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Giriş 
Arapçada kelime bilgisi, dil bilgisinden çok daha önemli bir yere sahip olup, etkili 
iletişimin kilit noktasıdır.  

Eğer cümle yapısına yerleştirecek doğru kelimeyi bilmiyorsanız, dil bilgisi bilginizin 
size bir faydası olmayacaktır. Örneğin, elinizde 'istiyorum' veya 'var mı?' dil bilgisi 
kalıplarıyla bir dükkâna girebilirsiniz, fakat almak istediğiniz şey için kullanılan 
kelimeyi bilmiyorsanız, muhtemelen dükkândan eli boş bir şekilde ayrılırsınız. 
Diğer taraftan, aynı dükkâna girip sadece 'şeker' demeniz durumunda, yüksek 
ihtimalle istediğiniz şeyi alacaksınız demektir.  

Ve geniş bir kelime dağarcığına sahip olmadan, başkalarının ne konuştuğunu 
anlamanız çok zor. Konuşma Arapçası, bir yabancının kulağına sadece anlamsız 
sözler olarak gelecektir. Ama, duyduğunuz şeylerin çoğunu anlamaya 
başladığınızda, mucizevi bir şey olur. Duyduğunuz şeyler idare edilebilir hale gelir, 
anladığınız kelimeleri kullanarak bağlamsal bir anlam gelişir ve buna bağlı 
bilmediğiniz kelimeleri de öğrenerek Arapçada hızlı bir gelişme gösterebilirsiniz. 

Bu nedenle en kısa sürede bir kelime haznesi geliştirmeniz çok önemlidir. Bu 
açıdan Mısır Arapçası Kelime Kılavuzu oldukça faydalıdır. Kullanışlı kelimeleri ve 
ifadeleri konulara ayırarak mantıklı bir akış içerisinde vererek, kelime öğrenmeye 
faydalı zihinsel bağlantılar desteklenmektedir. Sayfa düzeni sayesinde, sütunlara 
ayrılmış İngilizce çevirisi, fonetik yazımı ve Arapça yazılışı sütunlarını kapatarak 
kendinizi test edebilirsiniz. 

www.lingualism/mas sitesinden ücretsiz olarak indirilebilen yardımcı MP3ler 
öğrenme sürecinin paha biçilmez bir kısmını oluşturur. Size bir ana dil 
konuşmacısının telaffuzunu, inişlerini ve çıkışlarını, tonlamasını ve ritmini duyma 
fırsatını sunar. Ek çalışma materyalleri (Anki dijital öğrenme kartları, e-kitap) 
sitemizde ayrıca bulunmaktadır ve daha hızlı bir kelime öğrenimi için daha güçlü 
araçları hizmetinize sunar.  

Her ne kadar çok önemli olsa da, kelime bilgisi bir dili öğrenirken bütün sürecin 
bir kısmını oluşturur. Mısır Arapçası Kelime Kılavuzu kelime bilginizi geliştirmek 
için ideal bir yardımcı kaynaktır. Ancak, tek başına gerçekleştirilecek bir ders 
değildir. Mısır Arapçası kursuna gidiyor, gitmeyi planlıyor olduğunuz 
düşünülmektedir. Veya, Arapçanın başka bir lehçesini veya Modern Standart 
Arapça öğreniyor olup Mısır Arapçası hakkında daha fazla şey öğrenmek ve bu 
kendine has güzel lehçe ile kulaklarınızın pasını silmek istiyor olabilirsiniz.  sa
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Yazar Mido Ali, Mostafa Said ve Mostafa El-Kassar'a bu kitabın otantik Mısır 
Arapçası çevirilerini sağladıkları için, Lilia Khackroum ve Patrick Baggett'e metnin 
yazım hatalarını denetledikleri için, Hilal Ay'a metnin Türkçe düzenlemesini ve 
çevirisini yaptığı için ve Kahire'deki Cameleons Group'a MP3'leri kaydettikleri için 
teşekkür ediyor.   

 

 
Yardımcı MP3ler ücretsiz bir şekilde aşağıdaki linkten indirilebilir:  

www.lingualism.com/mas 
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Bu Kitap Nasıl Kullanılır 
Mısır Arapçası Kelime Kılavuzu, her biri farklı bir konuya ayrılmış 57 tematik 
bölümden oluşur. Her bölüm dizin ve MP3 referanslarını kolaylaştırmak için 
numaralandırılmıştır 

Bölümleri ve bireysel kelime öğelerini herhangi bir sırada inceleyebilir veya kitap 
aracılığıyla sistematik olarak çalışabilirsiniz. Kitabı kullanırken altınız çizmeniz, 
işaretlemeler yapmanız tavsiye edilir. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca son 
bölümden sonra başka kaynaklardan öğrendiğiniz daha fazla kelimeleri 
ekleyebilmeniz için bir defter bölümü de bulunmakta. 

Birçok kelime, mantıksal olarak birden fazla konuya ait olabilir. Kimi kelimelere 
birden fazla konuda yer verilmiş olsa da, genellikle tekrardan kaçınmak için bir kez 
yer verilmiştir. Örneğin 'Hayvanlar' bölümünde inek veya at gibi çiftlik 
hayvanlarını bulamayabilirsiniz. Bunun nedeni de bu hayvanların 'Tarım' 
bölümünde yer alıyor olmalarıdır. Bu her zaman anlaşılması kolay olmayabilir, bu 
nedenle de, kitabın arkasında, bir kelimenin yer aldığı bölümün veya bölümlerin 
numarasına ait referansla birlikte alfabetik olarak düzenlenmiş İngilizce 
kelimelerden oluşan bir dizin yer almaktadır. 

• İsimler ve sıfatlar düzensiz çoğul haldeyken, çoğul hal parantez içinde 
gösterilmiştir. 

• Eğer bir isim ikili veya çoğul halinde listelendi ise [çoğ.] ile gösterilmiştir. 
هـ •  ile biten bir isim dişil iken هـ  ile biten bir isim erildir. Bu kurala 

uymayan isimlerin cinsiyeti dişil için [diş.] eril için [er.] olarak 
gösterilmiştir.  

• [er.] ile işaretlenmiş olanlar hariç tüm ülkeler ve tüm şehirler dişildir. 
Şehirler ve ülkelerin [diş.] olarak işaretlenmediğini unutmayınız. 

• Dişil versiyonu هـ  eklenerek yapılabilecek insana ait eril isimler 
listelenmiştir. Örneğin سِّردُم  mudárris erkek öğretmenken, kadın 
öğretmen هسِّردُم  mudarrísa olmaktadır.  

• Paralellik ve basitleştirme adına ifadelerde eril tekil form kullanılmıştır. 
Dişil veya çoğul versiyonlarını bulmak için Arapça bilginizi kullanmanız 
gerekmektedir. 

• Kimi isimler topluluk adı olarak sınıflandırılmaktadır. Sayfa 60'ta topluluk 
isimlerinin kullanımına dair bir açıklama bulabilirsiniz.  

• Bazı sıfatlar değişmez ve [değişmez] olarak işaretlenmiştir. Bunların dişil 
veya çoğul formları yoktur.  sa
m
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• Her fiil basit formunda (en basit formu hiçbir ek almamış halidir) yani 
eril tekil geçmiş zaman şeklindedir, 'yaptı' gibi, ancak Türkçe çevirisinde 
standart formunda yani 'yapmak' şeklinde kullanılmıştır. Bir fiili cümlede 
kullanabilmeniz için, çekimlemeniz gerekmektedir.    

• Her fiilden sonra küçük kare parantezler vardır. Bunlar da herhangi bir 
fiilin Mısır Arapçası için fiil çekim tablosunu gösteren Egyptian Colloquial 
Arabic Verbs kitabındaki ilgili tabloya referans numarasını içerir. 

• Arapça yazılar Mısırlılar tarafından kullanılan genel yazım kurallarına 
göre yazılmıştır. Özellikle son هـ  ve ىـ  'deki noktalar yazılmamıştır. 

• Tabu veya Kaba olan birkaç kelime hassas doğası gereği MP3'lerde 
bulunmamaktadır. Bunlar yıldız işareti (*) ile gösterilmiştir. 
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Telaffuz 
Mısır Arapçası resmi bir statüsü veya yazım kuralların olmadığı bir konuşma 
lehçesidir. Mısırlılar genellikle Mısır Arapçası telaffuzuna uydurmak amacıyla bir 
kısım değişiklikler yapıp, Modern Standart Arapçadan yazım uzlaşmaları ödünç 
almaya meyillidir. Ancak Arapça yazımı Mısır Arapçası telaffuzunu ve özellikle ek 
aldığındaki değişimleri göstermekte yetersizdir. (Bu ses değişimlerini görebilmek 
için, Egyptian Colloquial Arabic Verbs kitabına bakınız.) Arapça yazıya aşina olsanız 
bile, kelimelerin veya ifadelerin tam doğru telaffuzuna karar verebilmek için 
sesbirimsel çevriyazısını dikkatlice incelemeniz tavsiye edilir. 
 
Ünsüzler 
 

Aşağıdaki sesler Türkçede de mevcut olduğu için öğrenenlere bir zorluk teşkil 
etmezler: 
   örnekler 
b ب [b] boya kelimesindeki gibi bána ىنب  (inşa etmek) 

d د [d̪] ada dáras سرد  (çalışmak) 

f ف [f] fırın fāz زاف  (kazanmak) 

g ج [g] gaz gíri ىرِج  (koşmak) 

h ه [h] hava hágam مجه  (saldırmak) 

k ك [k] kedi kal لك  (yemek) 

l ل [l] gel líbis سِبِل  (giymek) 

m م [m] masa māt  تام  (ölmek) 

n ن [n] ön nísi ىسن  (unutmak) 

r ر [r] rüzgâr ráma ىَمر  (atmak) 

s ث س  [s] masa sāb باس  (terk etmek) 

š ش [ʃ] şirin šakk ّكش  (şüphe etmek) 

t ت [t]̪ tenis taff ّفت  (tükürmek) 

y ي [j] iyi yíktib بِتْكِي  (yazıyor) 

z ذ ز  [z] göz zār راز  (ziyaret etmek) 

ž ج [ʒ] jandarma; genelde yabancı dilden 
alınmış kelimelerde kullanılır ve 
bazen ج [g]'den ayırmak için چ 
şeklinde yazılır. 

žim ميچ  (spor merkezi) 

p پ [p] paket; yabancı dilden alınmış 
kelimelerde bulunur, fakat birçok 
konuşmacı tarafından sırasıyla [b] 
olarak da telaffuz edilebilir 

seven ap پا نڤس  (7 Up) sa
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Aşağıdaki seslerin Türkçede bir karşılığı yoktur ve özel dikkat gerektirir. Ancak, 
bazıları diğer dillerde var olduğu için aşina olabilirsiniz. 
 
L ل [ɫ] İngilizcedeki yell gibi koyu ve kalın; 

sadece l kelimesinde bulunur. 
aLLāh هللا  (Allah) 

ɣ غ [ɣ] Fransızcasındaki Paris gırtlak r sesi 
veya Almancadaki rot gibi 

ɣāb باغ  (yok olmak) 

x خ [x] Almancadaki doch veya 
İspanyolcadaki rojo gibi 

xad دخ  (almak) 

q ق [q] k gibi ama daha geriden, neredeyse 
boğazdan, dil küçük dile değerek 

qād داق  (sürmek) 

ɧ ح [ħ] güçlü ve nefesli bir h, bir pencereye 
hohlamak istermiş gibi 

ɧáfar رفح  (kazmak) 

 titreşimli gırtlak ünsüzü, suyun [ʕ] ع 3
altında ağzınızı açmış, boğulmamak 
için boğazınızı büzmüş ve tuttuğunuz 
nefesi verip iç çekermiş gibi 

3írif فِرِع  (bilmek) 

ʔ ق ء  [ʔ] titreşimsiz bir gırtlak ünsüzü, 
yukarıdaki 3'da olduğu gibi fakat ufak, 
titreşimsiz iç çekme; veya daha 
basitçe, uh-oh'daki ünlüleri ayırırkenki 
büzme gibi 

ʔíbil لِبِق  (kabul etmek) 

ʔá3lan نلْعأ  (duyurmak) 

v ڤ İngilizcedeki save gibi; yabancı dilden 
alınmış kelimelerde bulunur, fakat 
birçok konuşmacı tarafından sırasıyla 
[f] olarak da telaffuz edilebilir 

seven ap پا نڤس  (7 Up) 

w و [w] İngilizcede olduğu gibi wárra ىَّرَو  (göstermek) 

    
Aşağıdaki seslerin Türkçede karşılıkları yoktur fakat vurgulu versiyonları aşina 
seslerdir. Vurgulu bir ses dilinizi gırtlağınıza doğru çekip, dilin kenarlarını açıp, 
dilin her iki tarafını da ısırmak istermiş gibi yapıp ciğerlerden havaya iyi bir puf 
çıkararak oluşur. 
    
ɖ ض [dˁ] vurgulu d ɖárab برض  (vurmak) 

ʂ ص [sˁ] vurgulu s ʂamm ّمص  (ezberlemek) 

ʈ ط [tˁ] vurgulu t ʈáwa ىَوَط  (katlamak) 

ʐ ظ [zˁ] vurgulu z ʐann ّنظ  (inanmak) 
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Ünlüler 
   örnekler 
a َـ [æ] İngilizcedeki cat gibi  

(Türkçedekinden biraz daha çene 
aşağı çekilerek); [a] ɧ veya 3 ile aynı 
hecede ise Türkçedeki gibi; genelde 
q, ɖ, ʂ, ʈ, ʐ, veya (çoğu durumda) r 
ile aynı kelimede ise [ɑ] â gibidir 
(ama daha kısa)  

kátab بتك  (yazmak) 

ɧámla َىلْماح  (dolduracağım) 

mabá3š شْعابم  (satmadı) 

ɖárab برض  (vurmak) 

ɣáʂab بصغ  (zorlamak) 
 

ā اَـ  [æ:] / [a:] / [ɑ:] yukarıdaki a gibi 
ama daha uzun 

nām مان  (uyumak) 

gā3 عاج  (acıkmak) 

qād  داق  (sürmek) 

ē يَـ  [e:] eğ gibi malēt  تيلم (doldurdum) 
ə  [ə] birden fazla ünsüzün yanyana 

gelmesi durumunda kullanılır. 
İngilizcedeki ticket gibi 

kúntə hína انه تنك  (I was here) 

i ِـ [ɪ] İngilizcedeki kid gibi; [ɛ] ɧ veya 3 
ile aynı hecede olunca Türkçedeki e 
gibi; [ɯ] q, ɖ, ʂ, ʈ, veya ʐ ile aynı 
kelimede olunca ı gibi 

 
3ílim ملع  (know) 

biyíɧsib  بسحيب  (he calculates) 

itʐāhir رهاظتا  (protest) 

ī يِـ  [i:] iğ gibi; [ɛ:] ve [ɨ:] yukarıdaki i ile 
beraber (ama daha uzun) 

biygīb بيجيب  (he brings) 

biybī3 عيبيب  (he sells) 

3āqib بقاع  (punish) 

ō وُـ  [o:] oğ gibi nōm مْوَن  (sleep) 

u ُـ [ʊ] İngilizcedeki book gibi; [o] ɧ 
veya 3 ile aynı hecede olduğunda o 
gibi 

yúʈlub  بلطي  (he orders) 

inbā3u اوعابنا  (they sold) 
 

ū وُـ  [u:] uğ gibi; [o:] ɧ veya 3 ile aynı 
hecede olunca Türkçedeki oğ gibi 

bitšūf فوشتب  (you see) 

manba3ūš شوعابنام  (they didn’t 

sell) 
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1 Hayat ve Ölüm 
 

hayat, yaşam ɧáya, ɧayāʔ هايَح 

yaşamak 3āš [1h2] شاع 

Dünyanın annesi olan 
Mısır’da yaşıyorum. 

ána 3āyiš fi maȿr, umm 
iddúnya. 

 ُّما ْرصم ىف شِياع انا

 .اْينُّدلا

Yaşasın Kral! yi3īš ilmálik! كِلملا شيعِي! 

hayatta 
bi-lɧáya 
3āyiš 

 هايَحلاِب

 شِياع

   

doğurmak wílid [1s5] ِدلِو 

doğmak itwálad [7s1] دلَْوِتا 

doğum wilāda هدالِو 

yeni doğan bebek mawlūd (mawalīd) ديلَوَم( دولْوَم( 

bebek 

nūnu (nunuhāt) 
bībi (bibihāt) 
3áyyil ȿuɣáyyar 

(3iyāl ȿuɣār) 

 )تاهونون( ونون

 )تاهيبيب( ىبيب

 )راغُص لايِع( Pّغُص لِّيع

(hala anne sütüyle 

beslenen) bebek raɖī3 (rúɖa3) عضُر( عيضر( 

emzirilmek ríɖi3 [1s4] عِضِر 

emzirmek ráɖɖa3 [2s2] عّضر 

küçük çocuk 
ʈiflə ȿ(u)ɣáyyar (aʈfāl 

ȿuɣār) غُص لْفِطPّ )راغُص لافْطا( 

bebek bezi ɧafāɖa هضافح 

   

çocuk (0-17 yaş) 
3áyyil (3iyāl) 
ʈifl (aʈfāl) 

 )لايِع( لِّيع

sa )لافْطا( لْفِط
m
pl
e



2 | Mısır Arapçası Kelime Kılavuzu 

uslu 
mitrábbi 
muʔáddab 

 Yّْرتِم

 بّدؤُم

yaramaz, haylaz šáʔi (ašʔíya) ايِقْشا( ىقش( 

çocukça, çocuksu 3áyyil (fi taȿarrufātu) ُهتافُّرصت ىف( لِّيع( 

olgun sābiʔ sínnu هُّنِس قِباس 

Aşağıda erkek ve kız çocuk için listelenen ikinci kelimeler birçok bağlamda 
aşağılayıcı olarak kabul edilebilir. Sadece ilk (standart) kelimeleri kullanmanız 
tavsiye edilir. 

erkek çocuk wálad, wād (awlād, wilād) دالِو ،دالَْوا( داو ،دلَو( 

kız çocuk 
bint [diş.], bitt [diş.] 

(banāt) تانب( ّتِب ،تْنِب( 

ergen, genç murāhiq قِهارم 

büyümek, yaşlanmak kíbir [1s4] ِربِك 

   

insan, kişi šaxȿ (ašxāȿ) صاخْشا( صْخش( 

insanlar nās [f. or pl.] سان 

genç adam šabb (šubbān) ناّبُش( ّباش( 

genç kadın šábba هّباش 

erkek, adam rāgil (rigāla) هلاجِر( لِجار( 

kadın sitt [diş.] ّتِس 

yetişkin bāliɣ غِلاب 

yetişkinler kubār [çoğ.] رابُك 

genç insanlar, gençlik šabāb [top.] بابش 

genç ȿuɣáyyar (ȿuɣār) غُصPّ )راغُص( 

Arapçada “orta yaşlı” tabiri için ortak bir eşdeğer yoktur. Bunun yerine, birinin 
‘kırklı / ellili / altmışlı’ yaşlarda olduğu söylenebilir. 

elli yaşlarında, orta yaşlı 
fi -lxamsiniyāt (min 

il3úmr) رْمُعلا نِم( تايِنيسْمخلا ىف( sa
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yaşlı, ihtiyar 
kibīr (kubār) fi -ssinn 
3agūz (3awagīz) 

 ّنِّسلا ىف )رابُك( Pبِك

 )زيجاوَع( زوجع

yaşlı adam 
rāgil 3agūz 
rāgil kibīr 

 زوجع لِجار

 Pبِك لِجار

yaşlı kadın 
sittə 3agūza 
sittə k(i)bīra 

 هزوجع ّتِس

 هPبِك ّتِس

yaşlanmak 3ággiz [2s1] زِّجع 

Herkes yaşlanır. kull innās bit3ággiz. زِّجْعتِب ساّنلا ُّلك. 

   

çocukluk ʈufūla هلوفُط 

çocukluğunda fi ʈ(u)fúltu ُهْتلوُفط ىف 

ergenlik murāhaqa هقهارُم 

gençlik šabāb بابش 

gençliğinde fi šabābu ُهبابش ىف 

ileri yaş sinnə k(i)bīr بِك ّنِسP 

   

doğum günü 3īd milād داليم ديع 

Doğum günün kutlu 
olsun!, İyi ki doğdun! kullə sána w ínta ʈáyyib! بِّيط َتِْنا و هنس ّلُك! 

(‘İyi ki doğdun’ için 
cevap) Teşekkür 
ederim! 

w ínta ʈáyyib! بِّيط َتِْنا و! 

Doğum günün kutlu 
olsun ve nice mutlu 
senelere! 

kullə sána w ínta ʈáyyib 
wi 3uʔbāl mīt sána, in 
šāʔ aLLāh! 

 و بِّيط َتِْنا و هنس ّلُك

 ِنا هنس ةِيم لابْقُع

 !هّللا ءاش

Doğum günün ne zaman? ímta 3īd milādak? ؟كداليم ديع َىتِْما 

Doğum günüm Mayıs’ta. 3īd milādi f māyu. ويام ىف ىداليم ديع. 

   

yaş; ömür 3umr (a3mār) ر|ْعا( رْمُع( sa
m
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ömrü boyunca ʈūl 3úmru هُرْمُع لوط 

yıl, sene sána (sinīn) نِس( هنس~( 

Kaç yaşındasın? 3ándak kām sána? ؟هنس ماك كدْنع 

20 yaşındayım. 3ándi 3išrīn sána. هنس نيْرشِع ىدْنع. 

__ yaşına girmek tamm [1g3] __ sána هنس __ ّمت 

Önümüzdeki hafta on 
yaşına girecek. 

haytímmə 3ášar sinīn 
ilʔisbū3 ilgáyy. 

 ~نِس رشع ّمِتْيَه

 .ّياجلا عوبِْسالا

Geçen ay otuz yaşıma 
girdim. 

tammēt talatīn 
sána -ššahr ílli fāt. 

Ñرْهّشلا هنس ~تالت تّْي 

 .تاف ىللا

on yaşındaki bir erkek 

çocuk/çocuk 
wálad/wād/3áyyil/ʈiflə 

3ándu 3ášar sinīn 
 لْفِط/لِّيع/داو/دلَو

 ~نِس رشع هُدْنع

elli yaşındaki bir kadın sittə 3andáha xamsīn 
sána هنس ~سْمخ اهدْنع ّتِس 

Ne zaman doğdun? itwaládtə ímta? ؟َىتِْما تْدلَْوِتا 

Hangi yılda doğdun? itwaládtə sánit kām? ؟ماك ةِنس تْدلَْوِتا 

1980 yılında doğdum. itwaládtə sánit alfə tús3u 
míyya w tamanīn. 

 ْفلا ةِنس تْدلَْوِتا

 .~ناÑ و هيمُعُْست

   

ölüm mōt تْوم 

ölmek māt [1h1] تام 

ölü, ölmüş máyyit (amwāt) تاوْما( تِّيم( 

ölüm, vefat wafāh (wafiyāt) تايِفَو( ْهافَو( 

vefat etmek itwáffa [5d] َّىفَْوِتا 

merhum mutawáffi ّىفَوَتُم 

ceset, naaş gússa (gúsas) ثثُج( ّهثُج( 

cenaze ganāza هزانج 

gömmek dáfan [1s2] نفد sa
m
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gömülmek itdáfan [7s1] نفْدِتا 

defin, toprağa verme dáfna هنْفد 

tabut tabūt (tawabīt) تيباَوت( توبات( 

mezarlık 
mádfan (madāfin) 
maqbára (maqābir) 

 )نِفادم( نفْدم

 )رِباقم( هربْقم

mezar qabr (qubūr) روبُق( ْربق( 

mezar taşı šāhid (šawāhid) qabr ْربق )دِهاوَش( دِهاش 

yas tutmak ɧízin [1s4] نِزِح 

yas ɧuzn نْزُح 

yas dönemi múddit ɧuzn نْزُح ةِّدُم 

ölü yakmak ɧáraʔ [1s1] gussítu هُتِّثُج قرح 

ölü yakma ɧáraʔ قرح 

 
  

sa
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2 Aile 
 

(geniş) aile 3ēla هلْياع 

(çekirdek) aile úsra (úsar) ُرسا( هُْرسا( 

akraba ʔarīb (ʔarāyib) بِيارق( بِّيرُق( 

New York’ta yaşayan bazı 
akrabalarım var. 

ána 3ándi ʔarāyib 3ayšīn 
fi nyuyōrk. 

 ~ْشياع بِيارق ىدْنع انا

 .كْرْويوْين ىف

ile akraba olmak yíʔrab [1s4] li- ـِل برْقِي 

Siz ikiniz akraba mısınız? húwwa -ntu -lʔitnēn 
tiʔrábu l-ba3ɖ? 

 اوبرِْقت ْ~ْنِتالا وْتِنا َّوُه

 ؟ضْعِبل

Onunla akraba değilim. ána maʔrablūš. شوْلبرْقم انا. 

   

baba 
abb (abbahāt) 
wālid 

 )تاهّبا( ّبا

 ِدلاو

anne 
umm [diş.] (ummahāt) 
wālída 

 )تاهُّما( ُّما

 هِدلاو

İyelik yapısında, ّبا  abb, وبا  abū- olur. Ama umm değişmez. 

annem ve babam úmmi w abūya ايوبا و ىُّما 

baba bāba [er.] اباب 

anne māma [diş.] امام 

annem ve babam mámti wi babāya اياباب و ىتْمام 

Merhaba baba! 
izzáyyak ya bāba! 
izzáyyak ya ábi! 

 !اباب اي ّكيِّزا

 !Yا اي ّكيِّزا

Neredesin anne? 
fēnik ya māma? 
fēnik ya úmmi? 

 ؟امام اي كِنْيف

 ؟ىُّما اي كِنْيف

ebeveynler ahl لْها 

   sa
m
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oğlan, (erkek) evlât ibn (wilād, awlād) دالَْوا ،دالِو( نِْبا( 

kız evlat, (kız) çocuk bint [diş.] (banāt) تانب( تْنِب( 

Çocuğun var mı? 3ándak awlād? ؟دالَْوا كدْنع 

Kaç çocuğun var? 3ándak kām wálad? ؟دلَو ماك كدْنع 

çocuk sahibi olmak xállif [1s1] فِّلخ 

Üçüzleri oldu. xallífu tálat tawāʔim. ِمئاَوت تالت اوفِّلخ. 

   

kardeşler ixwāt [çoğ.] تاوِْخا 

erkek kardeş axx (ixwāt wilād) دالِو تاوِْخا( ّخا( 

İyelik yapısında, ّخا  axx وخا  áxu- olur.  
Kardeşim ve arkadaşımın 

kardeşi benimle 
geldiler. 

axūya w áxu ȿáɧbi gum 
ma3āya. 

 ىبْحاص وخا و ايوخا

 .اياعم مُج

kız kardeş uxt [diş.] (ixwāt banāt) تانب تاوِْخا( تُْخا( 

abi axxə k(i)bīr بِك ّخاP 

küçük kız kardeş uxtə ȿuɣayyára غُص تُْخاPّه 

Kardeşlerin var mı? 3ándak ixwāt? ؟تاوِْخا كدْنع 

İki ablam ve bir küçük 
erkek kardeşim var. 

3ándi ʔuxtēn ákbar mínni 
wi ʔaxxe ʔáȿɣar mínni. 

 و ىّنِم ربْكا ْ~تُْخا ىدْنع

 .ىّنِم رغْصا ّخا

Ben ailenin en 
küçüğüyüm. ána áȿɣar fardə fi-lʔúsra. هُْرسالا ىف دْرف رغْصا انا. 

Ben ailenin ortanca 
çocuğum/oğluyum. ána -lʔaxx ilʔáwsaʈ. طسَْوالا ّخالا انا. 

Tek çocuğum. ma-3andīš ixwāt. تاوِْخا شيدْنعم. 

ikiz táwʔam (tawāʔim) مِئاَوت( مأَْوت( 

مأَْوت  táwʔam, çoklu doğumlardaki herhangi bir sayıdaki (üçüz, dördüz, vb.) 
durumlarında kardeşler anlamına gelebilir. 

Siz ikiniz ikiz misiniz? húwwa -ntu -lʔitnēn 
táwʔam? ؟مأَْوت ْ~ْنِتالا وْتنا َّوُه 

İkiz bir erkek kardeşim 
var. 3ándi ʔaxxə táwʔam. مأَْوت ّخا ىدْنع. sa
m
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(tek ebeveyni ayrı) erkek 

kardeş 

axxə min abb 
axxə min umm 

 ّبا نِم ّخا

 ُّما نِم ّخا

(tek ebeveyni ayrı) kız 

kardeş 

uxtə min abb 
uxtə min umm 

 ّبا نِم تُْخا

 ُّما نِم تُْخا

O benim babamın yeni 
eşinden erkek 
kardeşim. 

húwwa (a)xūya min abūya. ايوبا نِم ايوخا َّوُه. 

   

koca, eş 
gōz (agwāz) 
zōg (azwāg) 

 )زاوْجا( زْوج

 )جاوْزا( جْوز

karı, eş záwga (zawgāt) تاجْوَز( هجْوَز( 

__’ın karısı 
mirāt- __ [diş.] 
issíttə btā3it __ [diş.] 

 __ تارِم

 __ ةِعاتِب ّتِّسلا

Karısı onunla geldi. 
mirātu gat ma3ā. 
issíttə btá3tu gat ma3ā. 

 .هاعم تج ُهتارِم

 .هاعم تج ُهتْعاتِب ّتِّسلا

   

Arapçada ‘üvey’ anlamına gelen tek bir terim kullanmak yerine, ilişkiler 
tanımlanır. 

üvey baba gōz umm ُّما زْوج 

üvey anne mirāt abb  ّبا تارِم 

üvey erkek kardeş 
ibnə gōz umm  
ibnə mrāt abb 

 ُّما زْوج نِْبا

 ّبا تارِم نِْبا

üvey kız kardeş 
bintə gōz umm 
bintə mrāt abb 

 ُّما زْوج تْنِب

 ّبا تارِم تْنِب

üvey erkek evlat 
ibnə gōz  
ibnə mrāt-  

 زْوج نِْبا

 تارِم نِْبا

üvey kız evlat 
bintə gōz  
bintə mrāt-  

 زْوج تْنِب

 تارِم تْنِب

   sa
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büyükbaba gidd (gudūd) دودُج( ّدِج( 

büyükanne gídda هّدِج 

büyükannem ve dedem gíddi wi giddíti ِّدِج و ىّدِجò 

dede gíddu وّدِج 

nene tēta هتْيت 

büyük dede abū gidd ّدِج وبا 

erkek torun ɧafīd (aɧfād) دافْحا( ديفح( 

kız torun ɧafīda هديفح 

torunlar aɧfād [çoğ.] دافْحا 

   

amca 3amm (a3mām, 3imām) م|ِع ،م|ْعا( ّمع( 

yenge (amcanın eşi) mirāt 3amm ّمع تارِم 

hala 3ámma هّمع 

enişte (halanın eşi) gōz 3ámma هّمع زْوج 

dayı xāl (axwāl) لاوْخا( لاخ( 

yenge (dayının eşi) mirāt xāl لاخ تارِم 

teyze xāla هلاخ 

enişte (teyzenin eşi) gōz xāla هلاخ زْوج 

   

kuzen (amcanın oğlu) ibnə 3amm ّمع نِْبا 

kuzen (amcanın kızı) bintə 3amm ّمع تْنِب 

kuzen (halanın oğlu) ibnə 3ámma هّمع نِْبا 

kuzen (halanın kızı) bintə 3ámma هّمع تْنِب 

kuzen (dayının oğlu) ibnə xāl لاخ نِْبا 

kuzen (dayının kızı) bintə xāl لاخ تْنِب 

kuzen (teyzenin oğlu) ibnə xāla هلاخ نِْبا 

kuzen (teyzenin kızı) bintə xāla هلاخ تْنِب sa
m
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Biz kuzeniz. íɧna wilād 3amm. ّمع دالِو انِْحا. 

Yukarıdaki örnek, babaları kardeş olan iki veya daha fazla erkek için 
kullanılmıştır. 

   

yetim yatīm (aytām) ماتَْيا( ميتَي( 

yetimhane málgaʔ (malāgiʔ) aytām ماتَْيا )ئِجالم( أجْلم 

evlat edinmek itbánna ىَّنْبِتا 

evlat edinme tabánni ىّنبت 

evlat edinilmek ɧadd itbannā [5d] هاّنْبِتا ّدح 

Ben evlatlığım. ána mutabánni. ىّنبتُم انا. 

evlatlık erkek evlat ibnə bi-ttabánni ىّنبّتلاِب نِْبا 

evlat edinen ebeveynler ahlə bi-ttabánni ىّنبّتلاِب لْها 

biyolojik anne baba walidēn [ikili] نْيِدلاو 

   

atalar, cetler agdād [çoğ.] دادْجا 

selefler aɧfād [çoğ.] دافْحا 

 
  

sa
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3 Aşk ve Evlilik 
 

sevmek, aşık olmak ɧabb [1g3] ّبح 

sevgi, aşk ɧubb ّبح 

Seni seviyorum! baɧíbbak! كّبِحب! 

sevgili ɧabīb بيبح 

romantizm rumansíyya هيسْنامور 

tutkuyla sevmek 3íšiʔ [1s4] قِشِع 

tutku 3ašʔ قْشع 

sevgili 3āšiʔ (3uššāʔ) قاّشُع( قِشاع( 

randevu mí3ād (mawa3īd) ديعاوَم( داعيم( 

__ ile çıkmak xárag [1s3] má3a __ fi mi3ād 
 ىف __ َعم جرخ

 داعيم

çıkıyor, ilişkide 
fi -rtibāʈ 
fi 3alāqit ɧubb 

 طابِتِْرا ىف

 ّبُح ةِقالع ىف

birlikte çıkan çift murtabiʈīn [çoğ.] طِبتْرُم~ 

erkek arkadaş, sevgili ȿāɧib (aȿɧāb, ȿuɧāb) 
 ،باحْصا( بِحاص

 )باحُص

kız arkadaş, sevgili ȿáɧba هبْحاص 

ayrılmak infáȿal [7s2] لصفِْنا 

kalbini kırmak kásar [1s1] ʔálbu هُبْلق رسك 

   

nişan xuʈūba هبوطُخ 

nişanlanmak itxáʈab [7s1] بطْخِتا 

babasından kız istemek 
ʈálab [1s3] idēha min 

abūha li-lgawāz 
 اهوبا نِم اهْيديا بلط

sa زاوَجلِل
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11 Sağlık ve Tıp 
 

sağlık ȿíɧɧa هّحِص 

sağlıklı, sağ, sağlım 

bi-ȿíɧɧa kwayyísa 
salīm (sulām) 
bi-3áfya 

 هسِّيَوُك هّحِصِب

 )مالُس( ميلس

 هَيْفاعِب

hastalık, maraz máraɖ (amrāɖ) ضارْما( ضرم( 

hasta 

3ayyān 
marīɖ (márɖa) 
ta3bān 

 ناّيع

 )َىضْرم( ضيرم

 نابْعت

sağlıksız olmak ȿiɧɧítu ta3bāna هنابْعت هُتِّحِص 

özürlü olmak mu3āq قاعُم 

tekerlekli sandalye kúrsi mutaɧárrik كِّرحتُم ىسْرُك 

   

doktor 
duktūr (dakátra) 
ʈabīb (aʈíbba) 

 )هْرتاكد( روتْكُد

 )هّبِطا( بيبط

İyi hissetmiyorum. 
Sanırım bir doktora 
gitmem gerekiyor. 

ána ta3bān. a3táqid 
lāzim arūɧ li-duktūr. 

 مِزال دِقتْعا .نابْعت انا

 .روتْكُِدل حورا

uzman axiȿȿāʔi اّصِخاÕ 

kardiyolog axiȿȿāʔi li-lʔálb  اّصِخاÕ بْلقلِل 

göz doktoru duktūr 3iyūn نويِع روتْكُد 

randevu almak ʔáxad [i3] mi3ād min نِم داعيم دخا 

hastane mustášfa (mustašfayāt) تايَفْشتْسُم( ىَفْشتْسُم( 

muayenehane, klinik 3iyāda هدايِع sa
m
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28 İş ve Ticaret 
 

iş 

a3māl [çoğ.] 
bíznis 
šuɣl 

 ل|ْعا

 سِنْزيب

 لْغُش

ticaret, iş, ticari girişim tigāra هراجِت 

ticari tugāri ىراُجت 

tüccar tāgir (tuggār) راُّجت( رِجات( 

mağaza, dükkan mátgar (matāgir) رِجاتم( رجْتم( 

   

işadamı; girişimci rāgil (rigālit) a3māl ل|ْعا )ةِلاجِر( لِجار 

iş kadını sayyídit a3māl ل|ْعا ةِدِّيس 

kendi işini kurmak 
bádaʔ [1s1] iššúɣlə btā3u 
bádaʔ [1s1] šúɣlu -lxāȿȿ 

 هُعاتِب لغُّشلا أدب

 ّصاخلا هُلْغُش أدب

   

şirket šírka هكِْرش 

iş gezisine çıkmak sāfir [3s] fi ríɧlit šuɣl لْغُش ةِلْحِر ىف رِفاس 

kurul, komite lágna (ligān) ناجِل( هنْجل( 

kurul, konsey máglis (magālis) سِلاجم( سِلْجم( 

başkan raʔīs (ruʔasāʔ) ءاسؤُر( سيئر( 

yönetim idāra هراِدا 

toplanmak ʔābil [3s] 
igtáma3 [8s1] 

 لِباق

 عمتِْجا

toplantı igtimā3 
[meeting] ع|ِتِْجا sa
m
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39 Ülkeler ve Milliyetler 
 

ülke, millet bálad [diş.] (bilād) دالِب( دلب( 

Hangi ülkelerde 
bulundun? 

ʔē ilbilād ílli zurtáha? ؟اهتْرُز ىللا دالِبلا ْهيا 

uluslararası dáwli ىلْوَد 

dünya çapında 3ālami ىملاع 

kültür saqāfa هفاقث 

yabancı agnábi (agānib) بِناجا( ىبنْجا( 

   

milliyet, vatandaşlık ginsíyya هيسْنِج 

Nerelisin? ínta mnēn? ؟ْ~نِم َْتِنا 

Ben Mısırdan geliyorum. ána min maȿr. ْرصم نِم انا. 

Ben Mısırlıyım. ána máȿri. ىْرصم انا. 

   

Arap 3árabi (3árab) رعY )برع( 

Mısırlılar kendilerini Arap dünyasının bir parçası olarak görmelerine rağmen, 
“bir Arap”dan bahsettiklerinde genellikle Arap Yarımadası’ndan birini 
kastederler. 

Arap dünyası il3ālam il3árabi رعلا ⁄اعلاY 

Arapçada ülkeler dişil olarak kullanılır. Tek istisna, aşağıda eril olarak belirtilen 
beş Arap ülkesi için geçerlidir. 

Mısır 

Mısırlı 

maȿr 
máȿri 

 ْرصم

 ىْرصم

Sudan 

Sudanlı 

issudān [er.] 
sudāni 

 نادوّسلا

sa ¢ادوس
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49 Sayılar 
 

sayı ráqam (arqām) ماقْرا( مقر( 

adet, miktar 3ádad (a3dād) دادْعا( ددع( 

saymak 3add [1g3] ّدع 

tek sayı fárdi ىدْرف 

çift sayı záwgi ىجْوَز 

sıfır ȿifr رْفِص 

asıl sayı 3ádad áȿli ىلْصا ددع 

bir 
__ wāɧid [er.] 
__ wáɧda [diş.] 

 دِحاو __

 هدْحاو __

دِحاو  wāɧid and هدْحاو  wáɧda niteledikleri isimden sonra kullanılırlar. Ayrıca, 
niteledikleri ismin cinsini takip ederler. 

iki itnēn ْنِتا~ْ 

Eْْنِتا  itnēn genellikle bir terimi nitelemek için gerekli değildir. Bunun yerine, 
aşağıdaki örnekte olduğu gibi ـEْ  -ēn eki kullanılır. 

iki masa ve iki sandalye ʈarabiztēn wi kursiyēn يِسُْرك و ْ~تْزيبارط~ْ 

هـ  -a ile biten tam şekil, bir isim tarafından takip edilmediğinde,  genellikle 
sayılırken kullanılır: دِحاو  wāɧid, ْنِتاEْ  itnēn, هتالت  talāta, هعبْرا  arbá3a ‘bir, iki, 
üç, dört…’. Kısaltılmış form, nitelediği isimden önce gelir. 

üç 
talāta 
tálat __ 

 هتالت

 __ تالت

dört 
arbá3a 
árba3 __ 

 هعبْرا

 __ عبْرا

beş 
xámsa 
xámas __ 

 هسْمخ

sa __ سمخ
m
pl
e



222 | Mısır Arapçası Kelime Kılavuzu 

altı 
sítta 
sitt __ 

 هّتِس

 __ ّتِس

yedi 
sáb3a 
sába3 __ 

 هعْبس

 __ عبس

sekiz 
tamánya 
táman __ 

Ñهَيْنا 

Ñنا __ 

dokuz 
tís3a 
tísa3 __ 

 هعْسِت

 __ عسِت

on 
3ášara 
3ášar __ 

 هرشع

 __ رشع

on bir ɧidāšar رشادِح 

on iki itnāšar رشاْنِتا 

on üç talattāšar رشّاتالت 

on dört arba3tāšar رشاتْعبْرا 

on beş xamastāšar رشاتْسمخ 

on altı sittāšar رشاّتِس 

on yedi saba3tāšar رشاتْعبس 

on sekiz tamantāšar Ñرشاتْنا 

on dokuz tisa3tāšar رشاتْعسِت 

yirmi 3išrīn نيْرشِع 

20, 30 vb. gibi bileşik numaralar, kelimenin tam anlamıyla “bir ve yirmi”, “iki ve 
yirmi”, vb. şeklinde yazılmıştır. 

yirmi bir wāɧid wi 3išrīn نيْرشِع و دِحاو 

yirmi iki itnēn wi 3išrīn نيْرشِع و ْ~ْنِتا 

Bileşik sayılarda 3-9 sayıları tam formlarında görünür. sa
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50 Zamandan Bahsederken 
 

zaman waʔt (awʔāt) تاقَْوا( تْقَو( 

   

gün yōm (ayyām) ماّيا( مْوي( 

sabah iȿȿúbɧ حْبُّصلا 

öğlen iɖɖúhr رْهُّضلا 

öğleden sonra ba3d iɖɖúhr رْهُّضلا دْعب 

akşam bi-llēl لْيّللاِب 

gece yarısı fi nuȿȿ illēl لْيّللا ّصُن ىف 

   

üç gün önce min tálat tiyyām ماّيِت تالت نِم 

dünden önceki gün áwwil imbāriɧ حِرابِْما لِّوا 

dün imbāriɧ حِرابِْما 

dün sabah imbāriɧ iȿȿúbɧ حْبُّصلا حِرابِْما 

son gece imbāriɧ bi-llēl لْيّللاِب حِرابِْما 

bugün innahárda هدْراهّنلا 

bu sabah innahárda -ȿȿubɧ حْبُّصلا هدْراهّنلا 

bu öğleden sonra innahárda ba3d iɖɖúhr رْهُّضلا دْعب هدْراهّنلا 

bu akşam  innahárda bi-llēl لْيّللاِب هدْراهّنلا 

yarın búkra هرْكُب 

yarın sabah búkra -ȿȿubɧ حْبُّصلا هرْكُب 

yarın akşam búkra bi-llēl لْيّللاِب هرْكُب sa
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54 Bağlaçlar 
 

ve wi و 

veya aw َْوا 

fakat, ancak, lakin bass ّسب 

eğer law ْوَل 

ki inn ِّنا 

çünkü, __ için 3ašān 
3alašān 

 ناشع

 ناشلع

Dün gece geç saatte 
yattığım için bugün 
yorgun hissediyorum. 

ána ta3bān innahárda 
3ašān nimtə mitʔáxxar 
imbāriɧ. 

 ناشع هدْراهّنلا نابْعت انا

 .حِرابِْما رّخْأتِم ْتِ∂

Her gün egzersiz 
yaptığım için kendimi 
iyi hissediyorum. 

ána kwáyyis 3ašān 
batmárran kullə yōm. 

 نّرْمتب ناشع سِّيَُوك انا

 .مْوي ُّلك

yani, bu yüzden, bu 

nedenle 3ašān kída هدِك ناشع 

Dün gece geç saatte 
yattım, bu yüzden 
bugün yorgun 
hissediyorum. 

ána nimtə mitʔáxxar 
imbāriɧ, 3ašān kída 
ána ta3bān innahárda. 

 ،حِرابِْما رّخْأتِم ْتِ∂ انا

 نابْعت انا هِدك ناشع

 .هدْراهّنلا

-mek için 3ašān 
3alašān 

 ناشع

 ناشلع

Arapçayı iyi öğrenmek 
için sıkı çalışmalısınız. 

lāzim tizākir kuwáyyis 
3ašān tit3állim il3árabi 
kwáyyis. 

 سِّيَُوك ِركاِذت مِزال

 Yرعلا مِّلْعِتت ناشع

sa .سِّيَُوك
m
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56 Fiiller 
 

Aşağıdaki ortak fiiller diğer kategorilere tam olarak uymuyor. Burada bir fiil 
bulamazsanız, başka bir kategori altında listelenip listelenmediğini görmek 
için kitabın arkasındaki dizine bakınız. Ayrıca, Lingualism’in kitabının 
Colloquial Arabic Verbs: Conjugation Tables and Grammar dizinlerinde 
listelenen 1000’den fazla fiilin arasında bulabilirsiniz. 

terk etmek hágar [1s3] رجه 

kabul etmek wāfiʔ [3s] قِفاو 

eşlik etmek rāɧ [1h1] má3a 
míši [1d5] má3a 

 َعم حار

 َعم ىشِم

ayarlamak ʐábbaʈ [2s2] طّبظ 

kabul etmek i3táraf [8s1] فرتِْعا 

tavsiye etmek/vermek náȿaɧ [1s1] حصن 

etkilemek ʔássar [2s2] 3ála َىلع ّرثا 

izin vermek sámaɧ [1s1] حمس 

cevap vermek, 

cevaplamak 

raddə [1g2] 3ála 
gāwib [3s] 3ála 

 َىلع ّدر

 َىلع بِواج

için özür dilemek i3tázar [8s1] 3an نع رذتِْعا 

görünmek ʐáhar [1s1] رهظ 

takdir etmek qáddar [2s2] رّدق 

onaylamak ríɖi [1d4] bi- ـِب ىضِر 

düzenlemek, organize 

etmek náʐʐam [2s2] مّظن 

yukarı çıkmak ʈíli3 [1s4] عِلِط 

sormak sáʔal [1s1] لأس sa
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57 Sıfatlar 
 

Aşağıda verilen ortak sıfatlar diğer kategorilere tam olarak uymuyor. Burada bir 
sıfatı bulamazsanız, başka bir kategori altında listelenip listelenmediğini 
görmek için kitabın arkasındaki dizine bakınız. 

iyi kuwáyyis سِّيَوُك 

kötü wíɧiš شِحِو 

sert ȿulb بْلُص 

yumuşak ʈári ىرط 

zor ȿa3b بْعص 

kolay sahl لْهس 

önemli muhímm ّمِهُم 

gerekli ɖarūri ىرورض 

kuvvetli ʔáwi (aʔwíya) ايِوْقا( ىوَق( 

zayıf ɖa3īf (ɖú3afa) افعُض( فيعض( 

derin 3amīq قيمع 

sığ ɖaɧl لْحض 

uzun (boylu) ʈawīl (ʈuwāl) لاوُط( ليوَط( 

O çok uzun boylu. húwwa ʈawīl áwi. ىَوا ليَوط َّوُه. 

kısa ʔuȿáyyar (ʔuȿār) صُقPّ )راصُق( 

O oldukça kısa. híyya ʔuȿayyára áwi. ُصق َّىِهPّىَوا ه. 

eski ʔadīm (ʔudām) مادُق( ميدق( 

yeni gidīd (gudād) دادُج( ديدِج( 

açık, bariz wāɖiɧ حِضاو sa
m
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Alfabetik Türkçe-Arapça Dizini 
 
ABD 190 
abdest 175 
abdest almak 175 
abi 7 
abur cubur 59 
aç 54 
açgözlü 167 
acı 55 
acı biber 61 
açık 263, 265 
açık (renk) 216 
açık tenli 24 
acıkmak 54 
açlık 54 
açmak 260 
ad 14 
ad soyad 14 
ad verilmek 14 
ad vermek 14 
ada 198 
adaçayı 64 
adalet 153 
adam 2 
adaptör 44 
aday 71 
aday göstermek 150 
adaylık 150 
adet 221 
adım 218 
adres 112 
aerobik yapmak 139 
Afgan 189 
Afganistan 189 
afiş 43 
Afrika 198 
ağaç 213 
Agami 191 
ağır 264 
ağırlığı ayarlamak 

138 
ağırlık 31, 218 
ağırlık kaldırmak 138 
ağırlık makinesi 138 

ağız 20 
ağız dolusu 53 
ağız yıkama 51 
ağlamak 18, 165 
ağrı 87 
Ağustos 231 
ağzın kötü kokması 

21 
ağzını açmak 20 
ağzını kapatmak 20 
ahize 96 
ahır 159 
ahşap 109 
ahşap döşeme 42 
ahşap flüt 131 
ahtapot 67 
ahududu 62 
AIDS 89 
aile 6 
akademi 78 
akarsu 199 
akciğer 28 
Akdeniz 191 
akıcı biçimde 181 
akıl 16 
akıllı 164 
akne 24 
akordu bozuk 131 
akort 131 
akort etmek 131 
akraba 6 
akrep 212 
akrobat 128 
akşam 229, 237 
akşam namazı 176 
akşam yemeği 56 
akşamüstü 237 
aksan 178 
aksiyon filmi 127 
aktarma süresi 146 
aktör 74 
alacakaranlık 201 
alçı 89 

aldatmak 13 
alfabe 180 
alın 16 
alıştırma 179 
alışveriş 116 
alışveriş bölgesi 118 
alışveriş çantası 118 
alışveriş merkezi 117 
alışverişe gitmek 

116 
alkış 128 
alkışlamak 127 
alkol 58 
Allah 173 
almak 101, 257, 259, 

261 
Alman 188 
Almanca 178 
Almanya 188 
alt dudak 20 
alt kat 247 
altar 177 
altı 134, 222 
altılı çift 134 
altın 40 
altıncı 227 
altıncı sınıfta 78 
altında(n) 252 
altmış 223 
alyans 39 
am 30 
amca 9 
Amerika 190, 198 
Amerikalı 190 
Amerikan futbolu 

135 
ana dal 83 
ana merkez 158 
anadil 178 
anahtar 42 
ananas 62 
ana okul 77 
anason tohumu 63 

anayasa 150 
ancak 248 
anı 163 
anlamak 163 
anlaşma 170 
anne 6 
Anneler Günü 232 
annem ve babam 6 
anten 123, 212 
antibiyotikler 90 
antreman seansı 

137 
antrenman 137 
anüs 30 
apartman binası 108 
apartman dairesi 41 
aptal 164 
aptallık 164 
ara 80 
ara sınav 80 
ara sıra 244 
araba 99 
araba kullanmak 99 
araba sigortası 101 
araba tamircisi 75 
araba tavanı 104 
arabanın kapı kolu 

101 
arabanın kapısı 101 
arabayı çalıştırmak 

104 
araç 52 
Aralık 231 
aramak 95 
Arap 185 
Arap dünyası 185 
Arapça 179 
Arapça klasik müzik 

130 
arasında 253 
aritmetik 224 
arı kovanı 211 
arı sokması 211 sa
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