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NOUNS: TOP 100 

1.    time zaman 

2.    year yıl 

3.    people insanlar 

4.    way yol / yöntem 

5.    day gün 

6.    man adam 

7.    thing şey 

8.    woman kadın 

9.    life hayat 

10.    child çocuk 

11.    world dünya 

12.    school okul 

13.    state devlet / durum 

14.    family aile 

15.    student öğrenci 

16.    group grup 

17.    country ülke 

18.    problem sorun, problem 

19.    hand el 

20.    part kısım, taraf 

21.    place yer 

22.    case durum, vaka 

23.    week hafta 

24.    company şirket 

25.    system sistem 

26.    program program 

27.    question soru 

28.    work iş 

29.    government hükümet 

30.    number sayı 

31.    night gece 

32.    point nokta, yer 

33.    home ev 

34.    water su 

35.    room oda 

36.    mother anne 

37.    area bölge 

38.    money para 

39.    story hikaye 

40.    fact gerçek 

41.    month ay 

42.    lot yığın 

43.    right sağ / hak 

44.    study araştırma 

45.    book kitap 

46.    eye göz 

47.    job iş, meslek 

48.    word kelime 

49.    business iş, işletme 

50.    issue mesele 

51.    side taraf 

52.    kind tür 

53.    head kafa 

54.    house ev 

55.    service hizmet, servis 

56.    friend arkadaş 

57.    father baba 

58.    power güç / enerji 

59.    hour saat 

60.    game oyun 

61.    line hat, çizgi / kuyruk 

62.    end son 

63.    member üye 

64.    law hukuk / kanun 

65.    car araba 

66.    city şehir 

67.    community topluluk 

68.    name ad 
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69.    president başkan 

70.    team ekip, takım 

71.    minute dakika 

72.    idea fikir 

73.    kid çocuk 

74.    body vücut, beden 

75.    information bilgi 

76.    back arka / sırt 

77.    parent ebeveyn 

78.    face ön / yüz 

79.    others diğerleri 

80.    level seviye 

81.    office ofis / devlet dairesi 

82.    door kapı 

83.    health sağlık 

84.    person kişi 

85.    art sanat / resim 

86.    war savaş 

87.    history tarih 

88.    party parti / siyasi parti 

89.    result sonuç 

90.    change değişim 

91.    morning sabah 

92.    reason sebep 

93.    research araştırma 

94.    girl kız 

95.    guy oğlan 

96.    moment an 

97.    air hava 

98.    teacher öğretmen 

99.    force güç 

100.   education eğitim 

 

 

 

VERBS: TOP 100 

1.    be olmak 

2.    have sahip olmak 

3.    do yapmak 

4.    say söylemek 

5.    go gitmek 

6.    can yapabilmek 

7.    get almak / dönüşmek 

8.    would yapabilmek (rica / hayal) 

9.    make yapmak 

10.    know bilmek 

11.    will -ecek 

12.    think düşünmek 

13.    take almak, edinmek 

14.    see görmek / buluşmak  

15.    come gelmek 

16.    could yapabilmek (yetenek / rica) 

17.    want istemek 

18.    look bakmak 

19.    use kullanmak 

20.    find bulmak 

21.    give vermek 

22.    tell söylemek / emretmek 

23.    work çalışmak 

24.    may yapabilmek (izin / ihtimal) 

25.    should -malı (tavsiye / beklenti) 

26.    call aramak / çağırmak 

27.    try denemek, çabalamak 

28.    ask sormak / rica etmek 

29.    need ihtiyaç duymak 

30.    feel hissetmek 

31.    become olmak, dönüşmek 

32.    leave ayrılmak 

33.    put koymak, yerleştirmek 
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34.    mean anlamına gelmek 

35.    keep elinde tutmak / devam et- 

36.    let izin vermek 

37.    begin başlamak 

38.    seem görünmek 

39.    help yardım etmek 

40.    talk konuşmak 

41.    turn dönmek 

42.    start başlamak 

43.    might yapabilmek (ihtimal) 

44.    show göstermek 

45.    hear duymak 

46.    play oynamak 

47.    run koşmak 

48.    move hareket etmek / taşınmak 

49.    like sevmek 

50.    live yaşamak 

51.    believe inanmak 

52.    hold (elinde) tutmak 

53.    bring getirmek 

54.    happen olmak 

55.    must yapmalı (zorunluluk) 

56.    write yazmak 

57.    provide sağlamak 

58.    sit oturmak 

59.    stand (ayakta) durmak 

60.    lose kaybetmek 

61.    pay ödemek 

62.    meet buluşmak / tanışmak 

63.    include içermek, kapsamak 

64.    continue devam etmek 

65.    set ayarlamak / kurmak 

66.    learn öğrenmek 

67.    change değişmek 

68.    lead liderlik etmek 

69.    understand anlamak 

70.    watch izlemek 

71.    follow takip etmek 

72.    stop durmak 

73.    create yaratmak 

74.    speak konuşmak 

75.    read okumak 

76.    allow izin vermek 

77.    add eklemek 

78.    spend (para / zaman) harcamak 

79.    grow büyümek 

80.    open açmak 

81.    walk yürümek 

82.    win kazanmak 

83.    offer teklif etmek 

84.    remember hatırlamak 

85.    love sevmek 

86.    consider düşünmek 

87.    appear görümek 

88.    buy satın almak 

89.    wait beklemek 

90.    serve hizmet etmek 

91.    die ölmek 

92.    send göndermek 

93.    expect beklemek, ummak 

94.    build inşa etmek 

95.    stay kalmak 

96.    fall düşmek / azalmak 

97.    cut kesmek / azaltmak 

98.    reach ulaşmak, erişmek 

99.    kill öldürmek 

100.   remain kalmak, durumunu korumak 
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ADJECTIVES: TOP 100 

1.       other diğer 

2.    new yeni 

3.    good iyi 

4.    high yüksek 

5.    old eski 

6.    great büyük / harika 

7.    big büyük 

8.    American Amerikalı 

9.   small küçük 

10.    large büyük, geniş 

11.    national ulusal 

12.    young genç 

13.    different farklı 

14.    black siyah 

15.    long uzun 

16.    little az 

17.    important önemli 

18.    political siyasi 

19.    bad kötü 

20.    white beyaz 

21.    real gerçek 

22.    best en iyi 

23.    right haklı 

24.    social toplumsal, sosyal 

25.    only sadece, yalnızca 

26.    public kamusal 

27.    sure emin 

28.    low düşük 

29.    early erken 

30.    able kabiliyetli 

31.    human insana özgü 

32.    local yerel 

33.    late geç 

34.    hard sert / zor 

35.    major büyük, önemli, önde gelen 

36.    better daha iyi 

37.    economic ekonomik 

38.    strong güçlü 

39.    possible mümkün 

40.    whole bütün, tam 

41.    free özgür, serbest / bedava 

42.    military askeri 

43.    true doğru, gerçek 

44.    federal federal 

45.    international uluslar arası 

46.    full dolu 

47.    special özel 

48.    easy kolay 

49.    clear temiz / açık 

50.    recent yeni, yakın zamandaki 

51.    certain kesin / emin 

52.    personal kişisel 

53.    open açık 

54.    red kırmızı 

55.    difficult zor 

56.    available mevcut, erişilebilir 

57.    likely mümkün, olası 

58.    short kısa / yetersiz 

59.    single tek / bekar 

60.    medical tıbbi 

61.    current şu anki, mevcut 

62.    wrong yanlış, hatalı 

63.    private özel 

64.    past eski, geçmiş 

65.    foreign yabancı 

66.    fine iyi 

67.    common yaygın / ortak 

68.    poor fakir / kötü 
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69.    natural doğal 

70.    significant önemli 

71.    similar benzer 

72.    hot sıcak / acı 

73.    dead ölü 

74.    central merkezi 

75.    happy mutlu 

76.    serious ciddi 

77.    ready hazır 

78.    simple basit 

79.    left sol 

80.    physical fiziksel 

81.    general genel 

82.    environmental çevresel 

83.    financial finansal, mali 

84.    blue mavi / hüzünlü 

85.    democratic demokratik 

86.    dark karanlık / matemli 

87.    various çeşitli 

88.    entire tam, bütün 

89.    close kapalı / yakın 

90.    legal yasal 

91.    religious dini 

92.    cold soğuk 

93.    final son 

94.    main ana 

95.    green yeşil / çevre dostu 

96.    nice hoş 

97.    huge büyük, devasa 

98.    popular popüler 

99.    traditional geleneksel 

100.   cultural kültürel 

 

 

 

ADVERBS: TOP 100 

1.  up  yukarı 

2.    so çok 

3.    out dışarı 

4.    just yalnızca 

5.    now şimdi 

6.    how nasıl 

7.    then daha sonra 

8.    more daha çok 

9.    also ayrıca 

10.    here buraya / burada 

11.    well iyi 

12.    only sadece, yalnızca 

13.    very çok 

14.    even hatta 

15.    back geri 

16.    there orada / oraya 

17.    down aşağı 

18.    still hala 

19.    in içine 

20.    as kadar 

21.    to -e 

22.    when -dığı zaman 

23.    never hiç, asla 

24.    really gerçekten 

25.    most en çok 

26.    on -e 

27.    why neden 

28.    about yakınında, civarında 

29.    over üzerine, tekrar 

30.    again tekrar 

31.    where nereye / nerede 

32.    right sağ tarafa 

33.    off dışarı 
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34.    always her zaman 

35.    today bugün 

36.    all hepsi 

37.    far çok 

38.    long uzun zaman boyunca 

39.    away uzağa 

40.    yet daha, henüz 

41.    often sık sık 

42.    ever hiç 

43.    however ne kadar (çok / uzun v.b.) 

44.    almost neredeyse, yaklaşık 

45.    later daha sonra 

46.    much çok 

47.    once bir kez 

48.    least en az 

49.    ago önce 

50.    together birlikte 

51.    around yaklaşık / çevresine 

52.    already çoktan, halihazırda 

53.    enough yeterince 

54.    both ikisi de 

55.    maybe belki 

56.    actually aslında 

57.    probably büyük ihtimalle 

58.    home evde 

59.    of course elbette 

60.    perhaps belki de 

61.    little az 

62.    else başka 

63.    sometimes bazen 

64.    finally son olarak / nihayet 

65.    less daha az 

66.    better daha iyi 

67.    early erken 

68.    especially özellikle 

69.    either … de (değil) 

70.    quite biraz 

71.    simply yalnızca / basitçe 

72.    nearly neredeyse, yaklaşık 

73.    soon yakında, çabucak 

74.    certainly kesinlikle, elbette 

75.    quickly çabucak 

76.    no hiç 

77.    recently son zamanlarda 

78.    before daha önce 

79.    usually genellikle 

80.    thus böylece 

81.    exactly tam olarak 

82.    hard zorla, büyük gayretle 

83.    particularly özellikle 

84.    pretty oldukça 

85.    forward ileri 

86.    ok  (okay) iyi 

87.    clearly açıkça 

88.    indeed aslında 

89.    rather oldukça 

90.    that o kadar 

91.    tonight bu gece 

92.    close yakınına 

93.    suddenly aniden 

94.    best en iyi 

95.    instead yerine 

96.    ahead öteye / devam 

97.    fast hızlı 

98.    alone tek başına 

99.    eventually en sonunda 

100.   directly doğrudan 
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PREPOSITIONS: TOP 50 

1. about hakkında / civarında 

2. above üzerinde, yukarısında 

3. across karşı tarafında 

4. after -den sonra 

5. against -e karşı 

6. along boyunca 

7. among arasında 

8. around çevresinde / civarında 

9. at -de 

10. before -den önce 

11. behind arkasında 

12. below aşağısında 

13. beneath altında 

14. beside yanında 

15. besides yanı sıra 

16. between arasında 

17. beyond ötesinde 

18. but dışında, hariç 

19. by yanında / aracılığıyla 

20. down aşağısında 

21. during esnasında 

22. except hariç 

23. for için 

24. from -den 

25. in -de 

26. inside içerisinde 

27. into içerisine 

28. like gibi 

29. near yakınında 

30. of -nın 

31. off -den uzakta 

32. on üzerinde 

33. onto üzerine 

34. opposite karşısında 

35. out of dışına / arasında 

36. outside dışında 

37. over üzerine 

38. past -den ötede 

39. since -den beri 

40. through içinden / aracılığıyla  

41. to -e 

42. toward -e doğru 

43. under altında 

44. underneath altında 

45. until -e kadar 

46. up yukarıya 

47. upon üzerine / ardından 

48. with ile (birlikte) 

49. within içerisinde 

50. without -sız / -madan 
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CONJUNCTIONS: TOP 25 

1. and ve 

2. that ki, -dığı (NC) / -en (RC) 

3. but ama 

4. or ya da 

5. as -iken / -dığı için, çünkü 

6. if eğer, -se / -ıp -madığı (NC) 

7. when -dığı zaman 

8. than -den 

9. because -dığı için, çünkü 

10. while -iken / -e karşılık 

11. where nereye (NC) / -dığı yerde (RC) 

12. after -den sonra 

13. so bu yüzden, dolayısıyla 

14. though -e rağmen 

15. since -den beri / -dığı için, çünkü 

16. until -e kadar 

17. whether -ıp -madığı 

18. before -den önce 

19. although -e rağmen 

20. nor … da değil 

21. like gibi 

22. once -dığı zaman 

23. unless -mezse, -madıkça 

24. now that artık -dığı için 

25. except (for) … hariç 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRONOUNS: TOP 25 

1.  it o / onu- ona 

2.  I ben 

3.  you sen / seni- sana 

4.  he o 

5.  they onlar 

6.  we biz 

7.  she o 

8.  who kim / -en (RC) 

9.  them onları- onlara 

10.  me beni- bana 

11.  him onu- ona 

12.  one bir / biri 

13.  her onun / onu- ona 

14.  us bizi- bize 

15.  something bir şey 

16.  nothing hiçbir şey 

17.  anything hiçbir şey (-) / her şey (+) 

18.  himself kendi başına 

19.  everything her şey 

20.  someone birisi 

21.  themselves kendi kendilerine 

22.  everyone herkes 

23.  itself kendi kendine 

24.  anyone hiç kimse (-) / herkes (+) 

25.  myself kendi kendime 
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PHRASAL VERBS: TOP 25 

1. add up eklemek, toplamak 

2. blow up patlatmak, havaya uçurmak 

3. bring up (çocuk) büyütmek / konu açmak 

4. call off iptal etmek 

5. carry on devam etmek 

6. come across karşılaşmak 

7. come up with fikir-çözüm üretmek 

8. carry out gerçekleştirmek 

9. get along / on iyi geçinmek 

10. set up kurmak 

11. get over (hastalık- problem) atlatmak 

12. give up vazgeçmek, bırakmak 

13. go on devam etmek 

14. point out belirtmek 

15. look after birine- bir şeye bakmak 

16. look forward to dört gözle beklemek 

17. look up sözlükte-ansiklopedide aramak 

18. make out anlamak 

19. work out problem çözmek 

20. rely on güvenmek / ihtiyaç duymak 

21. put down yazıya dökmek, not almak 

22. put off ertelemek 

23. put up with sabretmek 

24. bring about sebep olmak 

25. watch out dikkat etmek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACADEMIC WORDS: TOP 100 

1.  access (v/n) erişmek / erişim 

2.  achieve (v) başarmak 

3.  adequate (adj) yeterli 

4.  alter (v) değiştirmek 

5.  analyse (v) analiz etmek, çözümlemek 

6.  apparent (adj) görünür, belirgin 

7.  approach (v/n) yaklaşmak / yaklaşım 

8.  appropriate (adj) uygun 

9.  assess (v) değerlendirmek 

10.  assume (v) varsaymak 

11.  authority (n) yetkili 

12.  benefit (v/n) faydalanmak / fayda 

13.  complex (adj) karmaşık 

14.  concentrate (v) odaklanmak 

15.  concept (n) kavram 

16.  conclude (v) sonuç çıkarmak 

17.  conduct (v) araştırma v.b. yönetmek 

18.  consequence (n) sonuç 

19.  considerable (adj) önemli miktarda 

20.  consist (v) içermek 

21.  constitute (v) oluşturmak 

22.  consume (v) tüketmek 

23.  context (n) durum 

24.  contribute (v) katkıda bulunmak 

25.  data (n) veri 

26.  define (v) tanımlamak 

27.  demonstrate (v) göstermek 

28.  derive (v) -den türemek 

29.  distinct (adj) farklı, çeşitli 

30.  distribute (v) dağıtmak, yaymak 

31.  domestic (adj) evcil / yerel 

32.  emerge (v) ortaya çıkmak 

33.  enable (v) mümkün kılmak 



VITAL WORDS: the TOP 625 WORDS by PART OF SPEECH by Ertan METİN 
 

                                 © Ertan Metin  
10 

34.  establish (v) kurmak 

35.  estimate (v/n) tahmin etmek / tahmin 

36.  evaluate (v) değerlendirmek 

37.  evidence (n) kanıt 

38.  expand (v) genişletmek, yaymak 

39.  export (v/n) ihraç etmek / ihracat 

40.  factor (n) faktör, etmen 

41.  feature (n) özellik 

42.  finance (n) finans 

43.  focus (v/n) odaklanmak / odak noktası 

44.  function (v/n) işlev göstermek / işlev 

45.  fundamental (adj) temel, esas, ana 

46.  goal (n) amaç, hedef 

47.  identify (v) belirlemek, saptamak 

48.  immigrate (v) göç etmek 

49.  impact (n) etki 

50.  income (n) gelir 

51.  indicate (v) göstermek, belirtmek 

52.  individual (n) birey 

53.  initial (adj) ilk 

54.  interact (v) etkileşime girmek 

55.  invest (v) yatırım yapmak 

56.  investigate (v) araştırmak 

57.  involve (v) içermek, kapsamak 

58.  labour (n) iş, emek 

59.  legislate (v) kanun çıkarmak 

60.  maintain (v) korumak / iddia etmek 

61.  medical (adj) tıbbi 

62.  method (n) yöntem 

63.  minor (adj) küçük, önemsiz 

64.  obtain (v) almak, edinmek 

65.  obvious (adj) açık, belirgin 

66.  occur (v) gerçekleşmek 

67.  outcome (n) sonuç, ürün 

68.  participate (v) katılmak, yer almak 

69.  perceive (v) algılamak, … olarak görmek 

70.  percent (n) yüzde 

71.  period (n) dönem, çağ, devir 

72.  phase (n) safha, evre, aşama 

73.  physical (adj) fiziksel 

74.  predict (v) tahmin etmek 

75.  previous (adj) önceki, eski 

76.  principle (n) ilke, prensip / (adj) başlıca 

77.  promote (v) yaygınlaştırmak 

78.  publish (v) yayınlamak 

79.  purchase (v/n) satın almak / satın alım 

80.  range (v/n) aralıkta bulunmak / aralık 

81.  react (v) tepki göstermek 

82.  regime (n) rejim, sistem 

83.  region (n) bölge 

84.  relevant (adj) ilgili 

85.  rely (v) -e güvenmek, -e dayanmak 

86.  resource (n) kaynak 

87.  role (n) görev, rol 

88.  security (n) güvenlik 

89.  seek (v) istemek 

90.  significant (adj) önemli 

91.  source (n) kaynak 

92.  status (n) durum, statü 

93.  structure (n) yapı 

94.  sufficient (adj) yeterli 

95.  survey (v/n) araştırmak / araştırma 

96.  theory (n) teori, kuram 

97.  valid (adj) geçerli 

98.  vary (v) farklılık göstermek 

99.  decline (v/n) çökmek / çöküş 

100.  stable (adj) stabil, istikrarlı 

 


