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Bu listemize kadar ağırlıklı olarak başlangıç düzeyindeki kelimelere odaklanmıştık. Ancak, 

sonraki 3 listede daha çok orta seviye kelimeler yer alacak. Ancak elbette bunlar da günlük 
konuşmada işinize  yarayacak Korece kelimeler türkçe okunuşları şeklinde olmaya devam 

edecek. Orta seviye kelime isteyenler için bu güzel haberi de verdiğimize göre, herkese iyi 

çalışmalar! 

상 (sang): yemek Masası 
서랍 (sorab): çekmece 
소파  (sopa):  sofa 
수도 (sudo): musluk 
바늘 (panıl): iğne 
식탁 (şiktak): yemek masası 
단추 (dançu): düğme 
실 (şil): iplik 
액자 (ekca): çerçeve 
장난감 (çangnangam): oyuncak 

초 (ço): mum 
커튼 (kotın): perde 
탁자 (takca): masa 
거실 (koşil): oturma odası 
마당 (madang): avlu 
온돌방 (ondolbang): yerden ısıtmalı oda 
정원 (congvon): bahçe 
지하 (ciha): zemin 
주차장 (cuçacang): otopark 
비누 (binu): sabun 
빨래 (balle): çamaşır 



설거지 (solgoci): bulaşık yıkamak 
수리 (suri): tamir 
심부름 (şimburım): ayak isi 
집들이 (çibdıli): yeni eve taşınma partisi 
집안일 (çibanil): ev işleri 
초대 (çode): davet 
광고 (kwango): reklam 
방송 (pangsong):  canlı yayın 
정보 (congbo): bilgi 
홈페이지 (hompeici): anasayfa 

국립 (kuglib): ulusal 
마찬가지 (maçangaci): hemen hemen aynı 
사업 (saob): iş 
인구 (ingu): nüfus 
공포 (gongpo): korku 
극장 (gıgcang): sinema 
표 (pyo): bilet 
매진 (mecin): hepsi satılmak 
상영되다 (sangyongdöda): vizyonda olmak/oynamak 
연극 (yongık): tiyatro 

소극장 (sogıkcang): tiyatro salonu 
예매 (yeme): bilet ayırmak 
뮤지컬 (mücikol): müzikal 
박수 (paksu): alkış 
미술 (misul): resim 
시 (şi): şiir 
소설 (sosol): roman 
수필 (supil): Kompozisyon 
오페라 (opera): opera 
전시회 (conşiha): sergi 

도자기 (docagi): seramik 
경우 (kyongu): durum 
궁 (gung): saray 
굴 (gul): mağara 
등 (dıng): ve benzeri 
말투 (maltu): konuşma tarzı 
무척 (muçok): son derece 
무리 (muri): grup 



연주 (yoncu): resital 
음력 (ımryeok): ay takvimi 

자 (ca): hece, harf 
참여 (çamyo): iş birliği 
복 (bok): şans 
아리랑 (arirang): geleneksel kore şarkısı 
전통 (çontong): gelenek 
축제 (çukce): festival 
탈 (tal): maske 
풍습 (pungsıb): gelenek, görenek 
몹시 (munşi): aşırı 
아이고 (aigo): ay, amanın 

음 (ım): ımmm 
응 (ıng): evet 
자 (ça): haydi 
좀 (com): biraz 
쯤 (cım): civar 
유의어 (yuio): eş anlamlı 
반의어 (baniyo): zıt anlamlı 
구미 (kumi): damak tadı 
진주 (cincu): inci 
그때 그때 (kıdde kıdde): her defasında 

글씨 (kılşi): el yazısı 
금지 (kımci): yasak 
조사 (cosa): anket 
악평도 (akpyongdo): kötü yorum 
덩치 (dongçi): iri 
각각 (kakgag): her bir 
가상 (kasang): hayal gücü 
공해 (konghe): kirlilik 
가난 (kanan): fakirlik 
과정 (kacong): süreç/işlem 

관련 (kallyon): ilişki, alaka 
교환 (kyohwan): takas 
답변 (dabpyon): answer 
대출 (deçul): borç 
보고 (bogo): rapor etmek 



부담 (pudam): baskı 
모형 (mohyong): replika 
미혼 (mihon): bekar 
먼지 (monci): toz 
소원 (sowon): dilek 

Korece kelime ezberleme sürecini kolaylaştırmak için kendinize kelimelerin anlamlarının 

yanında birer de boşluk bulunan tablolar hazırlayabilir, anlamlarına bakmadan kelimeleri 

kendiniz yazmaya çalışabilirsiniz! 

İyi çalışmalar! 

Minihanok’taki bu yazıları okumuş muydunuz? 

Türkçe'ye Çevrilmiş 21 Muhteşem Korece Roman! 

30 Günde Korece: Korece Kitap Önerileri! 

Korece Öğrenmek İsteyenler İçin En İyi 5 Uygulama! 

 

 

http://minihanok.com/kore-edebiyati-eserleri-romanlari/
http://minihanok.com/fono-yayinlari-30-gunde-korece/
http://minihanok.com/korece-uygulamalar-en-iyi-5-uygulama/

