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우울증 (uulcıng): depresyon 
이익(iik): fayda  
이자 (ica): ilgi  
인간성 (ingansong): insanlık  
인상적 (insangcok): etkileyici 
임시 (imşi): geçici  
자원 (cavon): kaynak 
재해 (cehe): felaket  
전문가 (conmunga): uzman  
전부 (conbu): tamamı 

절반 (colban): yarısı  
정상적 (congsangcok): normal  
정치인 (congçiin): siyasetçi  
제안(cean): teklif 
제한 (cehan): limit 
주제 (cuce): konu  
줄거리 (culgori): özet konu  
증상 (çıngsang): semptom  
지식 (cişik): bilgi birikimi  
참을성 (çamılsong): sabır 

첫인상 (çodinsang): ilk izlenim 
체험 (çehem): tecrübe  
최대 (çöede): maksimum 
최선 (çöeson): elinden gelenin en iyisi 
통증 (tongcıng): acı  
평소 (pyongso):sıradan  



핑계 (pinge): bahane 
하품 (hapum): esnemek 
학비 (hakbi): okul ücreti  
행동 (hengdong): davranış 

호감 (hogam): iyi his 
호칭 (hoçing): başlık  
갚다 (kapda): geri ödemek  
과장하다 (kvacanghada): abartmak 
굷다 (kulpda): açlık çekmek 
구분하다 (kubunhada): ayırmak 
금지하다 (kımcihada): yasaklamak  
 꾸미다 (kucida): Süslemek   
나아지다 (naacida):gelişmek 

나머지 (namoci): kalanlar 
나물 (namul) : yeşillik 
내기 (negi) : bahis 
노동 (nedong): çalışma 
농작물 (nongcakmul): mahsul 
다수 (dasu): çoğunluk 
단기간 (dangigan): süreksiz 
대도시 (dedoşi): ana şehir 
대량 (deryang): büyük miktar 
대여 (deyo):  kiralık 

대접 (decop): sayma, ısmarlama 
도난 (donan): hırsızlık 
도서 (doso): kitaplar 
도전 (docon): meydan okuma 
독립 (doklib) :bağımsızlık  
동굴 (donggul): mağara  
마감일 (magamil): kapanış günü  
마디 (madi): kelime 
막차 (makça): son araç 
말투 (maltu): konuşma tarzı 

매점 (mecom): kantin 
매진 (mecin): her şeyini satmak 
맨발 (menbal): çıplak ayak 
모험심 (mohomşim): macera 



맨손 (menson): çıplak eller 
모형 (mohyong): taklit  
문서 (munso): belge 
문화적 (munhwacok): kültürel 

불명증 (bulmyongcıng) : uykusuzluk  
불안 (puran) : huzursuzluk 

물가 (mulga): fiyat 
물품 (mulpum): eşya 
민요 (minyo): halk şarkısı  
밑줄 (mitcul): altını çizmek  
반복 (banbok): itibar 
반품 (banpum): return  
발걸음 (palgorım): adım  
발견 (balkyon): keşif  
발급 (balgıb): sorun  
발달 (baldal) gelişme  

방식 (bangşik) : yol/yöntem  
방해 (banghe) : engel 
방향 (banghyang) : taraf 
배려 (beryo) : göz önünde bulundurma  
배우자 (beuca) : eş  
변화 (byongva) : değişiklik  
보관 (bogwan) : emanet 
보물 (bomul) : hazine 
보충 (boçung) : destek,ek 
봉사 (bongsa) : hizmet etmek 

 
부상 (busang) : Yaralanma 
부상자 (busangca) : Yaralı 
부서 (buso) : bölüm 
부작용 (bucakyong) :yanetki 
부장 (bucang) : şef 
부정적 (bucongcok) :negatif 
분량 (bunryang) :nicelik 
분실 (bunşil) :kayıplar 
분경기 (bunkyonggi) : eşleşme 
불만 (bulman) : şikayet 



 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/

