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Sık Kullanılan İngilizce Sıfatlar & Çevirileri 

 
Adjective Translation 

bad kötü 

best en iyi 

better daha iyi 

big büyük 

black kara 

certain kesin 

clear açık 

different farklı 

early erken 

easy kolay 

economic ekonomik 

free özgür/bedava 

full dolu 

good iyi 

great büyük/harika 

hard zor 

high yüksek 

important önemli 

international uluslararası 

large geniş 

late geç 

little küçük 

local yerel 
  

long uzun 

low düşük 

major büyük 

military askeri 

national ulusal 

new yeni 

old eski 

only sadece 

other diğer 

political politik 

possible olası 

public kamusal 

real gerçek 

recent yakın zamanda 

right doğru/sağ 

small küçük 

social sosyal 

special özel 

strong güçlü 

sure emin 

true  doğru 

white beyaz 

young genç 
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Sample Sentence Translation 

Buying from local stores help the 
economy 

Yerel mağazalardan alışveriş yapmak 

ekonomiye yardımcı olur 

I need to overcome great challenges Büyük zorlukların üstesinden gelmeliyim 

Officials shared some important 
news 

Yetkililer bazı önemli haberleri paylaştı 

Our country faces some major risks Ülkemiz bazı büyük risklerle karşı karşıya 

People have different opinions on 
this matter 

İnsanlar bu konuda farklı görüşlere sahip 

Social connections are important for 
humans 

Sosyal bağlar insanlar için önemlidir 

The government gave free food to 
the homeless 

Devlet evsizlere bedava yemek verdi 

The questions were easy Sorular kolaydı 

The weather was bad Hava kötüydü 

There are always political problems Daima politik problemler var 

There was a black pen on the table Masada siyah bir kalem vardı 

This is my best friend Bu, benim en iyi arkadaşım 

We need a large garden Geniş bir bahçeye ihtiyacımız var 

We need to make the right decision Doğru kararı vermemiz lazım 

Young people want a better future Genç insanlar daha iyi bir gelecek istiyor 
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