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establish kurmak set up, found 

representative temsilci - 

bring up büyütmek, yetiştirmek raise 

diary günlük - 

intimate içten, samimi friendly, devoted 

actually aslında indeed, in fact 

occupy işgal etmek, kaplamak reside, use 

introduce sunmak, tanıtmak present, make known 

conduct yapmak, yürütmek carry out, administer 

formerly eskiden, önceden previously 

rapidly hızlı bir şekilde quickly, fast 

rarely nadiren not often, seldom 

accurately doğru bir şekilde correctly 

issue vermek, yayınlamak distribute 

sustainable sürdürülebilir continual, viable 

trade ticaret commerce 

troop birlik armed forces 

surrender teslim olmak/etmek give up, yield in 

invade istila etmek occupy 

territory bölge area, district, region 

on foot yürüyerek by walking 

under pressure baskı altında - 

grave mezar cemetery 

destination hedef goal 

precious değerli, kıymetli valuable 

wildlife vahşi yaşam - 

significant önemli crucial, vital 

remain kalmak - 

possession mal mülk, sahip olunanlar property, asset 

appoint atamak, görevlendirmek assign 

absorb çekmek, emmek take in, suck 

cue işaret, ima signal 

evidence kanıt proof 

provide sağlamak supply, support 
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valuable değerli priceless 

insight bir şeyin içyüzünü kavrama, anlama awareness 

spread yay(ıl)mak expand 

prevent engellemek, önlemek hamper, hinder 

dedicate adamak devote 

run out bit(ir)mek consume, deplete 

approve onaylamak affirm, endorse 

means araç tool, equipment 

dynasty hanedanlık, derebeylik - 

span süre, müddet duration 

survive hayatta kalmak - 

influence etkilemek affect, impact 

that of -nınki - 

those of -nınki - 

wealthy zengin affluent, prosperous 

weakness zayıflık defect, flaw 

endorse onaylamak, doğrulamak approve, affirm, confirm 

trace back -e dayanmak (tarih) go back, date back 

claim iddia etmek allege, assert 

liberty özgürlük freedom 

access to -e erişim admission 

benefit fayda, kazanç advantage, profit 

adequate yeterli sufficient, enough 

mutually karşılıklı together 

steadily sabit, düzenli bir şekilde regularly 

severely şiddetli, ciddi bir şekilde harshly 

adversely negatif bir şekilde unfavorably, negatively 

distinction fark, ayrım differentiation 

persuasive ikna edici influential 

consent to -e razı olmak agree 

biased önyargılı prejudiced 

continent kıta - 

slave köle - 

associated with ile ilişkili related to 
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distinguish ayırt etmek discern, identify 

concern kaygı, endişe, ilgi anxiety, interest 

gradually aşama aşama step by step 

succeeding ardından gelen following 

adopt benimsemek, kabul etmek accept, approve 

throne taht chair of royalty 

exist var olmak - 

investment yatırım asset 

tend to eğiliminde olmak, meyil etmek be apt to 

restricted sınırlı limited 

essential gerekli necessary 

available elde edilebilir ready for use 

failure başarısızlık lack of success 

various çeşitli differing 

in accordance with -e göre, ile uyumlu according to 

vote oy vermek - 

celebrate kutlamak commemorate 

debt borç - 

substantially ciddi oranda, önemli derecede significantly, considerably 

firmly katı, sıkı, sert bir şekilde rigidly 

somehow her nasıl olursa, bir şekilde by some means 

excavate kazı yapmak dig up 

trace iz evidence 

impact etkilemek influence, affect 

intrigue merak uyandırmak arouse curiosity 

inspire esinlenmek encourage, stimulate 

take into consideration dikkate almak, düşünmek take into account, consider 

client müşteri customer 

attempt girişim, teşebbüs try, effort 

prosperity zenginlik, refah affluence 

commitment bağlılık                               - 

occur meydana gelmek take place, happen 

fluent akıcı - 

encourage teşvik etmek stimulate 
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highlight vurgulamak, dikkati çekmek focus 

promote ilerletmek, teşvik etmek advance 

completely tamamen entirely 

astonishing şaşırtıcı surprising, astounding 

intensity yoğunluk - 

regardless of -e bakılmaksızın irrespective of 

account for oluşturmak, açıklamak make up 

dispute tartışma discussion, argument 

negotiation görüşme, müzakere bargaining 

abundant bol, bereketli plentiful 

vary çeşitlilik göstermek differ 

interior iç, dahili domestic 

arid kuru, çorak dry, barren 

advocates savunanlar supporters, backers 

assumption varsayım, faraziye - 

demand talep request 

shortage kıtlık, eksiklik deficiency 

malnutrition kötü beslenme poor nutrition 

persist in ısrarcı olmak, azmetmek carry on, advance 

exacerbate şiddetlendirmek make worse, aggravate 

drought kuraklık dryness 

distance mesafe interval, range 

refugee göçmen - 

relief kurtarma, rahatla(t)ma remedy, aid, relaxation 

agricultural tarımsal concerning farming, land 

contribute to -e katkıda bulunmak, -e neden olmak enhance, promote 

precisely kesin, net bir şekilde exactly 

realm  alan, bölge field, domain 

battle çatışma military fight 

urban kent, şehir city, civic 

expand genişlemek extend, augment 

exceed aşmak be superior to, surpass 

acknowledge kabul etmek, itiraf temek recognize, accept 

achievement başarı success 
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thriving hızla gelişen, başarılı flourishing 

innate doğal, doğuştan inherited, native, inborn 

enclosed çevrilmiş, sarılmış confined 

allure etkilemek, cezbetmek attract, lure 

compete with rekabet etmek race, challenge 

controversial çelişkili, tartışmalı disputed, at issue 

no longer artık any longer, no more 

randomly tesadüfen, rastgele haphazardly, incidentally 

mint para basmak create, coin 

entity nesne, varlık, bütün body 

coincidental tesadüfi accidental 

intimately samimi, içten bir şekilde closely 

venerable kutsal, saygıdeğer respected 

tradition gelenek custom 

repetition tekrar duplication 

bear sahip olmak, taşımak have, carry 

gain kazanmak acquire, win 

approve onaylamak affirm, confirm, endorse 

faith inanç, inanış trust in something 

under debate tartışılıyor - 

affirm onaylamak approve 

explicit açık, kesin clear, unambiguous 

exceptional istisnai extraordinary 

pay attention dikkat göstermek - 

vital önemli significant, crucial 

approach yaklaşım - 

underpin desteklemek, takviye etmek construct, establish 

constitute oluşturmak comprise, form 

neglect ihmal etmek disregard 

solely sadece, yalnızca only, merely 

interfere with araya girmek, müdahale etmek intervene 

ignore önemsememek disregard on purpose 

contemptuously kibirli bir şekilde, küçümseyerek boastfully, arrogantly 

respectfully saygılı bir şekilde - 
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feature özellik characteristic, trait 

exponent destekleyici advocates 

properly düzgün bir şekilde correctly 

confined to ile sınırlı limited to 

aim at amaçlamak - 

astounding şaşırtıcı amazing, astonishing 

amusing eğlenceli entertaining, funny 

coin icat etmek, bulmak, para basmak create, invent 

application uygulama - 

over time zamanla - 

renowned ünlü, bilinen famous, acclaimed 

prominent ünlü, bilinen eminent 

phantom hayalet ghost 

legend efsane fiction 

gallop dörtnala gitmek hurry 

outcast kimsesiz, reddedilmiş, kabul edilmeyen not accepted 

misfortune şanssızlık bad luck 

investigate araştırmak inspect, interrogate 

mention bahsetmek refer to, cite 

battlefield savaş alanı battleground 

admire hayranlık duymak adore 

bloodshed katliam, kan dökme slaughter 

based on -e dayalı on the basis of 

deal with ilgilenmek, uğraşmak - 

purely tamamen completely, entirely 

ancient eski antique 
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