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VERBS 

add: eklemek 

advise: tavsiye etmek 

arrange: ayarlamak, düzenlemek 

be part of: parçası olmak 

bring good luck: iyi şans getirmek 

bring: getirmek 

carve pumpkins: kabak oymak 

celebrate: kutlamak 

clean homes: evleri temizlemek 

come together: bir araya gelmek 

consume: tüketmek 

cook: yemek pişirmek 

damage: zarar vermek 

decorate with flags: bayraklarla süslemek 

decorate: süslemek 

display: sergilemek 

exchange gifts: hediye alıp vermek 

fast: oruç tutmak 

feel: hissetmek 

give alms: zekat vermek 

give gifts: hediye vermek 

hand out: dağıtmak 

help the needy: ihtiyaç sahiplerine yardım etmek 

hold: düzenlemek 

impact: etkilemek 

invite: davet etmek 

join activities: etkinliklere katılmak 

last for three weeks: üç hafta sürmek 

organize: düzenlemek 

perform: yerine getirmek 

pilgrimage: hacca gitmek 

prepare: hazırlamak 

protect: korumak 

provide: temin etmek, sağlamak 

recite: ezbere okumak 

respect: saygı göstermek 

sacrifice: kurban kesmek 

 

take place: meydana gelmek, olmak 

throw parties: parti düzenlemek 

visit relatives: akrabaları ziyaret etmek 

welcome: karşılamak 

 

OTHER WORDS 

art events: sanat etkinlikleri 

bagel: simit 

bake: fırında pişirmek 

bitter: acılı 

black pepper: kara biber 

boil: suda kaynatmak 

candle: mum 

celebration: kutlama 

chicken: tavuk 

children’s day: çocuk bayramı 

chop: doğramak 

christmas: noel 

competition: müsabaka, yarışma 

cook: pişirmek 

cookery shows: yemek programları 

cooking process: pişirme işlemi 

costumes: kostümler 

cuisine: mutfak kültürü 

cultural diversity: kültürel çeşitlilik 

cultural events: kültürel etkinlikler 

culture: kültür 

decoration: süsleme, dekor 

delicious: lezzetli 

delight: lokum 

dessert: tatlı 

dish: yemek 

dragon dance: ejderha dansı 

easter: paskalya 

eid / ramadan feast: ramazan bayramı 

enthusiastically: coşkuyla 

event location: etkinliğin yeri 

event: etkinlik 
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excitement: heyecan, coşku 

fancy dresses: karnaval kıyafetleri 

festival area: festival alanı 

festival parade: festival geçit töreni 

festive meals: bayram yemeği 

field choreographies: alan dansları 

fireworks display: havai fişek gösterisi 

fish: balık 

flour: un 

folk dances: halk dansları 

food and cookery festivals: yiyecek festivalleri 

founder: kurucu 

gifts: hediyeler 

grate: rendelemek 

guests: konuklar, misafirler 

halloween: cadılar bayramı 

healthy: sağlıklı 

heat: ısırmak 

holy: kutsal 

independence day: bağımsızlık bayramı 

ingredients: malzemeler 

international festival: uluslararası festival 

jar: kavanoz 

joy of living: yaşama sevinci 

lamb: kuzu 

lanterns: fener 

lion dance: aslan dansı 

main events: ana etkinlikler 

march: marş 

meat: et 

melt: erimek, eritmek 

military band: askeri bando 

mix: karıştırmak 

national dishes: ulusal yemekler 

national festival: ulusal bayram 

new year: yeni yıl 

oil lamp: gaz lambası 

organizer: düzenleyici 

parsley: maydanoz 

peel: soymak 

peppers: biber 

performance: gösteri 

pickles: turşu 

place: koymak 

pour: dökmek 

preparations: hazırlıklar 

recipe: yemek tarifi 

religious duty: dini görev 

religious events: dini etkinlikler 

religious reasons: dini sebepler 

republic day: cumhuriyet bayramı 

rice: pirinç 

rock salt: kaya tuzu 

sacrifice feast: kurban bayramı 

salty: tuzlu 

seafood: deniz ürünleri 

serve: servis etmek 

slice: dilimlemek 

soup: çorba 

sour: ekşi 

special costumes: özel kıyafetler 

special meals: özel yemekler 

spice: baharat 

spoon: kaşık 

sprinkle: serpmek 

squash: ezmek 

street food: sokak yiyecekleri 

street parties: sokak partileri 

sweet: tatlı 

symbolic clothing: simgesel kıyafetler 

taste/ flavor: tat 

tasty: lezzetli 

teaspoon: çay kaşığı 

traditional dishes: geleneksel yemekler 

vegetables: sebzeler 

victory day: zafer bayramı 

youth and sports day: gençlik ve spor bayramı 

Okan GÜLTEKİN 
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