
Merhaba! 

Bugün Korece öğrenenler için yeni bir seri ile geldim. Her dil eğitiminde olduğu gibi Korece öğrenirken de 

kelime ezberlemek çok önemli. Bu yüzden listelerimizde temel,kolay kelimelerden başlayacağız ve 

ilerledikçe daha ileri düzey kelimeler öğreneceğiz. Her listede sık kullanılan isimler,sıfatlar ve zarflar 

olacak. 

Korece öğrenmeyi biraz daha eğlenceli hale getirmek isterseniz Şarkılarla Korece serimize de mutlaka 

göz atın. Ayrıca her dizi tanıtımının sonunda, o dizide en çok kullanılan kelimelerin olduğu bir liste de var. 

K-pop ve Kore dizi sevenler mutlaka göz atsın!😄😄 

Korece kelime öğrenimi yanında dilbilgisi için de kaynak arayan varsa Fono Yayınları 30 Günde Korece 

kitabını öneririm. Kitapla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa inceleme yazısına bakabilirsiniz. 

İlk Korece kelime listemizle başlayalım o zaman. 

 

오늘 (onıl): Bugün 

내일 (neil): Yarın 

어제 (oce): Dün 

지금 (çigım):Şimdi 

월 (vol): Ay 

아침 (açim): Sabah 

밤 (bam): Gece 



주 (cu): Hafta 

날 (nal): Gün 

시간 (şigan): Saat 

년 (nyon):Yıl 

밑에 (mite):Altında 

사이에 (saie): Arasında 

뒤에 (due):Arkasında 

에 (e): -de,-da 

부터 (buto): -den beri 

전에 (cone): -den önce 

후에 (hue): -den sonra 

동안 :dongan): Zaman boyunca ,süresince 

옆에 (yope): Yanında 

월요일 (volyoil): Pazartesi 

화요일 (hvayoil): Salı 

수요일 (suyoil): Çarşamba 

목요일 (mokyoil): Perşembe 

금요일 (gımyoil): Cuma 

토요일 (toyoil): Cumartesi 

일요일 (ilyoil): Pazar 



자동차 (cadongça): Araba 

집 (çib): Ev 

학교 (hakkyo): Okul 

나라 (nara): Ülke 

사람 (saram): İnsan 

돈 (don): Para 

왜 (we): Neden 

저 (ço): Ben 

너 (no): Sen 

이름 (irım): İsim 

가족 (kacok): Aile 

네 (ne): Evet 

어머니 (omoni): Anne 

아버지 (aboci): Baba 

친구 (çingu): Arkadaş 

누나 (nuna): Abla (Erkekler hem öz ablalarına hem de kendilerinden yaşça büyük,samimi oldukları 

kadınlara böyle hitap eder.) 

언니 (onni): Abla (Kızlar ablalarına karşı kullanır.) 

형 (hyung): Ağabey (Erkekler ağabeylerine karşı kullanır.) 

오빠 (oppa): Abi (Kızların hem öz ağabeylerine hem de kendilerinden büyük ve samimi oldukları 

erkeklere karşı kullandıkları hitap şeklidir.) 



할머니 (halmoni): Büyükanne 

할아버지 (haraboci): Büyükbaba 

고모 (gomo): Hâlâ 

이모 (imo): Teyze 

Öğrendiğiniz kelimeleri ilerleyen zamanlarda cümle içinde kullanmaya çalışırsanız 

daha kolay kavrarsınız.:) 

가다 (kada): Gitmek 

오다 (oda): Gelmek 

먹다 (mokda): Yemek 

마시다 (maşida): İçmek 

웃다 (udda): Gülmek 

울다 (ulda): Ağlamak 

받다 (badda): Almak 

기다리다 (kidarida): Beklemek 

읽다 (ilgda): Okumak 

쓰다 (ssıda): Yazmak 

말하다 (malhada): Konuşmak 

듣다 (dıdda): Dinlemek 

생각하다 (senggakhada): Düşünmek 

살다 (salda): Yaşamak 

죽다 (çukda): Ölmek 



사다 (sada): Satın almak 

깨다 (Keda): Uyanmak 

걷다 (kodda): Yürümek 

일하다 (ilhada): Çalışmak 

보다 (boda): Görmek 

큰 (kın): Büyük 

작은 (çagın): Küçük 

늙은 (nılgın): Yaşlı 

젊은 (çolmın): Genç 

짧은 (çalbın):Kısa 

긴 (kin): Uzun 

쉬운 (şüun): Kolay 

나쁜 (nappın): Kötü 

좋은 (çohın): Iyi 

맛있는 (maşidnın): Lezzetli 

행복한 (hengbokhan): Mutlu 

슬픈 (sılpın): Üzgün 

비싼 (pissan): Pahalı 

싼 (ssan): Ucuz 

뚱뚱한 (ddungddunghan): Şişman 



잘생긴 (çalsenggin): Yakışıklı 

부자인 (bucain): Zengin 

가난한 (kananhan): Fakir 

예쁜 (yeppın): Güzel 

지혜로운 (çihyeroun): Akıllı 

성실한 (songsirhan): Adil,dürüst 

재능 있는 (cenıng idnın): Becerikli 

이기적인 (igicokin): Bencil 

용감한 (yonggamhan): Cesur 

부지런한 (bucironhan): Çalışkan 

미친 (miçin): Deli 

조심스러운 (çoşimsıroun): Dikkatli 

손이 큰 (soni kın): Cömert 

늦은 (nıcın): Geç 

말이 많은 (mari manhın): Geveze 

 

Korece kelimeler serimizin ilk listesinde ;Korece zaman ifadeleri, Korece önemli fiiller, Korece önemli 

isimler ve sıfatlar vardı.) 


