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 تأثير اللغة العربية في اللغة التركية المعاصرة 
 أ.م.د. شامل فخري العالف

 :ـصخالمل

منننننعروفمأنننننغة رظعروفجتنننننخرضعنننننيررولزمننننني  ر ي ننننن رفزننننن   غروف منننننيعر
ةوفمكيع،رةكلروفجتيترفد هيرمعروفمفغدوترمير كف هيرف روفزأب نغر نعرجيليزهني،ر

 رغ غتنننيرفننن روف نننجررةفننن روفزفنننيتررةوفزأنننيةعروفمأنننزغاربننن عرظفغودتنننيرةو فز ننني رمننن
ةوفجننغورةوفزلننيةغرةو زفننيلرفنن رم زجنن رم يد ضننارف نن. غربأ ننهيربننبأ  رف نندر
قيمنننتربننن عروفأنننغورةو زنننغوارفنننةترة ةقنننيترمزضة نننخرز نننةغتر بنننغرم ننن غ ر
وف معرةقدر يأنتروفجتنخروفزغك نخرفن ر  نيغروفج نيغ رو  نةم خرةكيضنتروفأغب نخر

ةفننخروفأ ميض ننخرممننيرظد ر فنن رةوجنند رمننعرظتننررظدةوتروف  يفننخروفغف أننخرفنن ر  ننيغروفد
و تزميرربهيرةز   غروفأغب خرف ررك  غرمعرمفغدوزهيرةزأيب غتير ز حرتذوروفز  غر
فنن روفملننيلروفنند ض رةوف  ننيف  رةفمننيربنندوروف ننيب روفأغبنن ر نن دودر جنن رظففننيعروفجتننخر
وفزغك خر أتروفجكةميتروفزغك خرب غوغوزهيروفنز ج رمنعركجمنيتر غب نخرةفيغ ن خر

  ركرركب غرمعرو ففيعروفأغب خرظ ذرمكيضارف روفمأيلرروفأغب خرةغغررذفارف درب
ةوك ننغرمننعرتننذورفننرر ننزمكعرمزجنند ةروفزغك ننخرمننعروفز جنن ر ننعرزجننارو ففننيعربنن عر
 أننن خرة نننجيتير ضهنننررقننندروضلبجنننةور ج هنننيرةزأ نننغةوربأ غتنننيرةفهنننررمأهنننيرفنننجخر

رغةجيض خرزغب هرربيهللروفأ    ر
فنننغدوتروفأغب نننخروفزننن رةقنندر نننج ترفننن رتنننذوروفبجنننلرو  نننةو ر جننن روفم

 ننمهيروفمألننرروفزغكنن رج ننلرةلنندترظففيعنني ر غب ننخرجننيفعرو زننغوار جنن رض  هننير
ةد فزهنيروفأغب ننخر زفنيفهيربيفليضننوروفنند ض رةظ نغ رجيفعننتر جن رد  زهننيرمنن ر
زت ننغرل  نن رفنن رض  هنني،رب ضمننير  ننز غروفم ننيررفنن رمفننغدوتر غب ننخربمأضنن ر  ننغ،ر

أندرظعرتنيلغتر فن روفزغك نخ،رةكنيعرة يدتر ف ضنيرمفنغدوتر غب نخربمأضن رزغكن رب
 فن رليضنورذفنارظ نمي ر غب نخرو فنةلرزغك نخروفة ن  رةملمة نخرمنعرو ففننيعر
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وفأغب خربف تخروفلمن ر  رظضهنيرو نزأمجترمفنغد رة زكنةعرلمأني ر  ربأندر  نيفخر
فةوجنناروفلمنن ر ف هننيرةقنندرلنني تر ي فننخرمننعروفمفننغدوتروفأغب ننخر جنن ر ننددرمنننعر

ضهنننير نننعر ضزهنننيرةو نننزأملرجأننندرمنننعرو ففنننيعرو ة وعروفمأغةفنننخرة نننغمربأننن رم
وفأغب خرعغةفي رةغةوب رةزغوك ور زجدترم ربأ رو ففيعروففيغ  خرةوفأغب خربلر
ر أز ةورمضهيرزغوك ورةمفيدغربأدرظعرظ يفةور ف هيركجميترزغك خرظةركةو   ر

ةظ  ننغو رف نندرجيفعنننتر ي فننخرمننعروفزغوك نننورةوفزأننيب غرةو م ننيلروفأغب نننخر
زأميلروفزغكنننن رةظ ننننغ ر غلننننتر جنننن رض نننن هيرف فةفنننن خر جىض نننن هيرفنننن رو  نننن
رف روفزغك خ رو زأميلروفزغك و

 تمهيد:
منننننعروفمأنننننغة رظعروفجتنننننخرضعنننننيررولزمننننني  ر ي ننننن رفزننننن   غروف منننننيعر

،رةظعرفكننلرفتننخرمفغدوزهننيروفزنن ر زأننكلرمضهننيرمألمهننيروف نني ،رةتننةر(1)ةوفمكننيع
يترفند هيرفةغ رزأكسر  يفخروفأنأوروفنذير نزكجرربهنذلروفجتنخرظةرزجنا،رةكنلروفجتن

منننعروفمفنننغدوترمنننير كف هنننيرفننن روفزأب نننغر نننعرجيليزهننني،رةفننن روفزفنننيتررةوفزأنننيةعر
ةو فز نننني رمنننن رغ غتننننيرفنننن روف ننننجررةوفجننننغورةوفزلننننيةغرر(2)وفمأننننزغاربنننن عرظفغودتنننني

ةو زفيلرظةرو جزةلرةوفجكررف رم دوعروف  يفخرةوفأجررظةرف رم دوعرو قزفنيدر
 رم يد عرمجدةد  رف ندرجندلرةوفزليغ رف . غربأ هيرف ربأ ربةلار يررظةرف

ظعروفز  روفأنغورقبنلرو  نةررأنأةبي رقغ بنخرمنضهرركيفأنأةوروف نيم خ،رظةربأ ند ر
كننيففغسرةوفننغةر،رةفكننعروفز نني تررتننذوركننيعرمجنندةدو ر نن ارو فننا،رج ننلركننيضةور
 أ أةعرف رل  غزهرربأ د عر نعرزن   غرو منررو  نغ رةكنذفاركيضنترفتنزهرر  ر

عر غ ننناروف ةوفنننلروفأغب نننخرضف نننهيرف نننة ر نننعرمنننيركنننيعرمنننعرمبنننيد ترزليغ نننخر ننن
و زننن و تررب ضف نننهررةفتنننزهررةفهنننذوركيضنننترو ففنننيعروفمأغبنننخرفننن ر فنننغرمنننيرقبنننلر
و  ةررقج جخرمجدةد رززفلربأ  رمميركيضةور  نزلجبةضارمنعرو أن ي روفزن رفنرر
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زكعر ضدتررةميركيضةور أيتدةضارفن ربنةدرغ نغتررممنير ر هندرفهنرربناركنلرذفنار
زنندلر جنن رظأنن ي رميد ننخر ر جنن رظمننةغرمأضة ننخرةذفننارم ننلرمجفننةغرفنن رظففننيعر

 رةمننيرظعرلنني ر(1)كننةو،رم ننا،رمغلننيع،ردغتننر،رد ضننيغ،رفننغدةس،ر قج نند،رقض ننيغ
،رةوفز نتروفأغب نخربت غتنيرمنعر(2)و  ةررجز روزفنلروفند عربيفجتنخروزفني  رة   ني ر

يفخروفجتنننيتروفز ننني  رظ نننةلرظمننندو رةظة ننن رظف ننني رةوك نننغرزننندو ة  رةجمجنننتروفأغب نننخرغ ننن
،رةوضفزجننتر جنن رو مفنننيغرفنن روفأننيررةوفأنننغوارةمفننغرةغ غتننيرمنننعر(3)و  ننةر

لهيترك  غ رجغغتيروفأغوربأدرو  ةررةجّجتروفأغب خرمجلروفجتخرو فج خرفن ر
كلرق غرمعرتذلرو ق يغ،رفف روفأغوارجّجتروفأغب خرمجلروآلغوم نخرةوففيغ ن خ،ر

وف ةضيض نننخ،رةفننن رمفنننغررةفننن روفأنننيررقهنننغتروفأغب نننخروآلغوم نننخرةوف نننغ يض خرةجزننن 
ت متروف ب  خرةجّجترمججهيرةبذفارغدتروفأغب خرفتخروفد عرةوف  يفنخرةوفج نيغ ر
ف ر عرةوجدرةو ز ي تربميرةتبهنيروهللرمنعر فني  رةمنيرزه ن رفهنيرفن رزن غ  ر

ةظعر(ر4) ة لر نبارو  نةررظعرزفن ربهنذلروفجيلنيتروفلد ند رةوفج نيغ روفلد ند 
وفم نننننزمغر جننننن روفج نننننيغوتروفم زجفنننننخررزب ننننن ر يبزنننننخرضيب نننننخربف نننننلروضفزيجهننننني

مجيفعنخر جن رظةوفنغروففنجخربت غتنيرمنعروفجتنيت،ر ذرمنعر(ر5)ةوف  يفيتروفمزبي ضنخ
وفمزأننذغرظعرزعننلرفتننخربمأنن لرمننعرو جزكننياربجتننخرظ ننغ ،رج ننلرب نن روجزكننيار

 ةلروفأفةغروفز رزجنترو  نةرر(ر6)وفأغب خربت غتيرجز رغ تروفجتيترو  غ 
وفز رد جهير نددركب نغرمنعرو ففنيعروفأغب نخرمنيغ ربأنأةورروبزدو  ربيفجتخروففيغ  خ
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ةتكنذوركنيعرو  نةررةوففنزحر(ر1)ظ غ روزفجتربيفأغورةدوضنتربي  نةرركيفزغك نخ
ةتننن ركت غتننيرمنننعر(ر2)ةوفج ننيغ ر ننببي رفننن رزنن   غرتنننذلروفجتننخربت غتننيرمنننعروفجتننيت

ةفننررز نن ر  بننخرفنن رةلننار(ر3)وفجتننيترفننررزأنندررظ ننبيوروفز ننةغرةفننررزف نندردةو  ننا
ر (4)وفأجةررةوفمزأجم عربلروز أترفكلرميرز جبزاروفج ي رف رضمةتيرةو دتيغتي

ةكيعروفبي لرو  يسرفضأ  ر جةرروفجتخر ضدروفأنغورتنةروف نأ رففهنرر
ةوفجفيعر ج نارمنعر ةومنلروفججنعرقنيلرزأنيف :رح ضنيرضجنعرض فضنيرر(5)وفض رروف غ ض 

ضننيرفننارفجننيفعةعح زكجمنن عربهننير  ننةلر،رةب  ننتروفأغب ننخرمنند ي رف ننغروفم(6)وفننذكغرةوا
تن(:رحةوفأغب خر  غروفجتنيترةو ف نضخ،رةو قبنيلر جن رزفهمهنيرمنعر429وف أيفب ر)

وفد يضنننخر ذرتننن رظدو روفأجنننررةمفزنننياروفزف نننارفننن روفننند عرة نننبور فنننةاروفمأننني ر
تننن(:رح عر جننرروفجتننخرمننعروفنند عر ضننارمننعر911،رةقننيلروف نن ة  ر)تر(7)ةوفمأننيدح
 ر عرظيروجزكننيار(8)وف ننغ عرةوف ننضخحروفكضي ننيترةبننارزأننغ رمأننيض رظففننيعرفننغة 

 جدلرب عرفتز عرظةرفهلز عرظ ي ركيعر بورتذورو جزكيارةمهميركيضتردغلزا،ر
،ر(9)ةك فميركيضترضزي لارو   غ ر .دير رمجيفخر ف رز   غركنلرمضهمنيربني  غ 

ة  زجنن رمبجنن رمننيرز  ننذلرفتننخر ننعرظ ننغ ربنني زة روفأةقننيتروفزنن رزننغب ربنن عر
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همننيرمننعرفننغ رو جزكننياروفمننيديرةوف  ننيف ،رفكجمننيرقة ننتروفأننأب عرةمننير زننيارف
وفأةقيتروفز رزنغب ر جندوتميربني  غ ،رةك نغترفنغ روجزكيكهنيرضأن ترب ضهنير
جغكخروفزبيدلروفجتنةي،رةزبجن رتنذلروفجغكنخرظقفن رأندزهيرج  منير  نكعروفأنأبيعر
مض  خرةوجد رظةرمض  ز عرمزليةغز عرةفهذوربجتترجغكخروفزبيدلروفجتنةيرظقفن ر

ةوفنذير همضن رفن رتنذوروفبجنلروفةقنة رر(1)ب عروفأغب خرةوففيغ  خرةوفزغك خرأدزهي
 ضنندرزنن   غروفجتننخروفأغب ننخرفنن روفجتننخروفزغك ننخرة ةقزهننيربهننيرمة ننجي رظضمنني رتننذور

روفز   غرمعر ةلردغو خرزجج ج خرمأ   ربي م جخ ر
 عالقة العربية بالتركية:

ة ةقننيترمضننذر مننعرفنن سرب غ ننورقيمننتربنن عروفأننغورةو زننغوارفننةتر
ر–لةوغرةزبيدلرزليغيرة  يف رز ةغتر بغرم  غ روفن معرةكنيعرفرزنغوارفتنيتر

ز جننار جنن روفجتننيتروفزنن رزضزمنن ر فنن رظفننلرةوجنند،رزةلنندرفنن رر–وفجتننيتروفزغك ننخر
مض  نننخرةوجننند رةو نننأخرزمزننندرمنننعرة ننن رظ ننن يرجزننن رغغبهنننيرةأنننغارظةغبننني،رةقننندر

 ضهنيرو قندررفن روضزأغترتذلروف بي لروفزغك خربأدرزجغارتذلروفلمي نيترمنعرمةر
ة  ر   ير ج رجدةدروفف عرمهنيلغ رفن روزلنيلروفتنغو،رةزكةضنترمنعرفهلنيتر

 رظمننيروفجتننخر(2)تننذلروفلمي ننيترفتننيترزم نن ترأنن  ي رفأنن  ي ربأ ننهير ننعروفننبأ 
وفزغك ننننخرفهنننن رفتننننخروفدةفننننخروفأ ميض ننننخرةظتننننرروفجتننننيتروفزغك ننننخرفنننن روفزأب ننننغر ننننعر

غلننن رز غ  هنننير فننن روف نننغعروفج نننيغ رو  نننةم خرةتننن رفتنننخروفلمهةغ نننخروفزغك نننخر 
وفزي نن روفهلننغي/روف ننيمسر أننغروفمنن ةديرج ننلرظ تننغترتننذلروفجتننخرفنن ر  ننيغر

ج نننلرد جهنننيرك  نننغرمنننعرر(3)وفدةفنننخروفأ ميض نننخرةزننن  غترك  نننغو ربيفأغب نننخرةوففيغ ننن خ
مفغدوزهيرمعرظ مي رةففيترةجغة رةظدةوترةظة وعرةغةوب رةعنغة رةزأنيب غر
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ك خرف رتذلروفف غ رب  نرروفزغك نخروفأ ميض نخر،رةز م روفجتخروفزغر(1)ةزغوك ورةظم يل
Osmanl1ca Tūrkçesi
ةكيضنترزندةعربنيف  روفأغبن رممنير ني دتير جن رر(2)

ز بجهننننيرفك  ننننغرمننننعروفمفننننغدوتروفأغب ننننخ رةقنننندر يأننننتروفجتننننخروفزغك ننننخرفنننن ر  ننننيغر
وفج نيغ رو  ننةم خ،رةكيضنتروفأغب ننخرةوجند رمننعرظتنررظدةوتروف  يفننخروفغف أنخرفنن ر

ض نننخرممنننيرظد ر فننن رو تزمنننيرربهنننيرةزننن  غروفزغك نننخربك  نننغرمنننعر  نننيغروفدةفنننخروفأ مي
مفغدوزهيرةزأيب غتير ز حرتذوروفز  غرف روفمليلروفد ض رةوف  يف ،رةف روفضف ر
وف ننيض رمننعروف ننغعروفزي نن ر أننغرد جننتروفزغك ننخرملنني تروفزأب ننغر ننعروفج ننيغ ر

ك  نغةعرروفجد  خرفز  غتربجتنيترظةغب نخركيففغض ن خرةو   يف نخرةو فميض نخ،رةضنيد 
بي قةلرمعرو ز دوررو ففيعروفأغب خرج لرلي روفزجةلرمعروف ن روفأغبن ر فن ر

،رةجيةفترجكةميترزغك يرب غوغوزهيروفز ج رمعر1928وف  روفةز ض رف ر يرر
جننةلركجمنيترزغك ننخربد جنخ،رةفنن رأنهغر ورمننعر كجمنيتر غب نخرةفيغ نن خرك  نغ رةوا

ضبةلروز نيذرظبلد نخرلد ند رفجتنخروفأيررضف ارظقّغروفم.زمغروفجتةيروفذير  دربي نزي
وفزغك ننخرزجننلرف هننيروفجننغة روفةز ض ننخرمجننلروفجننغة روفأغب ننخ،رةفنن رو ةلرمننعر

ر29ظقّغروفملجسروفة ض روفكب غرو بلد خروفلد د روفز رزز ف رمعرر1928 يرر
ر(3)جغفني ،رةمضنذربدو ننخروف ة  ضنيترظفنبجترو ففبنني روفلد ند ر)وفجنغة روفةز ض ننخ(

تننخروفزغك ننخروفمأيفننغ  روضز جننترفنن ر ننة هيرأننكلروفكزيبننيترةغنندورمننير  ننم ربيفج
وفزغك ننخرمننعروففننةغ روفأغب ننخر فنن روففننةغ روفةز ض ننخرمنن روجزفننيعرو ففننيعروفأغب ننخر
بلض  زهيروفأغب خرو فج خرمهمير غظر ج هنيرمنعرزت نغرفن روفأنكلرةوفد فنخ،رةقندر

                                                           
1M. Ergin: Türk Dil Bilgisi S.18 
 Faruk K. Timurtaş: Osmanlıةظضعنغرر137-136مجمنةدرفهمن رجلني ي:ر 2

Türkeçe Grameri, S.XI, XIII-XV, 1-3رةظضعنغرأننيملرف نغيروفأنة :رقةو نندر 
ر 11وفجتخروفزغك خروفمأيفغ ر 

،رةظضعنننغروفجتنننخروفزغك نننخرقةو ننندر16 بنننغوت رروفننندوقةق :روف ةو ننندرو  ي ننن خرفجتنننخروفزغك نننخر 3
،رأننيملرف ننغيروفأننة رة  ننغةع:رزغك ننيروفمأيفننغ :ر10ةز ب  ننيت:رفي ننلرمهننديرب ننيتر 

 12،رةأيملرف غيروفأة :رقةو دروفجتخروفزغك خروفمأيفغ ر 72 
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لهننةدو رج   ننخرمننعرولننلررTūrk Dil Kurumuبننذلروفملمنن روفجتننةيروفزغكنن ر
ض  خروفجتخروفزغك خرمميرد جهيرمعرظففيع،رغ غرظعرلهدلرتنذورفنرر زكجنلربيفضلنيارز

ة يفخرف مير زأجارمضهيربي ففيعروفأغب خ رفبيفغغررمعر بدولرك  نغرمنعرو ففنيعر
وفأغب خربكجمنيترزغك نخرفنهعرتضنياركمني ركب نغو رمنعرو ففنيعروفأغب نخرقندرظ نذرمكيضنار

زجاروفمأيلرربلرفرر زمكعرمزجد ةرزجارف روفمأيلرروفأغب خرةفرر  بلرظعر تيدغر
و ففيعرمعرق  رظةوفغرفنجزهرربهنير ضهنررقندروضلبجنةور ج هنيرةزأ نغةوربأ غتنير
ةفهررمأهيرفجخرغةجيض خرزغب هرربيهللروفأ   رةُزمّكضهررمنعرمضيلني روفمنةف رُلنلر
 ننةلرةزننذكغترربنند ضهرروفجض نن رةمننيرمننضحروف ننغ عروفكننغ ررتننذلروفجتننخرمننعروفمأننيض ر

و ففننيعروفمز ننةغ رةوفزغوك ننوروفلد نند رةو  ننيف وروفجيف ننخرةمننيرزض ننةيروفف ي ننخرةر
ر ج ارمعرظ غوغرغبيض خرمضجهيروفج ي رةوفب ي رةوفضمي  ر

ةقدرغظ ترظعروق رف ردغو ز رتذلر ضدروفمألنرروفزغكن روففنيدغر نعر
Tūrk Dil Kurumuوفملم روفجتةيروفزغكن ر

لنيغدو رةمفنضفي رر1974 نيررر(1)
غب ننخروفزنن رمننيرفزنناروفل ننلروفمأيفننغر  ننزأمجهي رفممننير أننارةدوغ نني رفرففننيعروفأ

ف ارظعرف روفجتنخروفزغك نخرجغةفني رز زجن رفن رض  هنير نعرجنغة روفجتنخروفأغب نخ،ر
ةغغررذفارفهضضيرضلدرظعرتذلروفجتخرقدرجيفعتر ج رك  غرمعروفمفنغدوتروفأغب نخر
ردةعرزت  نننغرفننن رففعهنننيرةد فزهنننيرةذفنننار غزبننني رظك نننغرزجننناروفمفنننغدوتربيفليضنننو

روفد ض رمعرذفار ج ر ب لروفم يلر روفجفغ 
 وهلل

Allah بلدية 
belediye 

 bünye بض ا Iblağ  بةغ

 teşbih زأب ا idare  دوغ 

 tasmim زفم ر idrar  دغوغ

 tasnif زفض   idman  دميع

 cari ليغي ishal   هيلر
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 cani ليض  ikram  كغور

 cahil ليتل iltibas  فزبيسر

 cizye ل  خ ilham  فهير

 cümle لمجخ imam  مير

 cinas لضيس imtiyaz  مز ي 

 ders دغس imsak  م يا

 defter دفزغ imhal  مهيل

 dünya دض ي insan  ض يع

 diyar د يغ inkar  ضكيغ

 din د ع icat   ليد

 rütbe غزبا ihmal  تميل

 sicil  لل iman   ميع

 sülale  ةفخ beden بدع

 silsile  ج جخ bismillāh ب رروهلل

 simsar  م يغ besmele ب مجا

 şeytan أ  يع beşer بأغر

 müessis م. س kibrit كبغ ت

 netice ضز لخ kitap كزيو

 nefes ضفس madrese مدغ خ

 hibe تبخ melek مجا

 yetim  ز ر müleyin ُمجّ ع

 yemin  م ع minare ِمضيغ 

فمفننغدوتروفأغب ننخرقنندرجيفعننتر جنن رد فزهننيرفنن رجنن عرضلنندرظعرق ننمي ر  ننغرمننعرو
غ ننننغرظعرزت  ننننغو رل   نننني رمججةعنننني رجنننندلرفنننن رض  هننننيربهبنننندولربأنننن رو فننننةوتر
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ب فنننةوترظ نننغ رقغ بنننخرمنننعرم غلهنننيرب نننبور ننندرروجزنننةو روفجتنننخروفزغك نننخرفزجنننار
وفجننغة رظةرففننأةبخرض  هننيرظةرفز ف فهننيربي ننز دورربأنن روفجننغة روفمهمة ننخر

رف  ررمضهي 
 نحو: إبدال الثاء سينا   -

 servet  غة  asar   يغ

 semere  مغ  irs  غل

 sevap  ةوو cüsse ل خ

 mesane م يضا hadise جيد خ

 mesnevi م ضةي hadis جد ل

 müstesna م ز ض  sabit  يبت

 müennes م.ضل samir  يمغ

 miras م غول saniye  يض خ

 إبدال الحاء والخاء هاء : -
ر بدولروفجي رتي  رضجة:

 saha  يجخ imtihan جيع مز

 sabah فبيا hakim حاكم       

 fatiha فيزجخ habbe َجبَّخ

 fahişa فيجأخ haram جغور

 muhasip مجي و harf جغ 

 mahkeme مجكمخ his ِجس

 mahkum مجكةر hayat ج ي 

 nahiye ضيج خ hile ج جخ

ر بدولروف ي رتي  رضجة:
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 hatira  ي غ  ihtisas   زفي 

 hal1k  يفا ihtar    يغ      

 haber  بغ ahlak ظ ةا

 hatip    و tarih ز غ  

 halıl  ج ل buhur ب ةغ

 mahzan م  ع hariciye  يغل خ

 
 إبدال الذال والضاد والظاء زايا : -

ر بدولروفذولر و ي رضجة:

 müazzep مأذو şaz أيذ

 mazur مأذةغ leziz فذ ذرررررر

 menfez مضفذ mebzül مبذةل

 mahzür مجذةغ mezhep مذتو

ر
ر بدولروف يدر و ي رضجة:

 zarar  غغ inzibat  ض بي 

 zayif  أ   inkiraz  ض غو ررررر

 zamir  م غ izah    يا

 mazi مي   beyaz ب ي 

 farz فغ  ramazan غم يع

 farize فغ  خ zit  د
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ر
ر بدولروفعي ر و ي رضجة:

 zuhur عهةغ hafiz جيفع

 muazzam مأعر haz جعررررر

 vaiz ةو ع zalim عيفر

 vazife ةع فخ zahir عيتغ

   zülm عجر

 

رضجة:رv بدولروفةوةربيفجغ ر

 mevsim مة ر evvel ظةل

 hava تةو  evliya ظةف ي رررررر

 vadi ةودي tedavi زدوةي

 vali ةوف  cetvel لدةل

 vilayet ة  خ cevap لةوو

 vicdan ةلدوع civar لةوغ

 vefat ةفي  devam دةور

   şekva أكة 

   favk فةا

   mavi ميةي

ر بدولرجغ روفأ عر ج روفضجةروآلز :
ر(رضجة:o،رő،رu بدولروفأ عروفم مةمخرب جدروفجغة ر)ر-ظ

 umum ُ ُمةر osman   ميع
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 unsur ُ ضفغ omür ُ مغ

 ُعَمر
omer ةد ُ ud 

ر(رضجة:I, İو ر بدولروفأ عروفمك ةغ رب جدروفجغف عر)
 ilm  جر ibadullah  بيدوهلل

 imat  ميد IRAK  غوا

 inat  ضيد Irk  غا

   Isam  فير

ر(رضجة:aم ر بدولروفأ عروفمفزةجخربيفجغ ر)
 adli  دف  acil  يلل

 adil      aziz  يدل

 akar   يغ adi  يدي

 akide    د  alem َ َجر ر

 akim    ر alim  يِفر

 alaka  ةقخ abüs  بةس

 alenen  جضي ر aceze َ َلَ  

 Ali  ج  acül َ ُلةل

 alim  ج ر acip  ل و

ر

رةمعروفمأغة رظعرو ففيعرف روفجتخروفزغك خر رزضزه رب جدروفجغة روآلز خ:
gكنرر،ررررdدر،ررررcلنرر،ررررbرور

ضميرزضزه رب فةوترقغ بخرمعرم يغمرتذلروفجغة رت  ر:(1)ةوا
kاررر،ررررtتر،ررررçرررلنرر،رpرور

                                                           
1M. Ergin: Türk Dil Bilgisi S.62, Frauk K. Timurtaş, S. 44-45
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 فدارتذور ج رميرد لروفجتخروفزغك خرمعرظففيعرظلضب خ،رج نلرزأيمنلرمأيمجنخر
و ففيعروفزغك خ،رمضهيرو ففنيعروفأغب نخ،رمنعرذفنار جن ر نب لروفم نيلر روفجفنغر
رظضار ةجعرف ر ددرمعرو فةوتروفملهةغ رظضهيرزهمسر ضدرض  هيربيفزغك خ 

رفيفبي روفملهةغ ر)و(رزض اربي رمهمة خر)و( 
b  p 

 sebep  بو edipرظد و

 şurup أغةو iltihap وفزهيو

 azap  ذوو inkilap وض ةو

 Arap  غو tahrip ز غ و

 akrep   غو tertip زغز و

 kalp قجو sevap  ةوو

 lakap ف و hicap جليو

 muharip مجيغو harp جغو

 mihrap مجغوو hesap ج يو

 nasip ضف و harap  غوو

ر(رمهمة خ ç)لن(رزض ار)رةوفل رروفملهةغ 
c  ç 

 Harç  غم ihraçر  غوم

 huruç  غةم intaç  ضزيم

 haliç  ج ج burç بغم

 ilaç  ةم hariç  يغم

 mizaç م وم haraç  غوم

 

ر(رمهمة خ tةوفدولروفملهةغ ر)د(رزض ار)
d  t 

 haset ج د ecdatرظلدود
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 hamt جمد Ahmet وجمد

 rasat غفد evlat ظة د

 senet  ضد irat د  غو

 fert فغد ceset ل د

 müddet مد  cilt ِلجد

 mescit م لد hudut جدةد

رفهم تروفدولرففيغترزي  ر يغلاربذفار عروفلهغ 
ر(1)ةضلنندر فنن رليضننورتننذلرو م جننخرمننعروفمفننغدوتروفك  ننغ ،رمفننغدوتر غب ننخرظ ننغ 

رد،رمضهي:تيلغتر ف روفجتخروفزغك خرةو ز غربهيروفم يررف رمأض ر  غرةفررزأ
 مأضيتيرف روفزغك خروفزفد غ Ihraç   غوم

 مأضيتيرف روفزغك خرو  ز غود Ithal  د يل

 مأضيتيرف روفزغك خروفضأةا enfiye ظضف خ

 مأضيتيرف روفزغك خرفغفخر)فزغ ر مض خرقف غ ( teneffüs زضفس

مأضيتننيرفنن روفزغك ننخر فننن رليضننورمأضيتننيرو فنننج ر cetvel لدةل
 )ِم  غ (

 مأضيتيرف روفزغك خرقفخ hikaye جكي خ

 مأضيتيرف روفزغك خرمضيفس Rakip غوكو

 مأضيتيرف روفزغك خرتة خرأ ف خ şebeke أبكخ

 مأضيتيرف روفزغك خرم غا sahne فجضخ

 مأضيتيرف روفزغك خرف رفج جبخ Sınıf فض 

 مأضيتيرف روفزغك خر أغ Fiat ف يت

 مأضيتيرف روفزغك خرفكع Fakat ف  

 مأضيتيرف روفزغك خرضكزخ Fikra فكغ 

                                                           
1Türkçe Sözlük 6. Baskı
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رمأضيتيرف روفزغك خر جةرر)لم ر جر(ر Fen فع
 (fen fakültesiكج خروفأجةرر)

 مأضيتيرف روفزغك خرمألر Lugat فتيت

 مأضيتيرف روفزغك خر غ ج mezün م ذةع

 مأضيتيرف روفزغك خرملجخ mecmua ملمة خ

 مأضيتيرف روفزغك خرِجميغ merkep َمغكو

mürekke ُمغكو

p 
 مأضيتيرف روفزغك خرِجبغ

 مأضيتيرف روفزغك خرغأيأخر) ةا( mermi مغم 

 مأضيتيرف روفزغك خر ميا müsaade م ي د 

 مأضيتيرف روفزغك خر    misafir م يفغ

 مأضيتيرف روفزغك خرمضعغ manzara مضعغ 

 مأضيتيرف روفزغك خرج د Nazar ضعغ

بأنندرر–هننير ننيدتر فنن روفأغب ننخرةتضننيارظففننيعرظ ننغ رتننيلغتر فنن روفزغك ننخرغ ننغرظض
مغزد ننخر ةبنني رلد نندو ر ر مي ننلر ةبهننيرر–ر(1)ظعركيضننتروفجتننخروفزغك ننخرقنندروقزغ ننزهي

و فج ر)ف روفد فخ(رةتذورميرظ جار ج ار جمي روفجتخربه نيد روفم زنغ رج نلر
رمضهير ج ر ب لروفم يل:ر(2)ز زأملرتذلرو ففيعرف روفدةو غروفغ م خ

 المعنى التركي عربيالمعنى ال اللفظة العربية

 erkanظغكننيعرجننغور

harp 

ظغكيعرلم رغكع،رغكنعر
 وفأ  رمير  ة ربا

لمي ننننننننننخروف ننننننننننبي ،رمنننننننننند غير
 وفل  

 وفزةق  ر ج روفةغا  ضلي رو مغ imazر  م ي 

ملمة ننننننخرة نننننني ا،رأننننننأبخرفنننننن ر لم رةغقخ evrakظةغوار
دو ننننننغ رغ نننننننم خرزأضنننننن ربأننننننن.ةعر

                                                           
 117 ضعغر بغوت ررظض س:رمعرظ غوغروفجتخر 1
 276-272غفي  لرض جاروف  ة  :رغغو وروفجتخروفأغب خر 2
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 وفمةعف عرةوفأمل

 زج  عرةزفج حركزيورةضجةل كزيبخ،رز ل ل tahrirزجغ غر

   يغ ركبيغروفغليل مضحروفأغ  teşrifزأغ  ر

مجفجخر منل،روفأ نيور cezaل و ر
 ظةروف ةوو

 وفأ يو

 نننننننن رم ننننننننزد غر جنننننننن ر daireدو غ ر
 أكلرجج خ

 دو غ رغ م خ

غوكنننننور جننننن رأننننن  ر redifغد  ر
   غ

 لضدير جز ي 

ب ننيعرفننةغ رظيرأنن  ،ر resmغ رر
 زم  لرت  خ

  غ بخ،رمكس

جكنننننننةم ،رفنننننننيدغرمنننننننعرقبنننننننلر مض ةور ف روفغ ر resmiرغ م 
 وفدةفخ

 جورمكزةور ز ندرربنارفنيجبار  عهيغرجيل arzuhal غ جيلر
 يفبنيرجيلنخرظةرأننيك ي رظمنغو رمنني،ر

 غ م ي ركيعرظةرغ غرغ م 

قنننننننننننننننننننننننننننننني ررم نننننننننننننننننننننننننننننننيرر
kaymakam 

 جيكررل  رمعرة  خ معر  ةررم يررغ غل

ظ ننررمفأننةلرمننعروففأننلر memurم مةغر
ظمننننننننننننننننننننغرةوفمأضنننننننننننننننننننن :ر

فأنننن  روفننننذير زج نننن رو
 و ةومغ

 مةع 

ظ ننررمفأننةلرمننعروففأننلر muhtarم زيغر
   زيغ

وفأنننننننننن  روفم زننننننننننيغرفزم  ننننننننننلر
لمي ننخرمننعروفضننيسرظةرجنن رمننعر
و ج نننننننننننني ر يغفنننننننننننني ربنننننننننننن جةوفهرر

 ةظمةغتر
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منننير أننن  ربنننارو ض نننيعر maaşمأي ر
 معر أيررةأغوو

وفمغزنننننوروفأنننننهغيرفجمةعننننن رظةر
 وفأيمل

ظ ننررمفأننةلرمننعروففأننلر mektupمكزةور
 كزو

 وفغ يفخرب عرو جبخرةو فدقي 

وفلمي خرمعر ة خر فن ر neferضفغر
  أغ ر)وفغت (

 لضديرف روفل  

لمي ننخرززأننكلرفزضف ننذرمننير ضنني ر وفعهغرظةروفأكل heyetت  خر
 بهي

 فنن رليضننورتننذورفننهعرتضننيارظ ننمي  ر غب ننخ رو فننةلرةوفجننغة ،رزغك ننخروفة نن ر
ر (1)ةوفغ ررةت ر ي فزيع

زةمخربيفزي روفمفزةجخرةوفمأغةفنخرمضهنيرب نأخرة أنغةعرو  يم روفم ر–و ةف ر
ر  مي رمضهي:
 Talat  جأت Behcet بهلت

 Izzet   ت Servet  غةت

 Medhat مدجت Cevdet لةدت

  Neşet ضأ ت Hikmet جكمت

 Nimet ضأمت Şevket أةكت

رو  يم روفمك ة خربيف ي رةوفم زأملرمضهيرضجةرظغبأ ع،رمضهي:ر–وف يض خر
 Subhi فبج  Bedri بدغي

 Sabri فبغي Hamdi جمدي

 Fahri ف غي Hayri   غي

 Fehmi فهم  Remzi غم ي

                                                           
)ملجنخروفزنغولرر618-617ج  عر ج رمجفنةع:رو ففنيعروفزغك نخرفن روفجهلنخروفأغوق نخر 1

( 1974وفأأب ،روفأددروف يدس،روف ضخرو ةف ،ربتدودر
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 Nuri ضةغي Sadi  أدي

ر
ةممننير جفننتروفضعننغرظعرق ننمي رمننعرو ففننيعروفم ننزأمجخرد جننتروفزغك ننخرفنن رفنن تخر

ب ننندرظضهنننير ةمجنننترمأيمجنننخروفمفننغدرفجنننررز نننزأملرلمأننني ر  ربأننندرد نننةلرر(1)وفلمنن 
وف   جنخرج نوروفزةوفناررlar-وف ف فخ،رظةررler-غك خر ج هيرةت ر ج خروفلم روفز

روففةز رمعرذفارم ة:
 arazi ظغو   icraat  لغو وت

 eşya ظأ ي  ahbap ظجبيو

 ashap ظفجيو ahkam ظجكير

 islahat  فةجيت ahlak ظ ةا

 hademe  دمخ esnaf ظفضي 

 hayrat   غوت akraba ظقغبي 

 rusum غ ةر akvam ظقةور

 sahabe فجيبخ evkaf ظةقي 

 sıfat ففيت evrak ظةغوا

 talebe  جبخ evlat ظة د

 amele  مجخ evham ظةتير

 nakliyat ض ج يت hasilat جيفةت

   hububat جبةبيت

رةكيعرب عرزجاروفمفغدوترميرو زأملرففيترضجة:
 resmi غ م  idari  دوغي

 senevi  ضةي insani  ض يض 

 siyasi   ي   iktisadi وقزفيدي

                                                           
1Faruk K. Timurtaş: Osmanlı Türkeçe Grameri, 216-217
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 şahsi أ ف  bahri بجغي

 ilmi  جم  berri بغي

 kanuni قيضةض  tarihi ز غ   

 kavmi قةم  ticari زليغي

 kürevi كغةي cinsi لض  

 leyli ف ج  harbi جغب 

 maddi ميدي hukuki ج ةق 

 mahalli مجج  hakiki ج    

 madeni مأدض  hamasi جمي  

 miladi م ةدي hayvani ج ةوض 

 hicri تلغي hususi  فةف 

   dini د ض 

ر
ةمضهنيرمننيرلنني ر جن ر ننددرمننعرو ة وعروفأغب ننخ،رفة تنير فزب ننترمأننيض رو ففننيعر
وفمأننننز خرمننننعروفمننننيد رضف ننننهي،رفيففنننن تخرتنننن روفزنننن رز نننن رروففننننغةا،رةتنننن روفزنننن ر

رز ف روفمأض رةزجددل،رةتذلرو ة وعرةوفف  :
ر (1)د فخر ج رمعرةق رمضاروففألرظةرقيررباكجمخرمأز خرفجأسم الفاعل:
 salıh فيفح cahil ليتل

 arız  يغ  hasil جيفل

 arif  يغ  hafiz جيفع

 aşık  يأا hadim  يدر

 fasıl فيفل haric  يغم

 fazıl في ل hatır  ي غ

                                                           
 85تيديرضهغ:روففغ روفةوف ر 1
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 katil قيزل daim دو ر

 katip كيزو rabıt غوب 

 kafir كيفغ sakın  يكع

 malik يفام şamil أيمل

 mahir ميتغ şahit أيتد

   sadık فيدا

 أسم المفعول:
ظ ننررمأننزار نندلر جنن روفننذيرةقنن ر ج نناروففأننل،رظةرتننةروفةفنن روفنندولرر

ر (1)وففي ل ج رمعرةق ر ج ارفألر
 mahfuz مجفةع mahcup مجلةو

 mahrum مجغةر mahcuz مجلة 

 mahkum مجكةر mahdut مجدةد

 mahlul مججةل mahsul مجفةل

 magdur متدةغ mahluk م جةا

 magrur متغةغ mazrup م غةو

 magşuş متأة  mabut مأبةد

 magmum متمةر maruf مأغة 

 makbuz م بة  masum مأفةر

 makbul م بةل makul مأ ةل

 الصفة المشبهة:
ففننعرمأننزا،ر فننيغرمننعروف ة نن رفجد فننخر جنن رمننعرقننيرربنناروففأننلر جنن ر

ر (2)ةلاروف بةترةوفدةور

                                                           
 195ةظضعغر بدوفلبيغر جةوعروفضي جخ:روففغ روفةو حر ر98وفمفدغرضف ار 1
 104وفمفدغرضف ار 2
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 salip فج و asil ظف ل

 acip  ل و belig بج  

 hadis      aziz جد ل

 afif  ف   haris جغ  

 akik    ا hazin ج  ع

 akim    ر hakir ج  غ

 alil  ج ل hakim جك ر

 garip غغ و halim جج ر

 fakir ف  غ hasis    س

 fakih ف  ا hatip    و

 kerim كغ ر hafif  ف  

 nadim ضد ر sakim    ر

 nefis ضف س selim  ج ر

 أسم التفضيل:
و ننررمأننزارفجد فننخر جنن رظعرتضننيارأنن   عروأننزغكيرفنن رفننفخرةوجنند رظةر

ر (1)مأ ضخ،رة ودرظجدتير ج روآل غرف رتذلروفففخ
 ender ظضدغ echel ظلهل

 enfes ظضفس esref ظأغ 

 ehven ظتةع ekber ظكبغ

 صيغة َفعَّال:
ر (1)يفتخرف روفمأض رم رز ك دلرةز ة زاف تخرفجد فخر ج روفمب

                                                           
1ü ر 94وفمفدغرضف ار
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 dessas دّ يس battal بّ يل

 ressam غّ ير bavvab بّةوو

 sayyah  ّ يا cabbar لّبيغ

 sarraf فّةو  carrah لّغوا

 gaddar غّدوغ Hassas جّ يس

   hattat  ّ ي 

 صيغة َفُعول:
 aruz  غة  besus بأة 

 gazup غ ةو haluk  جةا

 fahur ف ةغ resul غ ةل

 kabul قبةل acul  لةل

 صيغة ِفَعال:
 hicap جليو cidar ِلدوغ

 hisar جفيغ cidal ِلدول

 rical غليل cinas لضيس

 şimal أميل cihaz لهي 

 kital قزيل civar لةوغ

 nikap ض يو kivam قةور

 nikah ضكيا nizam ضعير

   nifak ضفيا

 صيغة فعيلة:

                                                                                                                                     
ةررملدوفنند عرمجمنندربننعر أ ننةوروفف غة وبننيدي:روف ننيمةسروفمجنن  ،روضعننغر)جّمننيل(ربننيوروفنن1

ففلروفجي ،ر)جّمير(ربيوروفم ررففنلروفجني ،ر)َم ن (ربنيوروففنيدرففنلروف ني ،ر)م  نو(ر
بيوروف ي رففلروفزي ،ر)م  غ (ربيوروفغو رففلروف  ع 
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 kabile قب جخ ceride لغ د 

 meşima مأ مخ cerime لغ مخ

 vesika ة   خ desise د   خ

 vesile ة  جخ akide    د 

رةتضيارظففيعرظ غ رةغدتر ج رة عر)ظفأيل،ر ضفأيل،ر  زفأيل( 
 أفعال:

 akran ظقغوع ahlaf ظجة 

 aksam ظق ير ahval ظجةول

 agyar ظغ يغ ahşap ظ أيو

 إنفعال:
 inşirah وضأغوا inhiraf وضجغو 

 inkişaf وضكأي  inhisar وضجفيغ

 inhimak وضهميا insiyak وض  يا

 إستفعال:
 istifam و زفهير istihdam و ز دور

 istikbal و ز بيل istihrac و ز غوم

 istikrar و ز غوغ istishal و ز هيل

 instinsah و زض يخ istigfar و زتفيغ

ظ نمي روفمكنيعرةوآلفنخ،رفممنيرةغدرمنعرةةلدُتر ف رليضورتذورظففيعرمأدةد رمنعر
رظ مي روفمكيعرظففيعر ج ر ضخ:

 َمْفَعل:
 mabet مأبد mahrec م غم
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 makat م أد mahzen م  ع

 mektep مكزو merkez مغك 

 َمفَعَله:
mahkem مجكمخ

e 
 mezbaha مذبجخ

 matbaa م بأخ Medrese مدغ خ

رةمميرةغدرمعرظ مي روآلفخرظففيعر ج ر ضخ:
رمأضيتيرف روفزغك خر) فيغ (رmikserضجة:رِمكَ غررِمفَعل:

رضجة:رِمفعال:
   mistar م  يغ

   misvak م ةوا

   mikyas م  يس

رminkaleضجة:رِمض جخررِمفَعَلة:
رف يفةورف :ر(1)ةقدر غمربأ رميرتةرم زأملرمعروفمفغدوتروفأغب خر عر ضزهي

ر)بفزحروفم ر(رhamalجّميلر)بز أ  روفم ر(رَجَميلرررررر
ر)بفزحروفم ر(رhamamةف رَجّميرر)بز أ  روفم ر(رَجَميررر
ر)بفزحروفم ر(رmatkapةف رِم  ور)بك غروفم ر(رَم  وررررر
ر)بفزحروفم ر(رmastaraةف رم  غ ر)بك غروفم ر(رم  غ ر
ر)بفزحروفم ر(رmakasةف رِم  ر)بك غروفم ر(رَم  رررر

 الظروف:
رج روفضجةروآلز :ةقدرو زأملر ددرمعرو ففيعروفأغب خرعغةفي ر 

ر رعغة روفجيلرضجة:1

                                                           
1M. Ergin: Türk Dil Bilgisi S.352, bk. Sermet Sami Uysal: 

Yabancllara Türk Dil Bilgisi, S. 145
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 kere)أكثر من مرة(               كرة  tekrarتكرار   

 cehrenلهغو ررررررررررررررررررررررررررررررر  acilen يلة ر

 harfiyenجغف ي رررررررررررررررررررررررررررررirticalenوغزلي  ر

 zimnenضي ر مررررررررررررررررررررررررررررررismen  مي رررر

 kamilenكيمة ررررررررررررررررررررررررررررررcebrenلبغو رررر

رررررررررررررررررررررررررررcümletenلمجخرررر  manenمأض  

ر رعغة روفزةك درضجة:2
ر)ظبدو (ررasla)دةعرأا(رررررررظفة رررررررelbetteوفبزخرر

ر رعغة روف جخرةوفك غ :3
ر)لدو (ررgayetغي خررررر) و د،رك  غ(ررررررررfazlaف جار
ر)ك  غرلدو (ررcok fazlaرررررر
ر)و ك غ،ر ج رو ك غ(رررر en fazlaررررر
ر رعغة روف ميع:4

رsabahleyinفبيجي ررررررررررررررررررررر  sabahفبيار
ر رم روفعغف خرف رضجة:5

رmamafihم رميرف اررررmaalesefم رو   رر
رmaalmemnuniyahم روفممضةض خررmaattessüf م روفز   ر
رmaaileم ر ي جخرر

 
 الروابط:

رةتذلروفغةوب رت :ر(1)ةز زأملرفغب روفكجميترةوفلملربأ هيرببأ 

                                                           
1Faruk K. Timurtaş: Osmanll Türkeçe Grameriةظضعننغروفمألنرروفننذتب رر

فمجمدروفزةضل  
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ر)م ررمف مخ(ربمأض رفكعرamaرظمير
رhattaرجز ر
ربمأض رفكعرfakatرف  ر
رlakinرفكعر
رmadem, mademkiرميدورر
رmeselaرم ة ر
ر veرةر

رesasenرظ ي ي ر
رyaniر أض ر

زفج رو ففيعروفأغب خرظعرتضيارق مي رمنعرو ففنيعررةبدورف رمعر ةل
د جننتروفزغك ننخرمزجنند رمنن ربأنن روفجننغة رظ ننذتيرو زننغوار ننمي ي ،رةو ننزأمجةتير

رف رفتزهرربم يبخرزغوك وربيفمأض رضف ارمعرذفارم ة :
رalelacele ج روفألجخرر alelusul ج رو فةلرر-
رalelumum ج روفأمةررررalelitlak ج رو  ةارررر
رalelade ج روفأيد ررررررر
رbilcümleربيفلمجخررbilahraربي جغ ررر-
رbilakisبيفأكسررbilistifadeربي  زفيد رررر
رbilfiilربيففألررbilhassaربيف يفخرررر
رfilvakiف روفةوق ررfilhakikaف روفج   خرررر-
رfisebilillahف ر ب لروهللرررر
رlakayt رق در)غ غرم  د(ررlaedriyeر رظدغيرر-
رlalettayin ر ج روفزأ  عررررررladiniر رد ض رررر
رelhamdulillahوفجمدرهللر  elamanو ميعرررر-
رelvedaوفةدوعرررررelanوآلعرررررررر
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رelhasilوفجيفلرررر
رvesselamةوف ةررررvallahةوهللررررررر-
ر

ةتضننياربأنن روفزغوك ننوروزجنندترف هننيربأنن روفكجمننيترمنن رظ ننرروفمةفننةلر)منني(ر
رضجة:
رmaşallahميرأي روهللرررmabeyin عرررميربر-
رmafevkميرفةاررررررmaceraميرلغ رررر
رmaveraميرةغو رررررmadunميردةعررررر

ر

 فنن رليضننورتننذوركجننارفننهعرتضننيارجأنندو ركب ننغو رمننعرو ففننيعروفأغب ننخرد جننتروفجتننخر
ج ننلرر(1)وفزغك ننخر ننعر غ نناروفجتننخروففيغ نن خربنندف لروزجيدتننيرمنن رفةوجننارفيغ نن خ

يترذوترد  ترم زجفننننخرظذكننننغرمضهننننير جنننن ر ننننب لروفم ننننيلر روأننننزارمضهننننيركجمنننن
روفجفغ:

رhane يضخرر-
ر)دوغرو فةا(ررislahhaneر فةار يضار
ر)مجلرأغوروفأيي(رcayhaneرليير يضار
ر)م زةدعروف ةا(رsilahhaneر ةار يضار

ر)فيفخروفأمج يت(رameliyathaneر مج يتر يضار
رnameضيمارر-

رقخرو زهير()ةغررithamnameروزهيررضيمار
ر)و لي  (رicazetnameر لي ترضيمار
ر)ةغقخرو  بيغ(رihbarnameر  بيغرضيمار
ر)وفة جخروفف ي  خ(رiddianameر د ي رضيمار

رdarدوغرر-

                                                           
1Türkçe Sözlük 6. Baskı
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رkarكيغرر-
ر)وفمهمل(رihmalkarر تميلركيغر
ر)وفمجزيل(رhilekarرج جخركيغر
ر)وفمغو  (رriyakarرغ ي ركيغر

ر)وففضيع(رsanatkarرفضأتركيغر
ر)وفمج ع،رفيجوروفج  (رlutufkarرف  ركيغر

رzade ود رر-
رbiب ررر-

ر)دةعر بغ(رbihaberرب ر بغر
ر)وفمجي د(رbitarafرب ر غ ر

رgahكيلرر-
ر)وفمأ كغ،روفم غ(رkarargakرقغوغركيلر

رdanدوعرر-
ر)مة  روفب ةغ(رbuhurdanررب ةغدور
ر)مة  روفأمأخ(رşemdenرأمأدوعر

رderدغررر-
ري  ()جرderhalرردغجيلر

 جننن رضجننننةرمنننيرزفننننيغرمضننناروفزغوك ننننورر(1)ةقننندرُ ّة نننتربأنننن رو ففنننيعروفأغب ننننخ
روففيغ  خر)و  يفخر يفخ(رمعرذفارم ة :

رemri vakiرظمغروفةوق ر
رhüsnü niyetرج عروفض خر

رhüsnü yusüfرج عر ة  ر
رقبلروفةقةعر)وفزضب.(ر رhissi kablel vukuِجسِّ

                                                           
1Türkce Sözlük 6. Baskl ve bk, M. Ergin: Türk Dil Bilgisi S.157-

160, 178



 

 581 

 م2006ـ1427(44/2آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

رizzeti nefisر   روفضفسر
رkatliamروف زلروفأيرر

فرر   رو زغوارف رو زأميفهررفرففيعروفأغب خركميرت ربلرظعرجنيلزهرر غضني ر
فتننزهرردفأننزهرر فنن رظعر  ة ننةورق ننمي رمضهننيرج ننورقةو نندتر،رةظعر أننز ةورمضهننير

 جنن رضجننةرمننيرجنندلرمنن رر–ر(1)زغوك ننوربأنندرظعرظ ننيفةور ف هننيركجمننيترظةركةو نن 
د  ترم زجفننخرمننعرذفنناررمأ  ننخربننذفار–و ففننيعروفأغب ننخرفنن روفجتننخروففيغ نن خر

رم ة :
رbasبي رر-

رغ  سروفكزيور başkatipربيأكيزور
رغ  سروفزجغ غررbaşmuharrirربي رمجغغ
روفمد غروفأيرررbaşmüdürربي رمد غ
روفمفز روفأيرررbaşmüfettisربي رمفز 
رغ  سروفمغزب عرف روفم بأخررbasmurettipربي رمغزو
رغ  سروفجميف عررhamal başiرجميلربيأ 

رغ  سروف فيب عررkasap başiرفيوربيأ ق
رغ  سروفمأميغ عررmimar başiرمأميغربيأ 

ر
ر(ر ج خرض بخرةوأز يارففيت:li, ll, lu, lü)رliف رر-
رم.دورررedepliررظدبج ررر
رم.معرررimanllرو ميضج ررر
ربتدوديررBagdatliربتدودف ررر
روفمغجةرررrahmetli غجمزج ررر

                                                           
1Türkçe Sözlük 6. Baskı ve bk, M. ertuğrul saraçbaşl ve ibrahim 

minnet oğlu: Türk: atasözleri sözlüğü, 2. baskl, Türkçe deyimler 

sözlüğü 2. baskı
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رمةفج ررmusullu مةفج ررر
ر(ر ج خر ورةضف siz, slz, suz, süz)رsiz ر ر-
رغ غرم.دوررedepsizرظدب  ررر
رغ غرم.مع،ر ر  ميعرفاررimansizرو ميض  ررر
ردةعرزغب خررterbiyesizرزغب خر  ررر
ركيفغرررdinsizرد عر  ررر
رغ غرم جحررsilahsizر ةار  ررر
 روفأن  ر(ر ج نخرز ني ر فن رو  نررفجد فنخر جن ربني ci, cl, cu, cüل ر)ر-

رظةرفيضأا:
دوفننننننننن روفبننننننننندلروفض ننننننننندير)مفننننننننن جحرررbedelciربدفل ررر

ر  كغي(
رفيجوروفجميرررhamamciرجميمل ررر
روفمجزيلررshateciر  زارل رررر
ركيزوروفأغو  ررarzuhalci غ جيفل رررر
ر(ر ج خرز ي ر ف رضهي خرو  مي ر أز يارففيت:sal, -sel- يلر)ر-
رففخررج ةوض ررhayvansalرج ةوعر يلررر
رففخرر  ي  ررsiyasalر  ير يلررر
رففخررك ميةيررkimyasalرك م ير يلررر
رففخررميديررmaddeselرميد ر يلررر
رففخررمأدض ررmadensalمأدعر يلرررررر

ركميروأز ةورمعر ددرمعرو ففيعروفأغب خرمفيدغرمعرذفارم ة :
 kabul etmekرمعروف بةلر

رkahrolmakرمعروف هغر
رmahvolmakرمعروفمجة
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رrahmet eylemekرمعروفغجمخ
رziyaret etmekرمعروف  يغ 

 ذرضلندرظعرق نمي رر(41)ف ة ر عر ي فخرمعروفزغوك ورةوفزأنيب غرةو م نيلروفأغب نخ
رمضهير  يباروفأغب خرف رض ارظففيعارضجة:

رAllah kerimروهللركغ رر
رbasu badel mevtبألربأدروفمةتر

رbeni ademرربض ر در
رbeytül malرب تروفميل
رbillahi vetillahiربيهللرةزيهلل
رdari dünya دوغروفدض ير
رdarül azeceردوغروفأل  

رDünya fani ahiret bakiوفدض يرفيض خرةوآل غ ربيق خر)م لرزغك (ر
رehli beytرظتلروفب ت

رehli salipرظتلروففج و
رelhamdulillahرةوفجمدهللرestagfurullahرو زتفغروهللر

رey vallahرر يروهلل
رfesuphanallahريعروهللف بج

رinşallahر عرأي روهلل
رmaşallahرميرأي روهلل
رneuzübillahرضأةذربيهلل

ر(olum hak miras helal)وفمةترجارةوفم غولرجةلر
رselamünaleykumروف ةرر ج كر
رaleykümselamر ج كرروف ةر

رvallahiررةوهلل
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رvallahi  ve billahi  ve tillahiةوهللرةبيهللرةزيهللر
(رضججنعرتضنيرőlüm hak miras helalةرةقفضير ضدروفم نلروفزغكن ر)فج

ك ننن رظعروفمزجننندلروفزغكننن رقننندرو نننزأملرففعنننخرزغك نننخربننندلروفأغب نننخرةتننن رففعنننخر
(őlümروفزنن رزأضنن روفمننةترفنن روفأغب ننخرةمنن رذفننارجننيفعر جنن رض نناروفأبننيغ ر)

ةزغز بهنيرفنن روفزغك ننوروفأغبنن رةذفننارفمننيرف هننيرمننعرضفننسرد ضنن رتننةروفجنند لر ننعر
جننار جنن ركننلرضفننس،رةظعروآل ننغ ر أننارف هنني رة بنندةرمننعرتننذلرو م جننخروفمننةتر

ةغ غتننيرظعروفزغوك ننورةوفزأننيب غرذوتروفمضأنن روفنند ض رزجننيفعر مةمنني ر جنن رض نن هير
رف روفزأب غر ضهيرفيدغ رمعروف غ عروفكغ ررظةروفجد لروفأغ  رظةركج همي 

فنننن رجنننن عرضلنننندرظعرق ننننمي ر  ننننغر ر  ننننيباروفأغب ننننخرفنننن رض ننننارظففيعننننار
ظةغب نخ(ر مةمني ر- خرو زأميلروفزغك نورفن روفزغك نخربنلروفجتنيتر)وفهضندةف فةف

رضجة:
رAllah içinررهللر

رhava alamررم يغ
رhava ölçerرم  يسرلةي
رilkkanunروف يضةعرو ةل

رkalemtiraşررم  ي ا
رkina gecesiرف جخروفجضي 
رkitapeviردوغروفضأغ

رkurukahveر وف هة روفمدقةقخروفم جةضخ
رmaden suyuر خوفم يلروفمأدض
رظم يلرزغك خ:

رarife tarif ne hacet lazimرر ردو  ر  ةرروفأيغ 
رbir inat bir muratررروفأضيدرمغود
رEyubun sabriرررفبغرظ ةو
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رher lisan insanررركلرفتخر ض يع
رkelamdan önce bir selam gerekرر ضبت روف ةررقبلروفكةر

رsabrln sonu selamettirرروف ةرر مغ روففبغ
رşöhret afettirررروفأهغ ر فخ
رyalnlzllk Allaha mahsusturررروفةجدوض خرهلل

 الخاتمة:
ةفننن ر زنننيررتنننذوروفبجنننلر بننندرمنننعرو أنننيغ ر فننن رظعرزننن   غروفأغب نننخرفننن ر
وفجتنننيترو  نننغ رةمضهنننيروفجتنننخروفزغك نننخركنننيعركب نننغو ،رذفنننارظعرمنننيرةغدرمنننعرد نننةلر

قأننني رةو نننجي رفننن رفتنننخروفكزيبنننخرظففنننيعرةزأنننيب غر غب نننخرفننن روفجتنننخروفزغك نننخركنننيعرةو
ةوفجننند لر جننن رجننندر نننةو  ر يفنننخر ذورمنننير جمضنننيرظعروفجتنننخروفمزجننندلربهنننيرفننن ر
وفزغك ننخرتنن رفتننخروفكزيبننخرضف ننهي،ر  نني ر فنن رذفننارظعر ةومننلرظ ننيسرولزمأننتر
ة نني دترتننذلروفجتننخرفننن رز   غتننيرفنن روفجتننيترو  نننغ  رةكننيعرفنن رم دمننخرزجنننار

كب ننغر جنن روفليضننوروفضف نن رج ننلرروفأةومننل،روفأيمننلروفنند ض روفننذيركننيعرفننارو ننغ
زه  ترفاردةوف رز بلرةزجِارةجفعرتذلروفمفغدوترقدغرو مكنيع،رتنذور فن رليضنور
مننيرقننيرربنن عروفأننغورةو زننغوارمننعر ةقننيترد ض ننخرة  ي نن خرةزليغ ننخرةولزمي  ننخر

فننذفاركجننارف نندر…رغوف ننترزجنناروفأةقننيترظففننيعروقز ننيتيروفم ننيررةز جبهننيروفجننيل
 وةلننتر جنن رضجننةرمننيرفأننلرظفننجيبهيرجنن عروفز ننةو،رظ ننذتروفأغب ننخرةظ  ننت،رةز

ة ودرمعرذفارزليةغروفأأب عرف روفب أخروفلتغوف نخ،رةضأني رجغكنخروف ن يجخرفن ر
و ةوعرو   غرفكيعرجف جخرذفارتذلروفك غ روفكي غ رمعرو ففيعروفز رزدلر جن ر
غض روفجتخروفأغب خرةغ وغ رميدزهي،رف درظ  ترظك غرمميرظ ذت،رظ  ترو ففيعر

فننخر جنن روفمأنني غرةو  ننةارةو فكننيغروفمزف ننخرمنن روفنند عرةوفزننغولرو  ننةم روفدو
ةمير  درروفأأب عروفم جم عروفليغ عرفن رم زجن ر ةقنيزهر،ربجن رمنيرزب ن رمنعر

ظ ننن لروهللر…ر(رففعنننخرفننن ر نننة رلنننغديرفجمألنننرروفزغكننن ر7550زجنننارو ففنننيعر)
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ضأنرروفمنةف رو ج يعرف روفأملرةوف دودرف روفغظيرةوففةوورف رو مغركجار ضار
رةضأرروفضف غ 

 جدول يوضح عدد الكلمات العربية
 المستعملة في كل حرف من حروف اللغة التركية

 في ضوء المعجم التركي الصادر عن المعجم التركي
 1974عام 

159 Z 458 S 97 L 120 G 390 A 

  226 Ş 1519 M __ Ğ 182 B 

 818 T 253 N 739 H 237 C 

 53 U 5 O 31 1 6 Ç 

 23 Ü 6 Ö 618 I 145 D 

 174 V 3 P __ J 213 E 

 26 Y 173 R 527 K 227 F 

 المصادر العربية واألجنبية
روف غ عروفكغ ر  -
-،ر)مكزبنخرو ضلجنة5 بغوت ررظض سر)وفندكزةغ(رمنعرظ نغوغروفجتنخ،ر  -

ر( 1975وفمفغ خ،ر
 بننغوت رروفنندوقةق ر)وفنندكزةغ(:روف ةو نندرو  ي نن خرفجتننخروفزغك ننخ،روفليمأننخر -

وفدغو نيتروفزغك نخرر–فم زضفغ خ رمأهدروفدغو يترو فغ   خرةو  ن ة خرو
ر( 1984أغكخروفزي مسرفج ب رةوفضأغروفم يتمخ،ر)بتدود،رر–ر5

وفأغبننن ،رة وغ ر– بنننغوت رروفننندوقةق ر)وفننندكزةغ(رة  نننغةع:روفمألنننرروفزغكننن  -
وف  يفنننخرةو  نننةر،رمد غ نننخروف  يفنننخروفزغكميض نننخ،رأنننغكخروفزننني مسرفج بننن ر

ر( 1980خرم يتمخ،ر)بتدود،رةوفضأغرأغك
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وفجننيفعرلنننةلروفننند عر بنندوفغجمعروف ننن ة  :روفم تنننغرفنن ر جنننةرروفجتنننخر -
ةظضةو هنننني،رزج  ننننارمجمنننندروجمنننندرلننننيدروفمننننةف ،رم بأننننخروفبننننيب ،ردةعر

رز غ   
ج نن عر جنن رمجفننةعر)وفنندكزةغ(:رو ففننيعروفزغك ننخرفنن روفجهلننخروفأغوق ننخ،ر -

م بأننننننخرملجننننننخروفزننننننغولروفأننننننأب ،روفأننننننددروف ننننننيدس،روف ننننننضخرو ةفنننننن ،ر
ر( 1964وفمأيغ ،ر)بتدود،ر

رغفي  لرض جخروف  ة  :رغغو وروفجتخروفأغب خ،ر)ب غةت،ردةعرز غ  (  -
غم ننننيعر بنننندوفزةوور)وفنننندكزةغ(:رففننننةلرفنننن رف نننناروفأغب ننننخ،ر)وف ننننيتغ ،ر -

ر( 1973
أننيملرف ننغيروفأننة ر)وفنندكزةغ(رة  ننغةع:رزغك ننيروفمأيفننغ ،رم.  ننخر -

ر( 1988دوغروفكزورفج بي خرةوفضأغ،ر)مةفل،ر
ملرف ننغيروفأنة ر)وفنندكزةغ(:رقةو ندروفجتننخروفزغك نخروفمأيفننغ ،ردوغرأني -

ر( 1991وفكزورفج بي خرةوفضأغ،رليمأخروفمةفل،ر)مةفل،ر
أنننننيملرف نننننغيروفأنننننة ر)وفننننندكزةغ(:روفأةقنننننيتروفجتة نننننخربننننن عروفأغب نننننخر -

ةوفزغك خ،ر)بجلرمضأةغرف رملجخردغو يترزغك خ،روفأددروف يفل،روف نضخر
ر( 1992وف يض خ(ر)مةفل،ر

وفلبيغر جنننننةوعروفضي جنننننخ:روففنننننغ روفةو نننننح،رم بأنننننخردوغروفكزنننننور بننننند -
ر( 1988فج بي خرةوفضأغ،رليمأخروفمةفل،ر)مةفل،ر

،رمكزبننننننخروفغ ننننننيفخر1 بنننننندوفلج لر بنننننندوفغج ر:رفتننننننخروف ننننننغ عروفكننننننغ ر،ر  -
ر( 1981 ميع،رر–وفجد  خ،ر)و غدعر

 بدوفج ننن عروفمبنننيغار)وفننندكزةغ(:رف ننناروفجتنننخ،رليمأنننخروفبفنننغ ،رمكزبنننخر -
 ننننننرروفجتننننننخروفأغب ننننننخ،رم بأننننننخرليمأننننننخروفبفننننننغ ،ر)وفبفننننننغ ،روفزغب ننننننخ،رق
ر( 1986

ر 1984 بدورففبةغرأيت ع:رف ر جرروفجتخروفأير،رمكزبخروفأبيو،ر -
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 بدوفمجاربعرمجمدر)ظبنةرمضفنةغروف أنيفب (:رف ناروفجتنخرة نغروفأغب نخ،ر -
رتن( 1284)وف يتغ ،ر

 بدلروفغولج ر)وفندكزةغ(:رف ناروفجتنخرفن روفكزنوروفأغب نخ،ردوغروفضه نخر -
ر( 1979وفأغب خرفج بي خرةوفضأغ،ر)ب غةت،ر

،ردوغرضه نخرمفننغر2 جن ر بدوفةوجندرةوفنن ر)وفندكزةغ(:ر جنرروفجتننخ،ر  -
رفج ب رةوفضأغ،ر)وففليفخ،روف يتغ ،ردةعرز غ  ( 

 منننننغرغ نننننيركجيفنننننا:روفجتنننننخروفأغب نننننخرة جةمهننننني،ردوغروفمأجنننننرروفأغبننننن ،ر -
ر( 1971وفم بأخروفزأيةض خربدمأا،ر)دمأا،ر

وفلم جنننخ،ردوغروفأننةد ،رب نننغةت،رمكزبنننخرمننندبةف ،رفننيغةارأةأنننخ:رفتزضنننير -
ر)وف يتغ ،ردةعرز غ  ( 

في لرمهديرب يتر)وفدكزةغ(:روفجتخروفزغك خرقةو درةز ب  يت،رم بأخر -
ر( 1984وف ميع،ر)بتدود،ر

روفكزو،ر - ردوغ رمد غ خ روفأغب خ، روفجتخ رف ا ر)وفدكزةغ(: روف  دي كيفد
ر( 1987)مةفل،ر

روفف غة وب - ر أ ةو ربع رمجمد روفد ع روفمج  ،رملد روف يمةس يدي:،
ر( 1952وفم.  خروفأغب خرفج بي خرةوفضأغ،ر)ب غةت،رفبضيع،ر

مجمننننندروفزنننننةضل :روفمألنننننرروفنننننذتب ،ردوغروفأجنننننررفجمة ننننن ع،ر)ب نننننغةت،ر -
ر( 1969

مجمندرج ننعر بندوفأ   :رمنند لر فن ر جننرروفجتنخ،ردوغروفضأننغرفج بي ننخ،ر -
ر 1983

روفأغب  - روفجتخ رقدغ  ر)وفدكزةغ(: روف ّميع ر بدوفغج ر ر ج رمجمد خ
و  ز أيورةوفزأب غرةو دو رملجخر)بجةلرف روفجتخرةو دو(ر أغو ر

ر( 1987،رمكزبخروفمأة،ر)وفكة ت،ر1د  هيدروففغ ج،ر 
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،ردوغروففكنننننغ،ر3مجمننننندروفمبنننننيغا:رف ننننناروفجتنننننخرة فننننني  روفأغب نننننخ،ر  -
ر( 1986)ب غةت،ر

،ردوغروف  يفننننخر2مجمننننةدرفهمنننن رجلنننني ي:رمنننند لر فنننن ر جننننرروفجتننننخ،ر  -
ر( 1978)وف يتغ ،رفج بي خرةوفضأغ،ر

تنننيديرفهننندر)وفننندكزةغ(:روففنننغ روفنننةوف ،رم بأنننخروفزأجننن رروفأنننيف رفننن ر -
ر( 1989وفمةفل،ر)وفمةفل،ر

ر
- Faruk K. Timurtaş (Prof. Dr.): Osmanli Türkece 

Grameri Edebiyat fakültesi matbaasi, Istanbul, 1979. 

- M. Ergin: Türk Dil Bilgisl, 5.baski, bogazlcl yayinlari, 

Istanbul, 1980. 

- M. Ertugrul Saracbaşi ve Ibrahim minnet oglu: Türk 

ata sözleri sözlügü, ilaveli 2.baskl, minnet oglu yayinlari, 

Duyuran matbaasl, Istanbul, 1982. 

- M. Ertugrul Sarac başl ve Ibrahim minnet oglu: Türkce 

degimler Sözlügü, ilaveli 2.baskl, minnet oglu yaylnlarl, 

yaylaclk matbaasl, Istanbul, 1980. 

- Sermet Samiuysal: Yabancilara Türk Dilbilgisi. 

Türkce Sözlük 6.Baskl, sayl, 463, T.D.K. Yaylnlarl, 

Ankara, 1979. 



 

 590 

 م2006ـ1427(44/2آداب الرافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)

Abstract 

The Influence of Arabic Language on the 

Modern Turkey 
 Dr. Shāmil F. Al-Alāf

 
 

The presents paper sheds light on the Arabic words 

contained in the Turkish dictionary. The researcher argues 

that the Turks kept the meaning and pronunciation of 

some Arabic words because they are closely related to 

religion. On the other hand, the meaning of some other 

words are kept with slight change in their pronunciation. 

There are some Arabic words with quite Turkish meaning. 

Finally it is worth mentioning that some proverbs 

and constructions maintained their meanings in the 

Turkish usage. Conversely some others deviated from 

their Arabic usage.  

ر
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