktır.
Özellikle orta seviyeden itibaren mutlaka sadece
İngilizce-İngilizce sözlük kullanın. İngilizce-İngilizce
sözlükler, bir kelimenin farklı anlamları ile birlikte,
cümle içinde nasıl kullanıldığına dair de örnekler
içermektedir. Aynı zamanda, kelimenin hangi zarflar ile
birlikte kullanıldığı, geçmiş zamanları da yer almaktadır.
Genellikle bir kelimeyi kullanabilmek için, anlamını
bilmek yeterli olmamaktadır. Dolayısıyla öğrendiğiniz
her yeni kelimeyi, bir İngilizce-İngilizce sözlükten
çalışmanızı tavsiye ederiz.
Yurt dışında iken, ana dil olarak İngilizcenin
konuşulduğu bir sosyal ortamda bulunuyor olmanın
avantajlarını, uçaktan indiğimiz andan itibaren sonuna
kadar değerlendirebilmeliyiz. Alışveriş yaparken, bir
toplu taşıma aracında seyahat ederken, bir müzeyi
gezerken, her fırsatta görevlilerle diyalog kurmanızı, soru
sormanızı, karşınıza çıkan her şeyi okumanızı, her
anonsu dinlemenizi tavsiye ederiz.
Sosyal hayatınızdaki dışa dönüklüğünüz, İngilizce
öğrenme hızınızı ciddi ölçüde etkileyecektir. Sadece
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gramer kitapları okuyarak çok fazla yol katedemezsiniz.
Yüzmeyle ilgili bir sürü kitap okuyup, anlamış ama hiç
suya girmemiş olan biri nasıl yüzme bildiğini iddia
edemezse, siz de bir dili kullanmadığınız sürece asla
öğrenemezsiniz. İngilizce konuşurken yanlış yapmaktan
çekinmeyin ya da sürekli kendinizi, en iyi bildiğiniz
kalıplarla ifade etmeye çalışmayın. Yeni öğrendiğiniz
şeyleri mutlaka dilinize adapte etmeye gayret edin. Yeni
kullanmaya başladığınız kalıplarda sürekli yanlış
yapsanız da yılmayın. Sonunda bu kalıpların dilinize
yerleştiğini göreceksiniz. Yurt dışında iken bütün
çevrenizden sürekli bir şeyler öğreniyor olacağınız için,
bu hızlı bilgi akışı içinde kullanmadığınız şeyleri
unutabilirsiniz. Özellikle ana dili İngilizce olan insanlarla
konuşurken, kullandıkları yapılara, kelimelere, neyi ne
şekilde ifade ettiklerine çok dikkat edin. Çoğunlukla
insanları, cümle içinde yakaladığınız bir kelimeden ya da
mimiklerinden bile anlayabilirsiniz; ancak dikkatli
dinleyerek, kullanılan yapıları ayırt ederek hafızanıza
almaya çalışmanız, öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.
Türkçe konuşlan sosyal ortamlardan ve Türk
arkadaş çevrelerinden uzak olmak; İngilizce düşünmeye
başlayabilmek ve sadece İngilizceye konsantre olabilmek
açısından çok önemlidir. Okuldan arta kalan
zamanlarınızda sürekli devam ettiğiniz, ana dili İngilizce
olan insanlarla tanışabileceğiniz bir sosyal ortamınızın
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olması çok önemlidir. Bu, kendi ilgi alanınıza yönelik bir
spor ya da sanat faaliyeti olabilir. Veya sosyal bir
organizasyonda gönüllü çalışmalara katılabilirsiniz.
Bir dili, sadece o dilin konuşulduğu ülkede
bulunarak kendiliğinden öğrenemeyeceğinizi, yine her
şeyin sizin çabanızla ve performansınızla ilgili olduğunu
unutmayın. Önemli ölçülerde para ve zaman yatırımı
yaptığınız yurt dışı eğitiminiz sırasında, zamanınızı asla
boşa harcamayın ve süreci en verimli değerlendirmeye
çalışın.
Gelmeden önce IELTS, TOEFL gibi uluslararası
geçerliliği olan sınavlardan birine girmenizi tavsiye
ederiz. Ayrıca İş İngilizcesi, Turizm İngilizcesi,
Akademik İngilizce gibi özel alanlara yönelik de dil
çalışması yapabilirsiniz.
Gazeteci-Yazar Can Ataklı, İngilizceyi nasıl
öğrendi?
“İstanbul Erkek Lisesi’nde okudum. Almanca
vardı okulda ama ben öğrenemedim. Herhâlde benim
öğrenememe kabiliyetim var! Orta sonda kaldım hem de
Almancadan. Alman bir hoca vardı, benim aksanım için,
‘Yahudi gibi Almanca konuşuyorsun.’ dedi, öfkelendim
tabii. Psikolojik sorun yarattı böylece. Hoca beni
soğutmuş oldu. Sonra bir kompozisyon sınavımız vardı.
Konu veriliyor, biz devamını getiriyoruz. Konu:
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Boğaz´da trafik kazası… Ben başladım yazmaya, araba
140 km süratle giderken Boğaz’dan uçtu, falan. O
zamanlar sınav kâğıtlarına öğrencilerin adları kapalı
olarak bakılıyordu. Hoca, bütün sınıfın ortasında,
‘Aptalın teki, Boğaz’da arabaya 140 km hız yaptırmış,
çok mantıksız buldum, onu bıraktım.’ dedi. Daha 12-13
yaşındayım, o da beni soğuttu. Almancaya küstüm. Sonra
aklım başıma geldi, lisan öğrenmeden olmaz. İngilizce
öğrenmeye başladım. Kasetler aldım. İşim dolayısıyla
gece çalışıyordum. Güngör Mengi ile sabah erkenden
saat yedide, yarı uykulu bir hâlde ders aldık. Şu an
İngilizcem, akademik düzeyde asla değil, ama yurt dışına
çıktığımda konuşabiliyorum. Kitap okumaya, siyasi bir
tartışmaya girmeye yetmiyor.
Çin, Rusya; kabak çiçeği gibi açılıyor, gelecekte
bu diller önem kazanabilir. Ben bekliyorum, daha
doğrusu hayal ediyorum. İnsan beynine çip koyacaklar,
38 dil birden öğreneceksin.”6
7. Yabancı dil öğrenirken altyazılı filmler
seyretmek iyidir!
Eğer altyazısı Türkçe ise değildir. En güzeli,
İngilizce filmi, İngilizce altyazı ile seyretmektir. Öbür
türlü, anlamını takip edeyim derken, asıl İngilizce
6
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diyaloglar kaçırılır. Zaten 20-30 İngilizce filmden sonra
anlama gücünüzün geliştiğini görünce, Türkçe altyazıyı
kıyamete kadar bırakacaksınız.
Film seyretmek, kelime haznenizi artırır, gramer
bilginizin bilgi olmaktan çıkıp beceriye dönüşmesini
sağlar. Ayıca filmlerden edinebileceğiniz en önemli şey,
dili doğru bir şekilde kullanmaktır. Film seyrettikçe veya
o dilde okudukça ve ses dosyaları dinledikçe ifadeleriniz
“orijinalleşmeye” başlar, yani Amerikalılar veya
İngilizler gibi, aslına uygun konuşmaya başlarsınız.
Elbette İngilizce konuşurken İngiliz veya Amerikalı
olmadığınız anlaşılacaktır. Ama konuşmalarınız, sizinle
aynı seviyede kelime haznesine sahip olmalarına rağmen
filmlerden ve diğer kaynaklardan yararlanmayan
kişilerden daha doğal ve akıcı olur. Bu da sizin için bir
fark demektir. Yabancı kültürü de tanıdığınızdan,
kendinizi daha kolay, daha doğal ve sözü dolaştırmadan,
kısa yoldan ifade edebilirsiniz.
Dil öğrenme yeteneğinin gelişmiş olduğunu
sandığınız insanlar; konuşma, yazma, dinleme ve tekrar
alışkanlıklarını disiplinli ve sistematik olarak yapmış
kişilerdir. Dil öğrenme yeteneği, yoktan var olan bir
yetenek değildir. Dil yeteneği farklı zekâlarda, farklı
hızlardadır ama ortalama aynı aksiyonları yapmaktan
geçer. Çok zeki olmak, bu süreci sadece hızlandırır.
Düzenli dinleme, yazma, okuma ve konuşma, yani
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sistematik tekrar, her türlü zekâ düzeyi için yapılması
gereken aksiyonlardır. Dil öğrenme yeteneği herkeste
vardır ve kesinlikle geliştirilebilir bir mekanizmadır.
İngilizce altyazılı filmler izleyin. Ama film
izlerken benim sizlere tavsiyem, elinize bir parça kâğıt
alın ve kısa notlar alın. Gerekirse filmi durdurun,
dikkatinizi çeken ifadeyi not edin. Film boyunca ihtiyaç
duyuyorsanız onlarca kez durdurun, not alın ve yolunuza
devam edin. Bu, İngilizcesi belli bir seviyenin üzerindeki
öğrenciler için çok ama çok yararlı bir tekniktir, ama
bunun yanında diğer öğrenci gruplarında da oldukça işe
yaramaktadır. Buna ek olarak, onlarca yabancı dizi
arasından kendinize bir tanesini seçebilir ve bu tekniği
yine uygulayabilirsiniz. Unutmayın; ne olursa olsun
moralinizi bozmayın, “Ben bir şey anlamıyorum.” deyip
bu işten vazgeçmeyin. İnatla izlemeye ve not almaya
devam edin. Bu arada altyazı takip etmek, bir şekilde
farklı kelimelerin telaffuz edilmesinde size çok fayda
sağlar. Bunu, izlediğiniz ilk birkaç filmin ardından,
mucizevi bir şekilde anlamasanız da sonra faydasını
göreceksiniz.
İngilizce öğrenenlerin, diğer dilleri öğrenenlere
göre büyük bir avantajı vardır. O da İngilizce filmlerin
çok olması ve rahat ulaşılabilmesidir. Eğer İngilizce
öğreniyorsanız, neden filmleri İngilizce dilinde
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izlemiyorsunuz? İngilizce film izleyerek, hem eğlenebilir
ve hem de İngilizce öğrenebilirsiniz.
Film izlemekten hoşlanıyorsanız, orijinal dilinde
film izlemenin, dublajlı film izlemekten daha iyi
olduğunu bilirsiniz. Dublajlı bir film, asla orijinalinin
yerini tutamaz. Neden? Çünkü orijinal versiyonda,
oyuncuların sesi gerçektir. Her şey, tıpkı yönetmenin
hayal ettiği gibidir.
Film izleyerek İngilizce öğrenirken, bir sürü
günlük ve gerçek İngilizce cümlesi dinlersiniz. Sonra
onları kopyalarsınız ve daha sonra, İngilizce
öğrenmenizin gayesi olan, kendi cümlelerinizi kurmaya
başlarsınız. Tıpkı kitap okumak gibi; altyazılı filmler
izlemek, İngilizce öğrenmek için harika bir yoldur.
Elbette kitap okuyarak İngilizce öğrenmekle, film
izleyerek öğrenmek arasında önemli farklar vardır.
Kitaplarla, yerli konuşmacıların nasıl yazdığını
öğrenirsiniz. Filmlerle, onların nasıl konuştuğunu
öğrenirsiniz.
Hangi
kelimeleri
kullandıklarını
öğrenirsiniz. Yerli konuşmacılar, konuşurken genellikle
bir kitapta bulamayacağınız kelimeleri, deyimleri ve
phraseleri (kelime gruplarını) kullanırlar. Konuşma dili,
kitap dilinden farklıdır.
Pek çok filmde diyaloglar, günlük ve gerçek
İngilizce konuşmalar gibidir. Filmler ayrıca, sözlüklerde
henüz olmayan argo kelimeler öğrenmenizi sağlar.
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İngilizce
kelimeleri
nasıl
söylediklerini
öğrenirsiniz. Filmler, sadece gramer ve kelime bilginizi
değil, telaffuz becerinizi de geliştirir. Amerikalıları ya da
İngilizleri sıkça dinlerseniz onlar gibi konuşmayı
öğrenirsiniz.
Konuşma dilini anlamayı öğrenirsiniz. Filmler,
yerli konuşmacılar için yapılır, İngilizce öğrenenler için
değil. Yani oyuncular, tıpkı günlük hayatta konuştukları
gibi hızlı konuşurlar.
Altyazılı filmler, İngilizce öğrenmek için
harikadır ama onları doğru kullanmalısınız. İngilizce bir
filmin tamamını izlemeyin. Onu anlamazsınız ve bu
yüzden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Her hafta sadece bir
sahneyi ya da parçayı seyredin (belki 2-3 dakikalık
bölüm olarak). Şu yolu izleyin:
 Sahneyi, İngilizce altyazılı olarak izleyin.
Durdurun. Yeni kelimelerin anlamlarını
öğrenmek için bir sözlük kullanın. Yeni
cümleleri bir defter oluşturup oraya yazın.
 Sahneyi birkaç kez İngilizce altyazıyla, bu
sefer durdurmadan dinleyin.
 Sahneyi birkaç kere altyazısız olarak
dinleyin.
 Bu aşamaları bir hafta boyunca
tekrarlayın.
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İkinci hafta, bir sonraki bölüme ya da sahneye
geçin ve yine tekrarlayın. Bir filmi bitirmek, çok uzun
zamanınızı alacak. Hiç sorun değil, çünkü anlamanızı ve
konuşmanızı çok hızlı ilerleteceksiniz.
Bunların yanında, her ne izleyecekseniz bunun bir
seri olmasını tavsiye ederiz. Mesela Lost, Prison Break,
Fringe vb. diziler, oldukça uzun serilerdir ve sürükleyici
olduklarını kabul edersek, bu aktivite, sizin için daha
keyifli ve bunun sonucunda da istikrarlı bir hâle gelebilir.
Görerek, işiterek İngilizce öğreneceksiniz. İngilizce
öğrenmeye yeni başladıysanız, kendinize biraz zaman
verin. Birkaç saat bu şekilde video izleyip bir beklenti
içerisine girmek, sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Uzun
vadede, İngilizce kelime dağarcığınızda gözle görülür bir
ilerleme kaydedebilirsiniz. Kulak dolgunluğu kazanabilir,
cümle yapılarını benimsemeye başlayabilirsiniz.
Ünlü iş adamı İshak Alaton, İngilizceyi nasıl
öğrendi?
“Ben, ilk ve ortaokulu Şişli Terakki’de okudum.
1942 yılında, babamın sıra dışı bir olayı oldu. ‘Varlık
vergisi’ geldi. Babam, bu varlık vergisini ödeyemedi,
iflas etti, Aşkale’ye gitti ve bizim de hayatımız değişti.
Beni Şişli Terakki’den aldılar. Daha ucuz bir okul olan
St. Michel Lisesi’ne koydular ve dört yıl boyunca
Fransızca öğrendim. 1945 yılında savaş bitti, ben St.
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Michel’den mezun oldum. Hemen çalışmaya başladım.
1948’de askere gittim. O zaman gayrimüslimlere, yedek
subay olma hakkı ilk defa tanınmıştı. Ben de Mamak’ta
altı ay yedek subay okuluna gittim. Mezun olmadan iki
hafta önce bir yüzbaşı sınıfa girdi, ‘Yabancı lisan bilen
kimler?’ dedi. Yüz kişilik sınıfta üç kişi el kaldırdı.
Bizlerin isimlerini aldı ve çıktı. Polatlı Topçu Okulu’na
beni, Tercüman Asteğmen olarak yolladılar. Oraya
vardığımda beni Binbaşı Harloff’un yanına götürdüler.
Amerikalı subay Harloff, benimle İngilizce konuşmaya
başladı. O İngilizce konuşunca benim İngilizce değil de
Fransızca bildiğimi anladı ve başından kaynar sular
döküldü. Sınıfa giren yüzbaşı, yabancı dil eşittir sadece
İngilizce olarak düşünmüş olmalı. Kabahat bende değil.
Ben de Amerikalı subaya, yarı İngilizce yarı
Fransızca şunu anlattım:
‘İki yol var; ya beni kovarsın, Ankara’ya geri
giderim ve oradan yeni birisinin gelmesi 6-8 hafta sürer
veya bana İngilizce öğretirsin.’
Adam önce afalladı, sonra bana inandı. Dört
hafta, bu adam bana, sabah sekizde okunacak malzeme
veriyor ve her saat başı beş dakika beni imtihan ediyordu.
Binbaşı Harloff’un, toplantılarda İngilizce verdiği
dersleri Türkçeye çevirerek tercümanlık yapmaya
başladım. O zamandan beri İngilizceyi devamlı olarak
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okudum ve geliştirdim. İngilizce bugün, iyi bildiğim
lisanlardan biridir.”7
8. Yabancı dil öğrenmek çok para gerektirir!
Tek kuruş vermeden ya da yüz lira gibi bir
parayla eğitim materyali alarak dil öğrenen çok insan
tanıyorum. Pahalı kursları, pahalı kitapları bırakın; web
siteleri, akıllı telefon uygulamaları, film, gazete, kitap
gibi yardımcı yöntemlerle öğrenin, paranız cebinizde
kalsın.
“İngilizce öğrenmek istiyorum.” diyen herkesin
dikkatle okumasını tavsiye ediyorum. İngilizce
öğrenmek, ciddi manada çaba ve zaman ayırmayı
gerektirir. Ne kadar az zaman ayırırsanız, yeni konuları
ve yapıları öğrenmeniz de gecikir. Eğer zaman
ayıramayacak durumdaysanız, şu an, sizin adınıza,
İngilizce öğrenmek için doğru zaman değil demektir.
Günde en az bir ya da iki saatinizi İngilizce
öğrenmek için harcamalısınız. Kendinize bir İngilizce
öğrenme programı hazırlayın ve bu programdan
sapmadan ilerlemeye çalışın. Burada mesele, olaydan
soğumamaktır. Maalesef süreklilik gösteren, tekrar
gerektiren konularda pek başarılı olmadığımızı
biliyorum.
Bunu
kolaylaştıracak
yöntemler
7
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geliştirmeliyiz. Sıkıcı uygulamalardan ziyade, sürekli
uygulanabilir ve başarıya götüren yöntemleri tercih
etmeliyiz.
İngilizce öğrenme sürecine, en temel konularla
başlayın; numaralar, alfabe, haftanın günleri gibi. Temel
kelime bilgisini öğrenin. İngilizce gramer öğrenmek, tek
başına yeterli değildir. Belli konuları öğrendikten sonra
okuma, yazma, dinleme ve konuşma pratikleri yapmak
gerekmektedir. Öğrendiğiniz her şeyi bir kenara not alın.
Bu, zaman zaman geriye dönüp, neler öğrendiğinizi
kontrol etmenizi sağlayacaktır.
Mümkün olduğunca İngilizce ile ilgili olmaya
çalışın. İngilizce öğrenme programına ara vermemeye
çalışın. Elinizde her zaman bir kitap, dergi, gazete gibi
bir materyal
bulunsun.
İngilizce çizgi
film
seyredebilirsiniz. Çizgi filmler, çocuklara yönelik
olduğundan, İngilizce kelime telaffuzları diğer TV
programlarına göre daha anlaşılırdır. İngilizce altyazılı
filmler seyredebilir, İngilizce şarkı dinleyebilirsiniz.
İngilizce makaleler yazmaya çalışın. İlk başta paragraf
yazın, sonra da makaleler yazın. Bu anlamda İngilizce
günlük
tutabilirsiniz.
Arkadaşlarınızla
İngilizce
konuşmaya çalışın. İnternetten İngilizce konuşma
diyalogları bulun ve bunları kendinize uyarlayın. Hata
yapmaktan çekinmeyin, çünkü konuşmak, İngilizcenizi
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geliştirmeniz açısından çok önemlidir. Konuşurken
İngilizce düşünmeyi de öğrenirsiniz.
Okumak, size yeni kelimeler öğrenme fırsatı
sunar. Yeni kelimelerle karşılaştığınızda, kelimelerin
anlamlarını bir kenara not edin. Mümkün olduğunda
İngilizce-İngilizce sözlük kullanmaya gayret gösterin.
Okuduğunuz sürece elinizin altında sözlük bulunsun.
Okudukça kelimelerin değişik kullanım yönlerini de
görmüş olursunuz. Okuyacağınız materyali seviyenize
göre seçin. Size ağır gelen bir kitabı okumak, hiç
mantıklı değildir. Bu durum, okuma isteğinize azaltabilir.
Sizlere tavsiyem, İngilizcesi çok düzgün
şarkıcıların şarkılarını, sözleri ile birlikte takip
etmenizdir. Bu şekilde, yeni kelimeler öğrenmiş
olursunuz. Şarkıları dinlerken “listening-dinleme” pratiği
yapmış olur, sözlerini okurken de “reading-okuma”
pratiği yapmış olursunuz. Ayrıca yeni kelimeler de
öğrenmiş olursunuz. Bunların yanında kelimelerin
telaffuzlarını da öğrenirsiniz.
Öğrenme süreci içinde ne kadar yol aldığınızı
öğrenmenin yolu, test çözmektir. Okuldaki sınavlar gibi
elinize İngilizce testleri alın ve çözmeye çalışın.
Çözdüğünüz testler, bildiğiniz konularla ilgili olsun. Bu
şekilde, hangi konuda eksiğiniz olduğunu da görmüş
olursunuz.
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İnterneti kullanarak İngilizce öğrenme yöntemi
diyebileceğimiz “online İngilizce öğrenme”, internetin bu
kadar yaygın olduğu günümüzde, ihmal edilmemesi
gereken bir araçtır. İnternetten İngilizce öğrenme
konusunda pek çok kaynak bulabilirsiniz. Radyo
dinleyebilir, gazete okuyabilir, başkalarının İngilizce
öğrenme
konusundaki
tecrübelerinden
faydalanabilirsiniz. Sitelerde yer alan konu anlatımlarını
takip edin.
Ülkemizdeki birçok kişi için, İngilizce bilmek
elzem hâle gelmiştir. Bu bağlamda, bütçemizi
zorlamadan, evimizde, internetin karşısına geçip İngilizce
öğrenebiliriz.
Gördüğünüz gibi, eğer İngilizce öğrenmek
istiyorsanız, öğrenirsiniz. Öğrenmek istemiyorsanız da
bahaneleriniz çok olur. İşte, bütçenizi zorlamadan hatta
hiç para harcamadan bile İngilizce öğrenmeniz mümkün.
Gerçekte, en basitinden ve masrafsızından
İngilizce öğrenmek için, ihtiyacınız olan iki şey var:
Sözlük ve hikâye kitabı. Birkaç tane hikâye kitabı
almalısınız. Bir kütüphaneden ya da bir arkadaşınızdan
temin edebilirsiniz. Ya da internetten e-kitaplar
edinebilirsiniz. Yalnız, alacağınız kitaplar basitleştirilmiş
hikâye kitapları olmalı. Birinci seviye kitaplardan
başlamalısınız. Birinci seviyede kelime sayısı 250 veya
300
olarak
sınırlandırılıyor.
Bu
kitapların
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basitleştirilmesinde pek çok ayrıntıyı dikkate alıyorlar.
Cümle yapıları sadeleştiriliyor, kullanılan dil bilgisi
yapıları (örneğin fiil çekimleri) basitleştiriliyor, ayrıca
kelime sayısı sınırlandırılırken, kullanılan kelimelerin
kolay ve yaygın kelimeler olması dikkate alınıyor. Buna
benzer bir kitapla başlamalısınız. Her seviyeden en az beş
kitap okumalısınız. Yani 250 kelimelik beş kitap, sonra
500, 750 ve 1000 kelimelik yine beşer kitap
okumalısınız. Bunlar 120-150 sayfa arası kısa kitaplar.
2500 kelimelik kitapları rahatça okuyacak düzeye
gelinceye kadar okumalısınız.
Okurken, her yeni kelimeyi sanki para bulmuş
gibi özenle ve heyecanla karşılamalısınız. Sanki 100
kelime öğrenince bütün İngilizceyi öğrenecekmiş gibi her
kelimeye özen göstermelisiniz. Kelimelerin telaffuzlarını
aklınızdan uydurup, bu konuya takılmadan devam edin.
Zamanla, doğrusuyla karşılaştıkça düzelecek bu gibi
ayrıntılar. Kitapları okurken, kitap dünyasında
takılmadan akıp
gitmelisiniz. Hatta sonradan,
telaffuzunun çok farklı olduğunu fark ettiğin kelimelerde
sürpriz faktörü yüzünden, o kelimenin telaffuzu daha
kalıcı olarak aklına yerleşiyor. Yani yaptığın hatalar da
öğrenmene faydalı olacak.
Mutlaka normal bir sözlük kullanmayı tavsiye
ediyoruz. Elektronik sözlüklerde veya bilgisayarda
okurken, tıklama ile çalışan sözlüklerde kelimelerin
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yazılışına çok dikkat etmeden de geçiştirebilirsin. Oysa
sözlük çalışması yaparken kelimelerle daha çok
ilgilenmek gerekiyor. Kelimeleri, karşılaştığın insanlar
gibi düşünebilirsin. Bireysel bir yaşanmışlığın olan
insanların yüzlerini hatırlama ihtimalin daha yüksek.
Kelimelerle de yaşanmışlıklar yaratmak gerekiyor.
Örneğin “extraordinary” kelimesine normal bir sözlükten
bakarken, yazımına dikkatlice bakman lazım.
İlk altı ay içinde hikâye kitaplarını ardı ardına
devirmeniz gerekiyor. Dil bilgisi ile dikkat dağıtıp ritim
bozukluğu yaratmamalısınız. Edebiyat âleminin kuytu
köşelerinde gezinmekten yorgun düşmeli, Sherlock
Holmes ile heyecanlanıp, Charles Dickens ile
sakinleşmelisiniz. Okuduğunuz hikâyeler kafanızda
gezinirken, elinizden düşmeyen sözlük, kullanılmaktan
eskimeli. Hiç gramer bilmemek; hikâyeleri okumaya,
sevmeye ve yüzde seksenini anlamaya engel değil. Aylar
sonra yavaş yavaş gramer çalışmaya başlayınca ise, o
zaman artık tanıdık sularda yüzüyor olacaksın. Gramer
sana, motivasyon kırıcı gelmeyecek.
İngilizce, Türkçeden çok farklı bir dildir. Cümle
içinde özne ve yüklemin yerleri tamamen ters
yerlerdedir. Üstelik öğelerin cümle içinde sıralanışları ile
cümleye anlam katabiliyorlar. Örneğin özne ve nesneyi
cümle içindeki yerine göre belirleyebiliyorlar. Bizde
sıralanış, cümleye anlam katmada neredeyse etkisizdir.
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Öğelerin yerini değiştirsen bile anlam korunur. Zaten o
nedenle, var olmayan bu ilişkiyi sağlamak için çok sayıda
ek kullanmamız gerekiyor. “Have you seen Ahmet?”
derken, “Ahmet” kelimesini sona koyarak, cümlenin
nesnesi yapıyorsun. Yani bir kelimeyi cümlenin belli bir
yerine koyduğun için nesne oluyor. Oysa Türkçede bunu
“i” eki ile yapıyoruz. Buna benzer nedenlerle, İngilizce
öğrenen Türklerin bir kısmı, İngilizce ile savaşarak ve
onu, Türkçenin kalıplarına benzetmeye çalışarak
anlamayı deniyorlar. O şekilde zor öğrenirsin. Cümle
yapılarına aşinalık kazanmak için, benim tavsiyem o
nedenle çok basit. Erken aşamalarda gramer çalışmamayı
ve bolca okumayı tavsiye ediyorum.
Yazılı dilin sözlü dile karşı büyük bir üstünlüğü
var. Yazılı dil, sözlü dil gibi kuralsızlıklar içermez.
Üstelik bütünlüğü olan hikâyelerde, öğrenilen yeni
kelimeler, hikâye ile özdeşleşip kalıcılık kazanıyor.
Ayrıca sözlü dil, yazılı dil kadar zengin değildir. Yazılı
dilde çok daha fazla kelime var.
Gramer konusunu fazla abartmaya gerek yok,
ancak çok kaliteli bir tane kitapla, konuların tamamını
orta düzeyde işlemek gerekir. Telaffuzlar konusunda, dil
öğrenen pek çok kişinin gereksiz yere çok emek ve
zaman harcadığını görüyorum. Bence telaffuz konusu,
tamamen kendi hâline bırakılması gereken bir konu...
İngilizceyi, konuşmak için öğrenmeyin. Okumak ve
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anlamak için öğrenin. Konuşma, zaten zamanı gelince
kendiliğinden olgunlaşıyor.
Bedava İngilizce öğrenmek ister misiniz?
Evinizde, iş yerinizde, para harcayarak ya da
bedava, internet üzerinden ya da değişik yollarla
İngilizce öğrenebilir ya da var olan bilgilerinizin
seviyesini
artırabilirsiniz.
İşte
size,
İngilizce
konuşulmayan bir ülkede İngilizce öğrenmek için, en iyi
10 yolu sıralamak istiyorum:
1. İnternet, sizin bu konudaki en iyi yardımcınız
olmalıdır. İnternetteki birçok kaynaktan ücretsiz bir
şekilde yararlanabilirsiniz. “ingilizcedelisi.com” sitesi de
bu amaçla yola çıkmış bir sitedir.
2. Orijinal sesiyle yabancı filmler izleyebilirsiniz.
3. Kendi sesinizi kaydedin. Bu yöntemle,
sesinizin karşı taraftan nasıl duyulduğunu anlama fırsatı
bulursunuz. Eğer sesinizi anlaşılır bulmuyorsanız, onu
düzeltmeye çalışın ve yeniden denemeler yapın. Hata
yaptığınız noktaları göreceksiniz.
4. İngilizce şarkıları dinleyin ve anlamaya çalışın.
Anladığınız cümleleri ya da kelimeleri not alabilir ve
daha sonra da şarkının orijinal metnine bakarak,
nerelerde yanlışlar yaptığınızı görebilirsiniz.
5. Etrafınızda birçok İngilizce materyal
bulundurmaya çalışın. Filmler, ders kitapları, müzikler,
dergiler vs. Yolculuk ederken dergi ya da basit hikâyeleri
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okuyabilirsiniz. Böylelikle, her zaman İngilizcenizi taze
tutmuş olursunuz.
6. Arkadaşlarınıza İngilizce öğretmeyi deneyin.
Bu şekilde hem siz konuları tekrar etmiş olursunuz hem
de arkadaşlarınıza faydanız dokunmuş olur. Tekrar
etmek, ne öğrenirseniz öğrenin, çok önemlidir.
7. Eğer bir kelimenin anlamını bilmiyorsanız, bu
kelimenin anlamını İngilizce olarak araştırın. Bu şekilde,
yeni kelimeler öğrenmiş olursunuz. Bunu her kelime için
yapmanız zor olabilir ama günde iki kelime de olsa
uygulamanızda çok büyük yarar var.
8. İngilizce günlük yazmaya çalışın. Basit
cümleler kullanın. O gün neler olduğundan söz edin,
havadan sudan bahsedin.
9. Öğrendiğiniz kelimelerin eş anlamlılarını
bulun. Bunu yapmak için babylon sözlüğünü yüklemeniz
ve oradan oxford’un eş anlamlılar sözlüğünü indirmeniz
yeterli. Böylelikle, bir anlamın başka hangi kelimelerle
ifade edilebileceğini öğrenirsiniz. Bu sözlükte, bir
kelimenin eş anlamlılarını ve eş anlamlı kelimeyle ilgili
örnek bir cümle bulabilirsiniz.
10. İngilizce radyo dinleyin. Listening, yani
dinlemenizi geliştirmek için radyo dinlemek çok
önemlidir. TOEFL, IELTS gibi sınavların listening ve
speaking bölümlerinde başarılı olmak istiyorsanuz, radyo
dinleyin. Günde en az bir saat!
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Sanatçı Yılmaz Erdoğan, İngilizceyi nasıl
öğrendi?
“Ben, pek çok vatandaş gibi düz lise
İngilizcesiyle büyüdüm. Hani dostlar yabancı dil dersinde
görsün, müfredat fiyakalı dursun diye konmuş, Türkçe
konuşmanın komik biçimde yasaklandığı İngilizce
derslerinde, ‘dis iz e pensıl’ zamanlar geçirdim.
Tanıdığımız tek İngiliz sivilleri, Bay ve Bayan Brown’dı!
Bunlar, her ders deniz kenarına gidip, saçma bir piknik
yaparlardı. Yani bana, lise ve öncesi yabancı dil
eğitiminden, hiçbir işe yaramayacak bir kulak dolgunluğu
kalmıştı. Ben de sinema tutkumla İngilizce öğrenme
ihtiyacımı birleştirdim. İngilizce filmleri, İngilizce
altyazıyla seyrederek, kara düzen şeklinde öğrenmeye
çalıştım. Şimdiki durumum; yurt dışına gidince, ele güne
muhtaç olmadan tek başıma vakit geçirebilecek,
resepsiyonda gecenin geç vakti yiyecek bir şeyler
isteyebilecek kadar. En azından tek başıma gezebiliyor
ve aç kalmıyorum. Şimdi İngilizcemi geliştirmek için her
türlü yola başvuruyorum ve sanırım bir süreliğine yurt
dışında bir kursa gitmem gerekecek. İngilizce
yoksunluğu, benim için dilsizlikle eş değer. Ben dilsiz
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değilsem bile kekemeyim ve bundan kurtulmak için
çalışmaya devam ediyorum.”8
9. Yabancı dil nankördür, hemen unutulur!
Kedilere yaptığımız haksız ithamın bir benzerini
de İngilizceye yapmışız, öbür tarafta yakamıza
yapışacaklar. Yok böyle bir şey! İnsan, İngilizce
öğrenmek için uğraş veriyorsa elbet sonrasında da o dille
biraz haşır neşir olur. Film seyretmek, kitap okumak, web
sitelerini gezinmek bile, sizin o dille olan bağınızı canlı
tutmaya yeter.
Dil öğrenenler arasındaki yaygın olan, “dil
nankördür” görüşünün temelinde; yetişkinlerin, grameri
bilinçli olarak “öğrenme” hırsları yatmaktadır. Evet,
öğrenilen gramer bilgisi nankördür, edinilen ise sadık…
Grameri edinme ile öğrenme arasındaki fark, kayaya yazı
yazmak ile buza yazmak arasındaki fark gibidir. Kayaya
yazmak vakit alsa da kalıcılığı, buzdan çok daha uzun
süreli olacaktır. Edinim grubunun üstünlüğü, haftada yedi
saatlik gramer derslerinin etkinliğinden değil, yoğun
dinleme ve okuma deneyimlerinin sonucunda
geliştirdikleri
kalıcı
bilinçaltı
bilgisinden
kaynaklanmaktadır. Öğrenim grubunun başarısızlığının
altında yatan ise, hâlihazırda sahip oldukları doğal
8
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evrensel gramer bilgisini bir kenara bırakıp, yapay bir
gramer oluşturma teşebbüsleridir.
Bazı uzmanlar, açıklamalarında, “Bilgisayar
kullanmak, bisiklete binmek, bir dil konuşmak
unutulmaz, sadece tekrar hatırlanır.” demektedir.
Bir dili öğrenmenin en güzel yolu nasıl ki sürekli
konuşarak pratik yaparak, tekrar yaparak öğrenmek ise,
unutmamanın yolu da ufak tefek ama önemli pratiklerden
geçmektedir. Bir yabancı dilin kolay öğrenilmediği göz
önüne alınırsa; unutmamak veya hatırlamak için çaba sarf
etmek gerektiği, bir prensip olarak değerlendirilirse,
ömür boyu o yabancı dil kalıcı olur.
Bu
prensipler
listelenir
ve
bu
liste
gerçekleştirilirse kalıcılık sağlanır. Listede yer alacak
etkinlikler; tekrarlama, okuma, görme, işitme olarak
günlük küçük çabalarla yapıldığında, hedefine
ulaşılabilir. Her gün bir tane de olsa yabancı dilde haber
okumak, televizyondan veya internetten küçük bir film
izlemek, bir şarkı dinlemek ve bulmaca çözmek, kişide o
dilin hep var olmasını sağlar. Sonuç olarak; sürekli tekrar
etmek, yabancı dili unutturmaz. Ayrıca, bilinen yabancı
dili konuşmak için nedenler, fırsatlar bulunmalı,
yaratılmalıdır. O zaman, bu etkinlik daha zevkli bir hâle
gelir.
Bir dili öğrendikten sonra unutmamak için
yapmamız gereken en temel şey; o dilden asla
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kopmamaktır. Gerek konuşarak gerek yazarak gerekse
duyarak; hangi metodu tercih edersek edelim ama o
dilden asla uzaklaşmayalım. Hangi yöntem daha
faydalıdır diye sorarsanız, aslında bu tamamen size
bağlıdır. Benim tavsiyem, hobilerinizi ve kendi
tercihlerinizi göz önünde bulundurarak kendinize bir yol
çizmeniz.
Kitap okumayı çok mu seviyorsunuz? O hâlde
hemen o dilde bir kitap edinin ve bunu devam ettirmeyi
alışkanlık hâline getirin. Başlangıçta elbette kendi
dilinizde kitap okurken yakaladığınız okuma hızını
yakalayamazsınız, ancak bunu zamana yayar ve sürekli,
bildiğiniz yabancı dilde kitap okursanız, bir süre sonra
yakaladığınız hıza siz bile inanamayabilirsiniz. Yabancı
dilde kitap okurken size tavsiyem, asla Türkçe
düşünmeyin, Türkçeye çevirmeyin. Sesli de okusanız,
içinizden de okusanız, hep okuduğunuz dili seslendirin.
Bu da başta yavaş ilerlemenize sebep olacaktır ama bu
yöntemi kavradığınızda yabancı dilinizi geliştirmek için
de epey yol katetmiş olacaksınız.
Bu hususta, bilgi seviyeniz çok önemli. Bilgi
düzeyiniz çok düşükse, öğrenmeye devam etmelisiniz,
yaşamaya devam etmelisiniz. Dil öğreniminde, bir son
nokta koyma yeri yoktur. Başlamışsınızdır ve artık onu
hayatınız boyunca kullanırsınız, geliştirirsiniz. Bilginizi
geliştirmeye, dilden kopmamaya bakın. Kitap okumaktan
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hoşlanıyorsanız, önce çeşitli yayınevlerine ait
sadeleştirilmiş kitapları okuyun. Bu kitaplar, yayınevinin
anlayışına göre aşama aşama numaralandırılmıştır. Bu
kitaplar, genelde altı aşama olarak hazırlanmıştır. Önce
en düşük aşamayı seçin, bu kitapların toplam kaç
kelimeden
oluştuğu,
üzerlerinde
belirtilir.
Anlayabiliyorsanız bir sonraki aşamaya geçin. Hem
kültürünüzü hem de dilinizi bu şekilde geliştirmiş
olursunuz. Bu şekilde, bütün İngiliz edebiyatının
klasiklerini okuyabilirsiniz. Daha sonra, bu kitapları
anlamakta zorlanmıyorsanız, normal kitaplara geçiş
yapabilirsiniz. Tabii belirli bir aşamada takılıp kalırsanız,
dilinizi geliştirmeye bakın.
Dil öğreniminde, derin ve yüzeysel olmak üzere
iki tür öğrenmeden söz edilebilir. Yüzeysel öğrenme, kısa
süreli hedeflere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilir. Bu tür
bir öğrenme sürecinde oluşan öğrenmeler, daha sonra
büyük oranda unutulur. Yüzeysel öğrenme sürecinde
öğrenilen bilgi ile eski bilgiler arasında bağ kurulmaz ve
bu bilgiler, yaşamsal aktivitelerde pek kullanılmaz. Derin
öğrenme ise, öğrenilmiş yapılar arasında bağlar
kurulması yoluyla ve yaşamla bütünleştirilerek
gerçekleştirilen öğrenmedir. Bu tür bir öğrenmede birey,
daha uzun süreli hedeflere odaklanır ve öğrendiklerini,
yaşamsal aktivitelere aktarma hedefi güder.
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Yabancı dil eğitiminde görülen sorunlardan biri
de yüzeysel öğrenmelerle sınırlı kalan bir öğretimin
gerçekleşiyor olmasıdır. Ders kitaplarına sıkışmış bir
etkinlikler dizisi, yabancı dil eğitiminin hayatla bağını
koparmaktadır. Öğretmenin en önemli hedefi, kitapta
yazılı etkinlikleri gerçekleştirmek şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Ders kitabının içeriğinin, çocuğun yaşamını
yansıtıp yansıtmamasıyla pek ilgilenilmemektedir.
Yüzeysel öğrenmeye zemin hazırlayan bu öğretim şekli,
kısa süre sonra unutulan ve işe yaramaz bilgi yığınlarıyla
yüklü bir derse dönüşebilmektedir.
Oysa dil, hayatın merkezinde yer alan önemli bir
yaşamsal etkinliktir. Hayatın ayrılmaz bir parçasıdır.
Yaşamda kullanılarak öğrenilir ve geliştirilir. Derin
öğrenme için öğrencilerin, dili kendi yaşamlarıyla
bütünleştirmesi gerekir. Bunun için öğretimin, ders kitabı
eksenli olmaktan kurtarılması gerekmektedir. Yapılacak
aktiviteler, öğrencilerin dili basit yapılarla da olsa
kullanmasını sağlayıcı olmalıdır.
Öğrencilerin başka öğrenmeleriyle yeni yapıyı
bütünleştirebileceği aktiviteler sayesinde derin öğrenme
gerçekleşir. Bunun için öğrenme sürecinin, öğrencilerin
bildikleriyle başlatılması ve bu bütünleştirmeyi
sağlayacak bir organizasyonla devam etmesi gerekir.
Derste gerçekleştirilecek etkinliklerin, yaşamdan kesitler
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içerdiği oranda derin öğrenmeye zemin hazırlayacağı
söylenebilir.
Yabancı dil eğitiminde verilen eğitim içeriğinin,
öğrencinin yaşamında yer bulamaması, önemli sorunlar
arasındadır. Bu durumda, bireyin öğrenmesi için bir
ihtiyaç oluşmamaktadır. Gerçek yaşamda bu ihtiyacı
hissetmeyen öğrenci için oluşturulan yapay ihtiyaç
tanımlamaları, dışsal motivasyon sağlamaktadır. Merkezî
sınavlar, öğretmenlerin öğretim sürecinde verdiği notlar,
bu yapay ihtiyaç tanımlaması araçlarıdır. Bu tür araçlar,
görünürde çok katkı getirdiği izlenimi uyandırır.
Öğrenenlerin çok büyük birikimler elde ettikleri gibi
yanıltıcı bir görüntü sunar. Ancak sınav ertesi, her şey
kaybolmaya mahkûmdur. Çünkü tamamen yüzeysel
öğrenme gerçekleşmiştir. Dışsal motivasyon aracı olan
bu sınav günü sendromu, yüzeysel öğrenmelerle
sonuçlanır. Oysa derin öğrenmenin asıl kaynağı, içsel
motivasyondur.
İçsel motivasyon; bireyin, öğrenilmesi gerekene
gerçekten ihtiyaç duyarak ve bu ihtiyacını karşılamak
üzere öğrenmesini sağlar. Burada en önemli sorun,
gerçek ihtiyacın, öğrenen tarafından nasıl algılanacağıdır.
Çünkü daha önce de belirtildiği gibi, yabancı dili
öğrenenin, yaşamında çoğu kez doğrudan bir karşılığı
bulunmamakta ve birey, bu ihtiyacı hissetmemektedir.
Sorunun aşılması, bu noktada öğretmen becerisine ve
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yeterliliğine kalmaktadır. Yapacakları sınıf içi ve sınıf
dışı aktivitelerle, bu ihtiyacı hissetmelerini sağlayan
öğretmenler, yabancı dil eğitiminde önemli başarılar
yakalayabilmektedir.
Yabancı dil derslerinde monotonluk, öğrencilerin
sıkılmasına ve isteksizleşmesine neden olmaktadır. Oysa
keyifli ve güvenli ortamın, öğrenmenin temel tetikleyicisi
olduğu vurgusu, hümanist yaklaşımcılar ile beyin temelli
öğrenme kuramının temel varsayımları arasında yer
almakta, benzer şekilde öğrenen merkezli anlayışın
dayandığı kuramların tamamında bu ilkelerden söz
edilmektedir. Dil eğitiminde, bu ilkelerin uygulanması
yoluyla öğretimin gerçekleştirilmesi mümkündür. Çünkü
dil öğrenme ortamları, renkli ve keyifli duruma
getirilmeye en müsait öğrenme ortamlarıdır. Dilin renkli
dünyasını sınıfa taşımak yoluyla, keyifli bir öğrenme
ortamı oluşturulabilir. Bireyin özellikleri ve öğrenme
biçimlerine uygun bir öğrenme ortamı da buna destek
sağlayacaktır.
Öğrenme stili veya biçimi, bireyin öğrenirken
kullandığı ve en fazla keyif aldığı öğrenme yolu olarak
tanımlanabilir. Bireyler, çok farklı yollarla öğrenebilirler.
Ancak bu yollardan, kendisine uygun bir veya birkaçını
kullandığında verim, en üst düzeye çıkabilmekte ve en
fazla öğrenme hazzı duyabilmektedir. Türkiye’de bütün
derslerde en önemli sorunlardan biri, monoton geçen
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öğrenme sürecidir. Dil dersleri de genel anlamda bu
sorunun yoğun yaşandığı dersler arasındadır. Hemen her
gün aynı etkinliklerin yapıldığı derslerde neredeyse,
öğrenenler, süreci ezberlemişlerdir. “İlgili metni oku,
anlamı bilinmeyen kelimeleri bul, metin sorularını
cevapla, gramer kurallarına dön ve bolca gramer
egzersizi yap” şeklinde kitaba bağlı yürüyen bu
etkinlikler, farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için
bir eziyete dönüşebilmektedir. Sınıfta ortaya çıkan
disiplin sorunları ve sınıf yönetimini güçleştiren etkenler
de buradan kaynaklanmaktadır. Oysa yabancı dil
eğitiminde renkli ve farklı etkinlikler yapılarak, her
öğrenenin kendi öğrenme stiliyle öğrenebildiği bir sınıf
ortamı oluşturmak çok kolaydır. Çünkü dil, yaşamın her
kesitiyle
ve
her
türlü
yaşamsal
aktiviteyle
bütünleştirilebilecek bir beceridir. Bu renkli öğrenme
ortamı sağlandığında bireyler, keyif alarak ve daha
yüksek bir verimle öğrenebileceklerdir.
Dilin dört temel beceriye dayalı olduğu
bilinmektedir. Bunlar dinleme, konuşma, okuma ve
yazma becerileridir. Dilin öğrenilme düzeyi, bu becerileri
edinme düzeyine bağlıdır. Dört beceriden birindeki
yetersizlik, diğer becerilerin de gelişimini engeller.
Sadece okuyayım, anlayayım, yazmasam da olur veya
dinlemek önemli değil, konuşsam yeter gibi bir anlayışla,
dilin öğrenilmesi mümkün değildir. Beceriler kendi
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başlarına bağımsız olarak icra edilseler dahi diğer
beceriler olmadan belirli bir seviyenin üzerine çıkılması
mümkün olmamaktadır.
Beceri edinimi, akademik bilgi ediniminden farklı
bazı özelliklere sahiptir. Beceri edinimi, bilgi temeline
dayalı olmakla birlikte bilgi, beceri sahibi olmayı
garantilemez. Beceri edinimi için, bilinenlerin
uygulanması ve yaşamda yerini bulması gerekir.
Örneğin; yazma becerisi birçok kural ve bilgiye dayalı
olmakla birlikte, çok bilmenin, yazar olmak için yeterli
olmadığı bilinmektedir. Yazma becerisinin gelişmesinin
tek yolu, çok yazmaktan geçmektedir. Bu durum, araba
sürmeye benzetilebilir. Çok kilometre yapmakla usta
şoförlük arasında doğrusal bir ilişki olduğu söylenir.
Ehliyeti alıp cebimizde taşımakla, usta sürücü olmak
mümkün değildir. Yazma, konuşma, okuma ve dinleme
becerileri de böyledir. Yazmadıkça, konuşmadıkça,
okumadıkça ve dinlemedikçe, bu becerilerin gelişmesi
beklenemez.
Dil eğitimindeki sorun alanlarından bir diğeri de
gramere dayalı dil kalıbı eğitimidir. Aşırı doğru
kullandırma hedefi ve gramatik hatalara aşırı odaklanma,
motivasyonu olumsuz etkilemektedir. Oysa dil öğrenimi,
hatasız cümle kurguları oluşturmakla gerçekleşmez.
Birey, dili öğrenirken hatalar yapar. Örneğin, konuşmayı
yeni öğrenen çocuğun konuşması, bu özelliğiyle hepimizi
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keyiflendirir. Yaptığı hatalar, onun öğrenmesinin
basamaklarını oluşturur. Yabancı dil öğrenen yetişkin,
böyle bir süreci pek kaldıramadığı gibi, öğretmenin
oluşturduğu aşırı katı kuralcı sınıf ortamı da bunu
tetiklemektedir. Oysa öğrencilerin, kendi hatalarına
gülmelerine izin ve fırsat verdiğimiz ölçüde, dilin daha
hızlı öğrenilebileceği bilincine ulaşmalarına ihtiyaçları
vardır. Bu nedenle, öğrenenlerin keyif alabilecekleri,
hataların hoş karşılandığı ve doğal kabul edildiği bir
öğrenme ortamı oluşturulmalıdır. Yabancı dil
öğretmenlerinin en önemli sorumluluğu, bu güven
ortamını oluşturmak olmalıdır. Aşırı mükemmeliyetçi,
kesin kuralların ezberletilip uygulandığı ve hataların
tolere edilmediği ortamda, öğrencinin kendini güvende
hissetmesi ve serbestçe kendini ifade edebilmesi
mümkün değildir. Hataların tolere edildiği ve normal
karşılandığı,
öğrenenlerin
kendi
hatalarını
da
gülümseyerek görebildikleri esnek bir öğrenme ortamına
bu açıdan ihtiyaç duyulmaktadır.
Dil, bir üretim sürecidir. Birey tarafından, sürekli
yeni ve bireye özgü yapıların ortaya çıkarılmasını
gerektirir. Bireyin kendi dilini üretmesine zemin
hazırlayacak bir eğitim anlayışı değişimi, derin öğrenme
için gerekli ortamı oluşturacaktır. Yapılacak öğretim
faaliyetlerinde çeşitliliği, çok doğrulu, farklılıkları
destekleyen ve geliştiren bir anlayışın benimsenmesi, bu
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amaca hizmet edecektir. Yabancı dil öğrenen bireylerin,
temel dil becerilerini kullanarak dil ürünleri ortaya
koymalarına, böylece yeteneklerini sergileyebilecekleri
ortamların oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Fatih Terim, İtalyancayı nasıl öğrendi?
İtalyanca Eğitmeni Donatella Piatti, Cine5’te Ece
Vahapoğlu’nun sunduğu bir programda, Fatih Terim’in
nasıl İtalyanca öğrendiğini şöyle anlatmıştır:
“Altı saat, otuz üç gün, hiç durmadan ders verildi.
Çok disiplinliydi, o mükemmeldi. Ben beş dakika geç
kalsam bile o, kalemleriyle beni bekliyordu… Fatih Hoca
(biz birbirimize ‘hoca’ diyoruz) beni çok şaşırttı. Onun
alçak gönüllü olmasını çok beğeniyorum. Nerede ne
yapacağını biliyordu… Aynı bir çocuk gibiydi… Ne
öğrettiysem tekrarladı. Bazen doğru değildi ama önemli
değil, önemli olan konuşmaktı.”
10. Belli bir yaştan sonra yabancı dil
öğrenilmez!
Bunu diyenlere, “Belli bir yaştan sonra yemek
yeme o zaman!” demek lazım. Yurt dışında bulunduğum
bir eğitim programında, en genç kişi bendim. 50-60
yaşlarında insanlar ve hiç unutamayacağım, 86 yaşındaki
Boris Amca vardı. Siz böyle laflara kulak asmayın.
Öğrenmenin ve aşkın asla yaşı yoktur. Yaşınız kaç olursa
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olsun kendinize yatırım yaparak İngilizce öğrenebilir,
sınırların kalktığı günümüzde, internet aracılığıyla da ana
dili İngilizce olan dünya insanları ile tanışarak ve onlarla
İngilizce konuşarak, hem yeni arkadaşlar edinebilir hem
de yeni bir dil öğrenmenin ve yeni kültürler tanımanın
keyfini bir ömür boyu yaşayabilirsiniz.
Günümüzde birçok yetişkin, İngilizce öğrenme
konusunda gerek kurs, gerekse özel ders alarak başarısız
olabiliyor. Bu başarısızlıkların arkasında, çoğu zaman
ortak nedenler yatıyor. Bunlar:
1. Acele etmek:
- Ben iki aydır kursa gidiyorum. Cümle
kuramıyorum.
- Bense altı aydır kursa gidiyorum. Ama
öğrenemedim.
Evet, öğrenemezsiniz, çünkü dil öğrenmek,
zaman gerektirir.
2. Panik yapmak:
İngilizce öğrenmek isteyen birçok kişinin
kafasında, “İngilizce öğrenmem lazım” stresi yer alır.
Sürekli bu, “İngilizce öğrenmem lazım” sesini duyup
yapılan panik, başarılı kişilerin başarılı olmalarını
engelliyor. Heyecandan, konuşmak için kendilerine
güvenemiyorlar. Oysaki panik yapmamak gerek. Sadece,
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İngilizce öğrenmenin işinizde, özel hayatınızda ya da
eğitim hayatınızda neleri kolaylaştıracağını düşünmeli ve
kendinizi motive etmelisiniz.
3. Çeviri hatası:
Cümle içerisindeki her bir İngilizce kelimenin
teker teker Türkçe anlamlarını çıkarıyoruz. Bu da cümle
anlamının bozulmasına neden oluyor. Aslında buna
benzer durumlar, Türkçeyi bire bir yabancı dillere
çevirdiğimizde de karşımıza çıkıyor. Örneğin; İstiklal
Caddesi’nde indirim dönemine girmiş bir mağazanın
vitrininde slogan, “KAPAN ALIYOR” Doğal olarak ne
demek istediğini anlıyoruz. Fakat ülkemize gelmiş bir
yabancı, sözlük kullanarak KAPAN kelimesinin farklı bir
anlamını bulacak ve slogana bir anlam veremeyecektir.
Dolayısıyla, her öğrendiğimiz cümleyi, anlam
bütünlüğünü bozmadan, o dilin gerektirdiği şekilde
düşünmek ve anlamak gerekmektedir.
Belli bir yaşa gelmiş ve yabancı dil öğrenmek
istiyorsanız, öncelikle kendinize karşı dürüst olun.
Gerçekten İngilizce öğrenmek istiyor musunuz? Yabancı
iş adamlarıyla konuşmak, onları, sizinle iş yapmaya
kendi sözcüklerinizle ikna etmek… En prestijli kurumun
kursunu bitirmeniz, İngiltere’de veya Amerika’da birkaç
ay kalmanız, sizin için değerli deneyimler olabilir, ancak
asıl önemli olan, öğrenme isteğiniz ve azimli
çalışmanızdır. Siz, maddi imkânlarınız ve iş
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yoğunluğunuz müsaade ettiği ölçüde zaman ve enerjinizi
İngilizceye ayırırsanız, belki de hedeflediğinizden kısa
sürede derdinizi anlatmaya, iş seyahatlerinde günlük
dilde konuşmaya ve zaman içinde prezantasyonlar
hazırlamaya ve de sunmaya başlayabilirsiniz. İşte o
zaman İngilizce, sizin için sadece bir etiket olmaktan
çıkacak ve karşınızdaki yabancıyla konuşmanızı, iş
yapmanızı sağlayan değerli bir araç hâline gelecektir. İşin
başında, ortasında veya ileri bir seviyede olabilirsiniz,
hangi seviyede olursanız olun, tek yapmanız gereken,
kendinizi her yaşta ve seviyede geliştirebileceğinizi
bilmeniz ve kararlılıkla bu yolda yürümenizdir.
Çocukların, yetişkinlere kıyasla daha çabuk ve
daha kolay bir şekilde yabancı dil öğrenebildikleri
düşüncesi son derece yaygındır. 1960’lı yıllarda ortaya
atılan
“kritik
dönem”
hipotezine
göre
(Penfield&Roberts,1959), ikinci dil öğreniminde,
ergenlik çağına kadar olan dönem, en verimli dönemdir.
Bu hipotez, beynin dil öğrenmede kullanılan sol yarısının
ileriki yaşlarda elastikiyetini kaybettiğini ortaya atarak,
birçok nörolojik açıklama ile de desteklenmiştir.
Oysaki bu hipotez, başka araştırmacılar tarafından
bugün çürütülmüştür. “Dil öğrenmeye ne kadar erken
başlanırsa, o kadar iyidir.” görüşünü, okul ortamında
yapılan bazı araştırmalar desteklememiştir. Okulda 11
yaşında Fransızca öğrenmeye başlayan İngiliz
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çocukların, 7 yaşında Fransızcaya başlayan çocuklara
göre ikinci dil testlerinde daha başarılı oldukları
belirlenmiştir (Stern,1975). Aynı zamanda, artık
yetişkinlerin de dili mükemmel öğrenebilecekleri
belirtilmektedir.
Fakat yapılan araştırmalar göstermiştir ki ne kadar
erken yaşta yabancı dil öğrenilmeye başlanırsa, o kadar
aksansız konuşmak mümkündür. Amerika’ya göç eden
çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre (Oyama
1976), 1-7 yaş arasındaki çocukların %68'inin, 10-13 yaş
arasındaki çocukların ise %7’sinin, dili aksansız
öğrendikleri saptanmıştır. Ama bunlar, dilin çocuklar
tarafından yetişkinlere göre daha çabuk öğrendikleri
anlamına gelmemektedir. Çocukların, morfolojik ve
fonetik öğeleri daha hızlı algılamalarından dolayı kolayca
edinebildikleri aksansız telaffuz, sadece yanıltıcı olabilir.
Stefka
Marinova-Todd
ve
arkadaşlarının
yayımladığı bir makalede, iki dilli olmak ve bunun yaşla
ilgisi hakkında doğru bilinen yanlışlar, üç başlık hâlinde
incelenmiş. Araştırmacıların şiddetle karşı çıktığı
düşünce ise, ikinci dil için kritik bir dönem olduğu ve bu
dönemden sonra bir dil edinmenin mümkün olmadığı
düşüncesi.
Makaleye göre, doğru bilinen yanlışların ilki,
farklı yaştaki çocukların dil öğrenme sürecindeki
gözlemlerin yanlış yorumlanması. Daha küçük yaştaki
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çocuklar, dili daha hızlı öğreniyor gibi yorumlanır, fakat
onlar, bilişsel olarak daha az gelişmiş oldukları için,
öğrenmeleri verimsizdir. Genelleme, soyutlama, çıkarım
yapma, sınıflandırma gibi ikinci dili öğrenmede gerekli
olan bilişsel yeteneklere sahip değildirler. Küçük
yaşlarda dil öğrenimi hızlı görünebilir, ancak çok ilkel
boyuttadır.
İkinci olarak, bazı araştırmacıların ortaya attığı
yanlış düşünce de erken yaşta ve geç yaşta ikinci dil
öğrenmeye başlayan kişilerin beyin yapılarında, yaşa
bağlı bir farklılık olduğu. Yani ana dili öğrenirkenki
nöral yapıların yaş ilerledikçe değiştiğine ve ilerleyen
yaşlarda dil eğitimine başlayan kişilerde, dilin farklı
nöral
yapılarla
edinildiğine
inanılıyor.
Ancak
nörobilimcilerin yaptığı çalışmalar, ikinci dilin de aynı
nöral yapılar aracılığıyla edinildiğini kanıtlıyor.
Üçüncü yanlış düşünce de dil eğitiminde yaşanan
başarısızlıkların sıklığının, total bir başarısızlığa
götüreceği inancı. Büyük yaştaki öğrenciler, küçüklere
oranla, eğitim esnasında yaptıkları hatalardan daha
olumsuz şekilde etkileniyor. Ufak tefek hatalar
motivasyon eksikliğine yol açabiliyor, hatta eğitimi
yarıda bırakmak da sıkça görülen durumlardan…
Ayrıca belli bir yaştan sonra, diğer sebeplerden
dolayı, dil öğrenmek için harcanan zaman ve enerjide de
düşüş görülüyor. Bütün bunları sadece yaşa yorumlamak
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doğru değil, zira hepsi yaşla birlikte gelen çevresel ve
psikolojik etmenler. Eğer 13 yaşındaki bir çocuk,
başarısızlıklarına rağmen yeterince teşvik edilirse, ikinci
bir dili, ana dili seviyesinde öğrenmesi hiç de zor değil.
Her ne kadar yetişkinlerin ve çocukların yabancı
dil öğrenme şekilleri ve yetileri farklılık gösterse de
yetişkinlerin semantik ilişkileri ve dil bilgisi kurallarını
anlamalarının daha kolay olduğunu savunabiliriz.
Tüm bunların yanı sıra, yabancı dil öğrenme
sürecini yönlendiren çeşitli etkenler vardır: Biyolojik
koşullar, bilişsel ve duygusal etkenler, öğretim metodu ve
sosyal etkenler. Bu etkenler olumlu olduğu sürece, dil
öğrenmede yaş faktörünün fazla bir önemi yoktur. O
yüzden, “yabancı dil öğrenmek için geç kaldım”
düşüncesi yanlıştır. Bu durumun, motivasyonunuzu
etkilemesine izin vermeyin! Eğer siz, bir yabancı dil
öğrenmek
istiyorsanız,
bunu
her
hâlükârda
gerçekleştirebilirsiniz. Gerçekten isteyenler, tüm
mazeretleri kenara atıp, hedeflerine ulaşırlar!
Unumu eledim, eleğimi astım; şimdi sıra
İngilizcede...
Herkesin, “Dil bilmek benim neyime!”
dediğibir yaşta, onlar büyük bir heyecanla, İngilizce
kursunun yolunu tuttu. Hepsinin kırklı yaşlardan sonra
İngilizce öğrenmesinin, birbirinden farklı amaçları var.
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İdealleri için İngilizce öğrenmeye baş koyan birbirinden
ilginç bu kişiler, Bakırköy Halk Eğitim Merkezi’ndeki
İngilizce kursunda bir araya geldi. Kurs, onlar için âdeta
ikinci bir ev hâline gelmiş. Yeni bir şeyler öğrenmenin
heyecanını ve mutluluğunu yaşadıkları, her hâllerinden
belli.
Bir sınıfın içini doldurmuş kırk civarında öğrenci,
ellerindeki İngilizce metinleri kusursuz okumak için
olağanüstü çaba harcıyor. Her biri dersi pürdikkat
dinliyor, sürekli notlar alıyor. Tek amaçları var;
hayatlarının daha önceki bölümünde erteledikleri yabancı
dil eğitimlerini tamamlamak. Sınıfta bulunan kişilerin
büyük çoğunluğu kırk yaşını aşmış durumda. Onlar, iş
bulmak için İngilizce öğrenmeye çalışanların dışında
bambaşka hayaller ve amaçlar için kursa gitmeye karar
vermiş. Sınıfta kimler yok ki: ev hanımı, terzi, emekli
öğretmen, resepsiyonist... Farklı amaçlar için İngilizce
öğrenenlerin ortak buluşma noktası da Bakırköy Halk
Eğitim Merkezi’ndeki İngilizce kursu olmuş. Hepsi
heyecanla ve büyük bir istekle, üç dönemdir kursu takip
ediyor.
Havva Erşovaş, yıllardır ertelediği hayallerini
gerçekleştirmek için İngilizce öğreniyor. Zira ilkokul
mezunu olan ve hâlen evinde terzilik yapan Erşovaş’ın en
büyük ideali; mesleğini, bir gün ABD’nin doğusunda el
işçiliğinin iyi gelir getirdiği bir kasabada devam ettirmek.
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49 yaşında olan Erşovaş, bu idealini gerçekleştirmek için
işe İngilizce öğrenmekle başlamış. Üç dönemdir kursu
takip ediyor, dersleri büyük bir ilgiyle dinlemekle
kalmıyor, hayatının her alanına İngilizceyi sokarak, daha
hızlı yol almaya uğraşıyor. Hiçbir altyapısı olmadan kurs
ile İngilizce öğrenmeye başlaması, onu ilk etapta
zorlamış; fakat sıkı çalışması neticesinde bir hayli yol
katetmiş. Öğrenmesini kolaylaştıran en önemli faktör ise,
sık sık İngiliz kanallarını izlemesinin yanı sıra, tanıştığı
bir ABD’li aile ile sürekli olarak görüşüp pratik yapması.
Gülbin Tekin, sınıfın en ilginç simalarından biri.
Emekli öğretmen olan Tekin, 62 yaşında. Birçok kişi;
“Neden bu yaştan sonra İngilizce öğreniyorsun?” diye
sorsa da aslında onun İngilizce öğrenme amacı da
ilerleyen yaşı ile ilgili. Alzheimer hastalığına
yakalanmaktan korkan Tekin ile oğlu, bu konuda önlem
almak için ne yapabileceklerini düşünmüş. Hastalığa
yakalanmamak için, sürekli yeni bir şeyler öğrenmenin
en iyi önlem olduğunu öğrenen Tekin, bu yüzden
İngilizce kursuna başlamaya karar vermiş. İngilizceyi
daha önce hiç bilmiyor olması zorluk oluştursa da
yeniden bir şeyler öğrenmek, onu mutlu ediyor. O sadece
kursta öğrendiği ile kalmıyor, evde de vaktinin büyük
bölümünü İngilizceye ayırıyor. Zaman zaman eşinden,
“Yine kitapların içinde boğuldun.” serzenişini duysa da
hâlinden oldukça memnun. En çok keyif aldığı anlar,
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üniversitede okuyan oğlunun arkadaşları geldiğinde,
onlarla İngilizce konuşmak.
Türkan Durmuş (55) ve Selma Mergen (60) de
kursa devam eden öğrencilerden. Onların İngilizce
öğrenme amaçları aslında ortak. Çocukları yurt dışında
yaşayan Mergen ve Durmuş, dünür. Çocuklarını zaman
zaman ziyarete gittiklerinde, dil bilmemeleri dolayısı ile
karşılaştıkları zorluklar, bu yaşta onları İngilizce
öğrenmeye itmiş. “Ben kızımın doğumuna gittim; fakat
dil bilmediğim için hastanede yanında kalamadım.” diyen
Mergen, İngilizce bilmemenin en büyük eksikliğini o
zaman hissetmiş. İngilizceyi bu zamana kadar
öğrenemediği için de bir hayli hayıflanmış ve kursa
başlamaya karar vermiş. Kendisi gibi zaman zaman dil
bilmemenin zorluklarını yaşayan dünürü Durmuş ile
birlikte kursa başlamaya karar vermiş. Kursta; eşleri pilot
olduğu için yurt dışına sık sık gitme imkânı bulan, fakat
dil bilmediği için eşlerine bağımlı kalanlardan, eşi
ABD’de yaşayan ve yakında oraya gidecek olanlara,
gezmeyi sevdiği için dışarı seyahate gidenlerden sadece
İngilizceyi sevdiği için öğrenmek isteyenlere kadar pek
çok kişi bulunuyor.
Dedik ya; bu sınıf, alıştığımız sınıflardan farklı,
öğrencilerin büyük bölümü kırklı yaşların üzerinde,
dolayısıyla dersler de buna paralel olarak değişik bir
atmosferde işleniyor. Kalın İngilizce gramer kitaplarına
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mahkûm değil buradaki öğrenciler. Zira İngilizce
öğretmeni Salih Tatar, öğrenci profilini de göz önünde
bulundurarak, dersleri gramere boğmadan işlemeyi tercih
ediyor. Daha çok Pamuk Prenses, Küçük Prens, Alice
Harikalar Diyarında gibi bildiğimiz hikâyeleri İngilizce
olarak okutuyor. Yeri geldikçe gramer bilgisi veren
Tatar, İngiltere’de kaldığı dönemde gözlemlediği
yöntemle anlattığı derslerden, oldukça iyi sonuçlar alıyor.
Kursiyerlerin büyük bölümünün belli bir yaşın üzerinde
olması, Tatar’ı zorlamıyor. Herkesin büyük bir heves ile
derslere çalışıp geldiğini söyleyen Tatar, üç dönemdir
kursa devam edenlerin, zaman içinde geliştiğini söylüyor.
Birçok İngilizce kursuna göre oldukça uygun ücretler ile
Bakırköy Halk Eğitim Merkezi’nde kurs verildiğini
söyleyen Tatar, gelen herkesin iyi sonuçlar aldığının
altını özellikle çiziyor.
Onlar belki yirmili yaşlarda, İngilizcenin
hayatlarında bu denli önemli olduğunu fark etmediler;
fakat azimle, “Öğrenmenin yaşı yoktur.” diyerek, dört
elle İngilizceye sarıldılar.
Rahime Sezgin
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2. BÖLÜM
10 ADIMDA DOĞAL ŞEKİLDE İNGİLİZCE
ÖĞRENMEK

Lisede okurken, beden eğitiminden bozma
Almanca hocamız yüzünden, yabancı dil öğrenmekten ne
kadar nefret edilebilirse o kadar nefret ettim. O dersleri
nasıl geçtim bilmiyorum ama şu an Almancadan tek
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hatırladığım, “Ich liebe dich” Bunu da muhtemelen erkek
nüfusumuzun tamamına yakını biliyordur.
Sonra kaderin garip bir cilvesi olarak
üniversitede, derslerin tamamı İngilizce olan ODTÜ’yü
kazandım. Bölümüm tarihti. İlk birkaç ders dişimi sıktım
ama sonrasında hemen tekrar üniversite sınavlarına
hazırlanmaya topuklandım.
Tarihe olan ilgim devam ediyordu. Ama
Hacettepe’nin Tarih Arşivciliği Bölümü’nü kazandıktan
sonra sevinçle gittiğim kayıttan hüzünle döndüm. Zira
bölümüm İngilizceydi. Ne alaka ise… Hasılıkelam iş
kayıtla kaldı.
Ben artık İngilizceye mağlup olmuş, yenilmiş bir
gladyatördüm. Anadolu’da kullanılan güzel bir tabirle;
İngilizce öğrenmem ahirete kalmıştı. İngilizce öğrenme
defterini, bir daha açmamak üzere kapadım.
Yıllar geçti. Kişisel gelişim dergi ve kitaplarına
editörlük yaparken, basit bir “dil öğrenme engeli”ne
yenilmiş olmaktan rahatsız oldum. Zira hayatımın diğer
tüm alanlarında hedeflerimi gerçekleştirmiştim. Neden
bir dil engeli, önümde sonsuza kadar dikilecekti ki?
Hasılı, bavulumu topladım ve Amerika’nın
yolunu tuttum. Bir yandan dil öğrenecek, bir yandan da
yazacağım yeni kitaplar için malzeme toplayacaktım.
Ülkemizde dil öğreniminde neyi yanlış yaptığımızı,
burada geçirdiğim bir senenin sonunda çok iyi anladım.
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Bizim millî eğitimimizin yabancı dil öğretme
stratejisi, “yabancı dil nasıl öğretilmez” üzerine
kurulmuştur. Bu alanda da gerçekten ödül almamız
gerekiyor. Zira yetmiş yıldır yurttaşlarına, altı yıllık orta
ve lise eğitiminin sonunda beş kelime konuşacak kadar
dil öğretemeyen başka bir sistem dünyada yok.
Umarım ülke olarak bu konuyu bir an önce
çözeriz. Zira dünyaya entegre olamayan toplumların
geleceği hiç de parlak değil.
Konuyu fazla dağıtmadan, hemen asıl meselemize
geliyorum. Buradaki İngilizce öğrenme tekniklerini
gördükten sonra kendime göre bir dil öğrenme programı
yaptım. Adım adım uyguladım. Kendimde çok işe
yarayan bu programı sizlerle paylaşmak istedim. Umarım
sizlerin de işine yayar.
1. Adım: Kesin Karar Verin
Dil öğrenmeye kaç kere başladınız? Muhtemelen
birçok kez. Ama kursa gittiniz, kitap aldınız, internetten
takip ettiniz ve sıkılıp bıraktınız. Tekrar bunu
yaşamamak için dil öğrenmeye ciddi bir karar vermeniz
gerekiyor. Neden dil öğrenmek istediğinizi bilmeniz de
tabii. Başka ülkelere yerleşmek, çalışmak, gezmek için
olabilir. Başka dilde okumak, yazmak, izlemek için
olabilir. Her ne olursa olsun, siz kesin kararınızı verin ve
öyle başlayın. Karar verirken de yabancı dili okumak,
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yazmak, konuşmak ya da hepsini yapmak için mi
öğreneceğinizi de netleştirin. Sadece kitap okumak,
internetten bilgi toplamak için dil öğrenecekseniz, tabii ki
programınız, konuşmak için dil öğrenenden daha farklı
olmalı.
Genellikle diyet programları gibi hep azimle
başlanır, bir süre sonra vazgeçilir. Dil öğrenmenin en iyi
yolu azim, kararlılık ve derse katılım. Ne olursa olsun
vazgeçmeyin, çaba harcayın. İngilizce öğrenmeye
gerçekten karar verin ve zaman kaybetmeden hemen işe
başlayın. Unutmayın ki karar vermek, öğrenim sürecine
girmek demektir ve bu da asıl problemi çözecektir. Karar
verdikten sonra, öncelikli hedef olarak kendinize mutlaka
güçlü bir “öğrenme nedeni” sağlayın. İngilizce iletişim
kurabilme isteği, İngilizce sayesinde iyi bir işe sahip
olma isteği gibi nedenler olabilir.
Kaynakları etkin kullanmaya özen gösterin.
Çevrenizdeki kaynakların sadece kitap veya DVD’ler ile
sınırlı olduğunu düşünmeyin. Unutmayın ki İngilizce
öğrenmek için, en önemli kaynaklardan bir tanesi de
internettir. Bu konuda internetten yararlanmaya çalışın.
Dil öğrenmeyi zevkli bir hobi hâline getirmeye çalışın.
Örneğin; yabancı dergilere üye olabilir ya da internetten
günlük olarak yabancı gazeteleri takip edebilirsiniz.
Sinemaya gittiğinizde, İngilizcenizin mutlaka
gelişeceğini bilin ve o bilinçle filmi seyredin. Filmlerden
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maksimum derecede yararlanmak için, eğer gerekli
donanım varsa DVD filmleri hem seslendirmesi hem de
altyazısı İngilizce olarak seyredin.
Düzenli olarak mutlaka seviyenize uygun kitaplar
okuyun. Eğer seviyenizi bilmiyor iseniz ölçünüz şu
olsun; bir sayfayı okurken en fazla üç dört defa sözlüğe
bakma ihtiyacı hissediyorsanız, bu kitap sizin seviyenize
uygun demektir.
Yeni öğrenme yöntemlerinden korkmayın,
deneyin; teknoloji, dil eğitiminde sizin işinizi
kolaylaştıracaktır.
İletişim kurabilmek, dil eğitiminde önemlidir;
yazışmalar, toplantılar, aynı amacı edinmiş arkadaşlar ile
iletişim kurun. Hata yapmaktan korkmayın, konuştukça
hatalarınız anlaşılacaktır.
Gelişimini izlemek için öncelikle seviyenizi
belirleyin. İlerlemenizi, seviye belirleme testleri ile takip
edin. Sürekli tekrar etmek, yazmak, konuşmak için
zaman ayırın. Gazete, TV, radyo gibi; öğrendiğiniz
dildeki yayınları okuyun, izleyin, dinleyin. E-posta,
mektup, hikâye, anı; gezdiğiniz yerleri, öğrenmek
istediğiniz dilde yazarak kullanın. Kendinizi sürekli
kontrol edin, öğrendiğiniz kelimelerle sürekli cümleler
kurup, İngilizce düşünerek konuşun.
Yabancı dil eğitiminde başarılı olmanın ipuçları,
sizin kendi çabalarınızla size en uygun olan yöntemlerdir.
106

Her kişinin öğrenme tarzı kendine özgüdür. Kendi
öğrenme yeteneklerinizi fark edip, bu yöntemlerin
üzerine yoğunlaşmanız, öğrenim sürenizi kısaltacaktır.
Yabancı dil öğrenmeye kendiniz karar verin.
Başkalarının zorlaması ile başlanan öğrenme süreci
verimli olmaz. Mustafa Kemal, 14 yaşındayken,
Selanik’te College des Freres de la Salle’ın yaz
kurslarında Fransızca öğrenmeye kendisi karar verdi.
Yabancı dil öğrenmeyi bir mecburiyet değil de
keyifle yol alınacak bir serüven olarak görün. Bilinmeyen
topraklara yapılan bir keşif yolculuğunun tutkusunu
içinizde duyduğunuzda, yabancı dili daha iyi
öğrenirsiniz.
Kurs
kitabını
her
açtığınızda
heyecanlanmıyorsanız, yabancı dil öğrenimi bir
işkenceye dönüşebilir. Beyninizin hem sağ hem de sol
tarafı aynı anda devreye girdiğinde ve aklınıza gönlünüzü
kattığınızda, işiniz kolaylaşır.
Kelimelerin büyüsüne kendinizi kaptırarak
öğrenin. Her kelimenin ve deyimin ardındaki kuşaklar
boyu süregelen öyküyü yakalamaya çalışın. Kelimeler ve
cümlelerdeki müziğe ve tınıya kulak verin.
Kendi öğrenme biçiminizi dikkate alarak yabancı
dil öğrenin. Kurslardaki tek örnek öğretimi, kendi
tarzınıza ve yeteneklerinize göre özümsemeye ve
içselleştirmeye gayret edin. Sindire sindire öğrenin.
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Öğrenmeye karar verin ve hemen başlayın. Kaç
yıl süreceğini, hangi aşamalardan geçmeniz gerekeceğini,
masraflarını ve diğer bütün detayları düşünmeden
başlayın. Başlamak için bir kelime öğrenmek bile
yeterlidir. Karar vermek, öğrenim sürecine girmek
demektir ve bu da asıl problemi çözer. Yöntem, maliyet,
zaman gibi sorunlar, bu sürecin içinde sırasıyla
çözülecektir.
Yabancı dil öğrenmeye karar verdikten sonra,
öncelikli hedef olarak kendinize mutlaka güçlü bir
“öğrenme nedeni” sağlayın. Öğrenme nedenlerini
belirlemek için, bir grup öğrenci arasında yapılan bir
soruşturmada, şu tür nedenler ortaya konmuştur:
- Yabancı dil bilmediği için iş bulamayan
yakından etkilenme
- Turistlerle iletişim kurma dürtüsü
- Türkiye’de iş kaynakları tükeniyor
- İnternette hâkim dilin İngilizce olması
- Satın alınan cihazların kullanma kılavuzlarını
okuyabilme dürtüsü
Kültürümüzü
yabancı
platformlarda
anlatabilmek
- Gelişen dünyayı yakalayabilmek ve değişime
ayak uydurabilmek için, yazılı ve sözlü kaynaklardan
yararlanabilmek
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Bu düşünceler içinde baskın olan küme, iletişim
kurabilme ve iyi bir iş bulabilmek için yabancı dil
öğrenmektir. Aslında ülkemizde, güçlü bir “öğrenme
nedeni” ve gerekli motivasyonu sağlayabilmek için, sarı
sayfalardaki iş ilanlarına bir göz atmak bile yeterli
olabilir. Yabancı dil çoğu zaman bir amaç değil, hedefe
taşıyan çok önemli bir araçtır ve bu yüzden geleceğe
yönelik kesinlik kazanmış bir perspektifinizin olması, dil
öğrenme sürecinde çok önemli bir rol oynar.
Karar verme becerisi
Siz karar verene kadar kazanmak ve başarmak
için yaptığınız her şey zaman kaybıdır. Karar, içsel
disiplinin başlangıç noktasıdır. Karar, başarının başlangıç
noktasıdır. Karar vermek, çok büyük bir gücün
kaynağıdır. Hızlıca iyi kararlar vermek, başarının
direğidir. Karar şimdi alınmalıdır. Böylece yeni baştan
karar almazsınız.
Başarmak ve kazanmak için, güvendiğiniz ve
inandığınız etkili kararları almayı öğrenme sürecini
hızlandırmak, çok önemli bir etkendir, fakat bu genellikle
görmezden gelinir.
İnsanların büyük bölümü yaşamlarında, olmak
istedikleri yerde değildirler. Siz elbette yaşamınızda
olmak istediğiniz yerde olabilirsiniz; fakat büyük
ihtimalle değilsiniz, zararı yok. Her şekilde nerede
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olduğunuzdan sonuçta siz sorumlusunuz. Aldığınız
kararlar, sizin kararlarınızdır.
Yalnız bazen sizin sorumlu olmadığınız kötü bir
şey ortaya çıkar, yolunuzu keser ve kendinizi hapsolmuş
gibi hissedersiniz. Tuzağa düşmüş gibi hissedebilirsiniz.
Bu olanlar yüzünden ve yol boyunca aldığınız
kararlardan dolayı yolu terk edersiniz.
İşte çok önemli ve sinir bozucu bir gerçek: Çoğu
durumda, yaşamdaki kötü bir olay, sadece yapılan
hazırlığın yetersizliği kadar güçlüdür.
Birçok kötü durum, biraz öngörü ve hazırlıkla
önlenebilir ya da en aza indirilebilir. İşte burası,
insanların, “şimdiki zaman”a olan yolculuklarını analiz
etmeleri için yeteneklerinin eksik kaldığı yerdir ve doğru
bir analiz olmadan insanlar sadece bugünden itibaren
verdikleri kararların geleceklerini etkileyeceklerine
inanırlar.
Bu, doğru değil.
Yıllar boyunca verdiğiniz kararlar sizi, bugün
bulunduğunuz noktaya getirdi ve birçoğuna, yaşamınız
boyunca bağlı kalmak zorundasınız. Diğer kararların
etkisinden kurtulmanız zaman alacak.
Asıl nokta: Siz kendinizden sorumlusunuz.
Başarılı olmak için kendinize karşı gerçekçi
olmanız
gerekir.
Kendinizi
çaresiz
durumda
hissedebilirsiniz. Vermiş olduğunuz kararlardan dolayı
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bu şekilde hissedersiniz. Bulunduğunuz yerde kalmaya
karar verirseniz, böyle hissetmeye devam edersiniz.
Herhangi bir şeyi değiştirecek hiçbir şey olmaz; daha
kötüsü hariç. İlerleyecekseniz ve olayların yaşamınızı
bozmasına izin vermeyecekseniz, birçok karar almış
olmalısınız.
İyi kararlar alma alışkanlığı neye benziyor? Daha
iyi bir yaşama geçmek için büyük riskler alan ve bu
süreçte çok fazla karar alan atalarımıza bakın. Onlar,
daha iyi bir yaşam istediklerine karar verdiler.
Enkaz durumundaki yaşamlarından kurtulmak
için bir gemiye binmeye karar verdiler.
Gemiyi inşa ettiler.
Bir harita edindiler.
Yelken açtılar.
Kaybolma ya da ölme riskini göze almışlardı.
Tekrar başlamaya karar verdiler.
Birçok yeni sorunla karşılaştılar.
Baştan başlamak için geri gönderilmeye
hazırlandılar.
Buna devam ettiler.
Hayallerine ulaşana dek gerekli olduğu kadar
tekrar ettiler.
Bu, çok fazla karar ve çaba demektir.
Amerika’daki başarının büyük bölümü, karar
vermekle ve çaba harcamakla kazanılmıştır. Hiçbir şey,
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bazı göçmenlerin buraya ulaşmak için göze aldığı riskli
yolculuklarla karşılaştırılamaz. PlayStation’ları, büyük
ekran televizyonları ve çok fazla oyuncakları ile birçok
Amerikalı çocuk, yaşam ve ölüm kararları veren ve
sonrasında bunları fiilen gerçekleştiren göçmenlere
kıyasla, kazanç ve başarı bakımından dezavantajlıdır.
İyi haberse; hangi durumdaysanız bundan
kurtulup, yeni hayatınıza geçmek için kararlar
alabileceğinizdir. Başlangıçta çok rahatsız edici ve
genellikle korkuya neden olan duygular yaşarsınız. Sonuç
olarak bu hisler sizi canlandırır ve güçlendirir. Bunlar,
başarı yolculuğunuzda ilerlemenize olanak verir.
Artık etrafa bakınıp, sizin peşinizde olduğunuz
başarılı hayatı yaşadığı kesin gibi görünenleri
gözlemlemeye son.
Karar anı. İyi kararlar almak, kötü kararlar
almaktan daha hızlı bir şekilde sizi başarıya sevk eder.
İyi kararlar almakta daha iyi olmanın tek yolu, daha fazla
karar almaktır. Daha sonra da aldığınız kararlardan bir
şeyler öğrenin.
Kararsızlığın pençesine düşmeyin. Çok fazla
seçenekle karşı karşıya kaldığınızda birini seçin.
Genellikle birçok seçeneği tüketene kadar, ne tür bir
tercih yapmış olduğunuzu bilemezsiniz. Elbette ki bu da
kararsızlığa düşmenize neden olabilir.
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Theodore Roosevelt şöyle demişti: “Herhangi bir
karar anında yapabileceğiniz en iyi şey doğru olandır, bir
sonraki en iyi şey, yanlış olandır ve yapabileceğiniz en
kötü şeyse hiçbir şey yapmamaktır.” Bu alıntı, karar
almayla ilgili gerçeği özetler.
Hiçbir şey yapmamak; sizi kesin olarak
başarısızlığa götürecek olan bir mazerettir. Doğru kararı
ve kötü bir karardan ne ders alacağınızı öğrenme fırsatını
tamamen kaybettiniz. Bunun tek çaresi, bir şeyler
yapmaktır.
Bir dahaki sefer kötü bir kararla karşı karşıya
kaldığınızda ne yaparsınız? Seçim size ait! Başarı,
beklemektedir ve başarı, başarısızlıktan sadece birkaç
adım ötededir. Siz, karar verin.
Çoğu insan için karar almak rahatsız edicidir.
Birçok insan, iş karar almaya geldiğinde ertelemeye
eğilimlidir. Ama başarılı insanlar, karar almayı, en
yüksek seviyelerine ulaşmada bir gereklilik olarak
görürler. Daha fazla karar alırsanız daha fazla değişiklik
olur ve daha çok başarı -ve tabii ki daha fazla
başarısızlık- elde edersiniz.
Hayatı değiştiren durumlarda karar almak herkes
için çok zor olabilir. Ne olursa olsun tercihiniz, hayatınızı
ve hayatınızdaki şeyleri etkiler. Seçtiğiniz yolun geri
dönüşü kolay olmayabilir ya da değiştirilmesi imkânsız
olabilir.
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Açıkçası, bilgi ve akıl üstündür. Mantıklı bir
zihniyet geliştirmeniz yardımcı olur. İyi bir karar
verebileceğinizden emin olmak için, yeterli bilgi
toplamalısınız.
Hızlı ve emin bir karar almak, daha yüksek bir
seviyeye ulaşmakta esastır. Eğer geriye dönüp,
hayatımızda yanlış giden bazı anlara bakarsak, en büyük
pişmanlıklarımızdan bazılarının, hatalı kararlar almaktan
ortaya çıktığını görürüz.

Karar vermenizde size yardımcı olacak 20
tavsiye
1. Kararlar, sadece alternatifler arasında bir seçim
yapar. İyi kararlar ve kötü kararlar vardır. Konu, bir şeyin
eninde sonunda sonuçlanması değildir. İyi bir karar, şu
an ne olduğuyla ilgilenir, nasıl sonuçlandığıyla değil.
2. Duygulara, yabancı bir alandaki içgüdüye ya da
tüm alternatifler hakkında eksik bilgiye dayanan bir
karar, kötü bir karardır. Kararınızı, sonucun olabilirliğine
ve sonuçların değerine dayandırın.
3. Karar aldığınız alanda bir uzman değilseniz,
kararınızı, hangisinin doğru olduğunu sezdiğinize göre
vermeyin.
4. Bir alanda çok iyiyseniz kararlarınızı çabuk
verin. Eğer değilseniz, iyi bir karar almak için gereksinim
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duyduğunuz tüm olguları bir araya getirdiğinizden emin
olun.
5. Bir karar almadan önce bütün olguları
ayrıntılarıyla gözden geçirin. Bir kez gözden geçirip bir
sonuca varmadan ve kararınızı belirlemeden önce
kendinize, bunlar hakkında düşünmek için zaman verin.
6. Bir karar alırken notlar alın, bütün çözümleri
yazın ve ilgili tüm bilgiyi dâhil edin. Bunları kâğıda
dökülmüş olarak görünce, bazen doğru cevap daha açık
hâle gelir.
7. Verdiğiniz kararın tüm avantajlarını ve
dezavantajlarını yazın. Bu, kararınızı netleştirmenize
veya kararın yaratabileceği herhangi bir sorunu
görmenize yardımcı olabilir.
8. Çeşitli sonuçların göreceli önemini belirleyin
ve yazın. Örneğin; daha yüksek bir maaşınızın olması mı
daha önemlidir, yoksa daha esnek çalışma saatlerinizin
olması mı?
9. Ertelemeyin. Bir karar vermeniz gerekiyorsa
bir zaman çizelgesi düzenleyin ve kararınızı verin.
10. Bir kararı belirli bir zamanda verin.
Kararların, hepsini bir kerede vermek için sizi
sıkıştırmasına ve zorlamasına hiçbir zaman izin
vermeyin.
11.
Eğer
başkaları
sizin
kararınızdan
etkilenecekse, o zaman onların duruma katkısını
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sağlayın. Bu, onların önerdiklerini yapmak zorunda
olduğunuz anlamına gelmez, ancak yine de insanların
bunu duymasına izin vermeniz gerek.
12. Kararın amacına, alternatiflerine ve herhangi
bir alternatifte bu kararın oluşturacağı risklere bakın.
13. Bir karar üzerinde düşünürken, her seçimi
tamamladığınızda neyin yanlış gidebileceğini kendi
kendinize sorun.
14. Her seçimin potansiyel sonuçları üzerinde
kafa patlatın. Ne olabilir? Başka? Bu sorunlarla nasıl
başa çıkacaksınız?
15. Büyük bir grup insanın sizi izlediğini
bildiğinizi hayal ederek, kararınızı kafanızın içinde
canlandırın ve zihninizin içinde onu takip edin. Bu, onu
gerçekten uygulamadan önce, kararın tüm sonuçlarını
zihninizde daha iyi canlandırmanızda size yardımcı
olacaktır.
16. Güvenilir bir danışmanla büyük kararlar
üzerinde konuşun. Önemli kararlar üzerinde tartışacak
birinin olmasını yararlı bulabilirsiniz. Siz, ilk
konumunuzu savunmaya çalışırken, bazı zayıflıklar
görebilirsiniz. Tartışırken haklı ya da haksız olmanın
önemli olmadığını unutmayın. En iyi kararı vermeye
odaklanın.
17. Başarılı bir karar verme ve onu takip etme
yeteneğinize inanç ekleyin.
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18.
Dürüstlük
önemlidir.
Kendi
değer
yargılarınıza göre doğru olanı yaptığınızı bildiğinizde,
onu yapmaya karar verin.
19. Kararınızı verdikten sonra tüm “farz edelim
ki”leri yok edin. Bir karar aldıktan sonra bu kararı daha
fazla düşünmenize ya da ona enerji harcamanıza izin
vermeyin. Tehlikeleri öngördünüz ve bunlar ortaya
çıktığında nasıl karşılık vereceğinizi biliyorsunuz.
Hareket edin.
20. Bir karar verin ve bunu uygulayın. Kendinizi
bir kez kararınıza adadığınızda, buna hızla uyun. Bunun
doğru karar olduğunu %100 kesinlikte bilemeyeceğinizin
farkında olun, ancak bir kez verildiğinde onu bırakmayın.
Uygulayın.
2. Adım: Zaman Takvimli Program Yapın
Dil öğrenirken kendinizi kandırmayın. Üç ayda
dil öğrenmek için, 24 saat dille yatıp kalkmalısınız.
Öğrenciysen, memursan, çalışansan, ev hanımıysan,
patronsan, neticede önce işini yapıp, okuluna gidip sonra
dil öğreneceksin. O yüzden makul ve mantıklı bir zaman
programı yapın. Örneğin, şöyle bir program olabilir: 6
ayda okuma, 10 ayda yazma, 12 ayda konuşma, 24 ayda
çeviri yapma. Bu ortalama, yeni bir dil öğrenen kişiler
için oldukça uygun bir programdır.
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Mümkün olan her fırsatta yeni şeyler
öğrenebilmek için düzenli bir ders çalışma planı
oluşturun. Her gün belli bir zaman dilimini İngilizce
öğrenmek için bloke edin. İngilizce ders çalıştıkça,
yabancı dili anlamanız kolaylaşacak ve konuşma
kaliteniz bir native kadar iyi düzeye yaklaşacaktır. “Ben
nasıl İngilizce çalışırım? İngilizceye yeteneğim yok?”
gibi bahaneler, sadece yaşı küçük ve öğrenme disiplini
olmayan kişiler için geçerli olabilir. Dilin sefasını sürmek
istiyorsanız, öncesinde biraz çaba ve emek sarf etmeniz
gerekir. Unutmayın; yabancı bir dili ikinci dil olarak
öğrenen herkes, muhakkak ders çalışmıştır.
Test çözün, bilgi düzeyinizi kontrol edin, kendi
durumunuzu takip edin.
Avrupa Birliği Dil Portfolyosu’nda amaçlandığı
gibi bireylerin, kendi şahsi gelişimlerinden sorumlu
olmaları gerekir. İngilizce öğrenen her öğrenci, kendisine
bir
pasaport
(karne,
değerlendirme
çizelgesi)
oluşturmalıdır. Gelişiminizle ilgili bir hedef koyun
(lütfen gerçekçi hedefler koyun mümkünse bir uzmandan
yardım alın). İngilizce öğrenip öğrenmediğinizi, nerede
hatalar yaptığınızı, eksik kaldığınız noktaları, İngilizce
kelime bilginizi sürekli test edin. İngilizce kursuna
gitmek, tek başına yeterli değildir. Sizin de eğitimlere
dâhil olmanız ve İngilizce öğrenmeyi arzu etmeniz,
motivasyonu artıracaktır.
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Çağımız, kişisel ve uluslararası birçok ilişkide
İngilizcenin çok yaygın olarak kullanıldığı bir dönemdir.
Bu durum, İngilizce bilmeyi hayati bir ihtiyaç hâline
getirmiştir. İngilizce bilmek, günümüzde çok büyük bir
önem taşımaktadır. Bu derece öneme sahip olan
İngilizceyi öğrenmenin, kendisine has zorlukları da
vardır; fakat doğru çalışma yöntemleri uygulayarak,
planlı ve programlı çalışarak, bu zorlukların üstesinden
gelinebilir. İngilizce öğrenmek bir yana, ana dilinde bir
şeyi öğrenmek isteyen kişinin bile, kendisine has bir
çalışma yöntemi olmalıdır.
Ders çalışma yöntemleri konusunda, herkes için
geçerli olan bazı genel özellikler bulunmakla birlikte,
kişiden kişiye değişebilen özellikler de vardır. Bu
nedenle, herkesin kendisine özgü bir çalışma yöntemi
olabilir ve “şu ya da bu çalışma yöntemi daha iyi sonuç
verir” demek, pek de doğru değildir. Önemli olan, kişinin
kendisi için en doğru, en iyi sonuç veren ve en pratik ders
çalışma yöntemini bulabilmesidir. Burada dikkat
edilmesi gereken, geri döndürülmesi mümkün olmayan
zamanın en iyi şekilde kullanılması, en iyi ders çalışma
yönteminin en kısa sürede uygulanmaya başlanmasıdır.
Yabancı dil öğrenilirken göz önünde tutulması
gereken unsurlar:
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1. Lisanı iyi şekilde öğrenmek isteyen kişi,
İngilizceyi bir ders olarak görmekten vazgeçip, yabancı
dili hayatının içine entegre ederek, ondan zevk almalıdır.
2. Kişi, dil öğreniminde ne kadar çok duyu
organını işin içine entegre ederse, öğrenme süreci o kadar
hızlı olur.
3. Modern lisan öğreniminde, “Çeviri Metodu”
terk edilmiştir. Kendinizi hedef dil ile ifade etmek, o
dilde düşünmenize yardımcı olacaktır.
4. Görsel ve işitsel imkânlardan azami şekilde
yararlanılmalıdır. Çünkü bir kelimeyi ya da cümleyi ders
kitabında birçok kere görmek, aynı kelime ve cümleyi bir
radyoda, kasette, sinemada ya da bir insanla konuşurken
birkaç kez duymanız veya bir dergi ve gazetede
okumanız daha kalıcı olacaktır. Bu amaçla; radyo
programlarından Voice of America, BBC ve diğer
İngilizce yayın yapan kanallar dinlenmelidir. Televizyon
programları olarak; CNN, BBC, CNBC-E, EuroSport ve
diğer İngilizce yayın yapan kanallar boş zamanlarda
seyredilmeli ve yabancı basın takip edilmelidir.
5. Dinleme aktivesi ile o dili ana dil olarak
konuşan birisinin aksanına ve vurgusuna sahip olmak
kolaylaşır. Dinleme için zamanımız yok demeyin,
teneffüste, normalde sıra beklerken, pastanede, otobüs ya
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da tren istasyonunda, süpermarket kasasına doğru
ilerlerken kaset dinleyebilirsiniz.
6. Evde dinleme aktivitesi yaparken, hedefe
yönelik bir dinleme yapılması gerekir. Eğer kişi, TOEFL
sınavına veya benzeri herhangi bir sınava (KPDS, ÜDS)
girecekse, bu tür dinlemelere yoğunlaşmalı, kaçırdığı
veya anlamadığı bölümlere tekrar dönerek irdelemelidir.
7. İngilizce öğrenen kişiler için tercih edilen
dinleme yöntemi, sesli hikâye kitaplarıdır. Bu tür kitaplar
hikâye türünde olduğu için hem sürükleyicidir hem de
metin elinizde olduğundan, okuyarak dinleme fırsatı
vermektedir. Bu da yanlış bilinen telaffuzu, anında
düzeltme imkânı verir.
8. Öğrenmeyi sürekli kılmanın ve öğrenileni
tekrar etmenin çok büyük faydası vardır. Bunun için de
aklınıza takılan her şeyi yazıp, yanınızda taşımayı
alışkanlık hâline getiriniz. İngilizce ile ilgili bir şey
okurken veya dinlerken, anlamadığınız kelime veya
deyimi not ediniz, altını çiziniz ve bunu öğrenmeye
çalışınız. Bunları bilgi kartınıza yazınız. Bu da size, bu
karta tekrar baktığınızda, bunların tekrar edilmesi için
yardımcı olacaktır. Bilgi kartınızı işlerken kartın bir
yüzüne, bu kelimenin açıklamasını, eş-zıt anlamını ve
cümle içindeki kullanımını; diğer yüzüne ise, gerekirse
Türkçe anlamını yazınız.
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9. “Bir lisanı biliyorum” demek, ancak o lisan ile
yaptığımız iletişim ile mümkün olur. Lisan demek,
konuşma demektir. Konuşma, diğer dil becerilerinin en
önemlisidir. Bu amaçla; öğrendiğiniz dili ana dil olarak
konuşan bir insanla sohbet etmek gibi değerli bir fırsat
yakaladığınızda sohbetten, sakın ola ki sohbete
başlamadan önce, sahip olduğunuz bilgi ile ayrılma
hatası yapmayınız. Doğal konuşmacıdan, bir eylemin
veya fikrin ifade ediliş biçimini öğrenip, benzer
durumlarda aynı yapıyı kullanın.
Muhtemelen bir işiniz var ya da okulunuz var.
Büyük ihtimalle arkadaşlarınız vardır. Belki kız
arkadaşınız, erkek arkadaşınız, evliyseniz eşiniz,
çocuklarınız olabilir. Sonuçta yoğun bir hayatınız var.
Böyle olunca, çoğu insan için günde 8-10 saat İngilizce
çalışmak mümkün değildir, bu çok fazladır.
Aslında bu önemli bir sorun değildir. Çünkü
gerekli de değildir. Benim size söyleyeceğim en iyi öneri,
her gün toplamda en az bir saat İngilizce çalışmaktır.
Eğer günde en az bir saat İngilizce öğrenmek için
çalışmalar yapıyorsanız bu, iyi bir süredir. Bu süre,
İngilizcenizi ilerletmek için yeterlidir. Bu bir saatlik
İngilizce çalışma süresi, her gün düzenli, istikrarlı olursa
çok faydalıdır.
Şimdi diyebilirsiniz ki: “Ben çok meşgulüm, bir
saat süre fazla geliyor.” O zaman bu bir saati parçalara
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bölebilirsiniz. Mesela sabah uyandığınızda 15 dakika
İngilizce çalışabilirsiniz. Sonra işe veya okula giderken
yolda ya da evde temizlik yaparken 15 dakika İngilizce
dinleyebilirsiniz. Böylece yarım saatlik İngilizce
çalışmasını tamamlamış olursunuz.
Daha sonra eve dönerken otobüste ya da araç
kullanırken bir 15 dakika daha İngilizce dinleyebilirsiniz.
Şimdi 45 dakika İngilizce çalışmış oldunuz. Son olarak,
uyumadan önce 15 dakika İngilizce dinleyebilirsiniz.
Böylece günde bir saat İngilizce çalışmış olursunuz. Gün
boyunca sadece küçük parçalar hâlinde İngilizce
çalışmak, herkes için uygundur. Siz de bu çalışma
programını kullanabilirsiniz. Her gün en az bir saat
İngilizce çalışın.
Evet, günde en az bir saat İngilizce! Eğer daha
fazla zaman ayırabiliyorsanız bu harika olur. Tabii ki
daha fazla zaman ayırmak daha iyidir. Ne kadar zaman
ayırırsanız o kadar hızlı ilerlersiniz. Mesela iki saati
parçalara ayırarak İngilizce dinlemek, bir saat
dinlemekten daha iyidir. Her gün üç saat İngilizce
dinlemek harikadır. Günlük beş saat İngilizce dinlemek,
inanılmaz güzel olur.
Unutmayın, çalışma zamanınızı parçalara bölerek
kullanabilirsiniz. Telefonunuzu veya mp3 playerinizi
kullanarak;
yürürken, egzersiz
yaparken, araç
kullanırken, otobüste yolculuk ederken veya başka
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işlerinizle ilgilenirken İngilizce dinleyebilirsiniz.
Kısacası bu tekniği kullanarak, günde en az bir saat
İngilizce dinleyin. Daha çok dinlerseniz daha iyi olur.
Zaman yönetimi nedir ve neden gereklidir?
Zaman yönetimi, zamanımızın; amaçlarımızı,
sorumluluklarımızı, zevklerimizi ve sosyal yaşamımızın
içerdiği etkinliklerimizi bir arada yürütebilecek bir
biçimde planlanması anlamına gelmektedir. Hepimiz
toplum içinde yaşıyoruz. Geleceğimize yön verebilmek
ve yaşamda başarılı olabilmek için hedefler belirliyoruz,
bu doğrultuda çeşitli sorumluluklar alıyoruz. Yapmamız
gereken görevlerimiz var. Yakınlarımıza, arkadaşlarımıza
zaman ayırmak ve hoşlandığımız işleri yapmak,
hobilerimizle ilgilenmek gibi gereksinimlerimiz de var.
Ancak yine hemen hepimiz, bu işler için bir türlü vakit
bulamamaktan yakınıyoruz. Gerçekten de bütün bunlar
için zamanımız yok mu? İşte bu soruya yanıt aramak için
hep birlikte aşağıdaki tabloya bir göz atalım isterseniz.
Dil öğrenirken uygulayacağınız zaman
yönetimi teknikleri
Geri getirilmesi olanaksız olan tek şey zamandır.
Bazı insanlar zamanı planlı kullanırken, bazıları cömertçe
harcar. Yabancı dili öğrenenlerle öğrenemeyenler
arasındaki en temel fark, zaman kullanımıdır.
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Zaman; öncelikler doğrultusunda kullanılırsa
kontrol altına alınabilir. Önceliklerin belirlenmesi,
zamanı planlamada ilk adımdır. Yaşam, yapmak istenen
ve yapmak zorunda olunan eylemlerden oluşur. Çoğu
zaman bu ikisi arasında seçim yapmak zordur. Öğrenciler
de eğlence ile öğrenci olmanın gerekleri arasında çelişki
yaşarlar. Böyle durumlarda öğrenci kendine, şu soruları
sormalıdır: “Benim için bu etkinlikler içinde önemlisi
hangisidir? Hangi etkinliklerden vazgeçebilirim? En az
önemli olan etkinlikler nelerdir?” Bu sorulara cevap
verilerek, öncelik sıralaması yapılabilir.
Hayatı için bir amacı olmayan öğrenci, kendisi
için neyin daha öncelikli olduğunu kestiremez. Bu
nedenle, öncelikle kendisine bir amaç edinmelidir. Eğer
öğrencinin amacı, bir yabancı dili, en azından yeterli bir
seviyede öğrenmek ise, önceliklerini de bu doğrultuda
belirlemelidir. Bir yıl sonra hedefine ulaşmak isteyen
öğrencinin öncelik sıralamasında, İngilizce çalışmak ve
öğrenme, başı çekmelidir. Bununla birlikte, zamanı doğru
kullanmayı öğrenemeyen öğrenci, ne kadar ders çalışırsa
çalışsın, başarılı olamaz.
Buraya kadar “zaman yönetimi”nin ne anlama
geldiğini, neden gerekli olduğunu, zaman yönetimi gibi
alışkanlıkların kazanılması için ne tür süreçlerden
geçilmesi gerektiğini ve zaman yönetimi karşısındaki
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engellerin neler olduğunu inceledik. Bu bölümde ise,
“Zaman yönetimi nasıl yapılır?” konusunu ele alacağız.
I. Amaç Belirleme:
Başarmak istediğimiz tüm işlerde olduğu gibi,
zaman yönetimi konusunda da öncelikle belirgin bir
amacımızın olması gerekir. Burada önemli olan nokta,
amacımızın belirginliğidir. Bizler, zamanımızı nasıl
değerlendireceğimiz konusunda sayısız seçeneğe
sahibizdir. Bu nedenle de zamanımızın büyük bölümü, ne
yapacağımıza karar vermeye çalışmakla geçer. İşte bu
noktada belirsiz amaçlar, zaman yönetiminin baş
düşmanı olan erteleme davranışına yol açar. Peki,
“belirgin amaç” nedir ve nasıl belirlenir? Şimdi biraz
düşünün ve üç tane kısa vadeli amacınızı bir kenara
yazın.
1. Bu kısa vadeli amaçlarınız, önümüzdeki bir yıl
içinde tamamlamayı planladığınız amaçlarınız olsun. Bu
amaçları belirlerken, bir yandan da amaçlarınıza
ulaşabilmek için, yaşamınızda yapmanız gereken
değişiklikleri de gözden geçirin.
2. Kısa vadeli amaçlarınızı belirledikten sonra,
bunların yukarısına üç tane uzun vadeli amacınızı yazın.
3. Amaçları, alt-amaçlara bölün. Bu kısa
alıştırmayı
tamamladıktan
sonra,
amaçları
belirginleştirme konusunda yaşamsal önemi olan
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“amaçları alt-amaçlara bölme” konusuna değinmek
gerekir. Şimdi, uzun vadeli amaçlarınızdan birini bir
başka kâğıda yazın.
4. Daha sonra, bu amaca ulaşabilmeniz için
gerekli alt-amaçları belirleyin ve altına bunları yazın.
5. Sonra da her biri için yeni alt-amaçlar
belirleyin.
6. Alt-amaçlar iyice belirginleştiğinde, kısa
vadede yapmanız gereken işler net bir biçimde karşınıza
çıkacaktır. Zaman planınızı bu amaçlar doğrultusunda
yapmaya başlayacaksınız.
Böyle bir liste, daha ayrıntılı hâle getirilebilir ve
her bir amaç için bitirme zamanı belirlenerek yapılabilir.
Bu tür bir liste, sosyal alanda yapılmak istenen şeyler için
de yapılabilir ve çeşitlendirilebilir.
Amaç belirleme sürecinin önemli bir parçası da
“aciliyet” ve “önem” konusudur. Yapmak istediğimiz
işler ve gerçekleştirmek istediğimiz amaçlarımız çok
çeşitli olabilir. Bunların bir kısmı, yaşamdaki uzun vadeli
amaçlarımızla doğrudan ilişkilidir, bir kısmı ise bize zevk
veren uğraşılardır. Ancak bazı işler, temel amaçlarımızla
olan bağlantılarına göre daha önemli, bazı işler ise
tamamlama süremiz açısından daha acil olabilir. Bu iki
durum temel alınarak, yapmamız gereken ve yapmayı
istediğimiz işler dört kategoride toplanabilir.
Bunlar:
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1. Acil Olmayan ve Önemsiz İşler: Bu tür işler,
özellikle de önemli işlere zaman ayırmamız gereken
dönemlerde, boş yere harcanmış zamanların kaynağını
oluşturur. Saatlerce bilgisayar oyunları ile uğraşmak,
bütün bir akşam telefonla dedikodu yapmak v.b. işler, bu
kategoriye girer. Bunlar, kişisel zevklerimizdir. Yaşamsal
önemi yoktur ve sosyal anlamda da akademik anlamda da
yaşamımıza pek bir şey katmaz. Bu tür uğraşların,
gerektiği durumlarda ertelenmesi ve boş zaman
etkinlikleri olarak yapılması, zaman yönetimi açısından
önemlidir.
2. Acil ama Önemsiz İşler: Bazen öyle işlerle
uğraşırız ki iki ayağımız bir pabuca girer ama aslında işin
sonunda elde ettiğimiz kayda değer bir şey yoktur. Ders
çalışmamız gereken bir zamanda, arkadaşımıza, bizden
istediği bir müzik listesini yetiştirmeye çalışmak, bu
türden bir iştir. Arkadaşımızın, müzik parçalarını ertesi
gün almak istiyor olmasından ötürü iş, acil bir iş olabilir
ama yaklaşan bir ara sınavdan daha önemli değildir. Bu
tür bir durumda, arkadaşımıza gerekli açıklamada
bulunarak, ek süre talep etmek, arkadaşlığımıza zarar
vermez ama bizi başarıya götürür.
3. Acil Olmayan ama Önemli İşler: Bu tür işler
yanıltıcı olabilir. Aylar sonra olacak olan bir sınav
önemlidir ama acil değildir. Ne var ki sınavlarda başarılı
olmak ve öğrenilmesi gereken bilgileri sindirerek
128

öğrenmek, ancak düzenli tekrar ile olabilir. Zaman
planımızda günlük tekrar için zaman ayırıp ayırmamak
konusunu, bu gerçeği düşünerek ele almak önemlidir.
Sınav döneminde sıkışıp kalmak yerine, uzun vadeli
çalışma planı yapmak daha akıllıca görünmektedir.
Zaman planlamada önemle üzerinde durulması ve planın
şekillendirilmesinde en önemli unsur olması gereken
işler, bu kategorideki işlerdir.
4. Acil ve Önemli İşler: Bu tür işlerle, genellikle
zamanı iyi planlayamadığımızda karşılaşırız. Doğru
düzgün hazırlanılmamış bir sınava, bir gece önce
çalışmaya başlamak ya da önemli bir dönem ödevinin
başına, teslim tarihinden iki gün önce oturmak, bu tür
işlerdendir. Zaman planının, önemli bir aksilik olmadıkça
bu tür işlerle karşılaşılmayacak biçimde yapılması
önemlidir.
Bir işin önemi, zaman planlaması açısından
gerçekten çok önemlidir. İşlerimizin önem derecesini
belirlemek için kendimize, uğraştığımız iş hakkında bazı
sorular sorabiliriz:
- Eğer bu işle uğraşmaktan tümüyle vazgeçersem
ne kaybederim?
- Bu iş, yerine daha önemli bir iş konulacak
şekilde başka bir zamana ertelenebilir mi?
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- Ben bu işe gerçekten önemli olduğu için mi
yoksa yalnızca zevk aldığım için mi konsantre olmuş
durumdayım?
Bu sorulara verilecek yanıtlar, bize, uğraşmakta
olduğumuz işin ne kadar önemli olduğunu gösterebilecek
ipuçları verecektir.
II. Uzun Vadeli Takvim Belirleme:
Belirlediğimiz amaçlar doğrultusunda, yapmamız
gereken işlerin tamamlanma tarihlerini belirlemek,
zamanı planlama konusunda önemli bir adımdır. Bunun
için bir adet yıllık ajanda edinmek ve amaçladığımız
işlerin bitiş tarihlerini (çalışmalar, testleri bitirme
tarihleri, konuları bitirme tarihleri, sınav tarihleri vb.) bu
ajandaya kaydetmek, atacağımız ilk somut adımdır.
III. Haftalık Plan Yapmak:
Amaçlar belirlendikten ve gerekli tarihler, yıllık
ajandada işaretlendikten sonra gelinen aşama, “haftalık
plan” yapmaktır. Bunun için her hafta düzenli olarak
çizelge hazırlamak en etkili yöntemdir. Bu işe girişmeden
önce, bir hafta boyunca planlanmamış yaşantımızın bir
listesini yapmak gerekir. Bunun için de yanımızda bir
hafta boyunca boş bir kâğıt bulundurmak ve hangi günler
hangi saatlerde nelerle uğraştığımızı not etmek yeterlidir.
Bu bize, bizim zevk aldığımız ya da yapmamız
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gerekirken yeterince zaman ayırmadığımız işleri
belirlememiz konusunda yardımcı olur. Bu aşama
tamamlandıktan sonra işe; belirlediğimiz kısa vadeli
amaçları, haftalık plansız yaşamımızda vakit ayırdığımız
işleri ve zevk aldığımız etkinlikleri bir kâğıda yazarak
devam edebiliriz. Bunu yaptıktan sonra, listedeki işleri A,
B ve C olarak sınıflandıralım. A, olmazsa olmaz; B,
olmalı; C, olursa iyi olur türünden işleri ifade etsin. Bu
ayrımı yaparken, “Amaç Belirleme” bölümünde söz
edilen aciliyet ve önem konuları göz önünde
bulundurulmalıdır. Özetle, uzun vadeli hedeflerimiz için
önemli olan işleri, kişisel ve sosyal gelişimimiz açısından
önemli olan etkinlikleri, beceri ve yeteneklerimizi
geliştiren ya da bize çok haz veren uğraşıları A
kategorisine koymamız, bize büyük ölçüde kolaylık
sağlayacaktır.
Programımızı aksatan diğer önemli etkense “hayır
diyememe” faktörüdür. Zaman yönetimi, zaman zaman
çevremize “hayır” dememizi gerektirecek bir aktivitedir.
Önemli bir sınava çalışırken telefon eden bir
arkadaşımızın, “Bir iki saat sana uğrayacağım.” demesi
üzerine, istemeye istemeye onu misafir etmemiz, bizi
daha sonra sınavda zor durumda bırakacaktır. Bu tür
durumlarda çevremize “hayır” diyemiyorsak, birçok
işimiz bu yüzden aksıyor demektir. Örneğin,
arkadaşımıza
“hayır”
dediğimizde
ilişkimizin
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bozulacağından korkuyor olabiliriz. Kısa dönemde
arkadaşımıza hiçbir konuda “hayır” demeyerek böyle bir
durumdan kaçınabiliriz. Ancak, sürekli başkalarının
istekleri doğrultusunda ve onların öncelikleri ile
yaşamak, zaman içinde o kişilere karşı öfke
biriktirmemize ve asıl o zaman ilişkimizin bozulmasına
yol açabilir. Oysaki “hayır” deme gerekçemizi,
çevremize açık bir biçimde dile getirdiğimizde, çevremiz
de bu konuda bize anlayışlı davranacaktır.

Dil, beynin neresinde?
Canlı türleri içinde, dilin en zengin ve çeşitli
biçimde ortaya çıktığı tür olan insanlarda, dilin tek organı
beyindir. Dil ile beyin arasında nasıl bir ilişki var? Dil
şebekesi nedir, insan beyninin neresinde bulunur? Sağ ya
da sol elini kullanan kişilerin, dil şebekesinin konumu ile
arasında bir bağlantı var mı? Birden çok dil bilen kişinin
beyni ile tek dil bilenin beyni arasında fark söz konusu
mu?
Evrimsel, gelişimsel, biyolojik, sosyal ve kültürel
bir iletişim aracı olan dil, en zengin ve çeşitli hâliyle
canlı türleri arasında insanda anlam buluyor. Sadece sese
değil aynı zamanda grafik sembollere de dayanıyor.
Konuşma, anlama, isimlendirme, yazma ve
okuma işlevlerine genel olarak dil işlevleri adını
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veriyoruz. Dil işlevlerinin beyinle olan özel ilişkileri,
1860’lardan başlayarak teker teker çözülmüş ve sonunda
bu işlevlerin, kendi aralarında da bağlı olmak üzere,
beyinde özel bir yapılanmayı gerektirdiği ortaya
çıkmıştır. Bu yapılanmaya, beyindeki dil şebekesi
diyoruz. Bu tarihlerden itibaren otopsi çalışmalarının
sağladığı verilerle önce konuşma, sonra anlama ve
sonrasında da okuma ve yazma işlevlerinin, beyindeki
altyapıları ortaya konulmuştur.
İnsanlarda, beyindeki dil şebekesinin en önemli
özelliği; bu şebekenin, insanların büyük bir bölümünde
sol beyin yarısı içinde bulunmasıdır. Konuşma, anlama,
okuma ve yazmayla ilgili harekete geçirici merkezler,
birbirleriyle bağlı biçimde bu yarının içindedir. Sonraki
yıllar içinde yapılan araştırmalar, beyinde var olan dil
şebekesinin tarafıyla insanların baskın olarak hangi
ellerini kullandıkları konusunun, yakından ilişkili
olduğunu göstermiştir. Şöyle ki sağ ellerini sol ellerine
göre daha becerikli kullananların hemen hemen
tamamında, beyindeki dil şebekesi sol tarafta olmakta,
sol ellerini sağ ellerine oranla daha becerikli
kullananların ise, yaklaşık üçte ikisinde bu durum
sürerken, geriye kalanlarda, bu şebekenin beynin sağ
tarafında yer aldığı anlaşılmıştır. Bunun nedenleri
tartışmalıdır.
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İnsanlar, dil için hazır bir beyin mekanizmasıyla
doğarlar. Bu mekanizma, daha bebek anne karnındayken,
3-6 aylıkken ortaya çıkmaya başlar. Doğumdan sonra
çocuğun konuşmasına kadar geçen süre, bu konuşma
mekanizmasını harekete geçirmek için gerekli belleğin
gelişimiyle ilgilidir. Eğer başka bir nedenle bellek yeteri
kadar dış dünyaya ait materyal toplayamazsa çocuk,
konuşmayı öğrenemez.
Çocuğun erken dönemde ya da beklendiğinden
daha erken konuşması, belleğinin güçlü olduğunu
gösterir. Dolayısıyla konuşma, zekâyla ilintilidir.
Çocukların birden fazla dil öğrenmelerinin etkileri
tartışmalıdır. Zekâ ve bellek kapasiteleri yüksek olan
çocuklarda bu daha çabuk ve problemsiz olduğu hâlde
çok dilliliğin, bazı çocuklarda kekemeliğe yol açabildiği
ileri sürülmüştür.
Öğrenilen her yeni dil için farklı bir beyin alanı
değil, benzeri bir alan kullanılmaktadır. Farklı dillerin
aynı beyin alanları içinde temsil edilmesi, farklı
zamanlarda arşivlenen dosyaların aynı kütüphanede
saklanmasına
benzetilmektedir.
İnsan
belleğinin
özelliğinden dolayı, önce öğrenilen dil her zaman daha
fazla hatırlanan dil olmaktadır. Bu dilin kullanılmaya
devam
edilmesi,
dil
belleğini
daha
da
sağlamlaştırmaktadır. Nitekim bu yüzden konuşma
problemi yaşayan çok dilli insanlarda bu dil
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bozukluklarından
düzelme,
birbirleriyle
ilintili
olmaktadır.
Bu konuda yaşanan gelişmeler, Pitres Kanunları
olarak bilinir. Buna göre, bir insanda çoklu dil bozukluğu
oluştuğunda; düzelme önce ana dilden ve çok kullanılan
dilden başlar. Eğer ana dil aynı zamanda çok kullanılan
dilse bu düzelme daha da belirgindir. Bunun dışında, eğer
bilinen diller aynı dil ailesine mensuplarsa; örneğin, bu
diller Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca ise, bunların
düzelmeleri birbirine yakın olur. Ancak bilinen diller
örneğin Türkçe, İngilizce ve Japoncaysa bunların
düzelmelerinde ana dil ve kullanım özellikleri daha fazla
devreye girer.
Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, Üsküdar Üniversitesi

3. Adım: Programınıza Uyun
Her öğrenci için en zor olanı budur. Programa
uymak. Çünkü çoğu zaman bir engel çıkar ve
programımızı bozar. Bu konuda rahat olun. Bir gün
çalışamadınız mı? Akşam uyumadan önce 5-10 dakika,
öğrendiğiniz dilde cümleler kurmaya çalışarak uyuyun.
Ya da arabanızla veya otobüsle giderken, telefonunuza
yüklediğiniz materyallerden dinleyin. Asla, “Kaç gündür
çalışamıyorum, bu iş olmayacak.” demeyin. Her zaman
devam edin. Küçük, ufacık öğrenme fırsatlarını bile
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kaçırmayın. Duş alırken, yemek yaparken, yürürken, spor
yaparken… Bazen elinizde olmayan nedenlerden dolayı
programınız 1-2 ay gibi uzun süreler sarkabilir. O zaman
kesinlikle bırakmayın, ara verdiğiniz süreyi zaman
takviminize ilave edin ve devam edin.
Programımızı uygularken bizi en fazla tehlikeye
düşüren şey, erteleme davranışıdır. Erteleme davranışı,
zamanı planlama ve başarı karşısındaki en büyük
engellerden biridir. Bir konu sizin için önemliyse
(örneğin, yabancı dil öğrenmek) ve siz, konunun
peşinden gitmiyorsanız, erteliyorsunuz demektir.
Ertelenen her iş, bir diğerini etkiler. Odanın toplanması,
uzun zamandır aramak istediğimiz bir arkadaşımıza
telefon etmek, alışverişe çıkmak, bir arkadaşımıza doğum
günü armağanı almak vb. işlerin ertelenmesi, daha
önemli olan diğer işlerimizin de (ders çalışma, pratik
yapma, vb.) ertelenmesine yol açar. Aynı şekilde, önemli
işlerin ertelenip durması da günlük işlerimizin büyük
ölçüde aksamasına neden olur. Bu kısır döngü böylece
uzayıp gider ve günün birinde içinden çıkılmaz hâle
gelebilir. Sonuç ise yoğun stres, sinir bozukluğu,
başarısızlık duygusu ve yılgınlık olur. Kısaca erteleme,
KARAR VEREMEMEKTEN kaynaklanmaz. Erteleme,
kişinin karar verip de harekete geçememesidir. Bazen
kararlar da ertelenebilir, bu da bir tür ertelemedir.
Kararsızlıkla, karar vermeyi ertelemek, birbiriyle
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karıştırılmamalıdır. Erteleme alışkanlığından vazgeçmek,
zaman yönetiminin öncüsüdür. Bu alışkanlıktan
vazgeçebilmek için ilk yapılacak şey, bir “ertelenen işler
listesi” hazırlamaktır.
Buna benzer bir liste hazırladıktan sonra
kendinize, “Ertelediğim işleri ne kadardır erteliyorum ve
her bir ertelenen iş için, kendime ne tür mazeretler
buluyorum?” sorusunu sorun. Bu soruyu da yaptığınız
listeye
yazarak
yanıtlayın.
Daha
sonra
da
mazeretlerinizin geçerliliğini kendi kendinize sınayın.
Birçoğunun yeterli geçerliliğe sahip olmadığını
göreceksiniz. En son aşamada da kendinize, ertelediğiniz
her bir iş için “belirgin” bir, “işe başlama” zamanı
belirleyin. Bazen bir işe karar verdiğimizde, bu
kararımızı belirgin olmayan ifadelerle dile getiririz, bu da
harekete geçemememize neden olur. Örneğin, “Artık
çalışmaya başlayacağım.” gibi ifadeler, belirsiz
ifadelerdir. Bunların yerine, “Saat 19.30’da çalışmaya
başlayacağım” gibi belirgin ifadeler kullanmak, harekete
geçmeyi kolaylaştırır. Ancak bu kararlar alınırken de
“değişim aşamaları”nın, erteleme davranışını değiştirme
konusunda da geçerli olduğu unutulmamalıdır.
Esnek olabilmek
Tabii ki bizler, bir robot değiliz ve hayat bazen,
bizim programımızın çok dışında ve farklı olarak cereyan
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edebilir. Bu durumda belki programımızı dört dörtlük
uygulamayabiliriz. Acil işler, hastalıklar, ölümler, ani
seyahatler, ani ihtiyaçlar gibi faktörler, programımızı bir
şekilde aksatabilir. Bu durumda, “esneklik” denen
kavram önem kazanır. Programımızı uygularken esneklik
gösterebilmeliyiz. Esnekliği, kısaca şöyle özetleyebiliriz:
 Zamanımızı planlarken, bazen işlerin
yolunda gitmeyebileceğini göz önünde
bulundurmak,
 Kimi zaman, ders çalışmak yerine başka
işlerle uğraşmak hakkını kendimize
tanımak,
 Bu tür durumlarda yapmak istediğimiz
etkinlik için harcayacağımız zamana
karşılık gelen başka bir zaman dilimini
ders çalışmakla değiştirebilmek, esneklik
kavramı içinde yer alan bazı unsurlardır.
Plan yapanların en sık düştüğü hatalardan biri,
planlarının sınırlarını çok katı yapmalarıdır. Yapılan
planda, sınırlar esnek olmayınca, uygulamada zorluklar
çıkmaktadır. Hazırladığı planı gerçekleştiremeyen
öğrenci, bu nedenle ümitsizliğe düşmekte; sonra da öz
güvenini yitirmektedir. Biz insanız ve dünyada yaşanan
ve yaşanabilecek tüm olaylar, insanlar için… Hiçbir
insan, kolay kolay planlarının bozulmasını istemez…
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Ama dünya bu; her an her şey olabilir. Olabilecek şeyler,
umduğumuzdan daha çok olumlu da olabilir, ama bazen
olumsuz da olabilir.
“Bir şeyin sizin planladığınız gibi olmaması,
onun işe yaramaz olduğu anlamına gelmez.” Thomas
EDISON
Planımızı
bozabilecek
neler
olabilir?
Beklenmedik bir misafir, hastalık, kaza, ölüm, kayıplar,
spor yaralanmaları, elektriklerin kesilmesi, doğa olayları
(sel, deprem, heyelan), savaş, terör olayları, vs. Tamam,
hemen
bozulmayın.
Olumsuzlukları
söyleyerek
moralinizi bozmak amacında değiliz. Bununla birlikte
başarılı bir insan, başarıya doğru hedefine koşarken,
karşısına çıkabilecek olumsuzlukları da göz ardı etmez…
Başarı için her zaman A planları vardır. Ancak
olağanüstü durumlarda uygulayabileceği bir B planı her
zaman cebindedir. Dolayısıyla siz de kendinize göre
yapacağınız bir çalışma planını özgürce uygulayın ama
cebinizde alternatif bir B planı, her zaman olsun.
Planınızda şu etkinlikleri belirlemeniz ve
ayarlamanız gereklidir:
•
Uykudan kalktığınız saat,
•
Kahvaltınızın bittiği saat,
•
Okula gidiş ve okuldan geliş saatiniz,
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•
•
•
•
•
•

Ulaşımda geçirdiğiniz süre,
Ders çalışmaya ayırdığınız süre,
Ders dışı etkinliklere ayırdığınız süre,
Dersi tekrar etmek için ayırdığınız süre,
Ödev ve araştırmalara ayırdığınız süre,
Uykuda geçirdiğiniz süre.

Hiçbir plan mükemmel değildir. Planlar, hata
yapmamak için değil, daha az hata yapmak ve sonuca en
az fire ile gidebilmek için oluşturulur. İyi bir plan
yapmak ayrı, o planı gerçekleştirmek ayrıdır.

Ödüllendirici Olmak
Bütün bir haftayı yalnızca dersle ya da sosyal
etkinliklerle doldurmak, mantıklı olmayan planlama
biçimlerindendir. Önemli olan, planlarımızda hem
zorunlu hem de bize zevk veren etkinliklere zaman
ayırmaktır. Çalışmak için ayrılan zamanların arkasını ya
da ertesi gününü, bize zevk veren işlere ayırmak,
ödüllendirici ve motive edici etkiye sahiptir.
Sürekli Değerlendirme
Her hafta başında, bir önceki haftada plan ne
kadar işlemiş, ne kadar aksamış, planın aksamasına neler
neden olmuş gibi sorgulamalar yapmak, giderek daha
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kendimize uygun ve sağlıklı planlar yapmamıza olanak
tanıyacaktır.
Dil okulu seçerken nelere dikkat edilmelidir?
Dil okulu seçme; kişinin karakterine, hobilerine,
ilgi alanlarına, maddi yeterliliğine ve ülkelerin sunduğu
şartlara göre değişiklik gösterecektir. Öncelikle size
uygun ülkeyi, şehri ve programı bulmadan evvel,
aşağıdaki gibi soruları yanıtlamanız gerekecektir:
 Yetkili kurumlar tarafından akredite mi?
 Dil öğrenmek için ne kadar zaman
ayırabilirim?
 Haftada kaç ders içeren bir programa
katılacağım?
 Gideceğim zaman konusunda karar verdim
mi?
 Özel
okul
mu
yoksa
üniversite
bünyesindeki dil okullarını mı tercih
etmeliyim? Okulun eğitim ücreti ne
olacak?
 Okulun sunduğu konaklama seçenekleri
neler ve ücreti ne kadar?
 Okulun bulunduğu bölgenin, yaşam
masraflarıma etkisi nedir?
 Çalışma izni veren ülkeler hangileri?
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Özel Dil Okulları
Bu okullar, şehrin genellikle tam merkezinde,
kendi binalarında ya da üniversitelerle anlaşmalı olarak
programlarını yürütmektedirler. En büyük avantajları;
kişiye olan ilginin fazla oluşu, tüm sosyal imkânlara çok
kolay zamanda ulaşmanız ve fiyatlarının, üniversiteye
bağlı dil programlarına göre biraz daha uygun oluşudur.
Ancak okullar yerleşke hâlinde olmadığından, okulun
içinde sınırlı sayıda derslik ve laboratuvar vardır. Bu tip
okullarda
spor
aktiviteleri
ve
imkânları
bulunamayacaktır. Ancak üniversitelerle anlaşmalı olarak
çalışan özel kurslar, öğrencilerin hem o üniversitenin tüm
imkânlarından yararlanmalarını sağlayacağı gibi hem de
üniversitenin özgün eğitim programına geçme olanağı da
sağlayabilir.
Üniversite Bünyesindeki Dil Okulları
Üniversite/kolejlerin ayrı bir departmanı olarak
dil eğitim programları, öğrencilere verilmektedir.
Üniversite bünyesini tercih eden öğrenciler, geniş
yelpazede dil eğitimi seçenekleri bulabilirler. En büyük
avantajı, üniversite ortamında dil eğitimini alırken,
kampüs olanaklarından da tüm dil öğrencilerinin
faydalanabilmesidir. Ancak özellikle Amerika’da
kampüslerin birçoğu, şehirden uzak yerlerde veya
banliyölerde olduğundan, ulaşım problemi çekilebilir.
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Kampüs ortamının yakından görülebilmesi, sosyal ve
spor etkinliklerinden faydalanılabilmesi, gidilen ülkenin
ana dilini konuşan öğrencilerle tanışarak dil pratiğinin
geliştirilebilmesi ve alınan kurs sonrasında, üniversitenin
özgün eğitimine geçilebilmesi; öğrenciler için, üniversite
ortamında dil öğrenmeyi tercih etmekteki en önemli
faktörler olabilir.

4. Adım: Düzenli Öğrenmeyin
Bu ifadeyi yanlış yazdığımızı zannedebilirsiniz.
Hayır, doğru yazdım. Düzenli öğrenmeyin! Kastım şu:
Yani sıradan giderek, gramer bilgilerini en basit
cümlelerden başlayarak konuşmaya çalışma egzersizleri
yapmayın. Bir gün çok basit bir konu, diğer gün hiç
duymadığınız ağır bilgiler içeren başka bir konu çalışın.
Grameri oradan, buradan, şuradan çalışın. Bir kitaba
bağlı çalışıyorsanız, bazen başlardan bazen ortalardan
bazen sonlardan çalışın. Unutmayın; çocukken
konuştuğumuz dili öğrenirken, ne gramer biliyorduk ne
de dil bilgisi. Duya duya bilinçaltımız öğrenmişti ve biz
de konuşmaya başladık. Yeni dili de böyle düşünün. Her
şeyden bir şeyler çalışın, dinleyin, konuşun.
“Gramer
kurallarını
düzenli
çalışmayın”
ifadesinin, size biraz tuhaf geldiğini biliyorum. Çünkü bu
zamana kadar gördüğünüz İngilizce eğitimi boyunca,
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gittiğiniz her yerde, size hep gramer kurallarını
çalışmanız söylendi.
Peki, yıllarca gramer kurallarını çalışmak işe
yaradı mı? Belki de çok uzun zamandır gramer
kurallarına odaklandınız. Bu kadar İngilizce gramer
çalıştıktan sonra; kolayca, çabucak ve otomatik olarak
İngilizce konuşabiliyor musunuz? Cevabınız “hayır” ise,
neden?
Aslında bu sizin suçunuz değil. Sebep, bu zamana
kadar çok fazla İngilizce gramer çalıştınız. Çünkü
öğretmenleriniz size böyle yapmanızı söyledi. Peki,
İngilizce gramer çalışmak neden bu kadar kötüdür?
Çünkü gramere odaklandığınızda, İngilizceyi analiz
etmeye odaklanırsınız. Bir başka deyişle, İngilizceyi
(gramer kurallarını) düşünürsünüz. İngilizce yazma
konusunda bunun bir zararı yoktur. Çünkü yazarken
zamanınız vardır. Hızlı yazmak zorunda değilsiniz, yavaş
olabilirsiniz.
Ancak İngilizce konuşma konusunda aynı durum
söz konusu değildir. İngilizce konuşurken ve dinlerken
yavaş olamazsınız. Bir sürü gramer kuralını düşünmek
için zamanınız yoktur. Biri size soru sorduğunda, onu
hemen cevaplamanız gerekir.
Peki, yerli konuşmacılar grameri nasıl öğrenirler?
Mesela biz, Türkçe konuşmayı öğrenmeden önce hiç
gramer çalıştık mı? Ortaokul ya da liseye kadar gramer
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kurallarını hiç görmedik. Yıllar sonra okullarda
öğrendiğimiz dil bilgisi kurallarını, doğru yazabilmek
için öğreniriz. O zaman konuşmalarımızda grameri doğru
kullanmayı nasıl öğrendik? Cevap; dinleyerek öğrendik.
Çocukluğumuzdan beri tekrar tekrar doğru gramer
dinledik ve bu şekilde öğrendik.
Gramer yöntemi, Eski Yunan’dan 20. yüzyılın
ortalarına kadar uygulanan bir dil öğretim yöntemidir. Bu
yöntemin adına dil bilgisi-çeviri yöntemi de denmektedir.
Latince ve Eski Yunancanın öğretiminde kullanılan bu
yöntem,
belli
bir
öğrenme
teorisine
göre
geliştirilmemiştir.
Kural öğrenme, akla dayalı çözümlemeler ve
karşılaştırma çalışmalarının önemli bir yer tuttuğu bu
geleneksel yöntemde dil, bir sözcük dizelgesi biçiminde
ele alındığı için, dilin sözlü kısmına hemen hemen hiç
dokunulmamakta ve konuşma becerisi, önemli bir yer
tutmamaktadır. (Senemoğlu, 1983; Demirel, 1990)
Geleneksel yapıda sınıf; öğrencilerin gramer, kelime ve
dilin telaffuzu konusunda sistematik bilgiler edindiği bir
yer olarak kabul edilmektedir. Öğretimde odak noktası,
öğretmenin, öğrenilen dilin gramerini en etkili bir şekilde
sunmasıdır.
Bilinen eski gramer kitabı milattan önce dördüncü
yüzyılda Panini tarafından yazılan, Sanskrit diline ait
gramerdir. Sanskritçe, eski bir Hint-Avrupa dilidir ve
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bugün hâlâ bilimsel amaç için kullanılmaktadır. Fanini
grameri, Sanskritçede, kelime oluşumu ile ilgili kuralları
içermekteydi. (Fien, 1982)
Dil bilgisi-çeviri yönteminde, bir gramer kitabı ve
iki dilli bir sözlük, öğretimin ana malzemelerini
oluşturmaktadır. Bu kitap, dil hakkında belli kuralları ve
açıklamaları içerir. Ağırlık yazıya verilmekte ve
kuralların sıkı sıkıya öğrenilmesi istenmektedir.
Sorumluluğun tamamen öğretmene bırakıldığı bu
yöntemin (Sebüktekin,1981) kullanım özelliklerini, şu
şekilde özetlemek mümkündür;
a- Dilin kurallarına ağırlık verilir, gramer
öğretilir.
b- Öğretimde ana dil kullanılır.
c- Öğrencilere sürekli olarak çeviri yaptırılır.
d- Çoğunlukla yazılı metinler üzerinde çalışılır.
(Demirel, 1983; Ekmekçi, 1983)
Bu yöntemle yapılan dil öğretiminde öğrenci,
gramer öğretimi alarak kuraldan hareket ettiği için,
farkına varmadan ana dilin kelimelerinden, kalıplarından
hareket edecek ve çok kere yanlış sonuçlara ulaşacaktır
(Yalt, 1974). Ayrıca yabancı bir dil öğrenmeye çalışan
kişiden, yıllarca kullandığı ana dilinde bile ulaşamadığı
bir dil bilgisi düzgünlüğü, bir dil kullanma pürüzsüzlüğü
istenmektedir (Başkan, 1975).
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İletişimsel yaklaşım, yabancı dil öğreniminde
oldukça etkilidir. Bu yaklaşımın gelişiminde, daha
öncekilere göre farklı bir durum bulunmaktadır. Diğer
yöntemlerde kuramsal dilbilimcilerin etkileri varken,
iletişimsel yaklaşımda toplumbilimciler ve filozoflar
etkili olmuşlardır. Bu alanda yapılan çalışmalar, şu iki
ilkeyi ortaya çıkarmıştır;
a- Dilin toplumsal boyutu vardır ve dil boşlukta,
amaçsız kullanılan bir araç değildir.
b- Dil, yargı bildirmek, emir vermek, ikna etmek
vb. gibi bir şeyler yapmak veya gerçekleştirmek için
kullanılır. (Enginarlar, 1983)
Sosyo-dilbilim ve psiko-dilbilimin esaslarına
dayanan bu yaklaşım (Finocchiaro, 1979), adından da
anlaşılacağı gibi dili, iletişim aracı olarak görmektedir.
Dilin
kurallarını
öğretmek
yerine,
öğrenciye,
ihtiyaçlarına yönelik dil becerilerini, yani iletişim
yeteneğini kazandırmayı esas almaktadır. Rivers (1982),
iletişim yeteneği ile “yaratıcı dil kullanımı”nın
kastedildiğini belirtmektedir.
Bu yaklaşımda, dil öğrenimi için temel kabul
edilmiş olan dört becerinin (dinleme, konuşma, okuma,
yazma) hepsine ağırlık verilmekte ve derslerde
öğrencilere, bu becerilerin kazandırılması için
alıştırmalar yaptırılmaktadır.
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İletişimsel yaklaşım ile “yaşayan dil” öğretildiği
düşüncesinden hareket edildiği için, başlangıç düzeyinde
geleneksel
kitap,
defter,
kalem
üçlüsüne
başvurulmamaktadır. Öğrencinin ana dilini öğrenirken
yaşamış olduğu ortama benzer bir ortam meydana
getirmek, yani öğretilen yabancı dili, ikinci bir ana dil
gibi,
öğrencinin
bilinçaltına
yerleştirmek
hedeflenmektedir. Bundan dolayı, okuma ve yazma
becerileri, öğrencide belirli bir dil bilinci oluştuktan
sonra geliştirilmektedir. (Anamur, 1987)
İletişimsel yaklaşımın taraftarları, öğrencilerin,
iletişim becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını hissetmeye
başladıkları an, güdülenmelerinin daha da artacağını ileri
sürmüşlerdir. (Freeman, 1987)
İletişimsel yaklaşımın kullanım özellikleri
şunlardır:
a- Öğretim, öğrenci merkezlidir.
b- Öğrenci için anlamlı olan sözlü ve yazılı
iletişim faaliyetlerine ağırlık verilir.
c- Derslerde karşılıklı diyalog ve grup çalışması
yaptırılır, günlük iletişimde kullanılan otantik
materyallerden yararlanılır.
d- Öğretmen, hem ana dilde hem de amaç dilde
yeterli olmalı ve öğrencilerin amaçlarına uygun bir
şekilde yardımcı olmalıdır. (Demirel, 1983)
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Bu yaklaşımı savunanlar, daha zengin bir öğretme
ve öğrenme ortamı sağlandığını belirtmekte ve bu
yaklaşımın
yararlarını
şöyle
sıralamaktadırlar
(McDonough ve Shaw, 1998):
 Neyin doğru olduğunun yanı sıra, neyin
uygun olacağı hakkında daha geniş bir
anlayış (algılama) sağlar.
 Dili, cümleler kadar metinler ve konuşma
parçalarını da kapsayan geniş bir
yelpazede ele alır.
 Gerçekçi ve güdüleyici bir dil kullanımı
sağlar.
 Öğrencilerin
ana
dillerindeki
deneyimlerinden
hareketle,
dilin
fonksiyonları
hakkında
bildiklerini
kullanır.
Siz günlük yaşamda, karşınızda hatalı konuşan üç
yaşındaki çocuğunuz, yeğeniniz, kardeşiniz veya
komşunun kızına, konuşmalarında gramer hatası
yaptığında; “Bak! Cümle kurarken öğelerin sıralaması
şöyledir” diye bir dil bilgisi kuralı açıklamasında
bulundunuz mu? Hiç sanmıyorum. Onun için önemli
olan, kendini hatalı da olsa ifade etmesidir. Yoksa dil
bilgisi kuralı değil… Aynı metodu neden okullarımızda
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uygulamayalım? Ana dilimizi küçükken nasıl
öğreniyorsak, işte öyle…
Belli bir yaşa kadar hep dinleyen bebekler,
ansızın günlük kelimeleri ve kısa cümleleri kullanmaya
başlarlar. Hem de anlamlarını bilerek. Nasıl öğrendiler
dersiniz? Hem de hiç yazmadan ve dil bilgisi kurallarına
uymadan. Elbette dinleyerek ve tekrar ederek, değil mi?
Hiç yabancı dil bilmediği hâlde, sahil
kasabalarında çalışan tezgâhtar ve garsonlar ile yurt
dışında çalışan işçilerimiz, hiç gramer de okumadan,
bilmeden, 3-5 ay içinde ihtiyaçlarını karşılayacak kadar,
beden dili ile karışık, günlük yaşamla ilgili yabancı dili
konuşabilmektedirler, hatalı da olsa. Burada en önemli
husus, “başaracağına inanmak”tır. Eğer okullarımızda
yabancı dili öğretemiyorsak-öğrenemiyorsak, öğretim
metot ve tekniklerimizi yeniden değerlendirmeliyiz.
Yabancı dil öğrenmek, zekâyı geliştirir mi?
İskoçya’da Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan
araştırmaya göre; iki dil konuşan bir beyin, daha geç
yaşlanıyor. Bilim insanlarına göre; ikinci dil ile birlikte,
beyinde dikkat artışı yaşanıyor. Araştırmacıların cevabını
bulmak istedikleri soru ise şu: Dil öğrenmek ile zekâ
gelişimi arasında nasıl bir ilişki vardır?
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İkinci dil öğrenmenin, beyin fonksiyonlarını
olumlu
etkilediğine
ve
beynin
yaşlanmasını
geciktirdiğine dair bulgular elde edildi.
İskoçya'daki
Edinburgh
Üniversitesi’nde
yürütülen çalışmada, ikinci dil öğrenen yetişkinlerde
dahi, beynin daha genç kaldığı tespit edildi. 262 kişilik
bir örneklem ile çalışan araştırmacılar, en az iki dil
bilenlerde zekânın geliştiğini ve beynin daha iyi
çalıştığını fark etti. Daha önce yürütülmüş olan bir
araştırmada da iki dil bilmenin, yaşlılıkta bunamanın
önüne geçebildiği sonucuna varılmıştı.
Araştırmacıların içinde bulunduğu ikilem ise,
ikinci dilin mi beyni geliştirdiği yoksa beyni gelişmiş
olanların mı ikinci dili öğrendiği sorusu.
Edinburgh Üniversitesi’ndeki araştırmayı yürüten
Thomas Bak, bu soruya cevap bulduğu görüşünde.
Araştırma kapsamında 262 kişiye, 11 yaşındayken
yapılan zekâ testleri, 70 yaşına geldiklerinde tekrar
yapıldı. Katılımcıların tümü, İngilizce dışında en az bir
dil daha konuşabiliyordu.
195 kişi, ikinci dili 18 yaşından küçükken; 65 kişi
ise, yetişkinlik döneminde öğrenmişti. Araştırma
sonucunda, ikinci dilin öğrenilmesinden sonra beyin
fonksiyonlarında yapılan ilk testlere kıyasla ilerleme
yaşandığı belirtildi. Fark edilen ilerleme, ikinci dilin ne
zaman öğrenildiğine göre ise değişmedi.
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Araştırmacı Thomas Bak, anlamlı bir ilişki
bulduklarını ifade ederek, ikinci dille birlikte insanların
odaklanma ve dikkat kabiliyetlerinin geliştiğini söyledi.
Ancak birden fazla yabancı dil öğrenmenin, pozitif
etkileri artırıp artırmadığı henüz bilinmiyor.
Harvard Üniversitesi'nden Doktor Alvaro
Pascual-Leone, araştırma sonuçlarını, “Elde edilen
veriler, ikinci bir dil öğrenmenin beyne etkisini anlamak
adına önemli bir ilk adım oldu.” diyerek yorumluyor.

5. Adım: Ezber Yapmayın
Yabancı dil öğrenirken ezber yapmaya gerek
yoktur. Çünkü hayattaki iletişimler ezberle yaşanmaz, o
an gelişigüzel yaşanır. Yeni tanıştığımız herkese, “adın
ne, nerelisin, ne kadar süredir buradasın, neleri
seviyorsun” gibi soruları peş peşe soruyor muyuz? Hayır,
sohbet bizi, o sorulara zaten götürüyor. Ezberlemek
yerine kelimeleri ve cümleleri bol bol kullanın. Yeni bir
kelime mi öğrendiniz. Bunu hemen kullanın. Mümkünse
sıra dışı şekilde kullanın. Örneğin, “yeşil” kelimesini,
öğrendiğiniz dilde öğrendiniz, hemen sıra dışı
tamlamamalar ve cümleler kurun: “Yeşil adam gördüm,
yeşil su içtim, yeşil ekmek yedim…” gibi.
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Yabancı dil eğitiminde, kelime bilgisinin önemi
tartışılmayacak kadar büyüktür. Yabancı dilin bütün
aktivitelerinde rahat ve kendinden emin olmak, geniş bir
kelime hazinesine sahip olmaktan geçer. Okuduğumuz
metinleri tam olarak anlayabilmek, dinlediğimiz ifadeleri
net bir şekilde doğru anlayabilmek, duygu ve
düşüncelerimizi yazılı ya da sözlü olarak doğru ve akıcı
ifade edebilmek için, geniş bir kelime hazinemizin
olması gerekir.
İngilizce kelime öğreniminde, ülkemizde yapılan
en büyük hatalardan biri de kelime ezberlemeye
çalışmaktır. Ezberlenen kelimelerin akılda kalıcılığını
ummak, çok akıllıca bir davranış değildir. Kaldı ki
İngilizcede hangi kelimelerin bilinmesi gerektiğini
bilmeden, rastgele kelime hazinesine sahip olmaya
çalışmak, işi daha fazla çıkılmaz hâle getirmektedir.
Peki, İngilizce kelime hazinesi nasıl geliştirilir?
Şimdilerde internette, sadece İngilizce kelime
ezberletmek için bir sürü teknik ve programa rastlamak
mümkün. İngilizce kelime ezberleme programlarına
gelince; bunlar, bir deftere kelimeleri yazıp, her gün
defalarca bakarak ezberlemeye çalışmaktan başka bir şey
değildir. Her gün 5 kelime ya da her gün 10 kelime
ezberlemeye çalışıp kendinizi yorarsınız. Bunlardan
bazılarını o anda öğrenirsiniz, ancak kelimeleri uzun
süreli hatırlayamaz ve etkili bir biçimde kullanamazsınız.
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Küçük çocukları düşünün. Küçük çocuklar yeni
yeni konuşmaya başladıklarında, onlara kelime listeleri
mi ezberletiyoruz? Ya da onları kelime testlerine tabi
tutuyor muyuz? Tabii ki hayır! Onlar konuşmayı
öğrenirken, kelimeleri otomatik olarak kaydederler. Bunu
da kelimeleri tekrar tekrar dinleyerek, çeşitli durumlarda
kelimenin
kullanımını
duyarak,
ezberlemeden
özümseyerek, otomatik olarak öğrenirler.
Çocuklar tek tek kelimelere odaklanmazlar.
Onlar, birkaç kelimeden oluşan anlam bütünlerine
odaklanırlar. İngilizcede “phrases” dediğimiz sözcük
gruplarına (ya da söz öbeklerine) yoğunlaşırlar. Dr.
James Asher; yaptığı araştırmada, İngilizce kelime
gruplarını yani phraseleri ve deyimleri (idioms)
öğrenmenin, tek kelimeleri öğrenmekten 4-5 kat daha
hızlı olduğunu kanıtlamıştır.
İnsan beyni, öğrenme işlemini gerçekleştirirken,
yeni bilgileri gruplayıp, daha önceki bilgilerle bağlayarak
gerçekleştirir. Tek bir kelimenin anlamını öğrenmek
yerine birkaç kelimeden oluşan söz öbeklerini ya da
deyimleri öğrenmek, beynimizin yeni bilgileri
kaydetmesine yardımcı olacaktır. Bu şekilde öğrenme
çok daha hızlı ve kalıcı olacaktır. Bu nedenle, İngilizce
kelimeleri tek tek ezberlemek yerine, yeni kelimenin
geçtiği cümle içinde öğrenmeye gayret edin. İngilizcede
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phrases verpler ve idiomslar çok önemlidir. Bunları,
cümlelerde geçen anlamlarıyla öğrenin.
Yabancı dil öğrenenlerin, özellikle İngilizce
öğrenirken karşılaştıkları belli başlı zorlukları şöyle
sıralayabiliriz:
 Gramer yapısının farklı olması,
 Kelimelerin yazılışı ile okunuşunun farklı
olması,
 Kelime
ezberleyememe,
gerekli
kelimelerin çokluğu,
 Okullarda sadece sınavlara odaklı,
gramere dayalı eğitim verilmesi,
 Yabancılarla konuşamama, yabancıyla
konuşurken hata yapmaktan korkmak,
 Yaşanılan çevrede o dili pratik yapacak
imkânlardan ve kişilerden yoksun olmak,
 Motivasyon
eksikliği,
yabancı
dil
öğrenmekteki amaçların belirlenmemiş
olması,
 Gramerin sıkıcılığı ve gramer konularının,
matematik gibi bir hayli çok sayıda
olması,
 İngilizce gramer yapısının Türkçe gramer
yapısından farklı olması gibi faktörler, ana
dilinden faklı olarak ikinci bir yabancı dil
öğrenmek isteyenlere bazı sıkıntılar
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verebilir. Mesela, Türkçede yüklemin
cümle sonunda, öznenin ise cümle başında
olması gibi... Buna karşın İngilizcede
yüklem cümle ortasındayken, özne ise
cümle başındadır. Bu kalıpları oturtmak,
elbette zaman gerektirir ve öğrenim
sürecinde, öğrenenlere bir hayli sıkıntı
verir. Bu kuralları, pratik yaparak zamanla
öğrenebiliriz.
Biz ana dilimizi konuşurken, gramer kurallarını
hatırlayarak konuşmuyoruz. Bir cümleyi kurarken, bu tür
matematiksel formüllere başvurarak yapmıyoruz.
Konuşmayı bilmeyen küçük bir çocuk, önce dinleyerek
anlar. Sonra, öğrendiği kelimeleri taklit ederek, cevap
vermeyi öğrenir. Sonra okumayı ve en son, yazmayı
öğrenir. Dolayısıyla İngilizcede kelimelerin yazılışlarıyla
okunuşlarının farklı olduğunu da düşünürseniz, bol bol
dinleme pratikleri yapılması, yanlış olmayacaktır. Kulak
dolgunluğu ve konuşulan kelimelere kulağın aşina
olması, kişinin o yabancı dili daha hızlı anlamasına ve
konuşmasına yardımcı olur. Bu konuda Sezen Aksu’nun
yabancı dil öğrenirken yaptığı gibi CNBC-E, CNN ve
BBC gibi yabancı TV kanalları ve yabancı filmleri bol
bol izlemek, size faydalı olacaktır.
Yabancı dil öğrenirken sizi bu yolda bekleyen
zorluklardan bir tanesi de İngilizcenin kelime açısından
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bir hayli zengin olması ve ezberlenecek kelimelerin
oldukça fazla olmasıdır. Burada, ezberlemek yerine, her
kelimeye bir hikâye uydurma yöntemiyle yeni kelimeleri
öğrenebilirsiniz. Bu yöntemde, her kelimeye bir hikâye
uydurulur ve o kelime geçtiğinde, uydurulan hikâye ile
beyniniz daha kolay çağrışım yapacak ve siz, kelimeleri
daha kolay öğreneceksiniz.
Okullarda verilen yabancı dil eğitiminin sadece
gramere odaklanıp, sınav merkezli olması, dil öğrenmede
karşılaşılan diğer bir unsurdur. Eğitim sistemimizdeki
hatalar nedeniyle, öğrencilerin sadece sınavlarda çıkacak
gramer konularına çalışması, bizleri birer yürüyen ama
konuşamayan İngilizce Gramer Kitapları hâline
getirmiştir. Bundan dolayı, yabancı dil öğrenenler, o
yabancı dili konuşarak yabancı biriyle konuşabilme
zevkine varamadan, sadece bilgi küpü hâline
gelmektedir.
Diğer bir faktör ise, yeterli bir gramer birikimimiz
olmasına rağmen yabancılarla konuşmaktan, onlarla
iletişim kurmaktan korkmamızdır. Aslında bizler, elinde
haritası, gideceği yeri bulmaya çalışan bir yabancıya, yarı
Türkçesiyle “Marhaba!” dediğinde nasıl heyecanlanıp
yardımcı olmaya çalışıyorsak, yabancılar da sizin
konuşmanıza yardımcı olacaktır. Yeter ki siz o ilk adımı
atın ve ağzınızdan ilk kelimeyi çıkarın. Gerisi çorap
söküğü gibi zevkle gelecektir. Bu nedenle, sosyal, dışa
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dönük ve aktif olan öğrenciler, konuşmayı daha kolay
öğrenmektedirler.
Böyle ortamlarda sosyal fobinizi, konuşma
fobinizi ne kadar çabuk yenerseniz, o kadar çabuk
İngilizceyi konuşmayı öğrenebilirsiniz. Bu durumlarda
en önemlisi, ilk adımı atabilmek, ilk cümleyi
kurabilmektir. Hata yapmaktan korkmayın. Hata yapmak,
dil öğrenmenin en doğal parçasıdır. Hata yaparak güzel
ve akıcı bir dil öğrenebilirsiniz. Hata yaparsanız, o dili
öğrenmeye başladığınızı ve nerede eksiğinizin olduğunu
anlayabilirsiniz. Aksi takdirde, korkularınız sizi yenip,
sadece İngilizce grameri bilen, anlayan, yazan ama
konuşamayan bireyler yapacaktır.
Bir yabancı dil öğrenmek, zaman ve emek ister.
Sebat edip itinayla öğrenmeye gayret göstermek, bol bol
pratik yapmak ve vazgeçmemek, en önemli temel
taşlarıdır.
Kişiler
öncelikle,
neden
İngilizce
öğreneceklerine karar vermelidirler ve ona göre
kendilerine bir rota çizip, bıkmadan, usanmadan;
engelleri, aşılması gereken birer basamak sayarak,
yollarına devam etmeliler.
Engeller size mâni değil, cesaretinizi ve azminizi
güçlendiren birer kilometre taşı olsun. Unutmayınız ki ne
kadar istekli, girişimci ve atik iseniz o kadar kolay ve
hızlı bir şekilde dil öğrenirsiniz.
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Kelime öğrenirken amacınız, ezberleme değil,
edinme teknikleri olsun. Bunu yapabileceğiniz birçok
yöntem var. Diyelim ki başlangıçtasınız ve kesinlikle tek
bir kelime dahi bilmiyorsunuz. Dil hakkında hiçbir
bilginiz yok. Öyleyse hemen işe koyulalım, aktif olarak
bir öğretmeniniz var ya da yok; fakat belirli bir çalışma
programınız kesin olmalı! Var değil mi? Buraya kadar
bunların olması gerekiyor.
Hemen önce, öğreneceğimiz kelimeleri tespit
ediyoruz. Bunu size ısrarla tavsiye ediyorum. Bir kelime
listesi çıkararak işe başlayabilirsiniz. Bunun haricinde
kelimeler, öğretmenimiz tarafından bize verilmiş de
olabilir ya da yalnız çalışıyorsak kendi kaynaklarımızdan
bize sunulmuş olabilir, fark etmez.
En popüler kelime edinme teknikleri
1. Seçmiş olduğumuz İngilizce kelimeleri
kartvizit boyundaki küçük kâğıtlara beşer beşer,
okunuşları ile birlikte yazıyoruz. Ve bu kâğıtları haftanın
yedi gününe bölüyoruz. Bir grupta aynı harfle başlayan
iki İngilizce kelime olmamasına özen gösteriyoruz.
Hedefimiz, haftada 35 kelime öğrenmek. Sakın
küçümsemeyin. Ve günü gününe, her gün sabırla, seçmiş
olduğumuz beş kelimeyi öğrenmeye çalışıyoruz
kesinlikle. Günlük kâğıdımızı yanımıza alıyoruz ve
sürekli olarak fırsat buldukça bakıyoruz. Bu şekilde plan
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dâhilinde programlı olarak devam edersek, dört hafta
sonra 140 kelime öğrenmiş olacağız. Bir sene sonra 1500
kelimeye ulaşmış olacağız. 1500 kelime ile roman
yazılıyor! Bunu, kapasitenize göre az olmamak kaydıyla
artırabilirsiniz.
Kesinlikle bunu uygulamanızı tavsiye ederim.
Tabii bu kelimeleri yalnızca öğrenip, hemen diğerine
geçmeyeceksiniz. Bu kelimeleri aktif çalışma
saatlerinizde, öğretmeninizle ya da kendi kendinize
sürekli kullanıyor olmanız gerekir, yoksa ne mi olur?
İskambil kâğıdı gibi binanız çöker. Üç gün gayet güzel
gider, hatta bir hafta sonra gün geçtikçe öğrendiğiniz
kelimeleri
karıştırmaya
başlarsınız,
sonra
hatırlayamazsınız, sonra da bir elveda.
Hayal
kırıklığı
yaşamak
istemiyorsanız,
öğrendiğiniz kelimeleri kullanmanız gerekir. Genelde
İngilizce öğreten kitaplar ünitelere ayrılmıştır ve her
ünite için belirli düzeyde kelime vardır. Ve bu kelimeler
dışarıdan öğrenciye verilir. Aynı zamanda bu kelimeler, o
ünite içerisinde gerek gramer öğretiminde gerekse
konularda sürekli geçer. Yani, kuru bir ezber değil.
Kelime öğrenciye öğretilir. Yalnızca İngilizce
çalışmaksızın kelime ezberlemek olmaz.
Çok yakından tanıdığım birisi, bu konuda oldukça
hevesliydi ve günde 15 kelime, 5 değil 15 kelime
öğrenmeye başladı. Nitekim önceleri iyiydi. Kelimeleri,
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Türkçe karşılıkları ile birlikte söylüyordu. Birkaç gün iyi
gitti. Sonra kelimeler kafasında biriktikçe karıştırmaya
başladığını fark ettim. Sonra ilk öğrendiklerini unutmaya
başladı ve sonunda pes etti. Kuru kelime öğrenmeyle bu
işin olamayacağını anlamıştı.
2. Yine bu beş kelimeyi, sürekli baktığınız sabit
noktalara, (mesela bilgisayar kullanıyorsanız bilgisayar
monitörünün
üzerine)
“post
it”
kullanarak
yapıştırabilirsiniz.
3. Ya da kaynak kitabınızın, ileri de okuyacağınız
sayfalarının üzerine yazabilirsiniz. Bu sayede, geçmiş
konuda geçen kelimeleri, yeni konuya geçtiğinizde
sayfaların üzerinde görecek ve anımsayacaksınız.
Öğrenemediğiniz kelimeleri ısrarla sonraki sayfalara
yazmaya devam edin.
4. Arabanızın ya da bisikletinizin; bunlar da yoksa
günlük kullandığınız odanın çeşitli yerlerine yapıştırın.
5. Ya da bu iş için etrafınızdaki kişileri
görevlendirebilirsiniz. Önce çocuğunuzun ya da nazınızın
geçtiği bir arkadaşınızın ezberlemesini sağlayıp, size
sürekli bunları tekrarlaması gibi...
6. Kelimeleri ses formatında kaydedip
dinleyebilirsiniz. İngilizce-Türkçe sözlük kullanmayı
sakın ihmal etmeyin ve hayal gücünüzü kullanarak bu
örnekleri çoğaltabilirsiniz. Fakat asli göreviniz şu olsun,
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her nasıl olursa olsun günlük en az 5 kelime öğrenmeye
bakın. Fakat siz de aşırıya kaçmayın, mesela 15 gibi.
Kelime arşivinizi biraz genişlettikten sonra sizin
için en sağlıklı olanı, artık kitap okumaya başlamanızdır.
Kitap okumayı sevmiyor olabilirsiniz. Umurumda bile
değil. Sizin de umurunuzda olmamalı. Artık İngilizce
öğretim amacı ile hazırlanmış çeşitli seviyelerdeki
kitapları okumanın zamanı gelmiştir. Bu kitaplar, her
düzeyden okuyucu için seviyelendirilmiştir. Her seviyede
hazırlanmış kitaplar, sayılı miktarda birbirinden farklı
kelime içermektedir. Bu, seviyenize göre 400 kelime ya
da 2000 kelime olabilir.
Kitap okurken kazanabileceğimiz önemli şeylere
şöyle bir göz atalım:
1. Kelimeyi, kullanılırlık itibarı ile yerinde
görebilirsiniz.
2. Kelimeler, kullanıldıkları yerde bir konudan
bahsettiği için konuyla birlikte hafızanızda yer alacaktır
ve daha çabuk akılda kalacaktır. Böylece tam anlamıyla
nerede kullanıldığını yerinde tespit edebilirsiniz.
3. Kelimelerin birlikte kullanıldığı edatları
öğrenme. Yani İngilizcede hemen hemen her kelimeden
sonra ona bağımlı bir kelime vardır. Bunları yerinde
tespit edeceksiniz. Bunları eğer bilmezseniz, o kelimeyi
kullanmanız zorlaşır. Kullansanız bile çarpık manalar
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verebilirsiniz. İngilizcedeki edat sorununu bu şekilde
çözebilirsiniz.
4. İngilizce düşünme gücünü artırırsınız.
5. Okuma alışkanlığınızı geliştirebilirsiniz.
6. Sesli okursanız, dinleme yeteneğinizi
geliştirebilirsiniz.
7. Bu arada okuduğunuz kitaplardan bilgi
hazinenize de bir şeyler atabilirsiniz.
8.
Boş
zamanlarınızda
da
sıkılmaktan
kurtulabilirsiniz.
İngilizce Konuşma İpuçları
1. Öz güven çok önemli. Hata yapmaktan
korkmadan, sürekli konuşma gayreti olmalı. Çünkü “hata
yapmıyorsanız öğrenmiyorsunuz” demektir. Hata yoksa
yeni bir şeyler katmamışız demektir. Sakin olunmalı.
Goran Ivanisevic, Wimbledon Tenis Turnuvası’nı
kazanınca şöyle demişti:
“This was my dream, all my life and… Er… You
know… To serve for the match, suddenly I have a match
point out ofnowhere, you know… I came here, nobody
even talked about me and now I’m holding this trophy.
And it’s, it’s just… This support today is like… Er… I
mean… I was… Er… Three times in the final but this,
this is just unbelievable, this is too good…”
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Yukarıdaki cümlelerden birçoğu dil bilgisi
(gramer) açısından yanlıştır. Aralarda düşünmek için
zaman kazandıran, “eee” gibi sözler ve “demek istiyorum
ki”, “biliyorsunuz ki” gibi ifadeler çok. İfadelerden
bazıları hatalı olsa da bunlar anlaması kolay ifadeler.
Çünkü rahat bir tarzda söyleniyor. Rahat konuşabilmek
için ise çok pratik yapmak ve hata yapmaktan
korkmamak gerekli. Konuşmada genellikle ne
söyleyeceğiniz, nasıl söyleyeceğinizden daha önemlidir.
(BBC World Service)
2. Sözleri farklı şekillerde söyleyebilmeyi
öğrenin. Örneğin; “The door is closed.” yani “Kapı
kapalı.” demek istediniz ama “closed” kelimesi aklınıza
gelmedi. O zaman “The door is not open.” Yani “Kapı
açık değil.” diyebilirsiniz. “I feel dizzy.” demek yerine,
“I don’t feel well.” diyerek durumu kurtarabilirsiniz.
3. İngilizce konuşmak için İngilizce düşünmek
gerekli. Türkçe mantığa göre İngilizce cümle kurulmaz.
Mesela, meşhur bir cümle, “Morning morning where are
you going?” “Sabah sabah nereye gidiyorsun?” demek
istenmiş ama İngilizcede Türkçedeki gibi “sabah sabah”
şeklinde bir söz yoktur. İngilizce düşünmek, zamanla
gelişen bir durumdur. İngilizce bir şey ifade etmeden
önce cümlemizi önce Türkçe oluşturup sonra o cümleyi
İngilizceye çevirme mantığı çok yanlıştır. Cümleleri
direkt İngilizce düşünerek kurmalıyız. Bu, bize zaman
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kazandırır. Ana dilimiz Türkçede düşünüp İngilizce
söylemek en yaygın hatalardandır.
4. Dil bilgisi açısından doğruluğuna emin olarak
rahatça kelimeleri kalıba oturtabilirsiniz. Örneğin; “Is it
because you are late?” cümlesi “Geç kaldığınızdan dolayı
mı bu oldu?” şeklinde bir ifadedir. Siz, “Is it because”
ifadesini de cümle gibi öğrenirseniz, yeri gelince, “Doğru
olur mu acaba?” demeden, hemen benzer türetme
cümleler kurabilirsiniz:
Is it because you have no Money?
Is it because Larry had an accident?
Is that because she was fired?
Benzer kalıp ifadeler:
What is more. (Dahası)
I have difficulty in speaking English. (İngilizce
konuşmada zorluk yaşıyorum.)
Of the boys in the classroom I like David most.
(Sınıftaki çocuklar içinde en çok David’i severim.)
On the sofa is a cat. (There is a cat on the sofa ile
aynı anlamdadır.)
5. Konuşma İngilizcesi açısından yaygın olan
ifadeleri öğrenin. Örneğin:
I mean… (Demek istiyorum ki)
You know… (Biliyorsun ki)
Anyway (Her neyse…)
However (Bununla birlikte) v.s.
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6. Bir konuşma yapacaksanız, konu üzerinde
hazırlanarak gitmeniz gerekir. Bir “mind map” (zihin
haritası)
çıkararak,
konuşacaklarınızı
organize
edebilirsiniz. Konu hakkında araştırma yaparak, konu ile
ilgili terminolojik kelimeleri önceden öğrenebilirsiniz.
7. İyi konuşabilmek için aktif bir dinleyici de
olmalısınız. İki taraflı bir cümle akımı olduğundan,
konuştuğunuz kişinin sözlerini iyi takip edin ve gerekli
sözel tepkiyi vermeye çalışın.
8. Doğru telaffuz (pronunciation) öğrenin. Çünkü
kelimeleri yanlış seslerle söylerseniz, hem karşıdaki
anlamaz hem de siz yanlış telaffuzlu kelimeyi doğru
zannedip öyle duymayı beklerken, doğrusu size
söylenince anlamayabilirsiniz.
9. Kelime vurguları ve cümle vurguları olduğunu
ve konuşmacıların önemli kelimeleri vurguladıklarını
unutmayın. Kelime vurgusu, sözlüklerden öğrenilebilir.
Genellikle sözlüklerde (‘) işareti, vurgulu yeri gösterir.
Cümle vurgusu ise İngilizcenin kendi dil özelliğinden
gelen ya da sizin şahsi olarak üstüne basmak istediğiniz
söze bağlı olarak değişir. Cümle vurgusu zamanla
anlaşılır ve gelişir. Bunun için filmler izleyip, İngilizce
şarkılar dinleyebilirsiniz.
10. Teknoloji çok geliştiğinden imkânlar çok arttı.
Kelime öğreten cep telefonu uygulamalarından,
“www.ingilizcedelisi.com” gibi İngilizceye adanmış
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sitelerden, YouTube’dan, İngilizce şarkılardan, İngilizce
altyazılı, İngilizce dublajlı filmlerden çok şeyler
öğrenebilirsiniz.
6. Adım: Sesli Tekrar Yapın
Bilinçaltınız sesi çok sever. Onu sesli konuşarak,
okuyarak, yazarak bol bol şımartın. Film seyrederken,
kitap okurken, müzik dinlerken sesli olarak tekrarlayın.
Bu tekrarların sayısı arttıkça ve zaman geçtikçe, size ne
kadar çok yararı olduğunu kendiniz göreceksiniz. Dilin
kelimeleri ve cümleleri kendiliğinden aklınıza gelecek.
Kursa gidiyorsanız, kursta verilenleri, yoksa internetten
bulduğunuz dokümanları bol bol okuyun, izleyin. Aynı
konuları başka kaynaklardan çalışın, dinleyin. Bu
konuda, kitabevlerinde ve internette o kadar çok yardımcı
kaynak var ki hiçbir zaman sıkıntı çekmezsiniz. Siz,
sadece bulduğunuz bu kaynakların hakkını verin yeter.
Dil öğrenmede, sessiz okuma pek etkili değildir.
Metinleri sesli olarak okuyun. Böylece ağız kaslarınız bu
dilin seslerine alışır. Çalışırken daima öğrendiklerinizi
sesli
olarak
tekrarlayınız.
Aklınızda
tutmaya
çalıştıklarınızı, aynı zamanda yüksek sesle söylemeye
alışınız. Bu, öğrenmenizi kolaylaştıracaktır. Genellikle
bir arkadaş ile ikili çalışmak, bu nedenle çok faydalıdır.
Böylece hem konuşmaya hem de dinlemeye alışırsınız.
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Sesli olarak çalıştıklarınızı, ayrıca kâğıda dökmeye
çalışınız. Cümleler kurunuz.
Sesle tekrar ediniz. Sonuçta ana dilimizi
öğrenirken de yazılı çalışmadık. Bilinçaltımıza sesli
ifadeler göndermeliyiz. Her öğrendiğiniz yazıyı, filmi,
kitabı, sesli bir şekilde tekrar etmelisiniz. Böylece daha
kolay ve net öğrenebileceksiniz.
Eğer sadece okuyarak çalışırsanız, bu sadece
görsel belleğinizi çalıştırır. Ancak sesli olarak
tekrarlayarak çalışmak ise, görsel ve işitsel belleğinizi de
birlikte çalıştırır. Bu işlem, dil öğrenmek için en faydalı
davranıştır. Böylece hem telaffuz yeteneğiniz artar hem
de cümle kurma beceriniz gelişir.
Birçok kişi teorik olarak İngilizce bilmesine
rağmen, öğrenme aşamasında, çalışmasını pratiğe dayalı
olarak yapmadığı için, yabancılarla konuşma konusunda
kendilerini yetersiz görmektedirler. Biz de aynı duruma
düşmemek için, İngilizce eğitim kitapları alırken son
derece dikkatli olmalıyız. Eğer alacağımız başlangıç
seviyesi İngilizce kitaplar pratiğe dayalı değilse ve bize,
içindeki
kelime
ve
cümleleri
sesli
şekilde
tekrarlatmıyorsa
konuşma
yeteneği
kazanmamız
hayalden öteye geçmeyecektir. Önümüzde en iyi
İngilizce kitabı olsa dahi eğer içindeki kelime ve
cümleleri sesli olarak söylemiyorsak dilimiz çözülmez ve
dolayısıyla İngilizce konuşamayız.
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Konuşmak, sesli bir eylemdir. Sesli bir eylem
olan konuşmayı sessiz alıştırma türleriyle geliştiremeyiz.
Eğer hiç İngilizcemiz yoksa başlangıç seviyesi İngilizce
kitapları alırken dikkatli olmalıyız. Alacağımız İngilizce
başlangıç kitabı, ses CD’sine sahip değilse ve bizi sesli
çalışmaya yönlendirmiyorsa bu, ondan istediğimiz
sonucu alamayacağız demektir. Alacağınız temel
İngilizce öğrenim kitabının pratiğe dayalı olmasına özen
gösteriniz ki istifade edebilesiniz.
Sesli okumada amaç, okunan metinde geçen
kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini ve hangi bağlamda
kullanıldığını anlamaktır. Sesli okuma, okuma seviyesini
belirlemeye yardımcı olurken, zihinsel faaliyetlerin
gelişmesine de katkı sağlar. Yabancı dilde düzgün
konuşma yeteneğini geliştirir.
Sesli okuma, farklı şekillerde yapılabilir. Birinci
yol; öğretmenin açık ve anlaşılır bir biçimde, herkesin
duyacağı bir ses tonuyla örnek okuma yaptıktan sonra
öğrencilere, metni kavramaya yönelik sorular sorması ve
etkinlikler yaptırmasıdır. İkinci yol; öğretmenin örnek
okumasından sonra, bir öğrencinin sesli okumasıdır.
Üçüncü yol ise, yine öğretmenin örnek okumasından
sonra, öğrencilerin gruplara ayrılarak, her gruptan bir
öğrenci veya grubun tamamının sesli olarak okumasıdır.
Sesli okumanın en önemli şartı, kelimeleri doğru telâffuz
etmek, okuma zevki uyandırmak ve konuşur gibi
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okumaktır. Sesli okumada, hızlı okumaktan çok, uygun
yerlerde duraklama yapmak önemlidir. Ses tonu,
metindeki duygu ve düşüncelere bağlı olarak
ayarlanmalıdır. Okunan metin dikkatle dinlenmeli,
okuma süreci kesintiye uğratılmamalı, düzeltmeler ve
açıklamalar okumanın sonuna bırakılmalı, aynı parça,
sebepsiz yere tekrar okutulmamalıdır.
Öğrencilerin en çok zorlandıkları beceridir
konuşmak. Bunun en büyük sebebi, yanlış yöntemleri
uygulamalarıdır. Konuşma becerisinin gelişmesi için
konuşmanız gerekir. Yanlış yapmaktan korkmadan,
etrafınızdakilerin size gülmelerine aldırış etmeden,
elinizden geldiğince İngilizce cümleler kurmaya çaba
sarf etmelisiniz. Dersteyseniz hep parmağınız söz almak
için havada olsun. Öğretmeniniz size, bir kelimeyi doğru
okumanız için tekrar ettirdiğinde de net bir şekilde tekrar
edin. Sağlıkta ve eğitimde utanmak yoktur. Uygun bir
ortam bulduğunuzda da mutlaka sesli kitap okuyunuz.
İngilizce bir kitap alın ve günde en az bir sayfasını sesli
okuyun. İçinizden okursanız sadece anlama beceriniz
gelişir. Sesli okursanız, konuşmanız üzerinde inanılmaz
düzeltici bir etkiye sahip olacaktır. İnternetten, örnek
diyaloglar bulun. Birkaç kez dinledikten sonra aynı
diyaloğu siz de bir arkadaşınızla uygulayın. Bunu
yaparken, diyalogdaki telaffuzlara çok dikkat etmelisiniz.
Ayna karşısında kendi kendinize konuşmanızın da bir
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miktar faydası vardır. Konuşmayı öğrenme sürecinde,
konuşan kişilerin ağız hareketlerine de bakabilirsiniz.
Sesleri çıkartırken dil-diş-dudak koordinasyonunu iyi
inceleyin. Yeni öğrenen birinin, o gün öğrendiği birkaç
cümleyi günlük yaşamında arkadaşlarına sesli olarak
söylemesi, konuşma sürecinin başında çok faydalıdır.
Yanlış yapmaktan korkmayın, zira yanlış yapa yapa
doğru konuşmayı öğreniriz.
Öğrenciler genelde, kendilerine sorulan bir soruya
cevap verirken; verdikleri cevabın %50 doğru, %50 de
yanlış olduğunu düşünürler ve o şekilde girişirler
cevaplamaya. Yani işin sonunda verdikleri cevap yanlış
çıksa, kendi kendilerine, “Zaten çok da emin değildim
doğru olduğuna.” deyip, fazla etkilenmezler hatalarından.
Ya da verdikleri cevap doğru çıktığında o kadar da çok
sevinmezler, çünkü zaten %50 doğru olacağını önceden
düşünmüşlerdir. Benim tavsiyem; verdiğiniz cevabı her
zaman doğru olarak varsayın ve söylemekten de asla
çekinmeyin. Doğru çıkarsa inanılmaz sevineceksiniz.
Yanlış çıkarsa da inanılmaz hayal kırıklığına uğrarsınız.
Başarılarımızı ve hayal kırıklıklarımızı kolay kolay
unutamayız. Üstümüzde oldukça derin etkiler bırakırlar.
İşte, verdiğiniz doğru cevaplar, size haz ve teşvik verir.
Yanlış cevaplarınız, sizi hayal kırıklığına uğratır, lakin bu
hayal kırıklığı sayesinde, o yanlışınızı uzun bir süre
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unutamazsınız ve bir daha da yapmazsınız. Bu da size bir
artı olarak geri dönmüş olur.

İngilizce öğrenirken faydalanabileceğimiz
genel ipuçları
Bazı öğrenciler, dil öğrenmeye yetenekli
olmadıklarına ya da yabancı dil öğrenemeyeceklerine
inanırlar. Bu, doğru değildir. Eğer gerekli zaman ve çaba
harcarsa, herkes yabancı dil öğrenebilir. Aşağıda, size
İngilizce öğrenme sürecinde yardımcı olacak bazı
ipuçları bulacaksınız.
1. Her gün düzenli çalışın:
Dil öğrenmek için derslere girmek, diğer
alanlarda ders çalışmaktan ve derslere girmekten
farklıdır. Dil öğrenimi kümülatif bir süreçtir, bir haftada
yabancı dil öğrenemezsiniz. Eğer dili öğrenmek
istiyorsanız her gün en az 1-2 saatinizi çalışmaya
ayırmalısınız.
2. Çalışma zamanınızı parçalara ayırın:
Gün içinde, İngilizce çalışmak için 15-30
dakikalık zaman dilimleri ayırın. Her seferinde farklı bir
alanı çalışın. Örneğin, ilk sefer gramer, ikinci sefer
kelimeler vb. Çalışmaya başladığınızda ilk yarım saat
tekrar yapın; 10 dakika gramer, 10 dakika kelime, 10
dakika okuma vb. Böylelikle en azından derli toplu bir
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başlangıç yapmış olacaksınız. Yabancı dil öğrenirken,
zamanınızın %80’ini tekrar etmek ve pratik yapmakla
geçirmeniz gerekir.
3. Devamsızlık yapmayın:
Derse hazırlanmamış bile olsanız, mutlaka derse
gidin. Ders saatleri sizin için en iyi zamanlardır. Derslere
girmeden önce 5-10 dakika hazırlık yapın.
4. Derslerde rahat olun:
Sınıf arkadaşlarınızı tanıyın ve iyi bir ilişki
geliştirin. Öğretmenlerinizi ders saatleri dışında, ofis
saatlerinde ziyaret edin, onlarla sohbet edin ve sizi
tanımalarını sağlayın. Bu iyi ilişkiler sizin sınıfta rahat
olmanızı sağlayacaktır.
5. Olumlu tutum geliştirin:
İngilizce öğrenmeye karşı olumlu bir tutum içinde
olun. Bunu her şeyden önce kendiniz için öğrendiğinizi
unutmayın. İngilizce öğrenmek için kendinize kişisel
nedenler belirleyin. Mükemmeliyetçiliği bir kenara
bırakın. Mutlaka hata yaparak öğreneceksiniz, bunu asla
unutmayın.
6. Gerektiğinde yardım alın:
Yardıma ihtiyacınız olduğunda, hiç çekinmeden
ve beklemeden, hocalarınızdan yardım alın.

7. Adım: Arkadaş Edinin
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Dünyanın küçük bir köye döndüğü bu ortamda,
öğrendiğiniz dili konuşan arkadaşlar bulmak o kadar
kolay ki. Facebook, Twitter, MSN, Gmail gibi sosyal
ortamlardan ve yabancı dil arkadaşlığı için kurulan
birçok siteden yararlanabilirsiniz. Buralardan bulacağınız
bir arkadaş sizi dil öğrenirken tetikleyecektir.
Başka ülkelerden arkadaşlar edinmek, İngilizce
pratik yapmanın en iyi yollarından biridir. Günümüzde
bunu internet üzerinden yapabilirsiniz. Küçük yaşlardan
beri okulda İngilizce dersi görüyoruz. Unutulmak üzere
bol bol gramer öğrendik. Az da olsa okuduğumuzu
anlıyoruz ama konuşma hiç yok. Neden böyle olsun ki
sizin de elinizin altında internet varsa. O zaman
İngilizceye hâkim olabileceğiniz harika bir yol göstermek
istiyorum: “penpal”
Mektup arkadaşlığı demek olan bu sözcüğü
Google’da aradığınızda, dil öğrenmek isteyen milyonlar
bulacaksınız. İnsanlar burada yeni arkadaşlar edinebilir,
diğer kültürleri öğrenebilir ve yabancı dillerini
geliştirebilir. Çünkü burada klasik mektup arkadaşlığının
yanında, e-mail ve görüntülü chat yaparak, konuşma
İngilizcenizi ilerletebileceksiniz. Sadece İngilizce de
değil elbette, dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla
konuşmak mümkün olduğu gibi, diğer yabancı dilleri de
geliştirmek mümkün.
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Siteye ilan eklemek için basit bir üyelik
yapıyorsunuz, bunun dışında bir kısıtlama olmadan
sitenin tamamını kullanabiliyorsunuz.
Hello!
My name is Louise and I live in France.
I want to make many friends from many different
countries.
I’d be happy to meet anyone close my age. I love
snail mail.
I would like to build on my Korean
speaking/writing skills.
I will be looking forward to your mail.
Bunun gibi kendinizi tanıtın, nasıl bir mektup
arkadaşı aradığınızı ilan verin. Sistem, size gelen
cevapları mail adresinize yönlendiriyor. Sizin gibi
öğrenmeye ve öğretmeye istekli birçok güzel insan
bulacaksınız.
İnternet üzerinden İngilizce arkadaşlar bulma,
bilgi paylaşımı ve sohbet etme grupları
1. Learning the Language: Lesli Maxwell’in
ulusal bir gazetede yazdıklarına göre,
ABD’de dil öğrenme ve eğitim
politikalarını açıklayan bir site.
2. Dave’s ESL Cafe: İngilizce öğretmenleri
ve İngilizce öğrenen öğrenciler için ders
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3.

4.

5.

6.

7.

materyalleri
ve
iş
imkânlarını
bulabilirsiniz.
Englishtown: Dünyanın çeşitli yerlerinde
İngilizce öğrenen ve bu gruba üye olan
insanlarla konuşma ve onları yakından
tanıma fırsatını bulacaksınız.
Larry Ferlazzo’s Websites of the Day:
İngilizce öğretmenleri için düzenlenen bu
sitede haberler paylaşabilir, paylaşımları
okuyabilir ve İngilizce kaynaklara
ulaşabilirsiniz.
ESL Podcast: İngilizce öğrenenlerin
kolaylıkla ulaşabileceği ve izleyebileceği
yayınlar bulunmaktadır.
ESL Resource Center: İngilizce forum ve
sohbet odalarında iletişim kurabilir ve
İngilizce
kaynaklara
ulaşabilirsiniz.
Öğretmenler için de hikâye kitapları ve
canlandırma türü oyunlara ait kaynaklar
mevcut.
Teacher Talk: İngilizce öğretmenlerinin
ders anlatma tekniklerinin, derslerde
kullandıkları materyallerin ve çeşitli
fikirlerin olduğu bir site.
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8. Pain in the English: İngilizce’nin bilinmez
ve
gri
alanlarını
öğrencilerinize
açıklayabileceğiniz eğlenceli bir blog.
9. TEFLtastic with Alex Case: İngilizce
öğretirken kullanabileceğiniz fikirler,
bakış açıkları ve haberleri bulabileceğiniz
bir site.
10. The English Blog: İngilizce öğrenen
öğrenciler ve İngilizce öğretmenleri için
çeşitli kaynakların olduğu bir site.
11. Inspiration Lane: Her gün yeni bir konu ve
başlığı öğrencilerinize aktaracağınız bir
site.
12. My Language Exchange: Türkçe öğretme
karşılığı İngilizce öğrenebilir, pratik
yapabilirsiniz. Native Language (Yerel
dil) bölümüne kendi dilinizi, “practicing
language “bölümünde “English” seçerek
üyeliğinizi bırakabilir ya da “native
language”
bölümüne
“English”,
“practicing” bölümüne “Turkish” seçerek
İngilizce karşılığı Türkçe öğrenmek
isteyenlerle iletişim kurabilirsiniz.
13. Coversation Exchange: Türkçe öğretme
karşılığı İngilizce öğrenebilir, pratik
yapabilirsiniz.
“Speaks
“bölümüne
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“English”, “learning” bölümüne “English”
seçerek, İngilizce karşılığı Türkçe
öğrenmek
isteyenlerle
iletişim
kurabilirsiniz.
14. English Polyglot Club: Kulüp üyeliği ile
yabancı
arkadaş
edinerek
pratik
yapabilirsiniz. Üyelik gerektirir.

İngilizce Öğrenmek İçin Pratik Fikirler
Judy Lam, yeni bir dil öğrenme
tavsiyelerini şöyle sıralıyor:

konusundaki

1. Öğrenmek için her fırsatı kullanın:
Alışveriş sırasında süpermarketlerde gezinin ve ürün
isimlerine ve etiketlerine dikkat edin. Favori sebze,
meyve,
aperatif,
tatlı
isimlerini
kolaylıkla
öğrenebilirsiniz.
2. İngiliz kültürünü hissedin:
Bir restoranda yemek yerken, neden menüdeki
bilmediğiniz kelimeleri öğrenmiyorsunuz? Birçok
yemek, İngiliz kültüründen izler taşımaktadır. Lokal
insanlarla konuşarak bazı bölgesel terimleri ve kelimeleri
öğrenebilirsiniz. Günlük hayatta kullanılan kelimeleri
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öğrenmenin en kolay yolu, onları ilk elden tecrübe
etmektir.
3. Yanınızda küçük bir sözlük bulundurun:
Sınavlarda yanınızda bulunduracağınız bir sözlük size
çok yardımcı olacaktır. Dışarıdayken de emin
olmadığınız kelimelerin anlamlarını kontrol etmeniz
önemlidir. Yeni kelimeler öğrenirken, kelimelerin Türkçe
anlamlarını düşünmeden önce, İngilizce bildiğiniz benzer
kelimelerle birleştirin.
4. Eğer zorlanıyorsanız yardım alın:
Çoğu İngiliz okul ve üniversite, uluslararası öğrenciler
için ek İngilizce dersleri sunmaktadır. Bu derslere EFL
(bir yabancı dil olarak İngilizce) denmektedir. Bu dersler,
akademik yazı yazma, konuşma becerilerini geliştiren
İngilizce dersleridir. İngilizce dil desteği, İngilizcenizi
geliştirmek için çok iyi bir yol olması dışında yeni
arkadaşlar edinmeniz için de büyük bir fırsattır. Birçok
EFL dersi ücretsizdir, okulunuzdan konu hakkında bilgi
edinebilirsiniz.

8. Adım: Altyazısız Film Seyredin
Yabancı dil öğrenirken herkes filmlerden
yararlanır. Ama çoğumuz altyazılı şekilde seyrederiz ki
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bir taraftan filmi anlayalım diye. Bunu kafanızdan silin.
Filmlerde altyazı kullanmayın. Kullanacaksanız da
öğrendiğiniz dilin altyazısı olsun. Seyredin, seyredin...
Zaten 5-10 filmden sonra ne kadar çok geliştiğinizi ve
filmi az buçuk anlayabildiğinizi görünce siz de
şaşıracaksınız.
Film izlemek, İngilizce öğrenirken çok yararlı
uygulamalardan biridir. Ama burada amaç, salt film
izlemek değil, İngilizcenizi geliştirmektir. İngilizce
düzeyinize göre bir film alın. Film, daha önceden
seyrettiğiniz, konusuna aşina olduğunuz bir film olmalı
ama en önemlisi İngilizcesi size göre temiz, anlaşılır
olmalıdır. Filmin ilk 15 dakikasını önce altyazısız olarak
seyredin. Burada amaç, hiç yardım almadan filmin ne
kadarını anlayabildiğinizdir. Sonra elinize kâğıt kalemi
alın ve filmin aynı yerini, İngilizce altyazılı olarak
yeniden seyredin. Bu sefer, altyazıyı gördüğünüz için, ilk
seyretmede
anlayamadığınız
yerleri
daha
iyi
anlayacaksınız. Üçüncü tur seyretmede ise, ekranda her
cümle gördüğünüzde filmi durdurun ve cümleleri kâğıda
yazın. Bu cümlelerde geçen sözcüklerin anlamlarını
öğrenin. Şimdi filmin ilk 15 dakikasında geçen cümleleri
biliyorsunuz. Artık hiçbir yere bakmadan ve altyazı
olmadan filmin bu bölümünü keyifle izleyebilirsiniz. Bu
uygulamayı filmin geri kalanına da yapın. Biraz zahmetli
gibi görünen bu uygulama, görsel hafızayı da harekete
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geçirdiğinden, seyrettiğiniz birçok sahnenin ve
dolayısıyla o sahnelerde geçen cümlelerin hafızanıza
kazınmasına yarayacaktır. Ben de filmlerden birçok
sözcük, deyim ve cümle öğrendim. Bunları notlarıma
ekledim, ezberledim. İnanın ders kitaplarından
öğrendiklerimden çok daha işe yaramıştır. Örneğin “I
will never buy that” cümlesinin, “ben bunu yemem” ya
da “yemezler” anlamına geldiğini bir filmden öğrendim
ve asla unutmadım.
Film seyretmenin yararları tartışılmaz. Filmlerde
hem görür hem de duyarsınız. Ben de filmlerden çok
şeyler öğrendim, hâlâ da öğrenmekteyim. Örneğin,
seyrettiğim bir filmden öğrendiklerimi aktarayım size:
Bir mahkeme sahnesi düşünün. Mahkeme salonuna
(court room) yargıç (judge) girerken mübaşir (usher),
“All rise!” diye bağırıyor. Bunun, “Herkes ayağa
kalksın!” anlamına geldiğini anlıyorum. Avukat (lawyer),
oturduğu yerden ayağa fırlıyor ve “Objection!” diye
bağırıyor. Bu sözcüğün, “İtiraz ediyorum!” anlamına
geldiğini öğreniyorum. Bunun üzerine yargıç,
“Overruled.” diyor ve ben “Reddedildi.” dendiğini
öğreniyorum. Avukat, yargıca doğru yönelip, “Your
honour,” diyor ve ben bu sefer de “Sayın yargıç,”
ifadesinin böyle dendiğini öğreniyorum.
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Bir başka filmde, bir adam taksiden iniyor ve
parayı camdan şoföre uzatıp, “Keep the change.” diyor,
yani “Üstü kalsın.”
Başka bir filmde, karı koca tartışıyor ve kızın
annesi tartışmaya katılmak isteyince kızın babası ona
engel oluyor ve “Stay out of it!” diyor, yani “Sen
karışma!”
Ayrıca tavsiye edeceğim bir site var:
www.ingilizcece.com
Burada “Animasyonik Hikâyeler” kısmından
izleyeceğiniz filmler, işinize oldukça yarayabilir.
Bunların haricinde, yavaş ve güzel konuşan
oyuncuları bulun; aksanları düzgün olduğu için hem
öğrenir hem de anlarsınız. Morgan Freeman, Robert
Downey gibi oyuncuların filmlerini izleyin. Bir de
kesinlikle Planet Earth, Human Planet gibi belgeselleri
seyredin. Belgeseldeki ses sanatçısının sesi, dünyanın en
güzel İngilizce konuşan adamına ait olduğundan, işinize
yarayacak ve İngilizcenizi geliştirecektir.
İngilizcenizi geliştirmek, aksanınızı düzeltmek ve
İngilizceye uygun bir dille konuşmak için, dizileri takip
edebilirsiniz. İyice geliştikten sonra altyazısız izlemeyi
unutmayın. Amerikan komedi dizileri günlük hayattan,
günlük deyimlerden ve Amerikan aksanının ve
kültürünün tam yansıtılması nedeniyle tavsiye edilir.
Biraz hızlıdırlar ama geliştirirler.
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Bir etkili yöntem daha var ki o da İngilizce müzik
dinlemek! Aslında müzik, kavramayı geliştirmek için
sıkça kullanılır. En iyi öğrenme yolu ise, şarkı sözlerini
yazılı olarak edinmek ve sanatçıyla beraber söylemektir.
İnternet ortamında şarkı sözlerini kolayca bulabileceğiniz
siteler var. Bu yolla hem kulağınızı hem de okumanızı
aynı anda geliştirebilirsiniz.

İngilizce Öğrenmek
Atilla, İngilizce öğrenmek istiyordu. Okul yılları
geride kalmıştı ve okuldaki İngilizce dersleri bir işe
yaramamıştı. O da bir kursa gitti. Ne var ki kursta ikinci
kura geçmesine rağmen kur açılmadı.
Aradan birkaç ay geçtikten sonra kur açıldı; fakat
bu sefer de iş yüzünden o devam edemedi. “Her gün bir
kelime öğrensem, üç yılda bin kelime öğrenirim.” dedi.
Her gün sözlükten bir kelime çalışıyordu. Ama onda da
süreklilik sağlayamadı. On, on beş gün çalıştıysa da
sonra bıraktı. Altyazılı filmler izledi. Epeyce bir film
kültürü olmuştu; ama bu pratiğin, İngilizce bilgisine
neredeyse hiç katkısı olmadı. İngilizce öğrenmekten
umudunu kesecekti neredeyse. Bir taraftan da İngilizce
öğrenemeyeceğini düşünmeye başlamıştı. Belki dil
öğrenmek, keman çalmak gibi bir yetenekti ve Atilla’da
da bu yetenek yoktu. Çalıştığı şirkette, yeni biri işe
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başladı. Bir gün onu, İngilizce bir yönetim kitabı okurken
gördü. Şaşırdı ve imrendi. Yeni çalışma arkadaşına,
“Merhaba, hayırlı olsun.” dedikten sonra, nasıl İngilizce
öğrendiğini sordu. Herhâlde İngilizce eğitim yapan bir
üniversiteden mezun olmuştu. Cevap şaşırtıcıydı: “Kendi
kendime öğrendim.” Atilla, “Herhâlde yurt dışında filan
kaldın.” dediyse de bu tahmin de doğru çıkmamıştı. Yeni
iş arkadaşı Dursun, şöyle cevap verdi: “Biraz oyunlarla,
biraz yarışmalarla biraz da kişisel ödüllerle, merdiven
çıkar gibi... Merdivenler basamak basamak çıkılır ve
merdivenleri çıkmayı bırakan, evine ulaşamaz.” Yani
sürekli bir çaba göstermek gerekiyordu.
Atilla, Dursun’un söylediklerini düşündü.
Merdiven örneğini de… Merdiven, temelden başlar.
Kendi İngilizce bilgisini düşündü. Bir kere temeli sağlam
değildi. Dil bilgisi kurallarını, temel kelimeleri ve fiilleri
bile çok iyi bilmiyordu. Öncelikle apartmanın
zemininden başlamaya karar verdi. Sanki hiçbir şey
bilmiyormuş gibi. Bir de merdiven örneğini kullanmakta
kararlıydı. Merdivenin basamakları eşit yükseklikteydi.
İnsan da merdiveni çıkarken çoğu zaman, her basamağı
çıkmak için eşit zaman ayırırdı. Çok katlı bir binanın
merdivenlerini çıkarken insan bazen yorulur yavaşlar;
ama durmazdı. Üstelik bu iş, ancak beşinci kattan sonra
başlardı.
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O da her hafta İngilizce çalışmaya, iki defa ikişer
saat ayırmaya karar verdi. Dairesine ve iş yerindeki
odasına hep merdivenle çıkıyor, merdiven örneğini
aklında canlı tutuyordu. Gerçekten, temel düzeydeki
birkaç kitabı bu yöntemle bitirdi. Ondan sonra yeni
çalışma arkadaşının, “oyun ve eğlence” ile öğrenme
yöntemine geçti. Orta düzeyde bir İngilizceye ulaşınca,
İngilizce bir fıkra kitabını alıp, Türkçeye çevirmeye
başladı. Bir de eski kitapçılardan, eski İngilizce dergiler
aldı. Her hafta bunların belirli bir kısmını okumaya
çalışıyordu. Eğer o hafta için öğrenmeye karar verdiği
bölümü bitirebilirse, yarışı kazanmış oluyordu ve
kendisine bir sinema ısmarlıyordu. Bu arada, film izleme
tekniğini de yeniden devreye aldı. Evde müzik setine
bağlı bir DVD player vardı. Önce filmi izliyor; sonra
televizyonu kapatıyor ve sadece müzik setinden İngilizce
konuşmaları dinliyordu.
Aynı zamanda, yaşadığı şehrin turistik yerlerine
ilişkin bilgileri de İngilizce olarak çalıştı. Kendisine,
“gönüllü ve ücretsiz rehber” diye bir yaka kartı hazırladı
ve turistlerin bol olduğu yerlere gitmeye başladı pazar
günleri. Turistlere, İngilizcesini geliştirmeye çalıştığını
söylüyor ve isteyenlere, bildiği kadarıyla tarihî cami ve
yapıları gezdirebileceğini belirtiyordu. Her pazar en az
birkaç turisti bu şekilde gezdirerek, İngilizce konuşma
pratiği yapma şansı da bulmuştu. Pazar günlerini iple
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çekiyordu. Çünkü yeni insanlarla tanışmak, onlarla
konuşmak çok eğlenceliydi. Bir taraftan cumartesi
günleri de çalışmalarına devam ediyordu. Bir pazar günü,
yeni tanıştığı bir turisti gezdirdikten sonra, turist ona, bir
İngilizce yönetim kitabı hediye etti. Atilla, heyecanla
kitabı işe götürdü ve fırsat buldukça okumaya başladı.
İşteki arkadaşlarından biri, onun elinde kitabı görünce,
“Nasıl İngilizce öğrendiniz?” diye sordu. Atilla da cevap
verdi: “Biraz oyunlarla, biraz yarışmalarla biraz da
kişisel ödüllerle, merdiven çıkar gibi.”
Melih Arat- www.ingilizcedelisi.com

9. Adım: Günlük Tutun
“Kendi dilimizde tutmuyoruz ki yabancı dilde
tutalım.” diyebilirsiniz. Benim demek istediğim, öğrenme
günlüğü tutun. “Bugün şu dersi çalıştım. Şu kelimeleri
öğrendim. Şu anlama geliyorlar…” şeklinde bilgileri
yazın. Sonra onları okuyun. Zaman geçtikçe, ne kadar
çok bilgi öğrendiğinizi size gösteren ve sizi
cesaretlendiren dostunuz olacak o günlükler.
İngilizce günlük tutmak, cümle yapılarının
pratiğini yapmanızı, hem kelime hem de gramer
kazanımlarınızı ve eksikliklerinizi görmenizi sağlar. Bu
sürekli tekrarlandığında, öğrenilen gramer yapısı ve
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kelimeler aklınıza yerleşmiş olur ve onları hayata
geçirmiş olursunuz. Bildiğiniz gibi İngilizce, yazıldığı
gibi okunan bir dil değildir ve günlük tutmak ya da
öğrendiğimiz kelimeleri kâğıda dökmek, kelimelerin
yazılışlarını da geliştirmemizi ve unutmamamızı sağlar.
Belli bir seviyeye geldikten sonra yazdığınız yazıları
okuduğunuzda, artık kendi yaptığınız hataları kendiniz
fark edecek ve aynı hataları tekrarlama oranınız azalma
gösterecektir.
Yazı yazmak da okuma yapmak kadar etkili bir
dil öğrenme yöntemidir. Okurken, zihin tam aktif olarak
çalışmaz. Yazı yazarken, zihnin konsantrasyon seviyesi
çok daha yüksek olur. Beynin en köşe bucağındaki
kıvrımlar bile enerjiyle dolar. Sinapslar arasında
yıldırımlar çakmaya başlar.
Yazı yazmak, zihni en fazla canlandıran
etkinliklerden biridir. Hafızanızın tamamını taramanız
gerekir yazı yazarken. Fikirler, kavramlar, hatıralar
zihinde uçuşur durur. İşte bu hareketliliktir, yazı yazmayı
en etkili öğrenme aracı kılan şey.
Yazı yazarken, eskiden öğrenmiş olduğunuz tüm
kıyıda köşede kalmış bilgileri, zihniniz tarar. Tararken,
sinir hücreleriniz arasında sayısız yeni bağlantılar
kurulur. Bu bağlantılar sayesinde, unutmak üzere
olduğunuz bir sürü kelime zihninize işlenir,
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unutmazsınız. İfade kalıpları zihninize yerleşir. Çok hızlı
bir şekilde dili öğrenirsiniz.
Benim kullandığım yöntemlerden birisi, günlük
tutmaktı. Aklıma gelen fikirleri, yaşadığım anıları,
arkadaşlarımla yaptığım tartışmaları, boş vakit bulur
bulmaz günlüğüme yazardım. Günlüğümü dört dilde
tutardım: Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca. Hangi
dilde alıştırma yapmak istiyorsam, o dili kullanarak
yazardım. Böylece tüm bu dilleri eş zamanlı olarak
pekiştirirdim. Fakat günlük tutmanın dışında başka
vesileler de oluşturabilirsiniz, yazı yazmak için. Mesela,
internet forumları veya bloglarını gezin. İlginizi çeken
konular olsun yine her zamanki gibi. Merakınızı tahrik
eden veya sizi heyecanlandıran bir tartışma veya yazı
bulur bulmaz, hemen yorum yazın. Yazarın hangi
fikirlerine katılıyorsunuz? Bu fikri destekleyecek hangi
yeni örnekleri verebilirsiniz? Veya eleştiriyorsanız,
neden karşı fikirde olduğunuzu, argümanlarıyla beraber
yazın.
Hipnozla İngilizce öğrenilir mi?
“Şimdi üçe kadar sayacağım ve uyanacaksın…
Uyandığında, artık İngilizceyi sular seller gibi
konuşacaksın.”
Eminim böyle bir seans, hepimizin ortak hayali
olurdu.
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Öğrenmek, hem de çaba harcamadan öğrenmek,
geçmişten beri her insanın hayallerini süslüyor. Peki, bu
mümkün olabilir mi? Hiç çaba harcamadan sadece
hipnozla, mucizevi öğrenme gerçekten var olabilir mi?
Önce, “hipnoz” ne demek, isterseniz onu bir
açıklayalım.
Hipnoz, kabaca; uyku ile uyanıklık arası bir bilinç
hâli. Kişide, bilincin açık olduğu zamanki dirençlerin
ortadan kaldırıldığı, her komuta ve her isteme istenilen
cevapların alınabildiği bir bilinç durumu. Yani
bilinçaltınızın en verimli olarak işlenebildiği bir bilinç
durumu... Hipnoz sayesinde bilinçaltınıza yüklenecek
komutlar, birçok derdinize çözüm bulabilir. Ya da
öğrenme zorluğu çekiyorsanız, bu sorununuza çözüm
yaratabilirsiniz. Hipnoz, aslında bu nedenle iyi bir de
öğrenme aracı.
Gelelim bizim konumuza, Hipnozla İngilizce
öğrenmek ya da öğrendiklerimizi pekiştirerek
hızlandırmak mümkün. Bunun yöntemi kısaca şöyle;
bilinçaltına saniyede 10 üzeri 9 bitlik uyaran giriyor.
Hipnozcu da bu uyaranların büyük kısmını devre
dışı bırakarak, beynin belli bir bölgesini bu yoğun
uyaranlardan arındırıyor ve daha yüksek bir performansla
öğrenmeye hazır hâle getiriyor. Hepsi bu. Kolay gibi
gözükse de sadece uzman kişilerin elinde değerli bir
yöntem olabilecek bu sistem, işin ehli olmayan kişilerin
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elinde ise hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu sayede,
İngilizce öğrenmek son derece kolaylaşıyor, çünkü bu
değerli bilgiler, kişinin bilinçaltına işleniyor. Bilinçaltı da
aldığı her bilgiyi muhakkak sakladığı için kişi, ihtiyacı
olduğu anda istediği şeyi hatırlayıp kullanıyor.
Ayrıca hem öğrenme zamanı kısalıyor hem de
hızlanıyor. Normal şartlarda aylarca sürebilecek bu
işlem, bu sayede 10-15 gün gibi kısa zaman dilimlerine
indirgenebiliyor.
Burada da sihirli kelime; bilinçaltı! Hayatımızı
kontrol eden bu kavram, aslında iyi organize edilebilirse,
birkaç sihirli dokunuşla daha da mucizevi hâle getirebilir.
Yapmamız gereken sadece, bu sihirli sistemin yapısını ve
kullanımını öğrenmek. Yaratıcı bize böyle bir mucize
sunmuşken, onun nimetlerinden faydalanmamak, sanırım
ahmaklık olur.
“Abi, Rusların bir aleti varmış, takıyormuşsun
kulaklığı, yatıyormuşsun, ertesi sabah hooop adam şakır
şakır İngilizce konuşuyor!” gibi geyikler ya da buna
benzer birçok şehir efsanesi, çoğumuzun kulağına
gelmiştir. Ne dersiniz? Kim bilir belki de bu da gerçek
olacak ve şimdilik 10-15 gün gibi bir zamana indirilmiş
olan hipnozla İngilizce ya da diğer yabancı dil öğrenimi,
çok yakın zamanda birkaç saate kadar düşürülebilecek.
Neden olmasın? Yaşayalım ve görelim…
Serkan Ertem
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www.gencgelisim.com

10. Adım: Cesur olun, yanlış yapın
En önemli adımı en sona sakladım. Zira dil
öğrenmenin en kolay yolu, bol bol hata yapmaktır. Eğer
bir başkasıyla konuşurken, yazışıyorken yapıyorsanız,
doğal olarak size bunun doğrusunu öğretmek isteyecektir.
Alın size bedavadan öğretmen. Kendi kendinize
yaparsanız da doğrusuyla karşılaştığınızda bilinçaltınız
sizi, doğrusuna yönlendirecektir. Çünkü yanlışı belki bir
kez yapacaksınız ama doğrular birçok yerde karşınıza
çıkacak. Bilinçaltı her zaman çoğulun tarafındadır.
Yaptığınız yanlışlar, öğrenirken her zaman bilinçaltınızı
tetikleyecektir. Bu yüzden dil öğreniminde “cesur yürek”
olun ve durmadan, yanlış-doğru saldırın.
İngilizce öğrenmeye karşı olumlu bir tutum içinde
olun. Bunu her şeyden önce kendiniz için öğrendiğinizi
unutmayın. İngilizce öğrenmek için kendinize kişisel
nedenler belirleyin. Mükemmeliyetçiliği bir kenara
bırakın. Mutlaka hata yaparak öğreneceksiniz, bunu asla
unutmayın.
Dili geliştirmek için zamana ihtiyaç vardır. Bu
nedenle, ilk zamanlarda amaç, sadece derdini
anlatabilmektir, ne kadar doğru konuşulduğunun bir
önemi yoktur. Kısa ve net cümlelerle, hata yapmaktan
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çekinmeden konuşmak gerekir. Pek çok öğrenci
konuşurken hata yapmaktan ve gülünç duruma
düşmekten korkar ancak hata yapmak, eğitimin ayrılmaz
bir parçasıdır. Yabancı bir dili yeni öğrenen herkes,
önceleri hatalı konuşur. Bu, çok normaldir. En kolay
yabancı dil öğrenen kişiler, bu konuda hiç çekinmeden
atak davrananlardır. Hatalar zamanla azalacaktır ve
motivasyon da artacaktır.
Olumsuz inanç, İngilizce konuşmanın önündeki
en büyük engellerden biridir. Geçmişte yanlış
tekniklerden kaynaklanan olumsuz bir deneyim; arkadaş
ortamlarında, yapılan hatalara gülünmesi; öğretmenin,
hata yapıldığı zaman kızması, sabırsızlık göstermesi ve
bunun gibi, yaşanmış olumsuz olayların sonucunda,
farkında olmadan kendine yetersizlik duygusu ve kendine
güven azalmış olabilir. Hata yapmak, son derece normal
bir durumdur. Bu durumun doğal bir durum olduğu
inancı içerisinde, İngilizce öğrenme çalışmaları devam
ettirilmelidir.
İngiliz
çocukları
okula
başladıklarında,
“başlangıç” seviyesindeki sınıflara giderler. Bu
seviyedeki çocuklar, dili sadece konuşurlar ve birçok
telaffuz hatası yaparlar. Ancak yazı yazmazlar. İngilizce
öğrenmek isteyenler için başlangıç düzeyinde
düşünülmesi gereken durum budur. Başlangıç düzeyinde
dili kullanmaya başlarken yapılan hatalar görmezden
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gelinmeli, bu noktaya çok fazla kafa yorulmamalıdır.
Çünkü dili öğrenmeye henüz başlamışsınızdır, tıpkı
çocuklar gibi. Bu nedenle, hata yaparım diye
endişelenmeyin. Hata yapmak, İngilizce öğrenmenin bir
parçasıdır. Önemli olan, size bu hataları gösterecek
birinin olması ve bu hataları daha sonra
tekrarlamamanızdır. İngilizce öğrenmek için çok fazla
pratik yapmalısınız ve doğal olarak da hatalar
yapabilirsiniz.
Kendinize uygun bir çalışma programı
düzenleyin. Bu program, sizi çok fazla sıkacak bir
program olmamalı. Çalışma planınız şunları içermeli:
listening, speaking, reading and writing. Bu şekilde, rutin
bir program yapmamış olursunuz. Yani sürekli okumak
yerine, İngilizcenizi bütün yönleriyle geliştirebilirsiniz.
Günde bir saatlik çalışma yapacaksanız, her bir yönteme
15 dakika ayırabilirsiniz. İngilizce oyunlara gerekli
zamanı ayırın. Oyunlar, kelime bilginizi önemli ölçüde
geliştirir. İngilizce şarkılar dinleyerek “listening”inizi
geliştirirsiniz. Özellikle çocuklara yönelik şarkılar
dinlemenizi tavsiye ederim, çünkü o şarkıların
telaffuzları çok düzgündür.
Yabancı
arkadaşlarınızla,
müşterilerinizle
konuşmaktan korkmayın. Hata yapabilirsiniz ama bu,
inanın yabancı arkadaşlarınız için bir sıkıntı yaratmaz;
sizin ikinci dilinizdir bu dil... Kaldı ki yabancılarda,
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örneğin; Almanlar, Fransızlar, Çinliler ya da İspanyollar,
kısacası ikinci dil olarak İngilizce öğrenmiş herkes,
konuşurken ya da yazarken hata yapabilir. Nasıl ki siz
onların hatalarına gülmüyor ve onları eleştirmiyorsanız,
inanın ki onlar da sizin yaptığınız hatalara gülmez ve sizi
eleştirmezler. Önemli olan; iletişim sağlamak, kendine
güvenmek ve hata yapmaktan korkmamaktır.
İş yerinize yabancılar geldiğinde, misafirlerle
elinizden geldiğince ilgilenin ya da yurt dışından telefon
aldığınızda, o telefonu, İngilizce bilen bir arkadaşınıza
vermeyin, siz cevaplayın. Kaçmayın!
Yolda bir turist ile karşılaştığınızda ve sizinle
konuşmak veya size bir şeyler sormak istiyorsa yardımcı
olun. Kesinlikle karşı taraftaki kişiler, sizin eksiklerinizi
bulmak için çabalamaz, aksine onlara yardımcı olmanız,
onların hoşuna gider.
Yavaş konuşabilirsiniz, sorun değil; hata
yapabilirsiniz sorun değil; eğer kendinizi zorlamaz ve ilk
adımı atmazsanız asla konuşamazsınız.
Yabancı dil öğrenmek, çok zor gibi gözüken ama
beyninizde sizi korkutan engelleri kaldırdığınızda çok
zevkli bir öğrenme sürecidir. Başka bir dilde sohbet
etmenin, kitap okumanın, günlük tutmanın keyfi,
gerçekten bir başkadır. Yabancı dil öğrenme sürecinizde
size başarılar diliyorum.
194

İngilizcenizi geliştirecek en iyi
uygulama
1. Big City Small World Podcast

7

mobil

4 hikâyeden, 12 şer bölümden oluşan hikâyeler,
yaklaşık 2,5 dakikadır. Telaffuz gayet güzel ve anlaşılır,
hikâyeler ise sizi sıkmayacak şekildedir. Ayrıca
hikâyelerle birlikte karikatür olarak da kısa olaylar
verilmiş. Hem dinleyip hem de takip edebilirsiniz.
Kelime çeşitliliği de oldukça zengin olan uygulamayı
otobüste, evde ve hatta yolda yürürken bile
kullanabilirsiniz.
Bu
sayede
İngilizcenizi
geliştirebilirsiniz.
Özellikle
seviyesinin
yüksek
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olmadığını düşünenler için, daha faydalı olabilecek bir
uygulama.
2. LearnEnglish Podcast

Uygulamada 3 hikâye ve toplamda 40 bölüm var.
Her bir bölüm yaklaşık 20 dakika sürmekte. Hem
dinleyip hem de takip edebileceğiniz bir bölüm.
Kelimeler ve gramer açısından üst seviye bir uygulama
diyebiliriz. Kelime açısından oldukça zengin. Telaffuz
gayet açık ve anlaşılır. Ayrıca her bölümün sonunda, test
sorularıyla, o bölüm hakkında sorular soruluyor.
3. Learn English-Voxy
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Bir dakikanızı almayacak bir süredeki üye
kaydıyla, kendinizi çok güzel bir İngilizce dünyasının
içinde bulacaksınız. Üye olduktan sonra seviye testi
yapıyor; öylesine bir test değil… Bilginizi ölçebilecek bir
testle seviyenizi belirliyor. Daha sonra gerek boşluk
doldurma, gerek dinleme, gerekse resimli bölümleriyle,
gerçekten, İngilizce öğrenmenize büyük fayda
sağlayacak düzeyde.
4. How to Speak Real English
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Gerek video dersleri, gerekse kelime bilginizi
geliştirecek yazıları, çok eğitici olmuş. Ayrıca,
dinlediğini anlama ve okuduğunu anlama konusunda,
yani reading ve writing dediğimiz konularda kendinizi
geliştirmeye çok yardımcı olacak bir uygulama.
5. Fluent English
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İçinde bulunan hikâyeleri hem dinleyin hem takip
edin. Ayrıca, uygulamanın size sunduğu en önemli
avantaj, bilmediğiniz kelimelerin üstüne basarak, hemen
Türkçe karşılığını görebilmeniz ve kaldığınız yerden
hikâyeye devam edebilmeniz. Bu avantajı, uygulamayı
öne çıkarıyor.
6. Tureng Sözlük
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Bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarında size
çok yardımcı olacak bir sözlük uygulamasıdır. Sadece
günlük hayatta kullandığınız kelimeler değil, iş dünyası,
mühendislik, dış ticaret gibi alanlarda da 3 milyondan
fazla terim bulunduran bir sözlüktür. Ayrıca ses ile
kelime tanımlama özelliği, uygulamayı öne çıkaran
özelliklerden bir tanesi.
7. TED
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Uygulama sayesinde, her gün yeni eklenen güncel
İngilizce videolar izleyebilirsiniz. Üstelik birçok altyazı
seçeneği ile birlikte. Buradan, kısa ve ilgimizi çekecek,
ayrıca güncel birçok videoyu, otobüste giderken bile
indirebiliriz. Mobil interneti olmayanlar, uygulama
sayesinde videoları evlerinde telefonlarına indirebilir ve
istediği yerde internete ihtiyaç olmadan izleyebilir. Farklı
aksanlarda İngilizce konuşmalar ve görüntünün de
HD’ye yakın olması, uygulamanın öne çıkmasını
sağlıyor. Unutmadan, teknolojiden bilgisayara, enerjiden
modaya kadar 100’e yakın kategoride videolar
izleyebilirsiniz.
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BÖLÜM III
TEMEL İNGİLİZCE KONULARI

İngilizcede günlük rutin işleri tarif eden fiiller
İngilizcede, günlük rutin işleri tarif etmek için en
çok kullanılan fiiller, kısaca bunlardır. Bu fiilleri,
anlamlarıyla birlikte cümle içinde kullanalım.
202

Brush (Fırçalamak)
(Eve gelmek)
Buy (Satın almak)
(Yataktan kalkmak)
Catch (Yakalamak)
(Gitmek)
Eat (Yemek yemek)
(Yatağa gitmek)
Fall asleep (Uykuya dalmak)
(Çalmak, başlamak)
Find out (Öğrenmek)
breakfast (Kahvaltı yapmak)
Finish (Bitirmek)
(Akşam yemeği yemek)

Get

home

Get

up

Go

to

Go
Goes

to

bed
off

Have
Have

diner

Kendinizi tanıtan cümle ve fiiller
İngilizce ile ilgili, sıklıkla kullanılan bazı
kelimelere göz atalım. Öğreneceğimiz kelimeler, kendi
hayatımızdan bahsetmek için kullanacağımız fiiller
olacak. Hemen her konuda olduğu gibi, İngilizce
kelimeler konusunda da “öğrenmesi kolay” ya da “zor”
diyebileceğimiz kelimeler mevcut. Öğreneceğimiz bu
fillerle ilgili cümleler kuracağız. İngilizceyi öğrenmeye
yeni başlayanlar için, bu fiilleri öğrenmenin çok faydası
olacaktır. Sözlük kullanarak öğrendiğimiz fiillerin
okunuşlarını dinleyebilirsiniz.
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He was born. (Doğdu.)
He started school. (Okula başladı.)
He went to university. (Üniversiteye gitti.)
He started work. (Çalışmaya başladı.)
He learnt to drive. (Araba kullanmayı öğrendi.)
He met his future and fell in love. (Geleceğiyle
tanıştı ve ona âşık oldu.)
He got engaged. (Nişanlandı.)
He got married. (Evlendi.)
He had children. (Çocukları oldu.)
He bought a house. (Ev satın aldı.)
He got a new job. (Yeni bir işe başladı.)
He moved. (Taşındı.)
He became a grandfather. (Büyükbaba oldu.)
He got divorced. (Boşandı.)
He remarried. (Tekrar evlendi.)
He is retired. (Emekli oldu.)
He lived by the seaside. (Deniz kenarında yaşadı.)
He died. (Öldü.)
He was buried. (Gömüldü.)

İngilizce cümledeki kelime sırası
İngilizce cümlenin anlamı, cümledeki kelimelerin
dizilişi ile yakından ilgilidir. Cümle kurarken bu sırayı
izlemek, bize kolaylık sağlayacaktır.
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Cümlenin kelime sırası şu şekildedir:
1. Özne (Subject) + Fiil (Verb) + Nesne (Object)
Örnek:
I bought a hat.
Bir şapka satın aldım.
2. Zarf ifade eden kelimeler ise (Nasıl? Nereye?
Ne zaman?) genellikle fiil ya da nesneden sonra gelirler.
Örnek:
He read the note quickly.
(How?)
Notu çabucak okudu.
I waited at the corner (where?) till 11.30 (when?)
On bir buçuğa kadar köşede bekledim.
3. Eğer kuracağımız cümle, soru cümlesi ya da
emir cümlesi değilse, kelime sırası genellikle şu
şekildedir:

Zarf
Özne

Fiil

Nesne

İfadeleri
Nasıl?
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Nere

I

bought

The

have

children

gone

We

ate

a hat

Ho
our meal

İn silence

İngilizce cümle yapısını öğrendikten sonra, cümle
kurmak, bizim için biraz daha da kolaylaşacaktır. Bu
yapıyı takip ederek, İngilizce cümle yapısını bilmek bize,
cümlenin anlamını bulmada, çeviri yapmada da yardımcı
olacaktır.
Aşağıdaki İngilizce örnek cümleleri inceleyelim.
Kelimelerin başına “(Ö)-Özne, (F)-Fiil ve (N)Nesne” işaretlerini koyacağız.
 (Ö) John Baily (F) has set (N) a new highjump record.
 (Ö) The passport officer (F) examined (N)
the passport.
 (Ö) The dogs (F) don’t like (N) these
biscuits.
 (Ö) The shop assistant (F) is wrapping (N)
the parcel.
206

 (Ö) The visitors (F) have been (N) the new
buildings.

Aşağıdaki örnek cümlelerde ise “(Ö)-Özne, (F)Fiil, (N)-Nesne, (NS)-Nasıl? (Ne)-Nerede ve (NZ)-Ne
zaman” işaretlerini koyacağız.
 (Ö) The children (F) slept (NZ) till 11
o’clock tihs morning.
 (Ö) He (F) threw (N) the papers (Ne) into
the bin.
 (Ö) I (F) don’t speak (N) English (NS)
well.
 (Ö) Mrs Jones (F) hides (N) her money
(Ne) under the bed.
 (Ö )You (F) didn’t pack (N) this suitcase
(NS) carefully.

Günlük hayatta kullanılan İngilizce deyimler
Never mind.
No problem!
That’s all!
Time is up.

Boş ver, zararı yok.
Sorun yok!
Hepsi bu, bu kadar.
Zaman doldu, süre bitti.
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What’s new?
Count me on.
beni de sayın.
Don’t worry!
Feel better.
iyi olmak.
I love you.
I’m his fan.
Is it yours?
That’s neat.
Are you sure?
Do I have to?
He is my age.
Here you are.
buradasın.
No one knows.
Take it easy.
takma, boş ver.
What a pity!
Any thing else?
To be careful!
Do me a favor!
Help yourself!
I’m on a diet.
Keep in touch.
teması kesme.

Ne haber?
Count me in.=Ben varım,
Endişelenme!
Daha iyi hissetmek, daha
Seni seviyorum.
Onun hayranıyım.
Bu senin mi?
İlginç bir şey.
Emin misin?
Yapmak zorunda mıyım?
O benim yaşımda.
İşte buyurun (alın), işte
Kimse bilemez.
Rahatına
bak,

kafana

Ne yazık!
Başka bir şey var mı?
Dikkatli olmak.
Bana bir iyilik yap!
Kendine yardım et!
Diyetteyim.
Muhafaza et, irtibatı kesme,
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Time is money.
Zaman paradır.
Who’s calling?
Kim arıyor, kim çağırıyor?
You did right.
Doğru yaptın.
You set me up!
Bana tezgâh kurdun!
Can I help you?
Yardım edebilir miyim?
Enjoy yourself!
Eğlenmene bak!
Excuse me，Sir.
Afedersiniz efendim.
Give me a hand!
Bana yardımcı ol, bana
yardım et (şu işe bir el at).
How’s it going?
Nasıl gidiyor? Ne var ne
yok?
I have no idea.
Hiçbir fikrim yok.
I just made it.
Şimdi yaptım.
I’ll see to it.
O işi hallederim ben.
I’m in a hurry!
Acelem var!
It’s her field.
En iyi o bilir, onun alanı.
It’s up to you.
Bu sana bağlı.
Just wonderful!
Harika!
What about you?
Peki ya sen, bu konuda
senin fikrin ne, sen bu konuda ne düşünüyorsun?
You owe me one.
Bana borçlusun.
You’re welcome.
Bir şey değil.
Any day will do.
Herhangi bir gün bana uğra.
Are you kidding?
Kafa mı buluyor? (tam
Türkçe)
Congratulations!
Tebrikler!
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I can’t help it.

Benim elimde olan bir şey

değil.
I don’t mean it.
kasdetmedim.
I’ll fix you up.

Onu demek istemedim, onu
Sizinle ilgileneceğim.

Hava Durumu
Hava durumunu sormak için iki tip soru vardır:
How is the weather?
What is the weather like?
Bu sorulara verilebilecek cevaplar:
It is sunny. Hava güneşli.
It is rainy.
Yağmurlu.
It is cloudy. Bulutlu.
It is snowy. Karlı.
It is foggy.
Sisli.
It is windy. Rüzgârlı.
Daha birçoğu, aşağıdaki tablolarda mevcuttur.
İnsanlar genelde havalar hakkında konuşmayı çok
severler ve günlük hayatta da havalardan çok sık söz
edilir. Özellikle telefon görüşmelerinde sıkça kullanılır.
Buradaki tablomuzda da değişik sorular ve
cevaplar mevcut:
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What’s it like out?
Dışarısı nasıl?

It’s miserable out.
Berbat.

How’s the
weather?
Hava nasıl?

It’s ten below. (10 degrees)
-10 un altında.

Do you have rain?
Yağmur var mı?

We haven’t had a
drop of rain for
weeks.
Haftalardır bir
damla bile yok.

What’s the
temperature
there?
Orada hava
sıcaklığı kaç?

It’s 22 degrees
Celsius.
22 derece.

It’s snowing here,
what’s it doing
there?
Burda kar var, ya
orada?

It’s pouring
outside. (raining
heavily)
Burası çok
yağmurlu.

Beautiful day,
huh?
Güzel gün değil mi?

We couldn’t ask
for a better day
than this.
Daha güzelini hiç
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görmedim.
They’re calling
for blue skies all
week.
Tüm hafta mavi
bulutlar olduğunu
söylüyorlar.

What’s the
weather forecast?
Hava tahmini ne?

Weather Vocabulary
Word
Part of speech

Meaning

airconditioner/airconditioning

an appliance that cools down

klima

the air in a home or building

avalanche

a dangerous slide of snow

çığ

down a mountain

below freezing

temperature less than 0

sıfırın altı

degrees Celsius/(32F)

212

blizzard

a storm with lots of snow and

kar tipi

wind

boiling hot

common expression for

aşırı sıcak

describing a very hot day

breeze
esinti

light wind

celsius
suyun donma noktasının 0 derece ve
kaynama noktasının 100 derece olduğu

measurement of temperature (0

ısı ölçümü (önceleri santigrat olarak

degrees is freezing/100 is

bilinmekteydi)

boiling)

chilly
soğuk

cold

clear

when the sky is blue because
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açık gökyüzü

no clouds are blocking the sun

cloud/cloudy

water in the sky that appears as

bulutlu

a white or grey mass

cold spell
ortalama sıcaklıktan daha soğuk olan

a period of colder than average

dönem

weather

cool

temperature in between warm

serin

and cold

degrees
derece

measurement for temperature

drizzling
çiseleme

raining slightly

drought
kuraklık

a long period with no rainfall
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measurement of temperature
fahrenheit

(32 degrees is freezing/212 is

suyun donma noktasının 32 derece ve

boiling)

kaynama noktasının 212 derece olduğu

www.ingilizcekulubu.com

ısı ölçümü

flood
sel

overflow of rain water

flurries
ince kar

very light snowfall

fog/foggy

thick water vapor that blocks

sis/sisli

one’s vision

forecast

the expected weather for the

hava tahmini

future

freezing cold

common expression used to
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dondurucu soğuk

describe a very cold day

frost
kırağı

ice crystals on a frozen surface

a skin condition caused by over
frostbite

exposure to the cold (typically

(parmak, yüz, kulak) soğuk ısırması

reddish skin with white spots)

hail

small pieces of ice that fall

dolu

during a storm
a flu-like condition one can
acquire after spending too long

heat stroke

in the sun –

güneş çarpması

www.ingilizcekulubu.com
extremely hot weather that is

heat-wave

much higher than average–

sıcak dalga

usually lasts a short time

humid/humidity

moisture in the air
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nemli/nem

hurricane

a tropical storm with very strong

kasırga

wind and rain

icy
buzlu

slippery because of ice

lightning

electric flash caused by two

şimşek

clouds hitting

mild

temperature that is warmer than

yumuşak

average(in a cold season)

meteorologist

a person who studies weather

meteorolog

patterns
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minus/negative

indicates that a temperature is

eksi

below zero

overcast
kapalı

no sun is visible
term often used in a weather
forecast to indicate that the

partly cloudy

skies are sunny and cloudy at

parçalı bulutlu

the same time

precipitation

rain or snow that falls on an

kar ve yağmurun belli bir yere düşmesi

area

puddle
su birikintisi

collection of rain water

rain/raining/rainy
yağmur/yağmurlu

water that falls to earth

218

raindrop
yağmur tanesi

a single measurement of rain

rainbow

a band of colours found in the

gökkuşağı

sky after a rainfall

raining cats and dogs
aşırı yağmur

raining heavily

scorching/a scorcher

extremely hot temperature/a

kavurucu sıcak

very hot day
time of year characterized by
certain weather

season

Winter, Spring, Summer, Fall

mevsim

(or Autumn)

shower
kısa yağmur

quick/light rainstorm
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sleet (similar to hail)
dolu

rain that freezes as it falls

slush/slushy

snow on the ground that has

yerde yarı erimiş kar

been rained on

smog

heavy, dark cloud cover caused

pus

by pollution

snow/snowy/snowing

frozen water that warms slightly

kar/karlı

as it falls to earth

snow storm

large amounts of wind and

kar fırtınası

snow

sun/sunshine/sunny

the gassy star that warms the

güneş/güneşli

earth

sunburn

painful red/pink skin caused by
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güneş yanığı

being in the sun too long

sunglasses/shades

dark eyewear that protects you

güneş gözlüğü

from the sun

suntan/tanned

brown/golden skin caused by

güneş yanığı

long periods of sun exposure

sunscreen/suntan lotion

cream that protects your skin

noun

from sun damage

temperature
derece

how warm or cold the air is

thermometer

instrument for measuring the

termometre

temperature of the air
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the crashing of clouds (often
thunder/thunderstorm

followed by a strike of lightning

şimşek

and heavy rain)

tornado/cyclone
noun

violently spinning windstorm

umbrella

held over one’s head and body

şemsiye

for rain protection

UV (ultra violet) rays
UV ışınları

the damaging rays from the sun

wind/windy
rüzgâr/rüzgârlı

blowing air outside
when the wind makes the air

wind chill factor

feel colder than the actual

rüzgârla soğuğu hissetmek

temperature

Alışveriş
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Shopping (Alışveriş)
May I help you? (Yardımcı olabilir miyim?)
Can I help you find something? (Bir şey
bulmanıza yardım edebilir miyim?)
Can I show you with something? (Size bir şey
gösterebilir miyim?)
Are you being helped? (Size bakan var mı?)
Is there anything I can help you with? (Yardımcı
olabileceğim bir konu var mı?)
If you need me, I’ll be around. (Bana ihtiyacınız
olursa, ben civardayım.)
If I can help you, just let me know. (Eğer yardım
gerekirse haberim olsun.)
What are you interested in? (Ne bakmıştınız?)
Are you looking for something in particular?
(Belirli bir şey mi arıyorsunuz?)
Do you have something specific in mind?
(Aklınızda özel bir şey var mı?)
What size do you need? (Kaç beden
istiyorsunuz?)
Do you know what size you are? (Bedeninizi
biliyor musunuz?)
That’s on sale this week? (O, bu hafta indirimde.)
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I’ve got just your size. (Tam sizin bedeninize
uygun bir şeyimiz var.)
Can I suggest this? (Size bunu önerebilir miyim?)
Do you need anything to go with that? (Bununla
gidecek bir şey ister misiniz?)
That looks nice on you. (Üzerinizde güzel durdu.)
That looks great on you. (Üzerinizde harika
durdu.)
That’s your colour. (Tam sizin renginiz.)
This is you. (Sizi çok açtı.)
How would you like to pay for this? (Bunu nasıl
ödemek isterdiniz?)
Will that be cash or credit? (Nakit mi kredi kartı
mı?)
We don’t have that in your size. (Bunun size göre
olan bedeni yok.)
Whe don’t have it in that colour. (Bu renkte yok.)

When are you open? (Ne zaman açıksınız?)
When do you open? (Ne zaman açıyorsunuz?)
What are your hours? (Çalışma saatleriniz
nelerdir?)
I’m looking for something for my father. (Babam
için bir şey bakıyordum.)
It’s a gift. (Hediye olacak.)
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I don’t know his size. (Bedenimi bilmiyorum.)
Can you measure me? (Bedenimi ölçebilir
misiniz?)
Thank you, I’m just looking. (Sağ olun, sadece
bakıyorum.)
I’m just browsing. (Sadece bir göz gezdiriyorum.)
I can’t make up my mind. (Kafamı
toparlayamıyorum.)
Do you have this shirt in yellow? (Bu tişörtün
sarısı var mı?)
Do you have these shoes in suede? (Bu
ayakkabının süeti var mı?)
Have you got something less expensive? (Daha
ucuz bir şeyiniz var mı?)
It it on sale? (Bu, indirimde mi?)
Do you have a t-shirt to match this? (Buna uyacak
bir tişörtünüz var mı?)
Where is the fitting room? (Elbise değiştirme
kabini nerede?)
I’d like to try this on. (Bunu denemek istiyorum.)
It’s too tight. (Bu çok dar.)
It’s too loose. (Bu çok geniş.)
It’s a little bit expensive. (Bu biraz pahalı.)
It’s a little pricey. (Bu biraz tuzlu.)
Can you hold it for me? (Bunu benim için
saklayabilir misiniz?)
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Can I get it gift-wrapped? (Hediye paketi
yapabilir misiniz?)
Would you please gift-wrap that? (Lütfen hediye
paketi yapabilir misiniz?)
How much is it? (Kaç lira?)
How much does it cost? (Fiyatı ne kadar?)

Telefon Konuşmaları
On The Telephone
Hello (Alo)
Michael residence. (Michael’in evi.)
This is John Black. (Ben John Black.)
Mary, may I help you. (Ben Mary, yardımcı
olabilir miyim?)
Mary speaking. (Ben Mary.)
Who do you want to talk to? (Kiminle konuşmak
isterdiniz?)
Who do you want to speak with? (Kiminle
konuşmak istiyorsunuz?)
May I tell her who is calling? (Ona kimin
aradığını söyleyebilir miyim?)
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Whom shall I say is calling? (Kim arıyor
diyeyim?)
Let me page her. (Onu çağırayım.)
Just a second, I have another call. (Bir saniye,
hatta başka biri var.)
Hang on a moment. (Bir saniye bekleyin.)
Hung on a second. (Bir saniye bekleyin.)
For whom are you holding? (Kiminle konuşmayı
bekliyordunuz?)
Are you being helped? (Size yardım ediliyor mu?)
He is not in, would you like to call back? (Şu an
burada değil, tekrar aramak ister miydiniz?)
He isn’t available. Can I take a message? (Burada
değil. Not alabilir miyim?)
Could I take a message? (Not alabilir miyim?)
I really have to go now. (Kapatmam lazım)
Can I call you back? (Seni daha sonra arayabilir
miyim?)
Can we continue this later? (Konuşmaya daha
sonra devam edebilir miyiz?)
What is the area code for New York? (New
York’un bölge kodu nedir?)
I can’t get through this number. (Bu numaraya
bağlanamıyorum.)
This telephone is out of order. (Bu telefon
çalışmıyor.)
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There is a probelem with the lines. (Hatlarda bir
problem var.)
The number is busy. (Numara meşgul.)
The number can’t be reached at the moment.
(Numaraya şu an ulaşılamıyor.)
Konaklama/İngilizce Cümleler
Accommodation (Konaklama)
I need a room please. (Bir oda rica edecektim.)
I need a room with a single bed. (Tek yataklı bir
oda istiyorum.)
I need a room with a double bed. (Çift kişilik bir
oda istiyorum.)
Do you have any singles? (Tek kişilik odanız var
mı?)
Do you have any vacancies? (Boş yeriniz var mı?)
A double, please. (Çift kişilik bir oda lütfen.)
A room with a bath, please. (Banyolu bir oda
lütfen.)
Can I reserve a room? (Bir oda ayırabilir miyim?)
Can I book a room? (Bir oda ayırabilir miyim?)
I have a reservation. (Rezervasyon yaptırmıştım.)
Double occupancy, please. (İki kişilik bir oda
lütfen.)
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I need a room with two single beds. (İki ayrı
yataklı bir oda istiyorum.)
I need a room with a double bed. (İki kişilik
yataklı bir oda istiyorum.)
We will need a crib for the baby. (Bebek için bir
karyola istiyoruz.)
Would you like a room with a view of the
swimming pool? (Yüzme havuzu manzaralı bir oda ister
miydiniz?)
Would you prefer a non-smoking room? (Sigara
içilmeyen bir oda ister miydiniz?)
I’d like a room at the front. (Ön tarafa bakan bir
oda istiyorum.)
I’d like a room at the rear. (Arka tarafta bir oda
istiyorum.)
I’d like a room with a view of the sea. (Deniz
manzaralı bir oda istiyorum.)
I’d like a room for the week. (Haftalık bir oda
istiyorum.)
I’d like a wake-up call, please. (Uyandırma servisi
istiyorum.)
Where is the ice-machine? (Buz makinesi
nerede?)
Do you have a pool? (Havuzunuz var mı?)
What are the rates? (Ücretler nasıl?)
Is there a restaurant? (Lokanta var mı?)
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Are pets allowed? (Evcil hayvanlar kabul ediliyor
mu?)
When’s the check-out? (Odayı ne zaman
boşaltırsınız?)
I need to check out. (Ayrılmak istiyorum.)
I’d like a receipt. (Makbuz rica edebilir miyim?)

Seyahatte İngilizce
Travel (Seyahat)
PLANE (UÇAK)
Do I have to change planes? (Aktarma yapmam
gerekecek mi?)
Is it direct? (Direkt uçuş mu?)
How many items of carry-on luggage are
permitted? (Yanıma ne kadar el bagajı alabilirim?)
How much luggage can I carry on? (Ne kadar
bagaj alabilirim?)
Is there a layover? (İki sefer arasında bekleme var
mı?)
How long is the layover? (Bekleme süresi ne
kadar?)
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There is a one-hour layover in Ankara.
(Ankara’da aktarma bir saat sürecek.)
When does the next flight leave? (Bir sonraki
uçuş ne zaman?)
What’s the departure time? (Hareket saati ne
zaman?)
When does the plane get here? (Uçak buraya ne
zaman varır?)
What’s the arrvial time? (Varış ne zaman?)
When will I make my connection? (Ne zaman
aktarma yapacağım?)
I have to cancel my flight. (Uçuşumu iptal etmek
zorundayım.)
I lost my luggage. (Bagajımı kaybettim.)
My luggage is missing. (Bagajım kayıp.)
The flight has been delayed. (Uçuş iptal edildi.)
The flight has been moved to gate M2. (Uçuş, M2
kapısına yönlendirildi.)
The flight is overbooked. (Uçakta koltuk
sayısından fazla yolcu var.)
May I see your boarding pass? (Biniş kartınızı
görebilir miyim?)
CUSTOMS (GÜMRÜK)
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Are you bringing anything into the country with
you? (Yanınızda ülkeye bir şey sokuyor musunuz?)
How much currency are you bringing into the
country? (Ülkeye ne kadar para getiriyorsunuz?)
Do you have anything to declare? (Gümrüğe tabi
bir şeyiniz var mı?)
May I see your passport? (Pasaportunuzu
görebilir miyim?)
Do you have your visa? (Vizeniz var mı?)
Please place your suitcases on the table. (Lütfen
çantalarınızı masanın üstüne koyun.)
We should examine your pürse. (Cüzdanınızı
incelememiz gerekiyor.)
What’s the nature of your trip? (Seyahatinizin
içeriği nedir?)
What’s the purpose of your visit? (Ziyaretinizin
amacı nedir?)
How long do you plan on staying? (Ne kadar
kalmayı planlıyorsunuz?)
RAILWAY (DEMİRYOLU)
Is it direct? (Direkt mi?)
Is there a layover? (Mola var mı?)
Is there a dining car? (Yemekli vagon var mı?)
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Is the train on time? (Tren, zamanında hareket
edecek mi?)
What’s the arrival time? (Varış ne zaman?)
Are there seats available? (Boş yer var mı?)
Stand clear of the doors! (Kapılardan uzak
durun!)
Please move away from the doors. (Lütfen
kapıların yanından uzaklaşın.)
Please have your tickets ready for the conductor.
(Lütfen kondüktör gelmeden biletlerinizi hazırlayın.)
Is this seat occupied? (Bu koltuk boş mu acaba?)
Can you the window, please? (Camı aralayabilir
misiniz lütfen?)
How many stops are there before we reach the
end of the line? (Son durağa kaç durak kaldı?)
When is the next stop? (Bir sonraki durak ne
zaman?)
BUS (OTOBÜS)
Is it direct? (Direkt mi?)
Is there a layover? (Mola var mı?)
Do we stop for the meals? (Yemek molası
verilecek mi?)
Can I check my baggage through? (Bagajımı
emanete bırakabilir miyim?)
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Can I reserve a seat in advance? (Önceden yer
rezervasyonu yapabilir miyim?)
Is the bus on time? (Otobüs, zamanında hareket
edecek mi?)
Is anyone sitting here? (Burada kimse oturuyor
mu?)
What is the fare? (Ücret ne kadar?)
Could I have a transfer, please? (Bir transfer bileti
alabilir miyim lütfen?)
Does this bus go to downtown? (Bu otobüs, şehir
merkezine gidiyor mu acaba?)
How far does this bus go? (Bu otobüs nereye
kadar gidiyor?)
Could you let me know when we get to Aksaray?
(Aksaray’a geldiğimizde bana haber verebilir misiniz?)
Can you tell me where to get off? (İneceğim yeri
bana söyleyebilir misiniz?)
Move to the rear, please. (Arkaya ilerleyin lütfen.)
TAXI (TAKSİ)
Where to? (Nereye?)
Where to, buddy? (Nereye abi?)
Where to, lady? (Nereye bayan?)
I am not on duty. (Şu an çalışmıyorum.)
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Mind if I smoke? (Sigara içmemin bir sakıncası
var mı?)
It’s rush hour. I can’t go to the airport now. (Şu an
trafik çok kötü. Havaalanına gidemem.)
To the airport and please be quick! (Havaalanına
gidiyoruz, lütfen çok acele edin!)
The train station and make it quick! (Tren
istasyonuna çek ve acele et!)
Slow down! (Yavaşla!)
There is no need to hurry. (Acele etmemize gerek
yok.)
Please drive safely. (Lütfen aracı emniyetli bir
şekilde sür.)
Is smoking allowed? (Sigara içiliyor mu?)
I’m allergic to smoke. (Sigaraya karşı alerjim
var.)
Do you have change for twenty? (Yirmi dolar
bozuğun var mı?)
Keep the change. (Üstü kalsın.)
I want a receipt. (Fiş istiyorum.)
Watch out! (Dikkat et!)
Look out! (Dikkatli ol!)
We’ve missed the exit. (Çıkışı kaçırdık.)
We’re lost. (Kaybolduk.)
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Food and Drink (Yiyecek/İçecek)
MAY I HELP YOU?
Would you like smoking or nonsmoking?
(Sigaralı bölüm mü sigarasız bölüm mü?)
How many in your party? (Kaç kişisiniz?)
Do you have a reservation? (Rezervasyon yapmış
mıydınız?)
I’ll have a table ready in two minutes. (İki dakika
içinde masanızı hazırlıyorum.)
Would you like to see the menu? (Menüyü
görmek ister miydiniz?)
Are you ready to order? (Sipariş için hazır
mısınız?)
Let me tell you our specials today. (Bugünkü
spesiyallerimizi söyleyeyim.)
May I take your order, please? (Sipariş alabilir
miyim lütfen?)
What will it be? (Ne alırdınız?)
Can I get you something to drink with that?
(Yanında içecek bir şey ister miydiniz?)
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Would you care for a dessert? (Tatlı ister
misiniz?)
Is there anything I can get for you? (Yardımcı
olabileceğim bir şey var mı?)
Let me show you the dessert tray. (Size tatlı
tepsisini göstereyim.)
For here or to go? (Burada mı paket mi?)
Here or take away? (Burada mı paket mi?)
Do you want that to go? (Paket mi istiyorsunuz?)
Here you go. (Buyurun.)
Here is your order. (Siparişiniz hazır.)
Thank you and come again. (Teşekkürler, tekrar
bekleriz.)
Would you like to start with a coctail? (Bir
kokteylle başlamak ister miydiniz?)
Would you like coffee? (Kahve ister misiniz?)
Cream or sugar? (Krema, şeker?)
I am sorry we are out of that. (Kusura bakmayın,
ondan kalmadı.)
Sorry, it’s all göne. (Özür dilerim, hepsi bitti.)
How would you like that prepared? (Nasıl
hazırlamamı istersiniz?)
Do you need any napkins? (Peçete ister misiniz?)
Would you like some salt and pepper? (Biraz tuz
ve biber ister miydiniz?)
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MAY I SEE THE MENU?
A table for two, please. (İki kişilik bir masa
lütfen.)
I’d like a non-smoking table for four. (Sigara
içilmeyen bölümden dört kişilik bir masa lüften.)
I have a reservation. (Rezervasyon yaptırmıştık.)
Do you have a non-smoking section? (Sigara
içilmeyen bölümünüz var mı?)
Another party will be sitting here. (Buraya bir
grup daha gelecek.)
Excuse me, can you come here for a second?
(Afedersiniz, bir saniye bakar mısınız?)
Could I see menu please? (Menüyü görebilir
miyim lütfen?)
We haven’t decided what to order yet. (Henüz ne
sipariş edeceğimize karar vermedik.)
We need more minutes to decide. (Karar vermek
için birkaç dakikaya ihtiyacımız var.)
We’re ready to order. (Sipariş verebiliriz.)
Can you take our orders, please? (Sipariş alabilir
misiniz lütfen?)
What are the specials? (Spesiyaliteler neler?)
What would you suggest? (Ne yememizi
önerirsiniz?)
What’s the soup of the day? (Günün çorbası ne?)
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Do you have vegetariam dishes? (Vejeteryan
yemekleriniz var mı?)
May I have a burger and fries? (Hamburger ve
patates kızartması alabilir miyim?)
Give me a hot dog with the works. (Her şeyi
yanında bir sosisli lütfen.)
I’ll have a burger with everything. (Her şeyi
yanında bir hamburger.)
Can I have a small soda, please? (Bir ufak soda
alabilir miyim lütfen?)
No ketchup. (Ketçap olmasın.)
No onions. (Soğan koymayın.)
Go easy on the onions. (Soğanı fazla koymayın.)
Take it easy on the ketchup. (Ketçapı fazla
olmasın.)
To go please. (Paket olsun lütfen.)
For here, please. (Burada yiyeceğim.)
I’ll eat it here. (Burada yiyeceğim.)
I’d like an espresso. (Bir espresso istiyorum.)
I’d like a mineral water. (Bir maden suyu
istiyorum.)
Just coffee for the moment. (Şimdilik bir tane
kahve.)
Can you get me a glass of water? (Bir bardak su
getirebilir misiniz?)
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What kind of dressings do you have? (Ne tür
soslarınız var?)
I’d like my steak well done. (Bifteğimi çok pişmiş
istiyorum.)
I’d like my steak rare. (Biftek az pişmiş olsun.)
I’d like my steak medium. (Biftek orta pişsin.)
Can I get it rare? (Az pişmiş olabilir mi?)
Could I have some more bread, please? (Biraz
daha ekmek alabilir miyim lütfen?)
This meat is too fatty. (Bu et çok yağlı.)
The meat is too tough. (Et çok sert.)
This meal isn’t fresh. (Bu yemek taze değil.)
This soup is cold. (Bu çorba soğuk.)
Could I speak to the manager, please?
(Yöneticiyle görüşebilir miyim?)
I couldn’t eat this. Could you wrap it, please?
(Bunu yiyemedim. Paket yapar mısınız lüften?)
I’d like to take the rest. (Geri kalanını götürmek
istiyorum.)
Could I have the bill, please? (Hesabı alabilir
miyim lütfen?)
Check, please? (Hesap lütfen)
Seperate checks, please. (Hesabı ayrı alın.)
All together. (Hepsini birlikte alın.)
Do I pay you or the cashier? (Size mi ödeyeceğiz,
kasaya mı?)
240

May I have a receipt, please? (Fiş alabilir miyim
lütfen?)
There seems to be a mistake. (Bir yanlışlık var
gibi gözüküyor.)
Does this include the tip? (Bunun içinde bahşiş
dâhil mi?)
Keep the change. (Üstü kalsın.)
Is there somewhere we could wash our hands?
(Ellerimizi yıkayabileceğimiz bir yer var mı acaba?)
I AM HUNGRY
I’m hungry. (Ben açım.)
I’m starving. (Açlıktan ölüyorum.)
I’m so hungry that I could eat a horse. (Öyle açım
ki bir atı yiyebilirim.)
I’m dying of hunger. (Açlıktan ölüyorum.)
I’m famished. (Karnım zil çalıyor.)
When do we eat? (Ne zaman yiyoruz?)
What’s for supper? (Yemekte neler var?)
What are we having? (Ne yiyoruz?)
Dinner is ready. (Akşam yemeği hazır.)
It’s time to eat. (Yemek zamanı.)
Shall we say grace? (Dua edelim mi?)
Could you pass me the salt please? (Tuzu
uzatabilir misin lütfen?)
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Would you care for some cheese? (Biraz peynir
ister misin?)
Could I have seconds, please? (Biraz daha alabilir
miyim?)
Introductions (Tanıştırmalar)
This is my friend Jack. (Bu, arkadaşım John.)
I’d like you to meet my friend John. (Sizlere
arkadaşım John’u tanıştırmak istiyorum.)
Mary, this is Jack. Jack, Mary. (Mary, bu Jack.
Jack, bu Mary.)
Let me introduce you my friend Michael. (Size
arkadaşım Michael’ı tanıştırayım.)
Have you met before? (Siz daha önce tanışmış
mıydınız?)
Jack, do you know Mary? (Jack, Mary’yi tanıyor
musun?)
Do you know eachother? (Birbirinizi tanıyor
musunuz?)
Mary, shake hands with the president. (Mary,
başkanla el sıkış.)
Have you two been introduced? (Sizi tanıştırdılar
mı?)
Jack, this is the man I was telling you about.
(Jack, bu sana bahsettiğim kişi.)
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Let me introduce you myself. (Size kendimi
tanıtayım.)
NICE TO MEET YOU
Nice to meet you. (Tanıştığımıza memnun
oldum.)
Good to meet you. (Tanıştığımıza memnun
oldum.)
Nice meeting you. (Sizinle tanışmak çok hoş.)
It’s a great pleasure to meet you. (Sizinle
tanışmak büyük zevk.)
Glad to meet you. (Tanıştığımıza memnun
oldum.)
It’s a great pleasure to have finally met you.
(Sonunda sizinle tanışabilmek büyük zevk.)
How nice to meet you. (Sizinle tanışmak ne kadar
güzel.)
How do you do. (Memnun oldum.)
A pleasure. (Sizinle tanışmak bana zevk verdi.)
Greetings (Selamlaşmalar)
Greeting (Selamlaşmalar)
Hello! (Merhaba)
Hi! (Selam)
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Hey! (Hey!)
Hi there! (Merhaba)
Hello there! (Merhaba)
Good morning (Günaydın)
Good afternoon (Tünaydın)
Good evening (İyi akşamlar)
Good night (İyi geceler)
HOW ARE YOU?
How are you? (Nasılsın?)
How are you doing? (Nasılsın?)
How is it going? (Nasıl gidiyor?)
How are things? (Durumlar nasıl?)
What’s new? (Ne haber?)
What’s up? (Ne var ne yok?)
What’s going on? (Neler yapıyorsun?)
Where have you been? (Nerelerdesin?)
Where have you been hiding yourself? (Nerelerde
gizleniyordun?)
Are you doing OK? (İyi misin?)
How are you feeling? (Kendini nasıl
hissediyorsun?)
How’s the world treating you? (Hayatla aran
nasıl?)
How’s business? (İşler nasıl?)
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What’s happening? (Hayatında ne olup bitiyor?)
How’s everything? (Vaziyet nasıl?)
I’M FINE
Thanks, I am fine. (Sağ ol, iyiyim.)
Fine. (İyiyim.)
Great! (Harika!)
All right. (Fena değil.)
I am OK. (İyiyim.)
Cool! (Bomba gibiyim!)
I am cool! (Harikayım!)
Could be better. (Daha iyi olabilirdi.)
Not bad. (Fena değil.)
So so. (Eh, şöyle böyle.)
Not so great. (O kadar da iyi değil.)
Not so hot. (Pek iyi sayılmaz.)
I’ve been better. (Daha iyiydim.)
I’ve running around. (Koşturup duruyoruz.)
Keeping busy. (Uğraşıp duruyoruz.)
No complaints. (Bir şikâyetim yok Allah’a şükür.)
Same as usual. (Her zamanki gibi.)
I’ve seen better days. (Daha iyi günlerimiz de
oldu.)
I’m snowed under. (Çok yoğunum.)
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Not a moment to spare. (Boşa harcayacak bir
dakikam yok.)
No time to breathe. (Nefes almaya vaktim yok.)
There aren’t enough hours in a day. (Yirmi dört
saat yetmiyor.)
GOOD-BYE
Good-bye. (Allahaısmarladık.)
Good day. (İyi günler.)
Good evening. (İyi akşamlar.)
Good night. (İyi geceler.)
Good-bye until later. (Bir dahaki sefere kadar
hoşça kal.)
See you. (Görüşürüz.)
See you soon. (Yakında görüşürüz.)
See you later. (Sonra görüşürüz.)
I’ll see you real soon. (Çok yakında görüşürüz.)
I’ll catch you later. (Seninle sonra görüşürüz.)
See you tomorrow. (Yakın görüşürüz.)
See you next time. (Bir dahaki sefere görüşürüz.)
Let’s get in touch. (Görüşelim.)
It was good to see you. (Seni görmek güzeldi.)
Don’t forget to call. (Aramayı unutma.)
Let’s write. (Yazışalım.)
I’ll be in tocuh. (Temas hâlinde olacağım.)
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“There is-There are” Yapısı
İngilizce “there is-there are”, tekil ve çoğul
yapılarla birlikte kullanılırlar. Bir şeyin var olup olmadığı
ya da miktarının ne olduğu hakkında bilgi vermek için
kullanılır.
Gramer kalıbı şu şekildedir:
 Olumlu cümle formu:
There is, there’s + tekil isim.
There are + çoğul isim.
 Soru cümlesi formu:
Is there?
Are there?
Örnek cümleler ve Türkçeleri:
There’s a cat in the garden.
Bahçede bir kedi var.
There are twenty students in the class.
Sınıfta 20 öğrenci var.
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Is there a hotel near here?
Yakınlarda bir otel var mı?
Are there a lot of tourists in your town?
Kasabanızda çok turist var mı?
There are four girls and two boys in her family.
Ailesinde 4 kız 2 de erkek çocuğu var.
Is there a train to Manchester?
Manchester’a tren var mı?
İngilizce Sıfatlar
Sıfatlar, isimlerden önce kullanılan ve isimleri
değişik yönlerden niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.
İngilizcede de sıfatlar, genellikle isimlerden önce
kullanılırlar.
Bazı örnek cümleler:
It’s a beautiful day.
Güzel bir gün.
My teacher is very young.
Öğretmenim çok genç.
It’s an expensive restaurant.
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O, pahalı bir restoran.
They’re very friendly people.
Onlar çok sıcakkanlı insanlar.
Sıfatlar, kullanıldıkları yerlere göre, tekillikçoğulluk durumlarına göre ya da erkek-kız kullanımına
göre değişiklik göstermezler.
a clever girl-akıllı bir kız
clever girls-akıllı kızlar
a clever boy-akıllı bir erkek çocuğu
clever boys-akıllı erkek çocukları
Aşağıdaki isim ve sıfatlarla ilgili örnek cümleler
oluşturalım:
Small/rooms
The rooms are small./They’re small rooms.
Odalar ufak./Onlar ufak odalar.
Not/long/story
It’s not a long story./The story’s not long.
Uzun bir hikâye değil./Hikâye uzun değil.
Happy/children
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The children are happy./They’re happy children.
Çocuklar mutlu./Onlar mutlu çocuklar.
Dirty/restaurant
The restaurant’s dirty./It’s a dirty restaurant.
Restoran kirli./Kirli bir restoran.
Heavy/books
The books are heavy./They’re heavy books.
Kitaplar ağır./Onlar ağır kitaplar.
Old/house
The house is cold./It’s a cold house.
Ev eski./O, eski bir ev.
Quiet/village
The village is quiet./It’s a quiet village.
Kasaba sessiz./O, sessiz bir kasaba.
Pretty/garden
The garden’s pretty./It’s a pretty garden.
Bahçe çok güzel./O, güzel bir bahçe.

İşaret sıfatları ve zamirleri (this, that, these,
those, here, there)
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İngilizcede, bir şeyi gösterirken kullanılan sıfatlar
ve zamirlerdir.
This: Tekil ve yakınımızda olan nesneleri
göstermek için kullanılır.
This book is really good.
Bu kitap gerçekten eski.

This game will be hard.
Bu oyun zor olacak.
That: Tekil ve uzakta olan nesneleri göstermek
için kullanılır.
That house is beautiful.
Şu ev güzel.
I don’t understand that word.
Şu kelimeyi anlamadım.
These: Konuşmacının yakınında olan çoğul
nesneleri gösterirken ya da onlardan bahsederken
kullanılır.
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These chips are cold.
Bu kızartmalar soğuk.
I am enjoying there lessons.
Bu derslerden zevk alıyorum
Those: Uzağımızda olan çoğul nesnelerden
bahsederken kullanılır.
What are those birds?
Şu kuşlar nedir?
Those potatoes weren’t very nice.
Şu patatesler hoş değil.
Here: Yakınımızda olan şeylerden söz ederken
“here” kullanırız.
Here is the pencil in my hand.
Kalem elimde.
There: Bizden uzak olan nesneler için “there”
kullanırız.
Could you bring me the seat over there?
Bana oradaki sandalyeyi getirir misin?
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I am living the house over there.
Oradaki evde yaşıyorum.
“That, this, these ve those” işaret sıfatlarını
isimsiz olarak kullandığımızda da “pronoun”, yani zamir
yerine geçerler:
Örnekler:
This is my friend Doris.
Bu, benim arkadaşım Doris.
Those are very nice.
Şunlar çok hoş.
That is my car.
Bu, benim arabam.

“Of” iyelik eki
İngilizce “of” kelimesinin iyelik eki olarak
kullanımı şu şekildedir:
Cansız varlıklar için kullanımı:
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isim + of + isim
Örnekler:
The bank is at the end of the road.
Banka, yolun sonunda.
There is a cafe at the top of the hill.
Tepenin zirvesinde bir kafe var.
Front, back, side, top, bottom, end, beginning’dan
sonra daima “of” kullanırız.
It’s in the front of the car.
Arabanın önünde.
“It is in the car sport.” şeklinde kullanmayız!
Yaygın olarak kullanılan isimlerle birlikte “of”
kullanmak, gereksizdir. (ör: car, school, town, garden,
kitchen, bedroom, sea, country, hotel)
Have you got the car keys?
Arabanın anahtarları sende mi?
Can you close the bathroom door?
Banyonun kapısını kapatır mısın?
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Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:
Have you got my car keys? (keys/car)
Arabamın anahtarları sende mi?
There’s a chair at the top of the garden.
(garden/top)
Bahçenin yukarısında bir sandalye var.
Can you close the bedroom window?
(window/bedroom)
Yatak odasının penceresini kapatır mısın?
The money is in my hotel room. (room/hotel)
Para benim otel odamda.
I met Sarah at the school gates. (gates/school)
Sarah ile okul kapısında buluştum.
They live at the bottom of the hill. (hill/bottom)
Yokuşun en altında yaşıyorlar.
There’s an old tree at the side of the house.
(house/side)
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Evin yan tarafında yaşlı bir ağaç var.
Where’s the bathroom light? (light/bathroom)
Banyonun ışığı nerde?
We always meet at the town clock. (clock/town)
Her zaman şehir saatinde buluşuruz.
The sea air (air/sea) is very good for you.
Deniz havası senin için çok iyi.

‘s iyelik eki
‘s kullanılarak bir objenin bir kişiye ya da varlığa
ait olduğunu söyleyebiliriz. “Apostrophe s” yani üst
tırnak olarak da bilinen bu yapı ile bazı kısaltmalar
karıştırılmamalıdır.
Örnek bazı cümleler:
This is Derek’s bike.
Bu Derek’in bisikleti.
Anne’s paintings are beautiful.
Anne’nin tabloları güzel.
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The doctor’s surgery is in that street.
Doktorun muayenehanesi bu caddede.
That’s the cat’s bowl.
Bu, kedinin kâsesi.
Tekil bir kişi adı ya da isimden sonra gelen iyelik
eki daima ‘s dir:
This is Sue’s bag.
These are Sue’s bags.
Eğer isim çoğul ise ve -s ile bitiyorsa, iyelik eki
olarak üst tırnak (‘) gelir.
My parents’ flat is quite small.
Anne babamın dairesi epey küçük.
The girls’ bedroom is upstairs.
Kızların yatak odası üst katta.
İsim çoğul ise ama -s ile bitmiyorsa ‘s gelir
The children’s coats are here.
Çocukların paltoları burada.
257

The men’s toilets are closed.
Erkeklerin tuvaleti kapalı.
Emma and Paul’s car is outside.
Emma ve Paul’un arabası dışarıda.
Zaman ifade eden kelimelerle de ‘s kullanılır.
A week’s holiday, today’s weather, yesterday’s
newspaper.
Bir haftanın tatili, bugünün havası, dünün
gazetesi.
Örnek cümleler:
These are her books. (Anne) These are Anne’s
books.
Bunlar onun kitapları. Bunlar Anne’nin kitapları.
Where is his coat? (Andrew) Where is Andrew’s
coat?
Onun ceketi nerede? Andrew’in ceketi nerede?
Is that his car? (your brother) Is that your
brother’s car?
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Şu onun arabası mı? Şu, senin erkek kardeşinin
arabası mı?
It’s on her desk. (the teacher) It is on the teacher’s
desk.
O, onun masasında. O, öğretmenin masasında.
Its dinner is here. (the dog) The dog’s dinner is
here.
Onun akşam yemeği burada. Köpeğin akşam
yemeği burada.
Her children are at school now. (Judy) Judy’s
children are at school now.
Onun çocukları şu an okulda. Judy’nin çocukları
şu an okuldalar.
It’s her idea. (my wife) It is my wife’s idea.
O, onun fikri. O, benim eşimin fikri.

İngilizce Possessive Adjectives; İngilizce İyelik
Sıfatları
İngilizce “possessive adjectives” konusu,
Türkçede “iyelik sıfatları-iyelik eki” konusuna karşılık
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gelir. Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar.
İsimlerden önce kullanılırlar.
Aşağıdaki
inceleyelim:

örnek

cümle

ve

Türkçelerini

That’s my daughter.
Şu, benim kızım.
Is this your book?
Bu senin kitabın mı?
This is her office.
Bu, onun ofisi.
I’ve got their phone number.
Telefon numaralarını unuttum.

Aşağıdaki tabloda, konu bütünlüğü açısından kişişahıs zamirleri ile iyelik sıfatları bir arada verilmiştir.

Kişi Zamirleri

Possessive Adjectives
(İyelik Sıfatları)

I – Ben

My – Benim
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You – Sen

Your – Senin

He – O (Erkek)

His – Onun

She – O (Dişi)

Her – Onun

It – O (Cansız, Cinssiz)

Its – Onun

We – Biz

Our – Bizim

You – Siz

Your – Sizin

They – Onlar

Their – Onların

“My, your, her, his, its, our, their”, tekil ya da
çoğul kullanımlarda, değişime uğramadan aynen kalır.
Here’s my book.
Kitabım burada.
Here are my books.
Kitapların burada.
Örnek Cümleler ve Türkçeleri:
Alison is doing her homework.
Alison, ödevini yapıyor. (onun ödevini)
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Do you live with your parents?
Ailenle mi yaşıyorsun? (senin ailen)
We love our new house.
Yeni evimizi seviyoruz. (bizim yeni evimiz)

He’s in his office.
Ofisinde. (onun ofisinde)

The children are with their grandmother.
Çocuklar büyükanneleriyle beraberler. (onların
büyükanneleri)
I like my new job.
Yeni işimi seviyorum. (benim yeni işimi)

Amsterdam is famous for its canals.
Amsterdam, kanallarıyla meşhurdur.
kanalları)

She’s with her boyfriend.
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(onun

Erkek arkadaşıyla birlikte. (onun erkek arkadaşı)

They haven’t got their umbrellas.
Şemsiyeleri yok. (onların şemsiyeleri)

She’s in her bedroom.
Yatak odasında. (onun yatak odasında)

He’s looking for his shoes.
Ayakkabılarını arıyor. (onun ayakkabıları)
İngilizce belgisiz ve belirli sıfatlar (Indefinite
and definite articles: a, an, the)
İngilizce belgisiz sıfatlar, yani indefitine articles,
“a ve an”dir. Türkçede “bir” (1) anlamına gelirler. Belirli
olmayan bir obje ile birlikte kullanılırlar. Yani bu obje,
herhangi bir objedir, özel bir durumu yoktur.
Belgisiz sıfat-Indefinite article: “a”
Eğer kelimenin okunuşu (buraya dikkat edin,
kelimenin kendisi değil) sessiz harf ile başlıyorsa “a”
kullanılır.
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It’s a gift.
O, bir hediye.
It’s a lovely day.
Çok güzel bir gün.

Belgisiz sıfat-Indefinite article: “an”
Belirli olmayan objeler için kullanılır. Eğer
kelimenin okunuşu sesli harf ile başlıyorsa “an”
kullanılır.
Can I have an orange juice?
Portakal suyu alabilir miyim?
I am an English teacher.
Ben bir İngilizce öğretmeniyim.
I will be there in an hour.
Bir saat içinde orada olacağım.
Definite article: “the”
Eğer hakkında konuştuğunuz nesne ile ilgili
konuşmacı ve dinleyici, bilgi sahibi ise, “the” kullanılır.
The player is very good.
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Oyuncu çok iyi.
Did you clean the car?
Arabayı temizledin mi?
Burada söz konusu olan, bizim arabamızdır.
Sadece bir tane var. Belirli bir araba söz konusu.
Aşağıdaki örnekleri inceleyelim:
This is a beautiful painting. Does the artist live
near here?
Güzel bir tablo. Sanatkâr buralarda mı yaşıyor?
İlk cümlede, belirli olmayan bir tablodan
bahsedildi. Ama ikinci cümlede ise, tablonun sahibi, yani
belirli bir sanatkârdan söz edildiği için, “the” kullanıldı.
I bought a new toothbrush this morning and I
can’t find it. I’m sure I put it in the bathroom.
Bu sabah yeni bir diş fırçası aldım ama onu
bulamıyorum. Eminim onu banyoya koydum.
Yine ilk cümlede, sadece konuşan taraf diş
fırçasından haberdar olduğundan, “a” kullanıldı. Banyo
ise belirli olduğundan, “the” kullanıldı.
265

There’s a man at the door. He wants to see you.
Kapıda bir adam var. Seni görmek istiyor.
Bu cümlede de adam, bilinen birisi olmadığından,
“a” kullanıldı. Ama “door” belli olduğundan, “the”
kullanıldı.

İngilizcede “-ed” eki alma kuralları
İngilizcede düzenli fiiller, genellikle -ed takısı
alırlar.
(Work-worked, wash-washed, play-played.)
Eğer fiil -y ile bitiyorsa ve -y’den önceki harf
sessiz ise, -y düşer, -ied gelir.
(Hurry-hurried, study-studied, try-tried, applyapplied.)
-y’den önceki harf sesli ise -y değişmez.
(Play-played, enjoy-enjoyed.
İstisna: pay-paid, lay-laid, say-said.)
-e ile biten fiillere -d gelir.
(Hope-hoped, smile-smiled, dance-danced.)
Bazen kelime, bir sesli + sessiz ile biter. Bu
durumda son harf, iki kere yazılır.
(Stop-stopped, plan-planned, rub-rubbed.)
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Birden çok heceli ve son hecesi vurgu fiillerde
son harf, çift yazılır.
(Prefer-preferred,
permit-permitted,
regretregretted.)
Son hece vurgulanmadığı zaman ise, son harf bir
kere yazılır.
(Visit-visited, develop-developed, rememberremembered.)
İki sessiz harfle biten kelimelerin son harflerini
iki kere yazmayız.
(Start-started, help-helped.)
Son sessizden önce iki sesli harf varsa, son harf
iki kere yazılmaz.
(Need-needed, boil-boiled, explain-explained.)
İngilizcede “-ing” takısı alma kuralları
 -y ile biten fiiller -ing alınca, -y değişmez.
(Trying, hurrying, studying, applying.)
 -ie ile biten fiillerde ise, -ie, -y’ye dönüşür
ve -ing gelir.
(Die-dying, lie-lying, tie-tying.)
 -e ile biten fiillerde ise, -e düşer -ing gelir.
(Hope-hoping, smile-smiling, confuseconfusing.
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İstisnalar: see-seeing, be-being, agreeagreeing.)

 Bazı fiiller sesli-sessiz harf ile bitebilirler.
Bu fiillerde de son sessiz harf, iki kere
yazılır.
(Stop-stopping,
plan-planning,
rubrubbing.)
 İki heceden oluşan ve son hecesi
vurgulanan fiillerde de son sessiz harf iki
kere yazılır.
(Prefer-preferring,
regret-regretting,
permit-permitting, begin-beginning.)
 Eğer son hece vurgulanmıyorsa son sessiz
harf, iki kere yazılmaz.
(Visit-visiting,
develop-developing,
happen-happening,
rememberremembering.)
 Britanya İngilizcesinde -l ile biten fiillerde
-l’ler iki kere yazılır -son hece vurgulu
söylensin ya da söylenmesin-.
(Travel-travelling, cancel-cancelling.)
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 Eğer kelime iki sessiz ile bitiyorsa, son
harf iki kere yazılmaz.
(Help-helping, start-starting.)
 Son harften önce iki sessiz varsa, son harf
iki kere yazılmaz.
(Boil-boiling, need-needing, explainexplaining.)
 Son harf -y ya da -w ise, tekrarlanmaz.
(Stary-staying, grow-growing.)

İngilizcede “-s” eki alma kuralları
Bildiğiniz gibi İngilizcede, isimleri çoğul
yaparken ya da “geniş zaman”da üçüncü şahıslarla
(He/She/It) olumlu cümle kurarken, fillerin sonuna -s
takısı getiririz.
İngilizcede -s takısı alma kuralları şunlardır:
1. Genellikle isimlere ya da fiillere -s takısı
getirilir.

Kelime

-s takısı almış hâli
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Anlamı

Book

Books

Kitap

Work

Works

Çalışmak

2. Eğer isim ya da fiil -s/-ss/-sh/-ch/-x/-o ile
bitiyorsa, -es takısı gelir.

Kelime

-s takısı almış hâli

Anlamı

Match

Matches

Karşılaştırmak

Box

Boxes

Kutu

Wash

Washes

Yıkamak

Miss

Misses

Özlemek

Bus

Buses

Otobüs

Search

Searches

Araştırmak

Potato

Potatoes

Patates

Do

Does

Yapmak
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3. Eğer kelime -y ile bitiyorsa ve -y’den önceki
harf sessiz ise, -y düşer, -ies gelir.

Kelime

-s takısı almış hâli

Anlamı

Baby

Babies

Bebek

Country

Countries

Ülke

Hurry

Hurries

Acele etmek

Study

Studies

Ders çalışmak

Try

Tries

Denemek

-y’den önceki harf sesli ise, -y düşmez.

Kelime

-s takısı almış hâli

Anlamı

Play

Plays

Oynamak

Enjoy

Enjoys

Hoşlanmak

Buy

Buys

Satın almak
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Comparative
Adjectives-Sıfatlarda
Karşılaştırma
İki şeyi birbiriyle kıyaslarken, “Comparative
Adjective” yapısını kullanırız. Sıfatların sonuna -er eki
getirerek, kıyaslama anlamı katmış oluruz. Sıfatlara -er
eklemenin bazı kuralları vardır.
Sıfatlara genellikle direkt olarak -er ekleriz.
Sıfat

Anlamı

-er eki almış hâli

Anlamı

Fast

Hızlı

Faster

Daha hızlı

Old

Eski

Older

Daha eski

Tall

Uzun

Taller

Daha uzun

Eğer sıfat, -y ile bitiyorsa ve -y’den önceki harf
sesli ise, -y düşer, -ier gelir.
Sıfat

Anlamı

-er eki almış hâli

Anlamı

Happy

Mutlu

Happier

Daha mutlu

Easy

Kolay

Easier

Daha kolay
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Tall

Uzun

Taller

Daha uzun

Eğer tek heceli sıfat, bir sesli ve bir sessiz ile
bitiyorsa, son harf ikilenir.
Sıfat

Anlamı

-er eki almış hâli

Anlamı

Big

Büyük

Bigger

Daha büyük

Fat

Şişman

Fatter

Daha şişman

Thin

İnce

Thinner

Daha ince

Bazı sıfatlar ise düzensizdirler.
Sıfat

Anlamı

-er eki almış hâli

Anlamı

Good

İyi

Better

Daha iyi

Bad

Kötü

Worse

Daha kötü

Örnekler:
fast-hızlı / faster-daha hızlı
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easy-kolay / easier-daha kolay
slow-yavaş / slower-daha yavaş
strong-güçlü / stronger-daha güçlü
dirty-kirli / dirtier-daha kirli
small-ufak / smaller-daha ufak
bad-kötü / worse-daha kötü
happy-mutlu / happier-daha mutlu
cold-soğuk / colder-daha soğuk
fat-şişman / fatter-daha şişman
thin-ince / thinner-daha ince
nice-hoş / nicer-daha hoş
heavy-ağır / heavier-daha ağır
old-eski / older-daha eski
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big-büyük / bigger-daha büyük
angry-kızgın / angrier-daha kızgın
long-uzun / longer-daha uzun
good-iyi / better-daha iyi
clean-temiz / cleaner-daha temiz
short-kısa / shorter-daha kısa

İngilizcede, iki nesneyi birbiriyle, herhangi bir
özelliğine göre karşılaştırırken, sıfata “-er” ekleriz ve
“than” kullanırız.
English is easier than Japanese.
İngilizce, Japoncadan daha kolaydır.
Karen is shorter than her twelve-year-old son.
Karen, 12 yaşındaki oğlundan daha kısadır.
My suitcase is heavier than your suitcase.
Benim bavulum, seninkinden daha ağır.
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Wool is warmer than cotton.
Yün, pamuktan daha sıcaktır.
Trains are faster than buses.
Trenler, otobüslerden daha hızlıdır.
The Empire State building is taller than the Statue
of Liberty.
The Empire State binası, Özgürlük Heykeli’nden
daha uzundur.
Farklı İngilizce cümle kalıpları
İngilizce cümle yapısı içerisinde farklı bazı
yapılardan söz edebiliriz. İngilizce bir cümlenin
oluşturulabileceği bazı kalıplar vardır. Bu kalıplar
çerçevesinde anlamlı cümleler oluşturabiliriz.
1. İngilizce bir cümle, aşağıdaki 4 kalıptan
herhangi birisiyle oluşturulabilir:
- İfade kalıbı: The shops close at 7 tonight.
(Dükkânlar bu gece 7′de kapatıyor.)
- Soru kalıbı: Do the shops close at 7 tonight?
(Dükkânlar bu gece 7′de mi kapatıyor?)
- Emir kalıbı: Shut the door. (Kapıyı kapat.)
- Ünlem kalıbı: What a slow train this is! (Ne
yavaş bir tren!)
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2. İngilizce cümle oluştururken büyük harfle
başlamalı ve nokta (.), soru işareti (?) ya da ünlem işareti
ile bitirmeliyiz.
Aşağıdaki cümlelerin sonlarında, cümlenin hangi
kalıpla oluşturulduğunu belirten harfler koyacağız.
İfade=(İ), Soru=(S), Emir=(E), Ünlem=(Ü)










Don’t spill the coffee. (E)
Have you seen today’s paper? (S)
How to nice to meet you! (Ü)
Where did you put mu umbrella? (S)
The train arrived fifteen minutes late. (İ)
The plane won’t arrive on time. (İ)
I can’t play this electricity bill. (İ)
Please open the door for me. (E)
‘Where’s the nearest hotel?’ he asked. (S)

İngilizce, kişi tanıtma örnekleri
 My friend’s name is Meryem.
 She, my class mate’s. She is a student the
Sakarya Üniversity.
 She is 25 years old. She is from Antalya.
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 She is beautiful. She short and blond. She
yellow hair and blue eye.
 She likes eating, drink coffee and near
chocolate. Her hobbies; watch TV, listen
mucis, read newspaper, walk, ride horse…

İngilizce, aile bireyleri ve tanıtımı

aunt-hala, teyze

granddaughter-kız torun

rother-erkek kardeş

grandfather-dede

niece-kız yeğen

children-çocuk

grandmother-büyükanne

parents-anne, bab

cousin-kuzen

grandparents-dede, nine

sister-kız kardeş

daughter-kız evlat

grandson-erkek torun

son-erkek evlat

father-baba

husband-koca

uncle-amca, day

mother-anne

wife-eş

andchildren-torunlar

nephew-erkek yeğ

İngilizce; meslekler, anlamları ve açıklamaları
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Meslek

Türkçesi

Meslek

Türkçesi

erkek oyuncu

actress

kadın oyunc

mimar

nurse

kadın oyunc

cklayer

duvarcı

optician

gözlükçü

tcher

kasap

dustman

çöpçü

liceman

erkek polis

policewoman

kadın polis

stman

postacı

estate agent

emlakçı

op assistant

tezgâhtar

fireman

itfaiyeci

ffic warden

park görevlisi

lawyer

avukat

vel agent

seyahat acentesi

vet

veteriner

ry driver

kamyon şoförü

librarian

kütüphanec

iter

erkek garson

waitress

kadın garso

or

chitect

İngilizce, meslekler hakkında bilgi içeren,
görevlerini kısaca tanıtan örnek cümleler:
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A fireman tries to put out fires in shops, houses,
etc.
Bir itfaiyeci, dükkânlarda, evlerde vb. yerlerdeki
yangınları söndürür.
A lawyer helps you with legal problems.
Bir avukat, yasal problemlerle ilgili size yardımcı
olur.
A nurse cares for people who are ill. He or she
usually works in a hospital.
Bir hemşire, hasta olan insanlarla ilgilenir.
Genellikle hastanede çalışır. (kadın ya da erkek)
A shop assistant serves you in a shop.
Tezgâhtar, size dükkânda hizmet eder.
A travel agent helps you book a journey or a
holiday.
Seyahat acentası, size, yolculuk ya da tatil için
rezervasyonlarınızda yardım eder.
An architect designs new buildings.
Bir mimar, yeni binalar tasarlar.
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A dustman collects people’s rubbish-which is
usually in a dustbin.
Çöpçü, insaların çöplerini toplar; genellikle çöp
kutularındakileri.
A lorry driver drives a lorry.
Kamyon şoförü, kamyon sürer.
A policeman/policewoman tries to stop people
breaking the law.
Polis, kanunları çiğneyenleri durdurmaya çalışır.
A witer/witress serves you in a restaurant.
Garson, size restoranda hizmet eder.
An actor/actress works in the theatre, in films and
on television.
Oyuncu tiyatroda, filmlerde ve televizyonda
çalışır.
A butcher is a shopkeeper who sells and cuts up
meat.
Kasap, et kesip satan bir esnaftır.
A mechanic repairs cars.
Motor tamircisi, arabaları tamir eder.
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A traffic warden makes sure you don’t park your
car for too long or in the wrong place.
Park görevlisi, arabanızı yanlış yere ya da uzun
süreliğine park edip etmediğinizden emin olmaya çalışır.
A bricklayer builds houses, etc.
Duvarcı, bina inşa eder.
An optician checks people’s eyes and also sells
glasses.
Gözlükçü, insanların gözlerini kontrol eder ve
gözlük satar.
A vet is a doctor who treats sick or injured
animals.
Veteriner, yaralı ya da hasta hayvanları tedavi
eden doktordur.
An estate agent helps you buy or sell your house
or flat.
Emlakçı, daire almanıza ya da satmanıza yardım
eder.
A librarian works in a library.
Kütüphaneci, kütüphanede çalışır.
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A postman delivers letters and parcels to your
home.
Postacı, evinize posta ya da paket teslim eder.
İngilizce; Elbiseler, Kıyafetler, Giysi İsimleri

Kelime

Türkçesi

Kelime

Türkçesi

oxer shorts

boxer külot

pyjamas

pijama

suit

takım elbise

briefs

slip

raincoat

yağmurluk

swimming trunks

erkek mayos

umbrella

şemsiye

vest

yelek

jacket

ceket

shoe

ayakkabı

T-shirt

gömlek

waistcoat

yelek

jeans

kot

slipper

terlik

tie

kravat

jumper

süveter

sock

çorap

tracksuit

eşofman
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İngilizce, Vücudun Bölümleri

Kelime

Türkçesi

Kelime

Türkçesi

cheek

yanak

eyebrow

kaş

jaw

çene

nose

burun

chin

çene

eyelashes

kirpik

lip

dudak

teeth

diş

ear

kulak

forehead

alın

mouth

ağız

throat

boğaz

eye

göz

hair

saç

neck

boyun

tongue

dil

ankle

ayak bileği

elbow

dirsek

heel

topuk

thigh

kalça

arm

kol

finger

parmak

knee

diz

thumb

başparmak

back

sırt

foot

ayak
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leg

bacak

toe

ayak parmağı

bottom

popo

hand

el

shoulder

omuz

waist

bel

chest

göğüs

head

baş

İngilizce, Popüler Sporlar
Spor

Türkçesi

Spor

athletics

atletizm

cycling

motor racing

motor sporları

squash

badminton

badminton

gymnastics

rugby

rugbi

table tennis

basketball

basketbol

hockey

sailing

yelkencilik

weight-lifting

boxing

boks

horse-racing

show-jumping

binicilik

windsurfing

cricket

kriket

ice skating
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snooker

bilardo

wrestling

İngilizce, Hobiler ve Boş Zaman Aktiviteleri
Türkçesi

Aktivite

Spor

aerobics

aerobik

fishing

playing
cards

iskambil
kâğıtları

bird-watching

gardening

bahçe işleri

playing chess

capming

kamp yapma

playing the
piano

cooking

yemek pişirme

pottery

cycling

bisiklet sürme

jogging

reading

okuma

dancing

knitting

örgü

stamp collecting

dressmaking

terzilik

photography
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http://ingilizcedelisi.com/fakir-ahmet/

Turistlerle sohbet
İngilizce
Türkçe

Yazılışı

rhaba.

Hello.

Hello.

naydın.

Good morning.

Gud morning.

naydın.

Good afternoon.

Gud aftırnun.

günler.

Have a nice day.

Hev e nays dey.

akşamlar.

Good evening.

Gud ivening.

geceler.

Good night.

Gud nayt.

şey değil.

You’re welcome.

Yur velkam.

sılsınız?

How are you?

Hav ar yu?

287

ğ olun, iyiyim.

Thank you. I’m fine.

Tenk yu. Aym fayn

et

Yes

Yes

yır

No

No

nım

Mrs

Missis

y

Mr

Mister

fen.

Please.

Pliz.

Excuse me.

Ekskyuz mi.

ktım.

I’m hungry.

Aym hangri.

sadım.

I’m thirsty.

Aym törsti.

yboldum.

I’m lost.

Aym lost.

mam.

Ok.

Okey.

emli.

That’s important.

Dets importınt.

dat!

Help!

Help!

ş geldiniz.

Welcome.

Velkam.

şekkür ederim.

Thank you.

Tenk yu.

edersiniz

288

ahaısmarladık.

Bye bye.

Bay bay.

le güle.

Good bye.

Gud bay.

e görüşürüz.

See you later.

Si yu leytı.

ele et.

Hurry up.

Höri ap.

ıyorum.

I understand.

Ay anderstend.

amıyorum.

I can’t understand.

Ay kent anderstend

yorum.

I know.

Ay nov.

miyorum.

I don’t know.

Ay dont nov.

yorum.

I want.

Ay vont.

emiyorum.

I don’t want.

Ay dont vont.

na yardım edin.

Help me.

Help mi.

n

Yesterday

Yestıdey

gün

Today

Tıdey

rın

Tomorrow

Tumorov

bah

Morning

Morning
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le

Afternoon

Afternun

şam

Evening

İvıning

ce

Night

Nayt

rada.

Here.

Hiyr.

rada.

There.

Dher.

ada.

There.

Dher.

ğda.

On the right.

On dı rayt.

da.

On the left.

On dı left.

de.

On the front.

On dı front.

kada.

At the back.

Et dı bek.

de.

Ahead.

Ahed.

m karşıda, dosdoğru.

Straight ahead.

Streyt ahed.

mde var.

Yes, on hand.

Yes, on hend.

mde yok.

No, not on hand.

No, not on hend.

rhaba.

Hi.

Hay.
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sılsınız?

How are you?

Hav ar yu?

şekkür ederim, iyiyim.
nasılsınız?

Thank you, I’m fine.
How are you?

Tenk yu, aym fayn.
Hav ar yu?

şekkür ederim. Ben de

Thank you, I’m fine,

Tenk yu, aym fayn,

im.

too.

tuu.

ınız ne?

What’s your name?

Vats yur neym?

ım Sedat ONAR. Sizin
nız ne?

My name is Sedat
ONAR. What’s your
name?

May neym iz Seda
ONAR. Vats yor
neym?

relisiniz?

Where are you from?

Vher ar yu from?

rküm.

I’m Turkish.

Aym törkiş.

rkiyeliyim.

I’m from Turkey.

Aym from Törki.

Where are you

rede kalıyorsunuz?

staying?

Vher ar yu steying?

deman Otel’de
ıyorum.

I’m staying at the
Dedeman Hotel.

Aym steying et de
Dedeman hotel.

nıştığımıza memnun
um.

Nice to meet you.

Nays tu mit yu.
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n de memnun oldum.

Nice to meet you, too.

Nays tu mit yu, tu.

sıl yardımcı olabilirim?

Can I help you?

Ken ay help yu?

yurun ne istemiştiniz?

What would you like?

What vuçyu layk?

I’m coming from
Germany.

Aym kaming from
cörmıni.

yanım.

I’m Italian.

Aym itelyen.

mkündür.

It’s possible.

İts pasibıl.

mkün değil.

Impossible.

İmpasibıl.

evde kalıyorum.

I’m staying at a house.

Aym steying et e
haus.

pansiyonda kalıyorum.

I’m staying at a
pension.

Aym steying et e
penşın.

kadaşımın yanında

I’m staying with my

Aym steying vit ma

ıyorum.

friend.

frend.

sleğiniz nedir?

What’s your job?

Vats yur cob?

ktorum.

I’m a doctor.

Aym e doktır.

yapıyorsunuz?

What do you do?

Vat du yu du?

manya’dan geliyorum.
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retmenim.

I’m a teacher.

Aym e tiçır.

nun adı ne?

What is this?

Vat iz diz?

, bir anahtardır.

This is a key.

Dis iz a ki.

kim?

Who is this?

Vhu iz dis?

, Ayşe Hanım.

This is Mrs. Ayşe.

Dis iz mises Ayşe.

valet nerede?

Where is the toilet?

Vher iz de toylet?

reye gidiyorsunuz?

Where are you going?

Vher ar yu going?

ele gidiyorum.

I’m going to the hotel.

Aym going tu de
hotel.

reden geliyorsunuz?

Where are you coming
from?

Vher ar yu koming
from?

anbul’dan geliyorum.

I’m coming from
Istanbul.

Aym koming from
İstanbul.

kında bir lokanta var
?

Is there a restaurant
near here?

iz dher e restorınt n
hir?

et, karşıda bir tane var.

Yes there is one
across the street.

Yes dher iz van ıkr
dı strit.
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rada ucuz bir otel var
?

Is there a cheap hotel
here?

İz dher e çip hotel
hiir?

halı

Expensive

Ekspensiv

uz

Inexpensive

İnezpensiv

en ne zaman kalkıyor?

When is the train
leaving?

Vhen iz dı treyn
liyving?

hir merkezine nasıl
ebilirim?

How can I go to the
town centre?

Hav ken ay go tu d
tawn senter?

sdoğru gidiniz.

Go straight ahead.

Go streyt ıhed.

ngi otobüs Taksim’e
er?

Which bus goes to
Taksim?

Viç bas gouz tu
Taksim?

nolu otobüs, Taksim’e
er.

Bus number 87.

Bas namber 87.

az İtalyanca biliyorum.

I know a little Italian.

Ay nov e lidıl italiye

fen kelimeyi sözlükte
sterin.

Please show me the
word in the dictionary.

Pliz şov mi dı vörd
dı dikşıneriy.

fen daha yavaş
nuşun. İyi anlamıyorum.

Please speak a little
slower. I can’t

Pliz spik e lidıl slov
Ay kent andırstend
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understand.

dakika, sözlüğe
kayım.

One minute, let me
look up the word in the
dictionary.

Van minıt, let mi lu
ap dı vörd in dı
dikşıneriy

fen bana yardım
ebilir misiniz?

Can you please help
me?

Ken yu pliz help m

fen bana istasyonu tarif
ebilir misiniz?

Can you please show
me the way to the
station?

Ken yu pliz şov mi
vey tu dı steyşın?

zı yollar trafiği açık
zıları kapalı.

Some roads are open
for traffic some are not.

Sam rouds ar opın
for trefik sam ar na

anbul yolu açık mı?

Is the road to İstanbul
available?

İz dı roud tu İstanb
aveylıbıl?

yır, kar yüzünden

No its blocked because

No its blakıd bikoz

palı.

of snow.

snouv.

lu yağıyor.

It hails.

It heyls.

r zincirleri gerekli.

You need snow chains.

Yu nid snouv ceynz

lar buz tutmuş.

The roads are icy.

Dı rouds ar aysi.
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ğmur yağacak.

It is going to rain.

İt iz going tu reyn.

saportunuz lütfen!

Passport please!

Pesport pliyz!

yurun, pasaportum.

Here is my passport.

Hiyr iz may pespor

eniz var mı?

Do you have a visa?

Du yu hev e visa?

et var.

Yes I do.

Yes ay du.

rkiye’ye niçin geldiniz?

Why did you come to
Türkiye?

Vay did yu kam tu
Türkiye?

ilimi burada geçirmek

n.

Tu spend may
To spend my holiday.

holidey.

I don’t have a visa.

Ay dont hev e visa.

emi buradan alabilir
yim?

Can I get a visa here?

Ken ay get e visa
hiyr?

nsolosluğumuza telefon

Can I telephone my

Ken ay telefoun ma

ebilir miyim?

embassy?

embısi?

ansit yolcuyum.

I’m a transit
passenger.

Aym e trensit
pesencır.

rada bir gün kalacağım.

I’m going to stay here

Aym going tu stey

em yok.
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for one day.

hiyr for van dey.

mrüğe tabi eşyanız var
?

Do you have anything
to declare?

Du yu hev eniting t
dikleyır?

rede para

Where can I exchange

Vher ken ay

zdurabilirim?

money?

eksçeync maney?

rada bir exchange
osu var.

Here is an exchange
office.

Hiyr iz en eksçeync
ofis.

bozduracaksınız?

What currency do you
want to exchange?

Vhat körensi du yu
vant tu eksçeync?

erlin bozdurmak
yorum.

I want to exchange
Sterling

Ay want tu eksçeyn
Sterlin.

ç Sterlin bozdurmak
yorsunuz?

How much Sterling do
you want to exchange?

Hav maç mark du y
vant tu eksçeync?

adrese gitmek

I want to go to this

Ay want tu go tu di

yorum.

address.

adres.

eraton Hotel’e gitmek
yorum.

I want to go to the
Sheraton Hotel.

Ay vant tu go tu dı
Şerıtın hotel.

rmaris’e gitmek

I want to go to

Ay want tu go tu
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yorum.

Marmaris.

Marmaris.

en istasyonuna gitmek
yorum.

I want to go to the train
station.

Ay vant to go to dı
treyn steyşın.

valet nerede?

Where’s the toilet?

Vheres dı toilet?

mliğiniz lütfen.

Your id please.

Yur aydi pliyz.

yolculuklar.

Have a nice journey.

Hev e nays cörney

fen bir broşür verir
siniz?

Can you give me a
booklet?

Ken yu giv mi e
buklet?

vulumu bulamıyorum.

I can’t find my
baggage.

Ay kent faynd may
begıç.

yıp eşya için nereye
şvurmalıyım?

Where can I apply for
lost things?

Vher ken ay eplay
lost tingz?

obüs durağı nerede?

Where’s the bus stop?

Vhers dı bas stop?

el adresim budur.

This is my hotel
address.

Dis iz may hotel
adres.

a dönünüz.

Turn left.

Törn left.

kestirme yol burası.

This is the shortcut.

Dis iz dı şortkat.
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üncü caddeden sola
nünüz.

Turn left at the third
street.

Törn left et dı törd
striyt.

az ilerleyiniz, sağa
nünüz.

Walk a little, then turn
right.

Volk a lıdıl then tör
rayt.

prüden geçince sağa
nünüz.

After crossing the
bridge turn right.

Aftır krosing dı briç
törn rayt.

nra bir daha sorunuz.

Later ask again.

Leyter ask ıgen.

aya otobüsle
ebilirsiniz.

You can go there by
bus.

Yu ken go dher ba
bas.

ddenin karşısında.

It’s across the street.

İts ıkras dı striyt.

üncü sokak

The third street

Dı törd striyt

nci cadde

The first street.

Dı först striyt.

k yakın.

It’s very near.

İts veri niyr.

ydan

Square

Sıkueyr

üncü bina.

The third building.

Dı törd bilding.

az uzak.

It’s a little far.

İts e lıdıl far.

tanahmet’e ne taraftan

How can I go to

Hauv ken ay go tu
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ebiliriz?

Sultanahmet?

Sultanahmet?

fen bana haritada yolu
sterir misiniz?

Can you show me the
way on the map?

Ken yu şov mi dı ve
on dı mep?

e buraya ne kadar

How far is Şile from

Hauv far iz Şile from

akta?

here?

hiyr?

edersiniz, Ayasofya’ya
en yol bu mu?

Excuse me, is this the
way to Ayasofya?

Ekskyuz mi, iz dis d
vey tu Ayasofya?

Is this a one way
street?

İz dis e van vey
striyt?

Am I on the right way?

Em ay on dı rayt
vey?

How can I get to the
road to İzmit?

Hav ken ay ken ge
tu dı roud to İzmit?

karya’ya kadar

Go straight ahead until

Go streyt ıhed anti

sdoğru gidin.

Sakarya.

Sakarya.

z metre ilerden sola
nün.

Turn left after 100
meters.

Törn left aftır a
handret mitırs.

nlış yoldasınız, sekiz

You are on the wrong

Yu ar on dı vrong

yol tek yönlü mü?

ğru yolda mıyım?

mit’e giden yola nasıl
abilirim?
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ometre kadar geri gidin.

way, go back for 8 km.

vey, go bek for eyt
kilomitırs.

z sınırını aştınız.

You exceeded the
speed limit.

Yu eksiydıd dı spiy
limit.

k hızlı sürüyorsunuz.

You are driving too
fast.

Yu ar drayving tu
fast.

iyetiniz lütfen.

Driving license please.

Drayving laysens
pliz.

bölgenin yol haritası

Do you have a map of

Du yu hev e mep o

mı?

this area?

dis eyreya?

rede bulabilirim?

Where can I find?

Ver ken ay faynd?

na fazla pahalı olmayan
… önerebilir misiniz?

Could you recommend
a reasonable …?

Kuc yu rikımmend
riyzınıbıl …?

aklıkta?

How far is it?

Hav far iz it?

aya nasıl giderim?

How do I get there?

Hav du ay get der?

yakın …?

The closest …?

Dı cılosızst …?

oğrafçı

The photographer /

Dı fıtagrıfır /

raya ne kadar
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Camerashop

Kımeraşop

apçı

The bookshop

Dı bukşop

tüphane

The library

Dı lilaybreri

zete bayisi

The newstand

Dı nüvstend

yahat acentası

The travel agency

Dı trevıl ecınsi

nka

The bank

Dı benk

rakol

The police station

Dı polis steyşın

stane

The post office

Dı post ofis

ktor

The doctor

Dı daktır

cane

The hemist / drugstore

Dı hemist / dragsto

stane

The hospital

Dı haspitıl

ekçi

The florist

Dı florist

sap

The butcher

Dı batçır

mekçi

The baker

Dı beykır

ın

The pastry / Cake shop

Dı pastri / Keyk
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kkal

The grocery / food
store

Dı grosıri/fud stor

permarket

The süpermarket

Dı süpırmarkıt

ru temizlemeci

The laundry

Dı laundri

maşırhane

The laundrette

Dı laundreyt

akkabı tamircisi

The shoerepairer

Dı şu ripayrır

ktrikçi

The electrician

Dı elektrişın

nzin istasyonu

The petrol filling station

Dı petrıl filing steyş

nat galerisi

The art gallery

Dı ert galıri

tikacı

The antique shop

The antik şop

yumcu

The jeweller

Dı cuvılri

zellik salonu

The beauty salon

Dı biyuti selın

aför

The hairdresser

Dı heyirdressır

ğaza

The … store/ shop

Dı.. stor / şap

akkabı

Shoe

Şu

akkabı mağazası.

Shoeshop.

Şuşap.
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diyelik eşya mağazası.

Souvenir shop.

Suveynırşap.

rdım edebilir miyim?

Can I help you?

Ken ay help yu?

e yardım edebilir
yim?

Can I help you?

Ken ay help yu?

Furniture

Förniçır

yecek/çamaşır

Clothing

Klading

fif

Light

Layt

yu

Dark

Dark

rhaba

Hello

Hello

yük

Big

Big

çük

Small

Smol

ır

Heavy

Hevi

çok dar/geniş.

It’s too tight/broad.

İts tu tayt/brod.

reye ödemeliyim?

Where do I pay?

Ver du ay pey?

kit ödeyebilir miyim?

Can I pay cash?

Ken ay pey keş?

deni uydu mu?

Does it fit / is it your

Daz it fir / iz it yor

bilya
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size?

sayz?

yu

Dark

Dark

k

Light

Layt

vi

Blue

Bulu

yaz

White

Vayt

mızı

Red

Red

rı

Yellow

Yelov

şil

Green

Grin

runcu

Orange

Orınç

Grey

Griy

ah

Black

Bilek

civert

Navy blue

Nevi bulu

r

Purple

Pörpıl

hverengi

Brown

Bravn

mbe

Pink

Pink
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Beilge

Belj

Ivory

Ayvöri

yakın kitapçı nerede?

Where’s the nearest
bookshop?

Ver iz dı niyrıst
bukşap?

yakın gazete bayi
ede?

The nearest
newstand?

Dı niyrıst nevstend

rtakal

Oranges

Orıncıs.

z

Bananas

Beneynas.

atalık

Cucumber

Kukımbır

mon

Lemons

Leymons

ma

Apples

Epıls.

mates

Tomatoes

Domeytos.

tates

Potatoes

Pıteytos

ğ

Butter

Battır.

olata

Chocolate

Çaklıt.

kerleme

Sweets

Svits.

dişi

306

mek

Bread

Bred.

ndviç

Sandwiches

Sandviç

tates kızartması

French fries

Frenç frayz

ynir

Cheese

Ciyz

ndurma

Ice cream

Ays krim

hve

Coffee

Kafi

t

Milk

Milk

mburger

Hamburgers

Hambugırs

am

Salami

Slaymi

sis

Sausage

Susıç

y

Tea

Ti

ker

Sugar

Şugır

çete

Napkins (paper)

Nepkins

İngilizce-Türkçe Hikâyeler
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Swallow and Sparrow
Swallow and sparrow became close friends. They
started walking around in together. Other swallows said
nothing at the beginning about this circumstance.
However, the things changed when the swallow started
bringing the sparrow to its nest. Nest of the swallow was
under the eaves of an empty wooden house and there
were many nests of swallow next to it. Going there from
and thereto made swallows disturbed.
Swallows held a meeting and they appointed a
spokesman. This spokesman told about this circumstance
with it in a suitable time and said it not to bring this
sparrow to its nest.
Although the swallow showed some obstinacy, it
finally was obliged to obey by this requirement.
One night the sparrow suddenly wakened while it
was sleeping. Tree on which it built up its nest among its
branches was swinging. It flied away and had a look-see
round the environment. Thereupon, it recognised that it
was an earthquake.
Its close friend, the swallow, came to its mind. It
arrived at its nest and it weakened its close friend. It said
the swallow to weaken other swallows and the wooden
house may be fallen onto the ground. The swallow
fulfilled what it said. Once the last swallow flied away
there, the wooden house was fallen onto the ground.
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Later, swallows set up new nests under eaves of another
house and they did make no rejection for the sparrow to
go from and to the nest of the swallow for the reason that
they were owed their life to it.
Kırlangıç ile Serçe
Kırlangıç ile serçe dost olmuşlar. Birlikte gezip
dolaşmaya başlamışlar. Diğer kırlangıçlar, önceleri bu
duruma ses çıkarmamışlar. Fakat kırlangıç, serçeyi
yuvasına getirmeye başlayınca işler değişmiş. Kırlangıcın
yuvası ahşap, boş bir evin saçak altındaymış ve burada
pek çok kırlangıç yuvası varmış. Serçenin gelip gitmesi,
kırlangıçları rahatsız etmiş. Kırlangıçlar toplanıp, bir
sözcü seçmişler. Sözcü, uygun bir zamanda kırlangıca
konuyu açmış ve serçeyi yuvasına getirmemesini
söylemiş.
Kırlangıç biraz direttiyse de sonunda genel isteğe
boyun eğmek zorunda kalmış. Bir gece serçe, yuvasında
uyurken aniden uyanmış. Dalları arasına yuva kurduğu
ağaç sallanıyormuş. Uçup çevreyi şöyle bir kolaçan
etmiş. O zaman bunun bir yer sarsıntısı olduğunu
anlamış.
Aklına dostu kırlangıç gelmiş. Kırlangıcın
yuvasına gitmiş, onu uyandırmış. Kırlangıca, diğer
kırlangıçları uyandırmasını, ahşap evin sarsıntıdan
yıkılabileceğini söylemiş. Kırlangıç, söyleneni yapmış.
Son kırlangıç da kaçınca, ahşap ev yıkılmış. Daha sonra
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kırlangıçlar, başka bir evin saçak altına yeni yuvalar
yapmışlar ve yaşamlarını borçlu oldukları dost serçenin,
kırlangıcın yuvasına gelip gitmesine karşı çıkmamışlar.
Poor Ahmet
Ahmet’s mother and father were poor. They were
living in a small house with only one room. Since his
father’s lungs were ill, he compulsorily retired. Ahmet
finished primary school in difficulty by selling pretzel
out of school time. Later by the help of his neighbour he
started to work in a restaurant to do the washing up.
Ahmet had taken the first step to realize his dreams. He
had met the wonderful meals which he formerly used to
see behind the restaurant windows. Now he had full three
courses a day. He had kept Uncle Veli, who was cooking
in the restaurant, observing. He would learn cooking
from him and he would be a cook himself, too but Ahmet
would work not in somebody else’s restaurant but in his
own one.
Ahmet opened a restaurant in the city centre after
he had done his military service. Because his meals were
very delicious, the restaurant was full of customers. He
was earning well. Sometimes poor people used to come
to the restaurant and eat free meal.
The waiters working in the restaurant and the
customers couldn’t find any sense of Ahmet’s going and
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leaving two plates of meals to an empty table during
lunch times. How would they know that they were
Ahmet’s present to his mother and father, whom the
poverty had finished years ago? They also wouldn’t be
able to hear that while putting the plates on the table
Ahmet was murmuring, “You aren’t going stay hungry
any more from now on mummy and daddy. Have your
meals and get yourself very full.”
Fakir Ahmet
Annesi, babası fakirdi Ahmet’in. Tek göz odalı
bir gecekonduda oturuyorlardı. Babasının ciğerleri hasta
olduğundan, zorunlu emekliye ayrılmıştı. Ahmet, okul
olmadığı zamanlar simit satarak, zorlukla ilkokulu bitirdi.
Daha sonra, komşusunun yardımıyla bir lokantaya
bulaşıkçı olarak girdi. Ahmet, hayalini gerçekleştirmek
için ilk adımını atmıştı. Eskiden lokantaların camları
arkasında gördüğü o güzelim yemeklere kavuşmuştu.
Artık günde üç öğün karnı doyuyordu. Lokantada yemek
pişiren Veli Dayı’yı göz hapsine almıştı. Ondan yemek
yapmayı öğrenecek ve kendi de bir aşçı olacaktı ama
Ahmet, başkasının lokantasında değil, kendi lokantasında
görevini yerine getirecekti.
Ahmet askerden geldikten sonra, şehrin mevki
yerinde lokanta açtı. Yaptığı yemekler çok lezzetli
olduğu için lokanta, müşterilerle dolup taşıyordu.
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Kazancı yerindeydi. Ara sıra muhtaç insanlar lokantaya
gelirdi ve bedava yemek yerlerdi.
Lokantada çalışan garsonlar ve müşteriler,
Ahmet’in, öğle vakitleri boş bir masaya giderek, masanın
üstüne iki tabak yemek bırakmasına bir anlam
veremezlerdi. Onlar ne bileceklerdi, yıllar önce sefaletin
bitirdiği anne ve babasına Ahmet’in armağanını? Hem
onlar duyamazlardı ki tabakları masanın üstüne
bırakırken Ahmet’in, “Bundan sonra aç kalmayacaksınız
anneciğim ve babacığım. Alın yemeklerinizi, karnınızı
bir güzel doyurun.” diye mırıldandığını…

Rabbit
There was a rabbit imagining itself like a lion.
One day this rabbit convened all rabbits in the vicinity on
a high hill and said them that it would frighten wolf,
jackal, fox in the case they would pass through the rough
path in the downstairs. Rabbits listened to it with no
movement.
Ten minutes later, a wolf was passing through this
path and it was suddenly surprised to see a rabbit
shouting and running toward itself, and this circumstance
caused it to frighten, and it urgently run away and
disappeared there.
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Tavşan
Tavşanın biri, kendini aslan zannedermiş. Bir gün
bu tavşan, civardaki tavşanları yüksekçe bir tepeye
toplayıp, aşağıdaki patika yoldan kurt, çakal, tilki
geçmesi hâlinde, korkutup kaçıracağını söylemiş.
Tavşanlar, onu sakin şekilde dinlemişler.
On dakika sonra bir kurt geçiyormuş ki bir de ne
görsün, bağırıp çağırarak üstüne doludizgin gelen tavşanı
görünce ürkmüş ve son sürat oradan kaçmış.
İngilizcede En Çok Kullanılan 1000 Kelime ve
Anlamları
Bazen, İngilizce öğrenmeyi gerçekten çok zor
zannediyoruz. Bu, kesinlikle doğru değil. Bakın aslında,
tüm sosyal hayat ve sınavlarda kullanılan kelimelerin
toplamı 1000′i geçmez. Gelin bu 1000 kelimeyi
öğrenelim. Cümlelerin içinde kullanalım. Pratik yapalım.
Eminim ki 8-10 ay içinde günde 30 dakika ayırarak, bu
kelimeleri ve dolayısıyla da İngilizceyi çok kolay
öğrenebiliriz. Siz bunu yapabilecek kapasitedesiniz.

1

Abolish

ebolış

İPTAL ETMEK

2

Abolition

ebolışın

KALDIRMAK

3

Absorb

ıbsorb

1) EMMEK, KARŞILAMAK, DENG
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4

Abuse

ebyus

KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMA

5

Academic

ekıdemik

AKADEMİK

6

Accelerator

ekselıreytır

GAZ PEDALI

7

Accent

eksınt

ŞİVE, AKSAN

8

Access

ekses

1) GİRİŞ 2) YOL

9

Accessible

eksesıbıl

1) İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2) KOLA

10

Accounting

ekaunting

MUHASEBE

11

Accumulate

ekyumyuleyt

TOPLAMAK, BİRİKTİRMEK

12

Accused

ekyuzıd

1) SANIK 2) SUÇLAMAK

13

Accustom

ekastım

ALIŞTIRMAK

14

Accustomed

ekastımd

ALIŞIK, ALIŞKIN

15

Achieve

eρiv

ÜSTÜNDEN GELME, ERİŞMEK,

16

Achievement

eρivmınt

BAŞARI

17

Acid

esid

ASİT

18

Acknowledge

eknolıρ

DOĞRULAMAK

19

Acquire

ikwaır

EDİNMEK

20

Acquisition

ekwızışın

EDİNME, İSTİMLÂK, EL KOYMA

21

Addict

edikt

TİRYAKİ, MÜPTELA

22

Admiral

edmirıl

AMİRAL

23

Admission

edmişın

1) KABUL, İTİRAF 2) GİRİŞ

24

Adopt

edopt

1) KABUL ETMEK 2) EVLAT EDİN

25

Adverse

edvörs

ZIT, KARŞI

26

Airport

eyirport

HAVAALANI

27

Album

elbım

ALBÜM

28

Alcohol

elkıhol

ALKOL

29

Allocate

elıkeyt

TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK, BÖ

30

Allocations

elıkeyşın

TAHSİSAT

31

Allowance

elauıns

DÜZENLİ SAĞLANAN PARA, HA

32

Ally

elay

ANLAŞMA, BİRLEŞME
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33

Alphabet

elfıbit

ALFABE

34

Alter

oltır

DEĞİŞTİRMEK

35

Alternative

oltörnıtiv

ALTERNATİF, SEÇENEK

36

Amateur

emıtör

AMATÖR

37

Ambulance

embyulıns

AMBULANS

38

Amend

emend

DÜZELTME, AYARLAMA

39

Ample

empıl

GENİŞ, BOL

40

Anchor

enkır

1) ÇAPA 2) DEMİR ATMAK (Gem

41

Angel

eyncıl

MELEK

42

Anger

engır

KIZMAK

43

Angle

engıl

AÇI, KÖŞE

44

Anticipate

entisipeyt

1) ÖNGÖRMEK 2) BEKLEMEK

45

Antique

entik

ANTİKA

46

Anxiously

enkşıslıy

ENDİŞELİ OLMAK

47

Apartment

epartmınt

APARTMAN DAİRESİ

48

Apparently

eparıntliy

BARİZ OLMAK, GÖRÜNMEK

49

Article Of Association

artıkıl ıv ısosieyşın

ANA SÖZLEŞME

50

Aspect

espekt

GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HÂL, ÇEHR

51

Asset

eset

VARLIK

52

Association

esuşeytın

CEMİYET, BİRLİK, AYNI ŞEYLE

53

Assurance

eşurıns

GÜVEN, İNANÇ, SÖZ

54

Assure

eşuır

TEMİN ETMEK, SÖZ VERMEK, İK

55

Assured

eşurıd

1) ÖNCEDEN BELLİ 2) KENDİNE

56

Attachment

etaρmınt

İLAVE, EK

57

Attendant

ıtendınt

1) HİZMETÇİ, HİZMETKÂR 2) RE

58

Auction

okşın

MÜZAYEDE, MEZAT

59

Audience

odyıns

İZLEYİCİ (TV, Tiyatro vb.)

60

Augment

ogment

İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM

61

Augmentation

ogmentetişın

ZAM, EKLEME
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62

Author

othır

YAZAR

63

Authority

othoriti

OTORİTE

64

Award

iwood

MÜKÂFAT

65

Awkward

okvırd

1) ACEMİ, SAKAR 2) KULLANILM

66

Babysitter

beybisitır

ÇOCUK BAKICISI

67

Bachelor

beρılır

1) BEKÂR 2) ÜNİVERSİTENİN İL

68

Backbone

bekbon

1) OMURGA 2) TEMEL TAŞI, EN

69

Bale

beyl

BALYA (Halı, tütün vs.)

70

Banal

bınaal

BANAL, ADİ

71

Bandage

bendıρ

BANDAJ, YARA BANDI

72

Baneful

beynful

KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfl

73

Banish

beniş

1) SÜRGÜNE YOLLAMA 2) DÜŞÜ

74

Barbarous

barbırıs

BARBAR, VAHŞİ

75

Barber

baabır

BERBER

76

Basin

beysın

1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3)

77

Bastardize

bestırdayz

1) DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2) KO

78

Battery

betıri

PİL

79

Bawl

bavıl

BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Se

80

Beforehand

bifor hend

ÖNCEDEN

81

Bias

bays

ÖN YARGI, EĞİLİM

82

Birthday

börthdey

DOĞUM GÜNÜ

83

Bladder

bledır

1) MESANE, KESE, SİDİK TORB

84

Blade

bleyd

USTURA, BIÇAK

85

Blister

blistır

KABARCIK

86

Blockade

blokeyd

ABLUKAYA ALMA

87

Blouse

blauz

BLUZ

88

Bodyguard

badigard

KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL

89

Boiler

boylır

KAZAN

90

Bolt

bolt

1) CIVATA 2) SÜRGÜ (kapı) 3) A

316

91

Bonnet

bonıt

1) ÇOCUK BAŞLIĞI 2) ARABANI

92

Bony

boni

ÇOK ZAYIF

93

Booklet

buklıt

BROŞÜR

94

Boom

buum

1) PATLAMAK 2) ÇOK HIZLI GEN

95

Boot

buut

1) AYAKKABI, BOT 2) BAGAJ

96

Boring

boring

SIKICI (I'm bored=Sıkıldım, I'm bo

97

Bother

bodır

CAN SIKMAK, ÜZMEK

98

Bounce

bauns

1) YANSITMAK 2) ZIPLATMAK (T

99

Bound

baund

BAĞLI, SINIRLI, ATLAMAK

100

Boundary

baundri

SINIR

201

Code

kod

KOD

202

Collapse

kıleps

1) ÇÖKMEK 2) KATLAMAK

203

Colleague

koliig

MESLEKTAŞ

204

Collective Agreement

kollektiv egrimınt

TOPLU SÖZLEŞME

205

Colonel

körlnıl

ALBAY

206

Column

kolım

SÜTUN

207

Coma

komı

KOMA, KOMA HÂLİ

208

Come Across

kam ekros

TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VE

209

Comet

kamit

KUYRUKLU YILDIZ

210

Commemorate

kımemoreyt

ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)

211

Commission

kamişın

1) ATAMAK, GÖREVLENDİRMEK

212

Commit

kımit

SUÇ İŞLEMEK (To commit murde

213

Commitment

komitmınt

1) TAAHHÜT 2) SORUMLULUK

214

Communicate

kımyunikeyt

İLETİŞİM

215

Commute

kımyut

EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL

216

Compensate

kompınseyt

TELAFİ ETMEK, KARŞILAMAK

217

Compensation

kompınseyşın

TELAFİ, TAZMİNAT

218

Complicated

komplıkeytıd

KARIŞIK, KOMPLİKE

219

Components

kımponınt

UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BU
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220

Compose

kımpoz

YAPIM (Şiir, şarkı, sanat eseri)

221

Composition

kompızişın

KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK

222

Compromise

komprımayz

UZLAŞMA

223

Computer

kompitür

KOMPÜTÜR, BİLGİSAYAR

224

Concentrate

konsıntreyt

KONSANTRE, YOĞUN

225

Concept

konsept

GENEL FİKİR, DÜŞÜNCE, ANLA

226

Concern

konsöön

İLGİ, ÜZÜNTÜ, ENDİŞE

227

Conclusion

kınkıluşın

KARAR, SONUÇ

228

Condemn

kındem

1) CEZALANDIRMAK 2) MAHKÛM

229

Conduct

kondakt

DAVRANIŞ, TAVIR, YOL GÖSTE

230

Cone

kon

1) KONİ 2) KÜLAH (Dondurma)

231

Conference

konfırıns

KONFERANS

232

Confine

kınfayn

KUŞATMAK, HAPSETMEK, SINIR

233

Conflict

konflıkt

ÇATIŞMA, ÇELİŞKİ

234

Consent

kınsent

KABUL ETME, ONAYLAMA

235

Consequently

konsikvıntly

BUNDAN DOLAYI, SONUÇ OLAR

236

Consign

kınsayn

1) SATIŞ İÇİN GÖNDERME 2) BA

237

Consistent

kansıstınt

TUTARLI, UYUMLU (Kişi, yazı vb

238

Constitute

konstituut

OLUŞMAK, KURMAK

239

Constitution

konstituşın

ANAYASA

240

Construct

kınstrak

İNŞA ETMEK, YAPMAK

241

Consume

kınsyuum

TÜKETMEK

242

Consumption

kınsomşın

TÜKETİM

243

Contact

kontekt

TEMAS, DOKUNMA

244

Contest

kontest

YARIŞMA

245

Continent

kontınınt

KITA

246

Contract

kontrekt

KONTRAT, ANLAŞMA

247

Contribute

kıntrıbiyut

KATKIDA BULUNMAK

248

Convict

konvıkt

MAHKÛM, SUÇLU
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249

Convince

kınvins

İKNA ETMEK

250

Cope

kop

BAŞA ÇIKMAK, AYAK UYDURMA

251

Cordon

kordın

1) POLİS 2) ASKER KORDONU

252

Cork

kook

MANTAR (Cork-screw=Mantar aç

253

Corpse

korps

CESET

254

Correspondent

korıspondınt

1) MEKTUPLAŞAN, MEKTUBA C

255

Corridor

koridoor

KORİDOR

256

Corruption

kırapşın

RÜŞVETÇİLİK, YOLSUZLUK

257

Cosmetic

kozmetik

KOZMETİK

258

Costume

kostiyum

KOSTÜM

259

Coupe

kupe

SPOR ARABA

260

Coupon

kuupon

KUPON

261

Cracker

krekır

KRAKER

262

Cramp

kremp

KRAMP

263

Crane

kreyn

VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ

264

Credit

kredit

KREDİ

265

Crisis

kraysız

KRİZ

266

Crisp

krisp

CİPS, KIZARMIŞ KURU PATATE

267

Cross

kros

ÇAPRAZLAMA GİTMEK, KARŞIY

268

Critical

kritikıl

KRİTİK

269

Crocodile

krokıdayl

TİMSAH

270

Crossword

krosvörd

ÇAPRAZ BULMACA

271

Crow

kro

1) KARGA 2) HOROZ ÖTÜŞÜ

272

Crucial

kuruşıl

EN ÖNEMLİ AN (Karar için vb.)

273

Crude

crud

PETROL (Crude oil=Ham petrol)

274

Curry

köri

HAFİF ACILI

275

Cushion

kuşın

YASTIK

276

Cylinder

siylındır

SİLİNDİR

277

Daisy

deyzi

PAPATYA
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278

Damage

demıρ

ZARAR, ZARAR VERMEK

279

Darling

daling

SEVGİLİ

280

Date

deyt

1) HURMA 2) RANDEVU

281

Deadline

dedlayn

MÜHLET, SON TESLİM TARİHİ

282

Deadlock

dedlok

1) ÇIKMAZ 2) AÇMAZ

283

Deaf

def

SAĞIR

284

Debatable

dibeytıbıl

TARTIŞABİLİNİR

285

Debate

dibeyt

TARTIŞMA

286

Debt

det

BORÇ

287

Decay

dikey

ÇÜRÜMEK, BOZULMAK

288

Decent

disınt

DOĞRU, HAKLI, İYİ

289

Decline

diklayn

AZALTMAK, GERİLEMEK, DÜŞM

290

Decrease

dikriis

AZALMAK

291

Default

difolt

İFA ETMEME, HAZIR BULUNMA

292

Defer

diför

GECİKTİRME, ERTELEME

293

Deficit

defisit

AÇIK (Budget deficit=Bütçe açığı)

294

Definition

defineyşın

TANIMLAMA

295

Deliberately

dilibirıtli

KASTEN

296

Demoralize

dimorılayz

CESARETİNİ KIRMAK, MORAL B

297

Dependent

dıpendınt

BAĞIMLI (In dependent=Bağımsız

298

Deputation

deputeyşın

VEKİLLİK

299

Deputy

depyuti

VEKİL

300

Desperate

despırit

UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ

401

Fame

feym

ŞÖHRET, ÜN

402

Fan

fen

1) HAVA HAREKETİ 2) TARAFTA

403

Fancy

fensi

1) HAYAL KURMA 2) HOŞ, ZEVK

404

Feature

fiiρır

ÖZELLİK

405

Fed Up

fedap

BIKMAK (I'm fed up=Bıktım)

406

Federal

fedırıl

FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİN
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407

Ferry

feri

FERİBOT, ARABA VAPURU

408

Fertile

förtaıl

1) GÜBRE 2) ÜRETKEN

409

Fertilize

förtılaız

1) GÜBRELEME 2) DÖLLENME (

410

Festival

festıvıl

FESTİVAL

411

Fiance

fiansey

NİŞANLI

412

Fiction

fikşın

KURGU (Romanda)

413

Fig

fig

1) İNCİR 2) ÇOK ÖNEMSİZ KONU

414

Fire-Brigade

fayı-brigeyd

İTFAİYE

415

Fiscal

fiskıl

DEVLETİN, PARA, VERGİ, BORÇ

416

Fist

fist

YUMRUK

417

Flea

flii

PİRE

418

Flee

flii

KAÇMAK

419

Fleet

fliit

FİLO (Gemi vb.)

420

Flipper

flipır

1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ

421

Florist

florıst

ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN K

422

Fluent

flüınt

AKICI

423

Foam

fom

KÖPÜK

424

Foam Rubber

fom rabır

SÜNGER

425

Folk

folk

HALK

426

Football

futbool

FUTBOL

427

Footprint

futprint

AYAK İZİ

428

Foreman

formın

USTABAŞI, FORMEN

429

Forever

fırevır

DEVAMLI OLARAK

430

Forge

forρ

1) SAHTESİNİ YAPMAK 2) DEMİ

431

Forger

forcır

ÜÇKÂĞITÇI, TAKLİTÇİ

432

Formal

formıl

RESMÎ, CİDDİ

433

Forthwith

forthvit

DERHÂL, HEMEN

434

Foul

fol

PİS, KİRLİ

435

Found

faund

İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK

321

436

Fragile

freρayıl

KOLAY KIRILABİLİR

437

Frank

frenk

AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ

438

Freight

freyt

HAMULE, NAVLUN

439

Fridge

fric

BUZDOLABI

440

Frontier

frantier

SINIR

441

Fry

fray

KIZARTMAK

442

Full Stop

fulstop

NOKTA

443

Fundamental

fandımentıl

TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ

444

Funeral

füunırıl

CENAZE

445

Furthermore

fördırmor

YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=M

446

Fuse

füuz

SİGORTA (Elektrik vb.)

447

Fuss

faas

TELAŞ, TELAŞLANMAK

448

Gaol

jeil

HAPİSHANE

449

Gay

gey

1) MUTLU, PARLAK, ÇOK RENK

450

Gear

giır

VİTES

451

Germ

cörm

MİKROP

452

Ghost

gost

HAYALET, HORTLAK

453

Gigolo

jigolo

JİGOLO

454

Ginger

cincır

ZENCEFİL, HAFİF KAHVERENG

455

Globe

glob

KÜRE, DÜNYA

456

Glue

glu

YAPIŞTIRICI

457

Goal

gol

HEDEF, GAYE, GOL

458

Gossip

gosip

DEDİKODU YAPMAK, DEDİKOD

459

Grapefruit

greypfruut

GREYFURT

460

Grateful

greytıfıl

MİNNETTAR

461

Gravestone

grıyvıstun

MEZAR TAŞI

462

Graveyard

greyvyard

MEZARLIK, MEZAR

463

Greengrocer

gıringırosır

MANAV

464

Groom

gruum

DAMAT
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465

Grumble

grambıl

SIZLANMAK, YAKINMAK

466

Guarantee

garentii

GARANTİ

467

Guided Missile

gaydıd misayl

GÜDÜMLÜ ROKET

468

Guitar

gitaar

GİTAR

469

Gulf

galf

KÖRFEZ

470

Guy

gay

ADAM

471

Habitat

hebıtıt

DOĞAL YUVA (Hayvan, bitki vb. y

472

Hairdresser

herdresır

KUAFÖR, BERBER

473

Hairdryer

herdrayır

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

474

Halt

halt

DUR

475

Harmful

harmful

ZARARLI

476

Hand Grenade

hend grineid

EL BOMBASI

477

Handicap

hendikap

SAKAT

478

Hang On

hengon

BEKLE

479

Happen

hepın

OLMAK

480

Head Quarters

hedkuartırs

MERKEZ, KARARGÂH

481

Headline

hedlayn

BAŞLIK (Gazetede)

482

Headphone

hedfon

KULAKLIK

483

Hectare

hektar

HEKTAR

484

Heritage

heritıc

MİRAS

485

Hinge

hinρ

1) MENTEŞE 2) DAYANAK NOKT

486

Hold On

hold on

BEKLE

487

Holy

holi

KUTSAL

488

Hook

huuk

ÇENGEL, KANCA

489

Horizontal

horizantıl

YATAY

490

Hose

hoz

HORTUM

491

Hubbub

habab

GÜRÜLTÜ

492

Hug

hag

SARILMAK, KUCAKLAMAK

493

Huge

hüyρ

ÇOK BÜYÜK
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494

Human

huiymın

İNSAN, BEŞERÎ

495

Hush

haş

SAKİNLİK, SESSİZLİK, SUS

496

Hut

hat

KULÜBE, BARAKA

497

Idiot

idyıt

APTAL

498

Ignition

ignişın

1) TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ

499

Ignore

ignoor

ÖNEMSEMEMEK

500

Illustrate

ilıstreyt

RESİMLE GÖSTERMEK

601

Magnificent

megnıfısınt

AZAMET, İHTİŞAM

602

Magnifying-Glass

megnıfaing-glass

BÜYÜTEÇ

603

Maid

meyd

KADIN HİZMETÇİ

604

Maintain

meynteyn

1) BAKIM, ONARIM 2) ESKİ HÂL

605

Major

mecır

1) BÜYÜK, ÖNEMLİ 2) BİNBAŞI (

606

Majority

mıcorıti

ÇOĞUNLUK

607

Maniac

meniyak

MANYAK

608

Manual

menyul

EL İLE YAPILAN

609

Manufacture

menufekρır

ÜRETMEK (Fab. vb.)

610

Margin

maacın

MARJ, KATKI

611

Marmalade

maamıleyd

MARMELAT

612

Massacre

mesıkır

KATLİAM, KATLİAM YAPMAK

613

Massive

mesiv

ÇOK BÜYÜK VE AĞIR

614

Mat

met

HASIR, PASPAS

615

Mate

meyt

ARKADAŞ

616

Mathematics

methemetiks

MATEMATİK

617

Mattress

metrıs

YATAK, SEDİR

618

Mature

meρur

1) OLGUN, ERGİN (Hayvan, mey

619

Maturity

meρuriti

OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAM

620

Maximum

mexsimum

MAKSİMUM, AZAMİ

621

Meadow

medo

ÇAYIR, MERA

622

Mechanic

mikenik

1) MAKİNİST, MAKİNE USTASI 2
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623

Medical

medıkıl

TIBBİ

624

Merely

miıli

SADECE, ANCAK

625

Merge

mörc

BİRLEŞEREK KAYBOLMA, KON

626

Merit

merit

HAK ETMEK, DEĞMEK

627

Might

mayt

1) KUVVET, KUDRET 2) BELKİ (M

628

Mike

mayk

MİKROFON

629

Mild

mayld

1) HAFİF 2) YUMUŞAK 2) ILIK

630

Millet

milıt

DARI

631

Millionaire

milyıner

MİLYONER

632

Mince

mins

KIYMA (Et vb.), KIYMAK

633

Miracle

mirıkıl

MUCİZE

634

Miser

mayzır

HASİS, CİMRİ

635

Miserable

mizrıbıl

SEFİL

636

Misery

mısiri

SEFALET

637

Mislay

misley

NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMA

638

Mobile

mobayl

OYNAK, HAREKETLİ

639

Moisture

moısρır

NEM

640

Mole

mol

1) KÖSTEBEK 2) VÜCUTTAKİ BE

641

Monument

monımınt

ANIT, ABİDE

642

Mood

muud

MİZAÇ, RUH HÂLİ

643

Moral

morıl

AHLAK

644

Morale

mıraal

MORAL

645

Mortgage

morgeyρ

İPOTEK

646

Mosquito

mıskiito

SİVRİSİNEK

647

Moss

mos

YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)

648

Motion

moşın

HAREKET, ÖNERME

649

Motive

motiv

1) İSTEKLENMEK 2) GÜDÜ

650

Mud-Guard

madgard

ÇAMURLUK

651

Multiply

maltıpılay

ÇARPMAK, ÇOĞALMAK
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652

Murmur

mörmır

MIRILDANMAK, UĞULTU

653

Muscle

masıl

PAZI, KAS

654

Museum

müuzım

MÜZE

655

Mushroom

maşrum

MANTAR

656

Muslim

mazlım

MÜSLÜMAN

657

Mustard

mastırd

HARDAL

658

Mute

müut

1) SESİZ 2) DİLSİZ

659

Mutter

matır

MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖ

660

Mutual

müuρul

MÜŞTEREK, İKİ TARAFLI (Mutua

661

Napkin

nepkin

PEÇETE

662

Narrate

nıreyt

ANLATMAK, SÖYLEMEK

663

Nasty

nasti

PİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMA

664

Naughty

noti

YARAMAZ (Naughty child=Yaram

665

Needless

nidless

LÜZUMSUZ

666

Negotiate

nigoşıeyt

GÖRÜŞMEK, MÜZAKERE

667

Network

netwörk

ŞEBEKE, ÇALIŞMA AĞI

668

Nickname

nikneym

TAKILMIŞ AD, LAKAP

669

Nightmare

naytmeyr

KÂBUS

670

Nominate

nomineyd

1) ADAY GÖSTERMEK (Başkan

671

Nonsense

nonsıs

SAÇMA

672

Notorious

nutoriyus

KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN

673

Novel

novıl

ROMAN

674

Nude

nüud

ÇIPLAK

675

Nylon

naylon

NAYLON

676

Oar

or

KÜREK

677

Oasis

oesis

VAHA

678

Oblige

ıblayc

1) ZORUNLU KILMAK 2) MİNETT

679

Occur

ıkör

OLMAK

680

Odd

od

TUHAF, ACAYİP
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681

Okay (Ok)

okey

PEKİ, TAMAM

682

Old-Fashioned

old feyşınd

ESKİ MODA

683

Omelette

omlıt

OMLET

684

Omit

ımit

ATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK

685

Onion

anyın

SOĞAN

686

Option

opşın

SEÇME, SEÇENEK, OPSİYON

687

Oral

orıl

SÖZLÜ

688

Orbit

orbit

YÖRÜNGE

689

Orchard

orρıd

BOSTAN

690

Original

arıcınıl

ORİJİNAL, İLK, YENİ

691

Oval

ovıl

OVAL

692

Overdo

ovırdu

FAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPM

693

Overdue

overduu

VADESİ GEÇMİŞ

694

Overtake

ovırteyk

GEÇMEK, SOLLAMAK

695

Overtime

ovırtaym

FAZLA MESAİ

696

Overwork

ovırvörk

FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞ

697

Owl

aul

BAYKUŞ

698

Oxygen

oksıcın

OKSİJEN

699

Oyster

oistır

İSTİRİDYE

700

Packed

pekt

KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN

801

Referendum

refırendum

REFERANDUM, HALK OYLAMAS

802

Refill

rifıl

DOLDURMAK

803

Refreshments

rıfreşmınts

SANDVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,

804

Refrigerator

refrıρıretır

BUZDOLABI

805

Region

ricın

BÖLGE

806

Register

recıstır

1) KÜTÜK, SİCİL, KAYIT 2) REGI

807

Regulation

reguleyşın

YÖNETMELİK, YASA

808

Relate

releyt

ANLATMAK, NAKLETMEK (Form

809

Relevant

relıvınt

BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ
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810

Reliable

rilaybıl

GÜVENİLİR

811

Reluctant

rilanktınt

İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI

812

Remedy

remidi

ÇARE

813

Remit

rimit

1) AFFETMEK, BAĞIŞLAMAK 2)

814

Remittance

rimitıns

HAVALE (Para)

815

Reputation

reputeyşın

İTİBAR, ÜN

816

Research

risörρ

ARAŞTIRMA

817

Resent

rizent

HOŞLANMAMAK, KIZMAK

818

Reside

rizaıd

OTURMAK, İKAMET ETMEK

819

Resident

rezıdıns

BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN

820

Respond

rispond

CEVAP VERMEK

821

Restore

ristor

1) GERİ VERME 2) YENİDEN KU

822

Restrict

rıstrikt

SINIRLAMAK

823

Resume

rızuum

YENİDEN BAŞLAMAK

824

Retail

riteil

PERAKENDE, PERAKENDE SAT

825

Retaliation

ritalieyşın

İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME

826

Revenue

revenüü

GELİR

827

Reverse

rivörs

TERS, ARKA (Reverse gear=Ger

828

Revise

rıvayz

TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZ

829

Revolution

revolışın

DEVRİM

830

Rid

rid

ATMAK, FIRLATMAK (To get rid o

831

Rifle

rayfıl

TÜFEK

832

Rocket

rokıt

ROKET

833

Roundabout

raundıbaut

1) DOLAMBAÇLI, DOLAYLI 2) AD

834

Route

ruut

ROTA

835

Rubber

rabır

1) LASTİK, KAUÇUK 2) SİLGİ

836

Rug

rag

KÜÇÜK HALI, KİLİM

837

Ruin

ruin

HARABE, YIKIM, MAHVETME

838

Rust

rast

PAS
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839

Sacrifice

sekrıfays

KURBAN, FEDAKÂRLIK

840

Safari

sifaari

SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOL

841

Safety-Belt

seyftibelt

EMNİYET KEMERİ

842

Safety-Pin

seyftipin

ÇENGELLİ İĞNE

843

Salmon

semın

1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEM

844

Saloon

sıluun

1) SALOON CAR=NORMAL ARA

845

Salute

selüut

SELAM VERMEK (Askerî)

846

Sample

sempıl

ÖRNEK, NUMUNE

847

Sandpaper

sendpeypır

1) ZIMPARA KÂĞIDI 2) ZIMPARA

848

Sardine

saadin

SARDALYA

849

Satellite

setilayt

UYDU

850

Satin

setin

SATEN, ATLAS

851

Sauce

soıs

SALÇA, SOS

852

Saucepan

soospen

TAVA

853

Saucer

soosır

BARDAK ALTLIĞI

854

Sausage

sosıρ

SOSİS

855

Savage

seviρ

VAHŞİ, YABANİ, YIRTICI

856

Savour

seyvır

TAT, LEZZET, ÇEŞNİ

857

Saw

soo

1) TESTERE 2) GÖRMEK (See'n

858

Saxophone

seksifon

SAKSAFON

859

Scandal

skendıl

SKANDAL

860

Scare

skeir

KORKUTMAK

861

Scarf

skaaf

ATKI

862

Scene

siin

OLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZAR

863

Scheme

skiim

PLAN, PROJE

864

Scholarship

skılırşip

BURS

865

Scone

skon

BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE

866

Scorpion

skorpion

AKREP

867

Scramble

skrımbıl

1) ÇIRPMAK 2) HIZLI HAREKET
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868

Scruff

skraf

1) ENSE 2) KİRLİ, PASAKLI İNSA

869

Seal

siil

1) MÜHÜRLEMEK, (Kutu, mektup

870

Seaside

sisayd

DENİZ KENARI

871

Seat-Belt

sit belt

EMNİYET KEMERİ

872

Second-Rate

sekınd reyt

İKİNCİ DERECE, KALİTE

873

Secure

seküür

EMNİYETLİ, SAĞLAM

874

See Over

siovır

İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK

875

Segment

segmınt

DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEM

876

Senate

senit

SENATO

877

Senior

sinyır

YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK

878

Sergeant

sarcınt

ÇAVUŞ

879

Serviette

sörviyet

PEÇETE

880

Set Off, Out

set of,set aut

SEYAHATE BAŞLAMAK, YOLA Ç

881

Set On

set on

ATAK

882

Sex

seks

CİNSİYET, CİNS

883

Shallow

şelow

SIĞ

884

Shampoo

şempuu

ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK

885

Shark

şark

KÖPEK BALIĞI

886

Sharp Shooter

şarpşutır

KESKİN NİŞANCI

887

Shave

şeyv

TIRAŞ

888

Shelf

şelf

RAF

889

Shield

şiild

KALKAN, KILIF

890

Shift

şift

1) DEĞİŞTİRME 2) VARDİYE

891

Shoelace

şuu leys

AYAKKABI BAĞI

892

Shoot Down

şut daun

İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, O

893

Short Cut

şortkat

KESTİRME

894

Shortage

sortıρ

YOKLUK, KITLIK

895

Shrink

şringk

ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK

896

Significant

sinifıkınt

MANALI, ÖNEMLİ
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897

Signpost

saynpost

İŞARET DİREĞİ

898

Silly

sili

BUDALA, APTAL

899

Silo

saylo

SİLO, DEPO

900

Sincere

sinsiır

İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYA

901

Singular

singulır

ACAYİP, TEK, EŞSİZ

902

Siren

saırın

SİREN

903

Skim

skim

KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yo

904

Skull

skal

KAFATASI

905

Slice

slays

DİLİM, DİLİMLEMEK

906

Slipper

slipır

TERLİK

907

Slot

slot

UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JE

908

Smart

smart

1) AKILLI 2) AÇIKGÖZ 3) ŞIK

909

Smuggle

smagıl

KAÇAKÇILIK (Gümrük, içki, esrar

910

Snack

snek

KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK

911

Snag

sneg

PÜRÜZ

912

Snub

snab

KÜÇÜMSEMEK, HAKİR GÖRME

913

So Far

so far

ŞİMDİYE KADAR (Up to now)

914

Soak

sok

ISLATMAK

915

Soccer

sokır

FUTBOL

916

Social

soşıl

SOSYAL

917

Sock

sak

1) ÇORAP 2) VURMAK, KIRMAK

918

Solidarity

soliderıti

DAYANIŞMA

919

Sophisticated

sofistikeyt

İNCELİKLİ, SOSYAL HAYATTAN

920

Souvenir

suuvenır

HATIRA

921

Span

spen

1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, Z

922

Spanner

spenir

SOMUN SIKMA ALETİ (Adjustabl

923

Spectacular

spektıkulır

GÖRÜLMEYE DEĞER

924

Spectator

spekteytır

İZLEYİCİ (Maρ vb.)

925

Speedometer

spidamıtır

HIZÖLÇER
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926

Spice

spays

BAHARAT

927

Spider

spaydır

ÖRÜMCEK

928

Spill

spil

DÖKMEK, SAÇMAK (Sıvı)

929

Spiral

spiral

SPİRAL

930

Spit

spit

TÜKÜRMEK

931

Splash

splaş

SIÇRATMA

932

Squash

skwaş

1) BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK

933

Squeeze

skwiiz

SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMA

934

Stabilize

stebilayz

DENGELEME, SAPTAMA

935

Stable

sıteybıl

1) AHIR 2) İSTİKRARLI (Stable go

936

Stadium

stedyum

STADYUM

937

Stall

stool

1) KÜÇÜK DÜKKÂN, TEZGÂH 2)

938

Stapler

steipılr

ZIMBA (Tel)

939

Stationery

steyşınery

KIRTASİYE

940

Statue

statüü

HEYKEL

941

Steak

steyk

BONFİLE

942

Steel

stiil

1) ÇELİK 2) BÜYÜK GÜÇ

943

Steep

stiip

1) HIZLI YÜKSELME veya DÜŞM

944

Step Child

step ρayld

ÜVEY ÇOCUK

945

Sterile

sterayl

1) AMELİYATLA KISIR ETMEK 2

946

Sterilize

sterilayz

KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDA

947

Stethoscope

stethıskop

GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STET

948

Steward

stüvıd

1) ERKEK HOSTES 2) KÂHYA (Ç

949

Stock Certificate

stok sertifikeyt

HİSSE SENEDİ

950

Stool

stuul

TABURE

951

Storm

stoom

FIRTINA

952

Strain

streyn

GERMEK, SÜZMEK, İNCELTMEK

953

Strainer

streynır

SÜZGEÇ

954

Strap

strep

TUTACAK, ASKI (Elbise, ayakkab
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955

Stretcher

streρır

SEDYE

956

Structure

strakρır

YAPI

957

Studio

stüudio

STÜDYO

958

Stutter

statır

KEKELEMEK, KEKEME

959

Style

stayl

STİL

960

Submit

sıbmit

1) REYİNE, ONAMASINA BIRAKM

961

Subscribe

sebskrayb

1) ABONE PARASI ÖDEME 2) SÜ

962

Subsidize

sabsidayz

YARDIM ETME (In scholl you can

963

Subsidy

sabsidiy

YARDIM, SÜBVANSİYON (Devle

964

Substance

sabstıns

MADDE, CEVHER

965

Substitute

sabstitüvt

VEKİL TAYİN ETME, YERİNE GE

966

Subtract

sabtrekt

ÇIKARMAK (6-3=3)

967

Sufficient

sefişınt

YETERİNCE

968

Suicide

suisayd

İNTİHAR (Commit suicide=İntihar

969

Suitcase

suitkeys

BAVUL (Elbise için)

970

Summary

samiri

ÖZET

971

Summit

samit

ZİRVE

972

Sunset

sanset

GÜNEŞİN BATIŞI

973

Superior

süperiyır

DAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI

974

Supervise

süpervayz

DENETLEME, GÖZLEM

975

Supplies

sıplayz

ERZAK, MAL

976

Suppress

sıpres

1) BASKI ALTINA ALMA, SİNDİR

977

Supreme

süupriim

YÜCE, ÜSTÜN

978

Surgeon

söcın

CERRAH

979

Surgery

söcırı

AMELİYAT

980

Surrender

sırendır

TESLİM OLMAK (To yield)

981

Suspend

sıspend

ASKIYA ALMAK, DURDURMAK

982

Suspension

sıspenşın

ASMA, ASILMA (Suspensıon Brıd

983

Suspicion

sıspışın

ŞÜPHE
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984

Swan

swan

KUĞU

985

Sweat

swet

TER, TERLEMEK

986

Sweater

swetır

SÜVETER

987

Swollen

swolın

ŞİŞMİŞ

988

Syrup

sırıp

ŞURUP

989

Tablet

teblit

TABLET

990

Taboo

tabuu

AYIP, ARGO, TABU

991

Talent

telınt

1) KABİLİYET (ÜSTÜN) 2) SEKSİ

992

Wind Screen

wind skriin

ARABA ÖN CAMI

993

Windpipe

windpayp

NEFES BORUSU

994

Windscreen Wiper

windskriin waypır

SİLECEK

995

Wing

wing

KANAT (Kuş, uçak) (Left wing=So

996

Wisdom

wizdım

AKIL

997

Witch

wiρ

CADI

998

Worship

wörşip

1) TAPMAK, TAPINMAK, İBADET

999

Wrist

rist

BİLEK

1000

Zoom

zum

YAKLAŞTIRMAK
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