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Devlet bir yapıtır, yapıcıları vatandaşlarıdır. Her yapı, onun üzerine 

taşlar koymakla yükselip güçlenir ise, ondan taşlar çekmekle eksilip 

zayıflar. Rabbımız! vatanlar yapmak için taşlar koyanları çoğaltıp, 

taşlarını ne kadar küçük olsa mübareket eyle; taşlar çekenlere 

gelince, kuvvetinle onları doğru yola hidayet eyle. (müellif). 

بوضع الحجارة علیھ، ویشتد یعلو  اءنَ وكل بِ . ، وبّناؤوھا مواطنوھااءنالدولة بِ {

فاللھم أكثر ِمّمن یضع الحجارة في بناء . بنزع الحجارة منھ نقص ویضعفوی

األوطان وبارك في حجارتھم مھما كانت صغیرة، واھد بقوتك إلى سواء 

  .}السبیل من ینزع الحجارة منھا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Milletler iki türlüdür: birisi ileri gitmekle yaşamak ister, öteki ileri 

gitmeksizin yaşamak ister. Birinci millet ileri gitip yaşar, ikinci ise ileri 

gidip yaşamaz. (müellif). 

ن یعیش من غیر د أدم، وآخر یریأحدھا یرید أن یعیش بالتق: الشعوب نوعان{

  .}فالشعب األول یتقدم ویعیش، والثاني ال یتقدم وال یعیش. تقدم
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   مقدمة
  

بذلك لھ وفضّ لفكر والنطق والبیان، با ھمكرّ خلق اإلنسان والحمد � الذي 

، بیانكل مفكر وباحث في الل بني آدم آیةف اللسان بین الحیوان، وجعل اختال على

 الطاھرین وعلى آل بیتھ ،لألنامالمبعوث معلما  والسالم على سیدنا محمد والصالة

   :وبعد وصحبھ المبجلین

ھم قبائل كانت تسكن  ،التركأو  لتركیة ھي لغة األتراك، واألتراكاللغة اف

سیا بین منغولیا شرقا وإیران غربا، وسیبیریا شماال آمنذ ما قبل المیالد أواسط 

في مراحل  ه الغربثم زحف قسم كبیر من تلك القبائل باتجا. وباوالھند جن

 إلى األناضول، ووصل قسم من تلك القبائل وتوزعوا على منطقة تاریخیة مختلفة

كما وصل قسم آخر إلى العراق وبالد الشام ومصر وحتى بالد  أوروبا الشرقیة،

ة، مؤثرة ولكن ظھور األتراك كقوة سیاسیة وعسكریة، وحتى حضاری. المغرب

في التاریخ اإلسالمي بشكل خاص والتاریخ العالمي بشكل عام، لم یبدأ إال مع 

بدایة عالقاتھم مع المسلمین واعتناقھم الدین اإلسالمي في عھد الخلیفة األموي 

من فتح تیبة بن مسلم نجح القائد المسلم قُ  إذ .)ھـ 96ـ  86(الولید بن عبد الملك 

ھـ، وسمرقند  90كانیة وھما مدینتا بخارى في عام اثنین من أكبر مراكزھم الس

بدأت عالقات األتراك مع  ومنذ ذلك العھد .، في أوزبكستان حالیاھـ 92في عام 

المسلمین تتطور وتتسع حتى صار رؤساؤھم یتصلون بالخلفاء المسلمین ببغداد 

الیة ویطلبون منھم إرسال من یعلمھم اإلسالم، ومدھم بالمساعادات العسكریة والم

وذلك ما حدث في عام . ضد أعدائھم التي ھم في حاجة إلیھا للدفاع عن أراضیھم

طن على ضفاف حیث اتصلت قبائل البلغار التي كانت تق )م 922ـ   921( ھـ 309

با�، فلبى بحر قزوین، بالخلیفة العباسي المقتدر  نھري الفولغا وگاما شمال

د أعضائھا أحمد بن فضالن الذي سجل لیھم سفارة كان أحالخلیفة طلبھم وأرسل إ

مشاھداتھ في بالد الترك في رسالة تعد الیوم مصدرا تاریخیا مھما حول حیاة 

  .1األتراك في ذلك العصر

 یختارالتراك على اعتناق اإلسالم تذكر مصادر ولبیان مدى إقبال األ

حكم  نرا خااسمھ صتوق بوغْ أن أمیرا واحدا من أمرائھم  اإلسالمي روایة مفادھا

                                                 
1
  .م 1959/ ھـ  1379الدكتور سامي الدھان، دمشق، مطبوعات المجمع العلمي العربي، : تحقیق  
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فأسلمت معھ قبیلتھ التي كانت  أسلم )م 955 ــ 924 /ھـ 344 ــ 312(بین عامي 

واتخذ ذلك األمیر بعد إسالمھ، اسم عبد الكریم، . 2تتشكل من مائتي ألف خیمة

 ،ایا، ورعایاھا أتراكوكانت إمارتھ أول إمارة تركیة إسالمیة، فكان مؤسساھا ترك

 رة القراخانیةافي مصادر التاریخ باسم اإلم تلك اإلمارة وتعرف .وأرضھا تركیة

Karahanlılar devleti  قره خان"نسبة إلى لقبKarahan  "الذي حملھ أمراؤھا ،

الواقعة الیوم إلى الغرب من دولة  " Kaşgarشغركا"عاصمتھا مدینة وكانت 

سعة في بالد األتراك والصین، ومن بفتوحات وا تلك اإلمارةوقامت  .3الصین

وفي ظل . ذیا كبیرا في الصیناتھا مدینة خوتان التي كانت مركزا بوأبرز فتوح

ال علم ، وظھر بھا رج4مارة صار األتراك یكتبون لغتھم بالحروف العربیةتلك اإل

، وكان واحد منھم یوسف خاص ح الحضارة اإلسالمیةین في تاروأدب بارزو

ھـ  463م حاجب الذي كتب قصیدة فلسفیة من سبعة آالف بیت، أنھاھا في عا

 )م 1077(ھـ  470، ثم محمود الكاشغري الذي كتب في حوالي عام )م 1070(

ف ، عرّ "دیوان لغات الترك"مؤلفا في شكل قاموس بعنوان  روف العربیةحلوبا

وقد . ببغداد ھجاتھم، وأھداه للخلیفة العباسي المقتدر با�فیھ بلغة األتراك ول

في ألول مرة م، وطبع  1910عام اكتشفت النسخة الوحیدة لھذا الكتاب في 

رجع إلیھ في البحث ، ویعد الیوم أھم مصدر یُ )م 1915(ھـ  1333استانبول عام 

في  ة اللغةس ثنائیوامیقالأقدم  أحد برویعت .عن ثقافة األتراك في ذلك العصر

   .التاریخ

بدأ القراخانیون  )م 11( يوفي النصف الثاني من القرن الخامس الھجر

دولة تركیة أخرى شرعت في الظھور على ظھور ال أمام یفسحوم المج

                                                 
2
نقل تلك الروایة عنھم ، وابن مسكویھ، وثابت الصابئي، و)396/ الكتاب الثامن (روى ذلك ابن األثیر   

 ,Barthold (V. V): الباحث الروسي المختص في دراسات آسیا الوسطى السید فاسیلى فیالدیمیروفیتش بارتولد
Mogol istilasına kadar Türkstan, Ankara, TTKBasımevi, 1990, s 273 - 274 

3
تركستان الشرقیة، وقد : ىتقع كاشغر الیوم في أقصى غربي الصین، وھي عاصمة إلقلیم جغرافي یسم  

. في اللغة الصینیة" المستعمرة الجدیدة"، بمعنى "سینكیانغ"م وأطلقوا علیھ اسم  1949احتلھ الصینیون عام 
وتوجد في مدینة كاشغر معالم إسالمیة بارزة ُتعبِّر عن الھویة . وسكان تركستان الشرقیة إلى الیوم مسلمون

  .في نشر اإلسالم في المنطقة اإلسالمیة للمدینة والدور الذي أدتھ
4
ھناك عوامل عدیدة جعلت األتراك یقبلون على كتابة لغتھم بالحرف العربي، أولھا سماحة الدین اإلسالمي،   

وثانیھا أن الحرف العربي یقودھم إلى تعلم اللغة العربیة وقراءة القرآن الكریم، وثالثھا أن كتابتھ تلتقي مع 
في عناصر كثیرة، ومنھا أن كالھما یكتب كان األتراك یكتبون بھ لغتھم آنذاك، الذي كتابة الحرف اإلیغوري 

من الیمین إلى الیسار، وبطریقة مترابطة في الكلمة الواحدة، ولیس بھما حروف كبیرة وأخرى صغیرة كما 
  .في اللغات األوروبیة
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وكان . أراضیھم، وھي الدولة السلجوقیة التي تأسست في بدایة القرن المذكور

دور فعال في تاریخ اإلسالم على  لھذه الدولة التي شملت أراضیھا إیران الحالیة،

قوا اإلسالم ن السالجقة اعتنأ فعلى الصعید الداخلي. ي والخارجيالصعیدین الداخل

 على المذھب السني وتبنوا منھ المذھب الحنفي، ولذلك عملوا على التمكین

ونشره بین القبائل التركیة التي امتدت إلیھا  لإلسالم على المذھب المذكور

وإلى جانب ذلك فإنھم تصدوا للمذھب الشیعي . فتوحاتھم أو انضوت تحت سلطتھم

النظامیة التي أنشأوھا في المدن الكبرى  وكانت المدارس. وا من انتشارهبقوة وحدّ 

والبصرة  ونیسابور والموصل وطبرستان ومروْ  بالمشرق مثل بغداد وبلخ

أما على الصعید . ھان، أھم وسیلة استخدموھا في تنفیذ سیاستھم تلكفواص

ن االعتداءات البیزنطیة، وبذلوا الخارجي فإن السالجقة حموا الحدود اإلسالمیة م

 إلى ما وراء تلك الحدود، فأوصلوه إلى عمقن أجل نقل اإلسالم كبیرة م جھودا

وتحقق ذلك النجاح بشكل أكبر بعد معركة  .)األناضول( صغرىآسیا ال

5مالزكرت
Malazgirt   زموا بقیادة سلطانھم ألب حیث ھَ  )م 1071(ھـ  464عام

أرسالن، البیزنطیین ھزیمة مروعة وقبضوا على أمبراطورھم رومانوس 

وبعد ھذه المعركة . بإیران مدینة الريّ في  وقادوه أسیرا إلى عاصمتھم ،جینوید

إزنیق : ھي نفسھا(  Niceéبأربع سنوات وصل نفوذ السالجقة إلى مدینة نیقیة

İznik( وھناك تأسست . ، وعلى بحر مرمرةالواقعة إلى الغرب من األناضول

ت علیھا المصادر ، أطلقدولة سلجوقیة أخرى انفصلت عن الدولة السلجوقیة األم

. Rum Selçuk'ları / Rum Selçukluları دولة سالجقة الروم اإلسالمي التاریخ

سالمي في أنحاء ي مواجھة الصلیبیین ومد النفود اإلوكان لھذه الدولة دور كبیر ف

  . لاألناضو

دولة ت ظھر على نھایتھ )م 13(شرف القرن السابع الھجري وعندما أ

ناضول، ھي الدولة متلكات الدولة السلجوقیة في األت متركیة مسلمة أخرى ورث

وتمكنت . رطغرلالتي تنسب إلى مؤسسھا عثمان بن إ  Osmanlı devletiالعثمانیة

حدودھا غربا على حساب األراضي البیزنطیة حتى وصلت  ھذه الدولة من توسیع

 ةفتحت جیوش تلك الدول التركیة المسلم )م 1453(ھـ  857وفي عام . إلى أوروبا

                                                 
5
ي الجھة الشرقیة إلى الشمال من وھي مدینة تركیة تقع ف باألرمینیة، )Manzikert, Mantzikert(ھي نفسھا   

  .بحیرة فان بتركیا
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آخر أركان الدولة البیزنطیة التي ظلت مدة  الفتح مدینة القسطنطینیة مقوضة بذلك

وصارت تلك المدینة الیونانیة . ثمانیة قرون تمنع اإلسالم من االمتداد نحو الغرب

وبدایة من عھد السلطان سلیم األول . العریقة بعد ذلك عاصمة للدولة العثمانیة

العثمانیون أنظارھم نحو البالد وجھ  )م 1520ـ  1512/ ھـ  926ـ  918(

قلیما والمغرب، وما فتئوا أن ضموھا إلى دولتھم إ القدیمة في المشرق سالمیةاإل

وبذلك اكتملت الصورة . بعد آخر، من العراق بالمشرق إلى الجزائر بالمغرب

السیاسیة اإلسالمیة للدولة العثمانیة، وصار سالطینھا ورثة شرعیین للخلفاء 

وظل المسلمون یحتمون بھم في األزمات التي تلم ببالدھم . ن من قبلھمالعباسیی

، من عرب وأتراك طوال أربعة قرون تعد الیوم تاریخا مشتركا بینھم جمیعا

  .قبط وغیرھموأكراد وبربر و

غنیة لنا  تجربة یعد الیوم یا خصباتراثا تاریخیا وحضاروترك العثمانیون 

لالستفادة منھا في معرفة ماضینا  في جامعاتنا اھ، علینا دراستنحن المسلمین الیوم

 أن تتأتى لنا إال بامتالك األداة ولكن تلك الدراسة ال یمكن. واستشراف مستقبلنا

العلمیة الحقیقیة التي تمكننا من الولوج إلى مصادر المعلومات األولیة لتلك 

ر المحفوظة التجربة، وتلك األداة ھي اللغة التركیة التي كتبت بھا تلك المصاد

 .وروبیة، وحتى األرشیف ومكتبات عدیدة بتركیا والدول العربیةكز أالیوم في مرا

ستانبول، وأرشیف قلعة بإ وپرئاسة الوزراء وقصر طوب قا افومن ذلك أرشی

ن بتونس شق، واألرشیفان الوطنیامحمد علي بالقاھرة، ودار الوثائق القومیة بدم

المدن األوروبیة، جد من تلك المصادر في ضافة إلى ما یو، ذلك باإلالجزائرو

واللغة التركیة في حقیقة األمر لیست وسیلة للبحث في التاریخ . وھي عدیدة

لة لمتابعة االنتاج العلمي والحضارة العثمانیة فقط، وإنما ھي فضال عن ذلك وسی

قدمھ الباحثون األتراك في عصرنا الحدیث أیضا، أمثال المؤرخ اسماعیل الذي 

د زكي باقلین، وعمر مومحإسماعیل حامي دانشمند، وزونجارشیلي، وحقي ا

  .وغیرھم كثیرون وثریا فاروقي ان،كبر

واللغة التركیة شأنھا شأن كثیر من اللغات لم تكن واحدة في مختلف 

تبعا للمؤثرات  االعصور، وإنما اختلفت من عصر إلى آخر في مفرداتھا وقواعدھ

ولكن اللغة التركیة . مع اللغات المجاورة لھاالتي طرأت علیھا بفعل التفاعل 

ما تعرضت لھ لغة أخرى غیرھا، وھو الحرف تعرضت لنوع آخر من التغیر قلّ 

كتب بالحرف اإلیغوري، فكانت في بدایة عھدھا تُ . تاریخھا الذي كتبت بھ على مرّ 
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كذلك  كتب بالحرف العربي، وبقیتتُ  )م 10(ثم صارت منذ القرن الرابع الھجري 

تكتب بالحرف  )م 20(ھـ  14بعد ذلك في القرن  ة عشرة قرون كاملة، لتصبحمد

ومن خالل ذلك التطور الذي مرت بھ اللغة التركیة في طریقة كتابتھا، . الالتیني

بالحرف  یتبین أن المرحلة المھمة في ذلك ھي المرحلة التي كانت تكتب فیھا

ي أثرت بشكل كبیر في التاریخ ظھرت الدول التركیة اإلسالمیة التالعربي، وفیھا 

/ ھـ  14ـ  7(دام عھدھا سبعة قرون اإلسالمي، وكان آخرھا الدولة العثمانیة التي 

لغة التركیة التي أكثر الدول التركیة استخداما ل تلك الدولة تكان، و)م 20ـ  13

وفي ھذه المرحلة من . )Osmanlıcaعثمانلیجھ ( تعرف باللغة العثمانیةصارت 

فإن اللغة التركیة تفاعلت بشكل واسع مع اللغتین العربیة والفارسیة، حتى تاریخھا 

صار المعجم العثماني یضم بین جنباتھ من المفردات العربیة والفارسیة أكثر مما 

یؤد ذلك االنفتاح الكبیر من العثمانیین على اللغتین ولم . یضم من الكلمات التركیة

ت اللغتین المذكورتین فقط، وإنما تجاوزه العربیة والفارسیة إلى استخدام مفردا

 اوفي ظل تلك العالقة فإن علماء اللغة قسمو. إلى استخدام قواعدھما النحویة أیضا

 Eskiالعثمانیة القدیمة  مرحلة )1(: أطوار اللغة العثمانیة إلى ثالث مراحل

Osmanlıca ،)2( العثمانیة الكالسیكیة  مرحلةKlasik Osmanlıca ،)3( مرحلة 

األولى  غة العثمانیة في المرحلتینلال توكان.  Yeni Osmanlıcaالعثمانیة الحدیثة 

والثانیة لغة مخصصة لإلدارة والحدیث بین العامة، أما في التعلیم فكانت تستخدم 

/ عامبشكل  تین المذكورتینوبلغ میل األتراك إلى اللغ. سیةاللغتان العربیة والفار

تینك المرحلتین، أن صار البلیغ منھم ھو من  في واللغة العربیة بشكل خاص،

. ا بما یالئم اللغة التركیةما واالشتقاق منھما وأسالیبھممفرداتھ یحسن االقتباس من

في  وتوقف مده ولكن ذلك المیل نحو اللغتین العربیة والفارسیة ما لبث أن انحصر

م  1839من عام  المرحلة الثالثة حیث بدأ استخدام العثمانیة الحدیثة، وذلك بدایة

أمرا اعتبر فیھ اللغة العثمانیة ھي اللغة  األول حیث أصدر السلطان عبد المجید

ومما میز تلك المرحلة . م 1912ودامت تلك المرحلة حتى عام . الرسمیة للدولة

بالتعاون مع  باشا التركي الشھیر أحمد جودت والمفكر والسیاسي قیام المؤرخ

د محمد فؤاد باشا، بتألیف أول كتاب في قواعد اللغة زعیم التنظیمات في ذلك العھ

دم الكتاب للسلطان عبد المجید األول في وقُ  ."قواعد عثمانیھ"، وعنوانھ التركیة

ولما سقطت الدولة  .م، فاستحسنھ السلطان وأمر بطبعھ في السنة نفسھا 1850عام 

رك عام ومال أتاتعلى انقاضھا قیام الجمھوریة التركیة بزعامة كالعثمانیة وأعلن 
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التي  الحدیثة، العثمانیة وبدأ عھد اللغة التركیةالتركیة انتھي عھد اللغة ، م 1923

. بدال من الحروف العربیة 6م تكتب بالحروف الالتینیة 1928صارت منذ عام 

مجمع ( لھا مجمعا لغویا تد میل األتراك إلى لغتھم، وأسسواوفي ھذه المرحلة اش

كان من مھامھ تخلیص اللغة التركیة من  )Türk dil kurumuاللغة التركیة 

ام بدال منھا مفردات تركیة المفردات الدخیلة ومنھا العربیة والفارسیة، واستخد

  ).التركیة الخالصة(بمعنى  Öz Türkçeخالصة، وھي التي أطلقوا علیھا اسم 

وحتى السیاسیة  ونظرا إلى أھمیة اللغة التركیة في الدراسات التاریخیة،

اھتمت بدراستھا منذ زمن مبكر، وظھر فیھا  أیضا، فإن الجامعات األوروبیة

مختصون في اللغة التریكة أنجزوا مؤلفات ذات قیمة علمیة كبیرة في تعلم تلك 

 1623(العالم البولوني فرانسوا میننسكي  ل تلك األعمال ما أنجزهئاللغة، ومن أوا

ونشره في  تركي عربي فارسي،التیني : ، وھو قاموس رباعي اللغة)م 1698 –

م، وأضاف لھ مجلدا خامسا في عام  1680أربع مجلدات في مدینة فیینا عام 

ة في القارة بمختلف اللغات، وبعد ذلك توالت األعمال حول اللغة التركی. م 1687

كتب قواعد كثیرة، ال یمكن ألحد من الدارسین نشرت وظھرت قوامیس عدیدة و

في تلك حركة التألیف وال تزال تلك  .ي تعلم اللغة التركیةالیوم االستغناء عنھا ف

فإن اللغة التركیة أما في البالد العربیة  .اللغة التركیة مستمرة في القارة إلى الیوم

لما كانت ھي لغة اإلدارة في الدولة العثمانیة  فإن اإلقبال على دراستھا كان قائما 

بیة، سعًیا لنیل الوظائف في علیھا ھي األخرى أیضا إلى جانب اللغة العر

ووجدت  وأنجزت بسبب ذلك مؤلفات لتعلیم قواعد اللغة التركیة،. مؤسسات الدولة

ر دخول آلة  .8، كما وجدت في المغرب7تلك المؤلفات في المشرق ولكن تأخُّ

                                                 
6
وْصفھا بالحروف الالتینیة ھو على سبیل المجاز فقط، إذ ھي شبیھة في شكلھا بالحروف العربیة الحالیة،   

  .مما یدل على أن أصلھا مشترك مع اللغة العربیة، وھو الحروف الفینیقیة
7
، تاریخ تعلیم اللغة التركیة للعرب )جودت(جقمقجي : بخصوص تدریس اللغة التركیة في المشرق راجع  

  ).شبكة ومنتدیات التاریخ العام(حتى أواخر العصر العثماني، موقع 
8
، كتابا )م 1830(بخصوص الجزائر فقد رصدنا في مكتبة الفقیھ العربي اإلمام في أواخر العھد العثماني   

، سعر الكتاب قبل عھد الطباعة في الفضاء )خلیفة(اش حم: راجع". (كتاب فیھ لغة الترك"أشیر إلیھ بعبارة 
بحوث الندوة الدولیة حول المغارب في البحر األبیض : العثماني، حالة الجزائر نموذجا، بحث نشر ضمن

م، منشورات ایرسیكا،  2009نوفمبر  14ــ  12: المتوسط الغربي في العصر العثماني، المنعقدة في الرباط 
وبخصوص تونس فإن المكتبة التي كانت في دار الباي واقفھا المشیر أحمد ). 168 م، ص 2013إستانبول، 

كتاب باللغة التركیة، وكان واحد منھا ) 60(م، تضمنت  1840/ ه  1256باي على جامع الزیتونة في عام 
العھد ، وقف الكتاب في البالد العربیة في )خلیفة(حماش : راجع". (رسالة في اللغة التركیة"یحمل عنوان 
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ر نشر تلك المؤلفات حتى أواخر القرن التاسع  9الطباعة إلى البالد العربیة أخَّ

وكان من الطبیعي بعد سیطرة الدول األوروبیة  .10العشرین عشر وأوائل القرن

على البالد العربییة في المشرق والمغرب أن یتوقف تدریس اللغة التركیة بھا، 

ولكن بعد زوال تلك السیطرة والحصول على االستقالل فإن تدریس تلك اللغة عاد 

ا والمملكة وصارت اللغة التركیة تدرس في جامعات متعددة بمصر وسوری. إلیھا

  .العربیة السعودیة، وكذلك بدول المغرب مثل الجزائر والمملكة المغربیة

بثالث بخصوص الجزائر فإن تدریس اللغة التركیة في جامعاتھا مّر و

  :مراحل نشرحھا فیما یأتي

ونقصد بھا إدخال اللغة التركیة في  :مرحلة التأسیس: المرحلة األولى

مع  معة الجزائر في أوائل الّسبعیناتالتاریخ بجا وتم ذلك في قسم. برامج التدریس

بدایة من  عملیة اإلصالح األولى التي عرفھا نظام التعلیم الجامعي في الجزائر

تم التخلي عن الدراسة بنظام الشھادات،  ، وبموجب تلك العملیةم 1971عام 

عة وبناء على ذلك بادرت إدارة قسم التاریخ بجام. ووضع محلھ نظام السداسیات

الجزائر وبصورة غیر رسمیة، إلى إدخال اللغة التركیة في برنامج الدراسة 

باعتبارھا لغة تخصصیة تساعد على فھم مرحلة معتبرة من التاریخ اإلسالمي 

على ولما كان ذلك العمل غیر رسمي فإن دراسة اللغة التركیة ُجعل . والبحث فیھا

ھ ال یخضع إلى االمتحان كما ، وفي الوقت ذاتالطلبة اختیاریا ولیس اجباریا

شرف على تدریس األستاذ الذي أوكان  .ر المواد المقررة في البرنامجتخضع سائ

Bernard Caporalبیرنار كابورال األستاذ الفرنسي ھو آنذاك اللغة التركیة 
11 

                                                                                                                   
م، مجلة أوقاف،  1840/ ھـ  1256العثماني، وقفیة الباي التونسي المشیر أحمد باشا باي نوذجا، عام 

  ).77م، ص  2012مایو / ھـ  1433، جمادى اآلخرة 22الكویت، األمانة العامة لألوقاف، العدد 
9
دي، إال أن إدخالھا إلى مع أن آلة الطباعة قد اخترعت في أوروبا في منتصف القرن الخامس عشر المیال  

م، وإلى مصر مع الحملة الفرنسیة في عام  1727بالد المسلمین تأخر كثیرا، فأدخلت إلى إستانبول في عام 
م، كذلك كان الحال بخصوص  1822م، ولكن استخدامھا في طبع المؤلفات العربیة لم یبدأ إال في عام  1798

م،  1860م، أما تونس فكان ذلك في عام  1830سیة في عام الجزائر فلم تدخل إلیھا إال مع الحملة الفرن
  .م 1817م، وإیران في عام  1864وإلمغرب األقصى في عام 

10
  .جقمقجي، مصدر سابق  

11
ولد برنار كابورال بمدینة إزمیر التركیة، وبھا تعلم اللغة التركیة، وقدم إلى الجزائر واستقر بھا بعد   

كثف، حتى أنھ حّضر ثالث رسائل للدكتوراه، واحدة في االقتصاد، وثانیة االستقالل، وامتاز بنشاط علمي م
في العلوم السیاسیة، وثالثة في علم االجتماع، ذلك زیادة على نشاطھ في نشر التعلیم وتأسیس المدارس في 

، "دهالمرأة التركیة في العھد الكمالي وبع: "ومن مؤلفاتھ باللغة الفرنسیة. المنطقة الغربیة من الجزائر
ولما ". م 1831ــ  1792وھران عاصمة بایلك الغرب بین عامي "مصطفى كمال آتاتورك واإلسالم، و"و

  .م 1997غادر الجزائر فإنھ توجھ إلى بالده واستقر في مدینة لیون،  وواصل عملھ الجامعي بھا إلى عام 
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یؤدى  الجزائرخالل عملھ بوظل ، م 1972التحق بجامعة الجزائر في عام الذي 

 1986أن غادر الجزائر في عام  إلىبقسم التاریخ  غة التركیةمھمتھ في تدریس الل

وبسبب عدد الطلبة الكبیر الذین كانوا یدرسون اللغة التركیة . متوجھا إلى فرنسا م

. تعذر علیھ لوحده القیام بأعباء التدریس كاملة التاریخ فإن األستاذ برنار قسمفي 

ین على دراسة اللغة كانوا مواظبعلى أحد الطلبة الذین ولذلك السبب وقع اختیاره 

وكان ذلك الطالب ھو محمد سي یوسفي من  التركیة لدیھ لیساعده في التدریس،

رس اللغة التركیة دْ م، وبدأ یَ  1973بقسم التاریخ عام  مدینة تیزي وزو الذي التحق

واستمر في حظور دروسھا حتى بعد أن . لدى األستاذ كابورال في السنة الموالیة

وكان نظام . ل على شھادة اللیسانس بعد ثالث سنوات من الدر اسةتخرج وحص

اذ كابورال درسا عاما لجمیع التدریس بالنسبة إلى اللغة التركیة أن یقدم األست

 ه األستاذ محمد سي یوسفي تقدیمالطلبة في أحد مدرجات القسم، ویتولى بعد

ساسا على تعلیم منھج التدریس یقوم أوكان . دروس تطبیقیة لھم في شكل أفواج

نطق الكلمات وكیفیة كتابتھا، وكذلك تفكیك الكلمات والجمل لیسھل فھمھا 

  .12ى اللغة العربیةإل وترجمتھا

وبدأت ھذه المرحلة في عام  :محلة التثبیبت والتعمیم: المرحلة الثانیة

م مع إدخال عملیة اإلصالح الثانیة على التعلیم الجامعي، وبموجب تلك  1978

ومن . ارت الدراسة في مرحلة اللیسانس أربع سنوات بدال من ثالثالعملیة ص

ت برنامج اللیسانس المخصص أل قسام التاریخ إدخال مظاھر اإلصالح التي مسَّ

، وھي اللغتین الیونانیة والالتینیة المناسبتین للتاریخ األوروبي لغات التخصص

وكان على . 13اإلسالميالقدیم، واللغتین التركیة والفارسیة المناسبتین للتاریخ 

: الطلبة وفقا للبرنامج المقرر أن یختاروا في السنتین األولیین واحدة من اللغتین

ونظرا إلى . الفارسیة أو التركیة: الیونانیة أو الالتنیة، وفي السنتین األخیرتین

خصوصیة تاریخ الجزائر بشكل خاص، وتاریخ بالد المغرب بشكل عام، فإنھ 

یكون التوجھ في ھذا المجال إلى دراسة اللغة الالتینیة في  كان من الطبیعي أن

 ومن ثم. المرحلة الثانیة المرحلة األولى من اللیسانس، وإلى اللغة التركیة في

ففي جامعة  .بشكل عام بدأت اللغة التركیة َتجد َمَكانھا في الجامعات الجزائریة

                                                 
12

لتاریخ في جامعة تیزي وزو وھو اآلن أستاذ ل. شھادة سجلھا لي كتابة األستاذ محمد سي یوسفي نفسھ  
  .بالجزائر

13
  .مع العلم بأن اللغتین الفارسیة والتركیة قد أدخلتا في برنامج التدریس المخصص لألدب العربي أیضا  
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 عدة بعض الطلبة الذینابورال، وبمساالجزائر استمر تدریسھا على ید األستاذ ك

تخرجوا على یدیھ، ومنھم األستاذ محمد سي یوسفي، وضم إلیھ بعد ذلك األستاذة 

األستاذات و. یة، واألستاذة فتیحة لوالیشنعیمة بوحمشوش، واألستاذة زھرة زك

الثالث األخیرات أرسلن إلى استانبول للتعمق في دراسة اللغة التركیة، وأمضین 

وعندما عدن إلى الجزائر واصلن تدریس اللغة . أجل ذلكھناك مدة معتبرة من 

ة محل األستاذ التركیة في قسم التاریخ بجامعة الجزائر، وحللن في تلك المھم

، وأما فرنسا بالده إلى عادإذا أن األول . ألستاذ محمد سي یوسفيكابورال وا

  .14فقد تخلى عن التدریس ألسباب خاصة الثاني

عة قسنطینة فإن األستاذ الذي تولى تدریس اللغة وأما قسم التاریخ في جام

وھو سوري األصل،  ألول مرة ھو األستاذ الدكتور توفیق برو،التركیة بھ 

وإلى جانب اللغتین العربیة والتركیة فإنھ كان  ومتخصص في التاریخ العثماني،

ي د التاریخ التاوباإلضافة إلى مو. ملما ببعض اللغات األوروبیة ومنھا الفرنسیة

ضیفت لھ مادة لعثماني، والتاریخ المعاصر، فقد أكان یدرسھا، وھي التاریخ ا

المتواضع في عام  وكانت الدفعة التي تخرج فیھا صاحب ھذا العمل. التركیةاللغة 

درست اللغة التركیة في قسم التاریخ بجامعة من الطلبة م، ھي أول دفعة  1983

طع ارتباطھ بجامعة تيء بعد ذلك أن قُ ما ف "وتوفیق برّ "لكن األستاذ و. قسنطینة

بعد مدة من العمل بھا فاقت عشر وذلك  م، 1984وكان ذلك في جوان  قسنطینة،

أحد األساتذة األتراك بقسم التاریخ حّل محلّة في تدریس اللغة التركیة و ،15سنوات

، من جانفي لم یدم سوى ثالثة سداسیاتعملھ لكن ھو الدكتور نسیم یازیجي، و

ولألستاذ المذكور سیرة علمیة ثریة شملت أعماال . م 1986ى جوان إل 1985

ومشاركات في ملتقیات، وتعلیقات عن  مختلفة، مؤلفات وأبحاثا في مجالت،

وزیادة عن التركیة فإن األستاذ نسیم . أوروبیة وترجمات عن لغات مؤلفات،

                                                 
14

  .شھادة محمد سي یوسفي السابقة الذكر  
15

ن تابعا وأخرج بسبب ذلك من المسكن الذي كان یقیم فیھ وكا. م 1984أبطل تعاقده مع الجامعة في عام   
للجامعة، وأقام بدال من ذلك في فندق بالمدینة، إلى أن غادر الجزائر عائدا إلى سوریا حیث وافتھ المنیة بعد 

العرب والترك في العھد "م؛ و 1982/ ، دمشق، دار الفكر"تاریخ العرب القدیم: "ومن مؤلفاتھ. بضع سنوات
في مرحلتي اللیسانس والدراسات العلیا طلبة وتخرج على یدي ھذا األستاذ . ، طبعات مختلفة"الدستوري

كثیرون، بعضھم صاروا أساتذة الیوم في الجامعات، ومنھم صاحب ھذا العمل المتواضع، والدكتور احمیدة 
، "تاریخ الدولة العثمانیة"والمحاضرات ذات الحجم الكبیر التي كان یقدمھا لطلبتھ في مادتي . عمیراوي

ن یكتبھا بخط یده، ال زال بعضھم یحتفظ بھا في مكتباتھم المنزلیة، وفي ذلك ، وكا"تاریخ العرب المعاصر"و
  .دلیل على الجھد المعتبر الذي كان ذلك األستاذ یبذلھ في التدریس
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الیوم وھو . بعض اللغات األوروبیة ومنھا الفرنسیةویعرف العربیة  یازیجي

وبعد عودة الدكتور نسیم إلى بلده . 16یمارس التدریس والبحث في جامعة أنقرة

ى انقطاع بسبب في قسم التاریخ بجامعة قسنطینة إل تعرض تدریس اللغة التركیة

وقد وضعت بدال منھا اللغة اإلسبانیة، ولكن ھي . عدم توفر األستاذ المدرس

م ھي تدرس في مرحلة الماستر واللغة التركیة الیو. األخرى توقف تدریسھا

. بالنسبة إلى قسم التاریخ، وفي مرحلة اللیسانس بالنسبة إلى قسم اآلثار اإلسالمیة

  .لتدریستولى تغطیة ذلك اوصاحب العمل ھذا ھو الذي ی

وكان قسم التاریخ الثالث الذي انتقل إلیھ تدریس اللغة التركیة في ھذه 

التاریخ بجامعة األمیر عبد القادر للعلوم  ، ھو قسمبالجامعات الجزائریة المرحلة

وصاحب ھذا العمل ھو . م 1992 سبتمبروكان ذلك بدایة من . اإلسالمیة بقسنطینة

، إلى جانب األستاذة حبیبة لطلبة التاریخ اإلسالمي لغةتدریس تلك ال تولى الذي

رسھا ، وكانت تدالتي تلقت تكوینھا في اللغة التركیة بجامعة إستانبول ضیف هللا

من اضطراب في قسم التركیة وما تعّرض لھ تدریس اللغة . لطلبة تاریخ الجزائر

 طینة، فقد تعرض لھالتاریخ بجامعة الجزائر، وكذلك في نظیره في جامعة قسن

من  عشرین سنةفبعد  .أیضا قسم التاریخ اإلسالمي في جامعة األمیر عبد القادر

إذا بھا تختفي  ،17نبھا اللغة الفارسیةوإلى جا ة في قسم التاریخ،غتدریس تلك الل

ویتوقف تدریسھا مع بدایة تطبیق اإلصالح الجامعى الثالث في  من البرنامج

كما اختفت معھا شقیقتھا  ).ل، م، د(ظام لجامعة الجزائریة، وھو المعروف بنا

ست اللغة التركیة ھي المتخرجة في جوان آخر دفعة دروكانت  .الفارسیة أیضا

  .م 2011

 ةإذا كانت المرحلتان األولى والثانی: مرحلة التخصیص: حلة الثالثةالمر

في تاریخ تدریس اللغة التركیة بالجامعات الجزائریة قد تمیزتا باإلضطراب في 

تدریس تلك اللغة بسبب قلة إمكانات التدریس بالدرجة األولى، وعدم التخطیط 

، فإن بالدرجة الثانیة ارةالجدي لتوفیر تلك اإلمكانات في المستقبل من جانب اإلد

                                                 
16

لقد تفضل األستاذ الدكتور نسیم یازیجي بإرسال سیرتھ العلمیة إلّي، وھي ثریة بالعمل والنشاط العلمي،   
  .تبست المعلومات المذكورةومنھا اق. صفحة 20وتتضمن 

17
م، وتولّى  1984كانت اللغة الفارسیة ُتدرس في قسم اللغة والدراسات القرآنیة منذ افتتاح الجامعة في عام   

وما . تدریسھا في البدایة أساتذة مصریون، وتولت بعدھم تلك المھمة أستاذة جزائریة ھي الدكتورة سكینة قدور
یات اإللغاء من برنامج التدریس ثم اإلعادة مرة أخرى، تعّرضت لھ اللغة تعرضت لھ اللغة التركیة من عمل

  .وفي نھایة األمر ألغیت اللغتان معا من برنامج التدریس. الفارسیة أیضا
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دت عن عملیة التدریس تلك، وأھمھا تشكل وعي علمي ھناك نتائج إیجابیة تولّ 

بأھمیة تلك اللغة في الدراسات التاریخیة، زیادة على توجھ بعض الطلبة الذین 

درسوا تلك اللغة في المرحلتین المذكورتین إلى تركیا ومواصلة دراستھم بھا، ثم 

التاریخ التي درسوا فیھا وتولیھم التدریس فیھا، مما دعم ذلك  عودتھم إلى أقسام

كانت أھم نتیجة ترتبت عن ذلك الوعي ھي و. ي وقت مضىمن أالوعي أكثر 

االرتقاء بتدریس اللغة التركیة إلى مرحلة أعلى مما كانت علیھ، وھي لیس 

صصة في ، وإنما فتح شعب متخالتي ألغیت منھا إدراجھا في برامج أقسام التاریخ

تدریسھا ھي وما یتعلق بھا من دراسات تركیة بوجھ عام، من قواعد، وتعبیر، 

وترجمة، وخطوط عثمانیة، ونصوص أدبیة، وشعر، وتاریخ، ومنھج بحث، 

ظھرت تلك النقلة النوعیة في تدریس اللغة التركیة و. وعلماء تركیات، وغیر ذلك

دریس اللغة التركیة أول قسم متخصص في ت تأسیس م، حیث تم 1999في عام 

الشرقیة األخرى ومنھا الفارسیة، وتم ذلك في  وإلى جانبھا اللغات في الجزائر،

قسم اللغات الشرقیة "جامعة األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة بقسنطینة، وسمي 

من  عشرة سنة د أربعلم یتم إال بعالدراسة فیھ  لكن افتتاحھ وبدءو". والترجمة

 شعبة اللغة التركیة، ت الدراسة فيفتح ، حیثم 2013ي سبتمبر ف،  وذلك تاسیسھ

وتبع ذلك  .18طالبا وطالبة) 22(اثنین وعشرین  اوبلغ عدد الطلبة المسجلین فیھ

اللغات  قسم"م، وھو  2013آخر مشابھ في جامعة الجزائر في عام  تأسیس قسم

دراسة فیھ بدأت ال، ومن السنة نفسھا افتتاحھ في سبتمبر ، وتم"الشرقیة والسالفیة

ھو الدكتور  األخیرقسم ھذا الواألستاذ الذي فتح  .كذلك التركیةبتدریس اللغة 

شكیب بن حفري الذي كان أحد الطلبة الذین درسوا اللغة التركیة على ید األستاذ 

، ثم واصل دراستھ بقسم التاریخ بجامعة الجزائر كما سبق اإلشارةكابورال برنار 

یث أتقن اللغة التركیة، وحصل على درجة الماجستیر، ثم في حأنقره بعد ذلك في 

  .إسبانیا حیث حصل على درجة الدكتوراه

                                                 
18

. األستاذة حبیبة ضیف هللا، وخلیفة حماش، وشكیب بن حفري: األساتذة الذین تولوا تأطیر الدراسة فیھ ھم  
وھناك أساتذة أتراك آخرون استقدمتھم . ونشگول، وبرھان الدین گاسماعل : ین ھمازیادة على أستاذین تركی

  .الكلیة باعتبارھم أساتذة زائرین
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مي في البرامج الدراسیة عموما، فإني یعلتونظرا إلى أھمیة المرجع ال

من جھد وطاقة وإمكانات  يّ دمن واجبي العلمي أن أنبري بما توفر ل رأیت أنّ 

مؤلفات تساعد الطلبة على التكوین في علمیة متواضعة، لوضع مجموعة من ال

ھذا العمل الذي  وإن واحدا منھا ھو التركیة وما یتعلق بھا من دراسات،اللغة 

ثالثة ، ویتشكل من "قواعد اللغة التركیة العثمانیة والحدیثة"وھو  اقدمھ ھنا،

م لما  1992بجذوره إلى عام  وھو عمل لیس في الواقع جدیدا، وإنما یعود. أجزء

بجامعة األمیر عبد  ت تدریس اللغة التركیة لطلبة قسم التاریخ اإلسالميتولی

استعین بھا في لكي قدمت على إنجاز مذكرة في قواعد اللغة التركیة القادر،  إذ أ

وبعد ذلك استمریت في مراجعة تلك المذكرة . تقدیم الدروس المتعلقة بذلك

والمادة العلمیة، وصارت وإثرائھا إلى أن بلغت مستوى معتبرا من حیث الحجم 

ولما تولیت تدریس اللغة التركیة لطلبة شعبة اللغة التركیة، عاودت مراجعة . كتابا

آمال بین أیدى الطلبة  ھوھا أنا اقدم. علیھ كان أكثر مما ثریتھمن جدید، وأالعمل 

  .أن یستفیدوا منھ

  :على جملة من القواعد نذكرھا فیما یأتي لكتابوقام منھج تألیف ا

ـ المزج بین اللغة التركیة العثمانیة واللغة التركیة الحدیثة في القواعد 1

المشتركة بینھما، وھي الغالبة ألنھما في الوقع لغة واحدة، والقواعد التي تتحكم 

في األولى ھي نفسھا التي تتحكم في الثانیة، وما الفرق بینھما سوى في الكتابة، 

وإن التركیة العثمانیة . ة بالحرف الالتینيفاألولى تكتب بالحرف العربي، والثانی

تقترب بصورة أكبر من التركیة الحدیثة في مرحلتھا المتأخرة التي یمثلھا القرن 

وإذا كانت ھناك قاعدة وجدت في اللغة . على وجھ الخصوص) م 19/ ھـ  13(

من  التركیة العثمانیة دون اللغة التركیة الحدیثة، وھي في الغالب القواعد المستمدة

  .اللغتین الفارسیة والعربیة، فإننا نشیر إلى ذلك

   .موضوع محددتخصیص كل فصل منھا لــ تقسیم العمل إلى فصول، و 2

ــ فصل القواعد العامة والمفصلة بعضھا عن بعض، وتقدیم أمثلة  3

تطبیقیة عن كل واحدة منھا توضیحا لكیفیة تطبیقھا في صیاغة األلفاظ وتركیب 

یز القواعد بعضھا عن بعض فإننا رتبناھا في المتن ترتیبا عددیا، ولكي تم .الجمل
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وفائدة ذلك تیسیر الرجوع إلیھا من خالل الكشاف .وأعطینا لكل فقرة رقما تسلسلیا

  .المفصل الوارد في نھایة العمل

مع الحرص  ركیة العثمانیة والتركیة الحدیثة،ــ تقدیم أمثلة باللغتین الت 4

وإذا وجدت جمل . لغتین حتى نبین أوجھ التطابق بینھماعلى كتابة الجمل بال

  .مختلف بین اللغتین فإننا نكتبھا باللغة التي تعود إلیھا

ـــ الحرص على نقل األمثلة التطبیقیة من النصوص التركیة نفسھا،  5

مثلة تكون من صیاغتنا الشخصیة، سواء العثمانیة أم الحدیثة، وتجنب تقدیم أ

األمثلة المقدمة ھي في و. أمثلة صحیحة وذات مصداقیة ى تقدیمحرصا منا عل

المصادر المعتمدة في العمل، والمسجلة في قائمة أغلبھا الساحق مأخوذة من 

   .المستندات المذكورة في بدایة الكتاب

أن تكون الجمل المستشھد بھا مأخوذة من بقدر اإلمكان ـــ حاولنا  6

دة من التراث التركي بشكل عام، نصوص تاریخیة، وأمثال وحكم شعبیة، مستم

زیادة على الترجمات التي ُوضعت لمعاني آیات القرآن الكریم والحدیث 

وأقصد من ذلك أن تكون االستشھادات صحیحة وتطبیقا مناسبا لقواعد .الشریف

  .المتناولة بالشرح، وفي الوقت نفسھ ذات فائدة معرفیة للطالب اللغة

مثلة التوضیحیة بغرض وضع بین أیدى ــ تقدیم أكبر عدد ممكن من األ 7

وذات مستویات متباینة وتطبیقات مختلفة، والھدف من الطالب نماذج مختلفة منھا 

  .ذلك تیسیر الفھم علیھ وتعویده على تطبیق القواعد

: والجمل بین قوسین بھذا الشكلـــ وضع الترجمة العربیة للكلمات  8

  .یكونا بارزین في النص، وتعمدنا كتابتھما بحجم كبیر حتى }...{

ـــ كتابة اآلیات القرآنیة واألحدایث الشریفة المستشھد بترجمة معانیھا  9

بخط مغیر لخط النص، لتكون بارزة ھي أیضا وممیزة عن االستشھادات 

  .األخرى

من العثور  حقناه بنھایة العمل لتمكین الدارســـ انجاز كشاف مفصل أل 10

فیكفي لھ أن یبحث عن القاعدة التي یھتم . المتن في على ما یبحث عنھ من قواعد
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بھا في الكشاف حیث توجد كلھا مرتبة ترتیبا ھجائیا، ثم یبحث عنھا في المتن من 

  .خالل أرقام الفقرات الدالة علیھا في الكشاف

المتواضع  العملھذا والكلمة األخیرة ھنا ھي أنني ال أدعي الكمال في 

یبدو لى أنني استطعت مع ذلك قص كثیرة، ولكن ، وأنا متأكد أن بھا نواكثیرا

علق بي منذ أن أوصاني في جامعة  وي وعلميترب بالتزامبواسطتھ أن أوفي 

أستاذي الدكتور عبد الحمید عبد العال رحمھ هللا م،  1988عام اإلسكندریة 

بتدریس اللغة التركیة في الجامعة التي سألتحق بھا بعد مناقشة الماجستیر، ثم تجاه 

م، في  1992لدفعات المتتالیة من الطلبة الذین تولیت تدریسھم ھذه اللغة منذ عام ا

. جامعتي األمیر عبد القادر للعلوم اإلسالمیة، وجامعة عبد الحمید مھري بقسنطینة

بوضع لبنات الجھادیة من یكمل المسیرة  يبعدمن أن یأتي  الكبرى وأمنیتي

لزیادة حتى یوضع مشروع الدراسات أخرى جدیدة تطور ھذا العمل بالتصویب وا

التركیة في الجامعة الجزائریة في مساره القوي والصحیح، ویحقق بذلك األھداف 

  .العالمیة المرجوة منھ كما ھو في الجامعات

  

  حماش إبراھیم خلیفة                                                  

  م 2015 جوان 6/ ھـ  1436ن رمضا 19:قسنطینة                                   
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  ).340ـــ  319

م،  1519/ ھـ  925ل رسالة من أھالى الجزائر إلى السلطان العثماني عام ـــ أوّ 

تونس، مؤسسة  المجلة التاریخیة المغربیة،: (نشرھا عبد الجلیل التمیمي في

  ).وما بعدھا 117، ص 1976 /6ع  التمیمي للبحث العلمي والمعلومات،

 1329داخلى نظاملرى، استانبول، مطبعھ خیریھ، اساسى و ڭـــ تورك اوجاغى ن

  .ھـ

اجتھاد،  ءِ ، مطبعھ1، جزایر خاطراتندن، ط )خلیل خالد(ركس شیخى زاده چـــ 

1906.  

 1296بعھ سى، ، امثال، استانبول، مھران مط)فراشیرى شمس الدین(اي سامى ب

  .ھـ

                                                 
19

الشواھد التي تضمنھا العمل لم تقتصر مصادرھا على ھذه المجموعة من المستندات فقط، وإنما شمل   
  ).لثةاألولى والثا(المستندات الموجود في المجموعتین األخریین ایضا 
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المجلة : في) Belinبیالن (نشره السید : م 1839/ ھـ  1255لخانھ لعام گـــ خط 

  .29ــ  5، ص 1840 / 9مجلد ، )Journal Asiatique(اآلسیویة 

  .1328، إستانبول، )الدستور العثماني(ھـ،  1293ـــ قانون اساسى، 

 اتفسیر 24التركیة، وشمل الموقع باللغة لقرآن الكریم شرح معاني اموقع ــــ 

زیادة على تفسیرین باللغة  أنجزھا مفسرون أتراك، مختلفا للقرآن الكریم،

والسورة التي تنتمي  ،ورقمھا ،اآلیة القرآنیةقُدم الشرح بأن ُتذكر و. األنكلیزیة

اسم مع ، من التفاسیر التركیة المذكورة إلیھا، ثم تفاسیرھا المختلفة في كل واحد

  .المفسر

).  .i Şerif.com-Hadis 16000www(حدیث باللغة التركیة  16000ــــ موقع 

ركیة، وموزعة حدیث مترجمة من العربیة إلى اللغة الت 16000وتضمن الموقع 

على مائة وستین منھا قسما، ویحتوى كل قسم ) 90(على أقسام بلغ عددھا تسعین 

  .حدیثا) 160(

 .Kütüb-ü Sitte | Hadis Ansiklopedisi Prof.Dr(ــــ موقع الكتب الستة 

İbrahim Canan( ویتضمن ترجمة تركیة لألحادیث الشریفة، وأحادیث الصحابة ،

) 17(وھي مقسمة إلى سبعة عشر . هللا علیھ وسلمعن سیرة رسول هللا صلى 

مقسم بدوره إلى مجموعة من األقسام ) أو مجلد(سم ، وكل ق)مجلدا( قسما

  .مشتركاالفرعیة، یتضمن كل واحد منھا مجموعة من األحادیث تعالج موضوعا 

اساسلرى، آنقره، مطبوعات واستخبارات  �ڭ، توركجیل)ضیا(ـــ گوك آلب 

  .ھـ 1339مطبعھ سى، 

، مخطوطة، )بالتركیة العثمانیة(، رسائل النور )الـ بدیع الزمان سعید(نورسیى  ـــ

 :"قرآن حرفلرى"منشورة في موقع 

--- Kur’an-i Kerim ve türkçe anlamı, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı, 

D .İ .B. Yayınları, 1983. 

--- Kur’an -i  Kerim ve açıklaması meali, İstanbul, Marmara 

 Üniversitesi,  

.http://www.kuranharfleri.com/tr/anasayfa/risale-i-nur-oku. 

--- Osmanoğlu (Ayşe), babam Sultan Abdülhaşid, İstanbul, Selçuk 

yayınları, ts. 

http://www.16000hadisiserif.com/index.php
http://www.kuranharfleri.com/tr/anasayfa/risale-i-nur-oku


24 

 

--- Afetinan (A), Piri Reis’in hayatı ve eserleri, Ankara, TTKBasımevi, 

1983 

--- Bilgin (Beyaz),  İslam’da muhtesiplik ve eğitim yönetinden değeri, 

İlahiyet Fakültesi, 3cü baskı, Vakti Yayınları, 1990. 

--- Dieterici (Fr), Chrestomathie ottomane, Berlin, Chez Georges 

Reimer, 1854. 

--- Eyyubi Efendi Kanunnamesi, hazırlayan: Abdülkadir Özcan, 

İstanbul, EREN, 1994. 

--- Kuşu (Selma), Şer’iye Sicillerine göre Edirne’de sosyo-ekonomik 

hayatı, Trakya universitesi, yüksek lisans tezi, 2009 

--- Osmanoğlu (Ayşe), Babam Sultan Abdulhamid, 3çü İstanbul, Selçuk 

Yayınları, 1986 

--- Türk atasözleri sözlüğü (İntrnet: www.dersimiz.com/atasozleri). 

--- Topaktaşı (Hacar), Osmanlı diplomasinde “Tayinat” sisteminin 

uygulanışı ve kaldırılışı (1794) üzerine bazı tespitler, Akademik 

incelemeler dergisi, cilt 10/ 1/ 2015. 

 )القوامیس(مستندات اللغة : ثالثا

، 1989، بیروت، مكتبة لبنان،  2شمس الدین سامي بك، قاموس تركي، ط  ـــ

 .جلد 2، م 1890 ،ستنبولإ ،طبعة مصورة عن الطبعة األولى

، مطبعھ )إستانبول(مانى، دار الخالفة العلیھ ــــ على سیدى، رسملى قاموس عث

  .جلد 2ھـ،  1330جھان،  ءِ وكتبخانھ

 .http://www.almaany(.وس تركي عربي حدیث، موقع المعانيـــــ قام

com/ar/dict/ar-tr/.(  

--- Barbier de Meynard, Dictionnaire Turc – Français, Supplémént au 

dictionnaires publiés jusqu’à ce jour, Paris, 1882, 2 vol. 

http://www.dersimiz.com/atasozleri
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--- Bianchi (T.X) et Kieffer (J.D), Dictionnaire Turc – Français, Paris, 

Typographique de Mme Dondey – Dupre, 1850, 2 T. 

--- Kélékian (Diran), Dictionnaire Turc-Français, Constantinople, 

Imprimerie Mihran, 1911. 

--- Redhouse (James), Turkish and English lexicon, 1st imp., 

Constantinople, A. H. Boyajian, 1890, 2nd imp Beirut, Librairie du 

Liban, 1974. 

--- Doğan (Enfel) Türkçe Cümle Bilgisi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, 

Eskişehir, 2012. 

--- Sari (Mevlut), Elmevarid, Türkçe – Arapça Lugat, Istanbul, Gonca 

yayınevi, ts. 

--- Sari (Mevlut), Elmevarid, Arapça – Türkçe Lugat, Istanbul, Bahar 

Yayınevi, ts. 

--- Tuğlacı (Pars), Büyük Türkçe-Fransızca Sözlük, 3. Baskı, İstanbul, 

İnkilap ve Aka Kitabevleri, 1984. 
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  لفصل األولا

  Harfler وما یتعلق بھا الحروف

  اللغة التركیة حروف: أوال

ثالثة عددھا  :20)الحروف القرآنیة( حروف اللغة التركیة العثمانیة ـــ )1(

منھا ھي نفسھا حروف اللغة  )28( حرفا، ثمانیة وعشرون) 33(وثالثون 

، وحرف واحد خاص اقتبست من اللغة الفارسیةحروف  )4( أربعةالعربیة، و

الحروف الثانیة ولذلك تسمى الحروف األولى بالحروف العربیة، و. باللغة التركیة

  :بالحروف الفارسیة، والحرف األخیر بالحرف التركي

ـ س ـ ش ـ ا ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ رـ ز : فالحروف العربیة ھي

   .ىـ  ل ـ م ـ ن ـ و ـ ھـ ـ ) ك(ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ كـ 

  .چ، ژ، گپ، : والحروف الفارسیة ھي

  ).ڭ(ڭ : التركي ھوالحرف و

  :مرتبة في القاموس كما یأتيھي جمیعا ثون والحروف الثالثة والثال

ـ ج ـ چ ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ رـ ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ  ا ـ ب ـ پ ـ ت ـ ث 

  .ل ـ م ـ ن ـ و ـ ھـ ـ ى ـ) ڭ(گ ـ ڭـ ـ ) ك(ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ كـ 

حرفا فقط،  )29( تسعة وعشرونعددھا  :ـــ حروف اللغة التركیة الحدیثة )2(

ثة، وھي اقتبست من حروف اللغة الالتینیة مثلھا مثل اللغات األوروبیة الحدی

 :اآلتیة

A (a) ــ    B (b) – C (c) – Ç (ç) – D (d) – E (e) – F (f) – G (g) – Ğ (ğ)  ــ H (h) 

– I (ı) – İ (i)  ــ J (j) – K (k) – L (l) – M (m) ــ N  (n) ــ O{o) – Ö (ö) ــ   P (p) 

Ş (ş) ــ R (r) – S (s)  ــ ــ    T (t) – U (u) – Ü (ü) – V (v) – Y (y) – Z ( z). 

                                                 
20

وقد اعتمدھا األتراك في . سمیت كذلك ألنھا الحروف التي كتب بھا القرآن الكریم، وھي حروف عربیة  
ولذلك فھي ترتبط عندھم . لكتابة لغتھم التركیة على إثر اعتناقھم لإلسالم) م 11/ ھـ  5ق (عھد القرخانیین 

  ).راجع المقدمة. (بالقرآن الكریم ولیس بلغة العرب
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  التركیة العثمانیة فيواستعمالھا  حروفالنطق  :ثانیا

  :الحروف العربیة ـــ) 3(

تنطق كما و ،وتأتي في بدایة الكلمات التركیة :)غیر الممدودة(األلف المھموزة  :ا

حالة الفتح وتكون في . والضموالكسر خضع لحركات الفتح في اللغة العربیة، وت

التركیة الحدیثة،  أما في حالتي الكسر والضم  في) e(رف خفیفة دائما، وتقابل ح

  ipپایـ ،}ید{el ، ال }لحم{et ات : اومثالھ. فتكون خفیفیة كما تكون ثقیلة

، }أراد /طلب { istemekایستمك  ،}لوص{irmek ایرمك  .}لحبْ {

 uzak وزاق ا، }عضّ {  ısırmakصیرمقاِ  ،}للّ تب{  ıslatmakایصالنمق

وسط وتأتى في . }يفُتو{  ölmekاولمك ،}غرفة{ oda ـ اوده  ، اوطھ}بعید{

، فأل، وكذلك في تأبید، تأویل، مأیوس، )مأوا( ىمأو: مثل في الكلمات العربیة

  .نبأْ : مثل نھایتھا

وتمثل الفتحة الثقیلة، وتقابل في اللغة التركیة  :)لي الفدْ مَ : ةداأللف الممدو( :آ

  adam، آدم}الجزیرة{ adaھ ، آط}قلیل{  azآز: ومثالھا). a(الحدیثة حرف 

مآب  .}الشراء /األخذ {  almak، آلمق}الفھم{  anlamak، آڭالمق}الرجل{

): خوجھ(:خواجھ: مات تكتب وال تلفظوفي بعض الكل .}المآل{، مآل }المآب{

  .}معلم، كاتب{

وھي األلف الدالة على الفتح، وتأتي في ): لف الحركیةاأل: األلف الصوتیة( :ا 

في ) a( حرف مثلوتكون ثقیلة تدل على فتح ما قبلھا، وفي نھایتھا ل وسط الكلمة

الما  ،}بدایة{:  başlamakـ باشالمقçalışmakالیشمق چ: التركیة الحدیثة، ومثالھا

elma }إبقاء{: ابقا، }ةتفاح{.  

: التنوین الدال على الحالوتأتي في نھایة بعض الكلمات العربیة لتدل على 

  .}كثیًرا{، كثیرا }مثاالً {مثاالً ، }ااعتبارً {ا اعتبارً 

توجد في نھایة بعض الكلمات العربیة، ولكن تلك  :)األلف المقصورة( :ى 

تكتب بھا في الكلمات یجوز كتابتھا بألف ممدودة بدال من األلف المقصورة التي 

  .مأوا/ ، مأوى نصارا /، نصارى حلوا/ وى دعوا، حل /دعوى: اللغة العربیة

الكلمات التركیة  أتي في وسط الكلمات ونھایتھا، وھي ال توجد فيت ):الھمزة( :ء

ذئب ، }سؤال{سؤال ، }مؤمن{مؤمن : فقط كلمات العربیةي الف وإنماوالفارسیة، 
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إذا وقعت في نھایة الكلمة وكان ما قبلھا حرفا تحذف و .}رؤیة{، رؤیت }ذئب{

فقھا  ،}شفاء{فا شِ ، }جزاء{، جزا }بناء{، بنا }إبقاء{ابقا : )حرف علة(صوتیا 

 ، }أنبیاء{، انبیا }أصفیاء{، اصفیا }صلحاء{، صلحا }علماء{، علما }فقھاء{

 نھایة الكلمة، فإنھا  وإذا كان ھناك ما یوجب إثباتھا في .}سوء{ ، سو}شيء{شي 

وكذلك . بدء، جزء: نھا تكتبوإذا  كان ما قبلھا حرفا صحیحا فإ. ال تنطقتكتب و

  . ابقاًء، جزاءً بناًء، : لحالوبة على اإذا كانت منص

التركیة والفارسیة وخصوصا في الكلمات  نطق كما في اللغة العربیة،ت :ب

  bahar، بھار )فارسیة( }الماء{، آب }ھذا{  bu، بو}واحد{  birبر .صلاأل

  :في الحاالت اآلتیة )pپ (نطق تو ).سیةارف( }الربیع{

ا، ت، : لھا أحد الحروف اآلتیةوخصوصا إذا كان قبالعربیة  ي نھایة الكلماتفو

  edepادب، }صاحب{  sahip، صاحب}كتاب{  kitapكتاب:  ح، د، ذ، ر، س

 muhasip، محاسب }عربي{  arap عرب، }مذھب{   mezhepمذھب، }أدب{

  .}منسوب{  mensup، منسوب  }محاسب{ 

  kipritكبریت :كاف اأو بعدھ اوجاء قبلھ ةساكن تفي وسط الكلمات إذا كانو

  .}كبریاء{، كبریا .}أبكم{  epkem، أبكم}كبریت{

 gelipیتدي گكلوب ):  ıp, ip, up, üpوب(في عالمة العطف مع األفعال، وھي و

gitti  }جاء وذھب{.  

ت، ح، د، س، : وجاء بعدھا حرف متحرك من الحروف اآلتیة ةساكن تإذا كانو

  .مبتذل، أبطال، مبحوث، مستبعد: ط، ع، ھـ

: ت، ح، ط:  حرف ساكن من الحروف اآلتیة اجاء قبلھو ةمتحرك تإذا كانو

  .مثبت، مطبوع، أحباب، رتبھ، خطبھ

  .)عربیة( ، ولّبیك )فارسیة(، }السوق{  Pazarبازار : في الكلمتین اآلتیتینو

مع الحركات  في الكلمات التركیة تنطق كما في العربیة، وتأتي في الغالب: ت

  etات ،}البندقیةسلح بم{ tüfekçiتفكجي تفنكجي ـ  ،}قمة{ tepeتپھ : الخفیفة

   .}بذھ{  gitmekمكیتگ، }عملفعل ـ {  etmek، ایتمك}لحم{

: فیھا الحركات الثقیلةالتاء  عض الكلمات في اللغة التركیة تقبلھناك بو

  yatakیتاق ،}منا، عاضطج{  yatmak، یاتمق}نسي{  unutmakاونوتمق

   .}ملح{  tuzطوز / توز ،}سریر{
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كلمات یتشابھ فیھا نطق التاء مع الدال، فتكتب بحرف التاء كما تكتب ھناك و

  titremekتره مكدِ  /تره مك تِ ، }قمة{  tepeتپھ ـ دپھ: بحرف الدال أیضا

  .}نار{ود اُ  /وت ، اُ }نوع من الخبز{  simitسمیت /، سمید }شارتع{

دى لواحق تحركت عند إضافة إحإذا  اء داال في آخر الكلمات التركیةتقلب التو

، }ربعةأإلى {  dördeدورده:  }أربعة{  dörtدورت: إلیھا التصریف

  .}إلى الذئب / إلى الدود{  kurdaقورده :}ذئب / دود{  kurt:قورت

،  Ahmetاحمد: آخر بعض الكلمات العربیةفي نطقا فقط  داال التاء تقلبو

 . mahmutمحدود

ندما تلحق بھا بعض عالمات األفعال واألسماء عتقلب التاء دال نطقا فقط في و

 : ، والماضي الشھودي وغیرھماالتصریف كما سیأتي بیانھ في حاالت المفعولیة

الت تصریف أخرى اوھناك ح .}ذھب{ gittiیتدي گ، }في العشب{  ottaاوتده

 عالحالي والمضار عداال نطقا وكتابة كما في المضار فیھا التاء تقلب

: الثقیلة فقط كما ھو مبین في محلھاألفعال االستمراري، ویكون ذلك التحول في 

  .}یذھب{: گیدر، گیدیور: }الذھاب{گیتمك 

ب تتتشابھ فیھا التاء مع الطاء، فتكھناك بعض الكلمات ذات الحركات الثقیلة و

بالطاء كما تكتب بالتاء، وھناك من یغلظھا وینطقھا طاء، وھناك من ُیلیِّنھا 

اوتورشمق  ،}االستقرار/ الجلوس{  oturmakاوطورمق /اوتورمق: وینطقھا تاء

، }الغرب{  batı، باتي ـ باطي}االستقرار /الھدوء { oturşmakـ اوطورشمق 

خوراطھ  /خوراتھ  ،}مختلط بمعادن أخرى معدن{  tombakتومباق ـ طومباق

  .}طوخ/ توغ {  tuğ، توغ ـ طوغ }، تھریجمزاح{

تكتب في بعض األسماء تاء بیة، اردة في نھایة الكلمات العروالتاء المربوطة الو

وتبقى التاء . دولت، جودت، حركت، عنایت، عاطفت، رطوبت، دعوت: مفتوحة

درجھ، : المربوطة على حالھا في بعض األسماء اآلخر مع نطقھا ھاء ساكنة

وھذه الحالة األخیرة تنطبق على الصفات بصورة . زاویھ، عطیھ، مدرسھ، كلمھ

 .جمعیت علمیھ لت علیھ، لغت عربیھ،دو: عامة

   salisــ ثالث  sakilثقیل: وتنطق سینا ي الكلمات العربیة فقط،توجد ف :ث 

  .}مثالً {  mesela، مثالَ }المثل{ mesel  ، مثل}الثالث{

، }زجاج{:  camجام: توجد في الكلمات التركیة، كما توجد في غیرھا :ج

بى، جندى أجن{:  acemi، عجمى}جنة{:  cennetجنت }روح، نفس{  canجان
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وال تكون في نھایة . }حار /مر{:  acı، آجى}انلبّ {:  sütcü، سوتجى}مبتدئ

): ج(وإذا تحركت تحولت إلى أصلھا ). ç چ(الكلمة، وإذا كانت كذلك فإنھا تنطق 

 .}إلى الشجرة{  ağaca، آغاجھ}شجرة{:  ağaçآغاج

:  çareچاره :، وتقع في بدایة الكلمة كما تقع في وسطھا ونھایتھا)تش(تنطق : چ

  .}محتال /مجرب{:  ataç، آتاچ}حلَّ { : açmak، آچمق}حلُّ {

وتنطق قریبھ  ،فقط وإنما في الكلمات العربیة ال توجد في الكلمات التركیة،: ح

  mahdut، محدود mahabbetمحبت ،  Ahmetاحمد : من حرف الھاء

  .}محدود{

بیھة في النطق وھي ش ،سیة بشكل خاصالكلمات العربیة والفارتوجد في : خ

  halife، خلیفھ}خراج{  haraçخراج :بحرف الحاء، فكالھما ینطق ھاء

  hanımخانم، }سلطان /فندق {  han، خان}معلم{  hocaخوجھ، }خلیفة{

   .}لص{  hırsız، خرسز}منشفة{  havlu، خاولو}سیدة{

 مكانیحدث أال یفرق بینھما، فتكتب الحاء  ھفإن) ح(لما كان نطقھا مثل حرف و

  .)خْرج(، حْرج )خضر(حضر ، )خلیفة(حلیفة : الخاء

یخلط قریبة من القاف، ولذلك ذات الحركات الثقیلة بعض الكلمات  فيتلفظ و

 ،}لغم /قنبلة {خمبره ـ قمبره : تكتب الخاء قافا، كما تكتب القاف خاءبینھما، ف
شام ـ آخ ،}أيُّ {  hangiخانغي ـ قانغي ،}سیدة{  hatunخاتون ـ خادون ـ قادون

  uyku، اویخو ـ اویقو}وإال{  yoksa، یوخسھ ـ یوقسھ}مساء{  akşamأقشام

  .}نوم{

 دومان، }الحطب{  odun، اودون}أمس{  dünدون: تنطق كما في العربیة: د

  adد، آ}جاء{  geldi، گلدي}أدار /أعاد {  döndürmek، دوندرمك}دخان{

  .}علج / قوي رجل /قاطع طریق {  ızbandutازباندیت، }اسم{

، }ورق{  kağıtكاغد: ، سواء ساكنة أو متحركةبعض الكلمات تاءخر آتلفظ في و

  .}ضجیج{  gürültü، كورلدي}انحدار /النیَ مَ {  akıntıآقندي.}قفل{  kilitِكلید

  mahmutمحمود: تلفظ تاء في آخر الكلمات إذا كانت قبلھا ضمة ثقیلةو

، }عشب /نار{  ot، اود}فخذ{  but، بود}إجاص{  armut، آرمود}محمود{

 .}صحمّ {  nohutنخود
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إذا وقعت بعد حرف تلفظ تاء في لواحق اإلعراب الخاصة باألسماء واألفعال و

 kitaptaكتابده، }في الجنة{  cennetteجنتده ،}إنھ عیب{  ayptırعیبدر: 21قاس

، }من العمل{  iştenایشدن ،}من جودت{  Cevdettenجودتدن، }في الكتاب{ 

  çalıştı، چالیشدي}ذھب{  gittiیتديگ، }الذي قطعتھ{  kestiğimم�كسدی

  .}اشتغل{

   doğruطوغرو /طوغرى : تلفظ في بعض الكلمات ذات الحركات الثقیلة طاءو

  .               }صقر{  doğanـ طوغان }صواب{

ـ  دوننما :تكتب في بعض الكلمات ذات الحركات الثقیلة طاء أیضاو

، }جزیرة{  adaـ آطھ اآد، }فخذ{  butبود ـ بوط ،}أسطول{  donanmaطوننما

  .}مّزق /قّطع {، دوغرامق ـ طوغرامق }لجب{  dağداغ ـ طاغ

، ویوجد في الكلمات ذات األصل لصعوبة نطقھ لدى األتراك ینطق زایا :ذ

  zatذات: بشكل خاص، وعدد قلیل من الكلمات ذات األصل الفارسي العربي

  .}بمذھ{  mezhep، مذھب}شخصیة{

األصیلة التي وھناك عدد قلیل فقط من الكلمات التركیة . ینطق كما في العربیة :ر

  serdar، سردار}فواكھ معجون /ُمربى {  reçelرچل : 22ذا الحرفبھ تبدأ

  kara، قره}مشط{  taramak، طرامق}مالرأس {  sermaye، سرمایھ}قائد{

  .}ربَ  /سمرأ /أسود{

: وجودھا في أوائل الكلمات التركیة یندرتنطق كما في العربیة، و: ز

 .}قلیل{  az، آز}صعب{  zor، زور}غني{  zenginینگزن

، }أنتم{  sizسز: تنطق كما في العربیة، وتقبل الحركات الخفیفة فقط: س

  .}سابق{، سابق }من غیر سبب{   sebebsizسببسز، }قطع{  kesmekكسمك

 /آقساق: یجوز كتابتھا فیھا صاداھناك كلمات تقبل فیھا السین الحركة الثقیلة، وو

 ، صوسامق}عطس{  aksırmakآقصرمق /، آْقِسرمق}أعرج{  aksakآقصاق

susamak  }عطش{.  

                                                 
21

أنواع الحروف، : راجع).، د، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ھـچ، ت، پب، : (القاسیة ھي الحروف  
؛ والماضي الشھودي؛ وصلة الفعل )المفعول منھ، والمفعول فیھ(؛ وحاالت المفعولیة )الحروف القاسیة(

  .الماضي
22

 ن إلیھا ألفا مھموزةمن لغة أجنبیة، فإنھم یضیفو حرف الراءكان األتراك القدامي لما یقتبسون كلمة تبدأ ب  
ُروم  ـ اُُروم، َرجب ـ اََرجب، ُروس ـ اُُروس، روبھ ـ أُروبھ : في أولھا، وتأخذ حركة الراء )متحركة(
  ).فستان(
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ینطق كما في العربیة، ویوجد في أوائل الكلمات كما یوجد في وسطھا : ش

 :، ویوجد في الكلمات التركیة كما في غیرھا من العربیة والفارسیةونھایتھا

  beş، بش}توقیع{، نشان }شاعر{ ، شاعر}سلطان{، شاه }بعةق{  şapkaشابقھ

: }عاد{  dönmekدونمك: من اإلفعالویستخدم في اشتقاق األسماء. }خمسة{

 گورشمك: }رأى{  görmekگورمك :وأفعال المشاركة ،}العودة{  dönüşدونش

görüşmek : }رأى بعضھم بعضا{.   

، }ماء{  suصو :ورة أخف قلیال مما ھي في العربیةتنطق بص :ص

/ عطب{  basmak، باصمق}صفة{ sıfat ، صفت}لأس{ sormakصورمق

  .}عطش{  susamak، صوسامق}طاولة{  masa، ماصھ }ضغط

: ، وینطق في أغلبھا زایافي الكلمات ذات األصل العربي إال یوجدال  :ض

، حاضر }ضرر{  zarar ، ضرر}بعض{  baz، بعض}ضابط{  zabıtضابط

hazır }حاضر{.  

، ضریح }ضحى{، ضحى }قاضي{  kadıقاضي :نطق في بعض الكلمات داالیُ و

 .}ضیف{، ضیف }ضریح{

یكون  اطقھون قبل الحركات الثقیلة،وتوجد في الكلمات التركیة األصیلة، ال ت :ط

، }جبل{dağ اغ ط :یةدالالطاء السمى في ھذه الحالة ، وتداالإما : نبوجھی

  .}جزیرة{  ada، آطھ }غرفة{  oda، أوطھ }الملء{  doldurmakطولدرمق 

، }حصن{  tabyaطابیھ: یةتائالطاء السمى في ھذه الحالة ، وتتاءكما تنطق و

طابور {  tabur، طابور}أخمص القدم{  tabak، طاباق}حلو ـ لذیذ{  tatlıطاتلي

  .}ـ فرقة عسكریة

تلطیف ـ {  taltifتلطیف: وبھذه الصورة تنطق في الكلمات العربیة أیضا

  .}غبطة{، غبطھ }طب{  tıp، طب}طلبة{  talebeطلبھ ،}تخفیف

، }ظالم{  zalımظالم :صل العربيوجد في الكلمات ذات األ، وتنطق زایات :ظ

  .}ظن{  zanظن

توجد في الكلمات ذات األصل العربي، وتلفظ بصوت مائل إلى األلف : ع

، علماء arapعرب : ، سواء كانت في أول الكلمة أم في وسطھاةالمھموز

ulema ساعت  ،saat. ت في نھیایتھا، عوإذا كانت ساكنة وتوسطت الكلمة أو وق

، معلول malumمعلوم  :، ویقفز علیھا إلى الحرف الموالي لھافإنھا ال تلفظ

malüll معلومات ،malümat جامع ،camiوھناك بعض  .، نافع، بدیع، رابع
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في بعض الكلمات األترك الذین یستخدمون حرف العین بدال من األلف الممدودة 

أثر {تیقة نع :لتركیة یعتبرون تلك الكتابة خطأغیر العربیة، ولكن علماء اللغة ا

، }آلكساندر: صوابھا: (}اسكندر{، علكساندر ) antikaآنتیقة: صوابھا: (}قدیم

  ). alevآلوْ : صوابھا: (}النار{عَلْو 

و في نھایتھا التركیة الحدیثة إذا كان في وسط الكلمة أ في )ğ( یقابل حرف :غ

ھ قریبا من الحرف نفسھ في ویكون نطقُ  ،أو ساكنا وكان ما قبلھ حرفا متحركا

  tebliğ، تبلیغ}الجبل{  dağداغ: )ةفي نھایة الكلم(إذا كان ساكنا  اللغة العربیة

یة تیھمل قلیال بحیث ُیقفز علیھ إلى الحركة الصوأما في وسط الكلمة ف .}التبلیغ{

 یازه، }ثقیل{  ağırغیرأ: یاء قلبتلك الحركة كسرة فإنھ ی فإذا كانت التي تلیھ،

 صوغوق : إذا كانت تلك الحركة ضمة اواوقلب ویُ ؛ }سنكتب{  yazacağızجغز

soğuk }رداب{ بوغاز: إذا كانت تلك الحركة فتحة اً فألِ  ویقلب؛ boğaz }مضیق{ ،

ل ھ یھموأما إذا أتى حرف بعده فإن ..}آغا{:  ağa، آغا}بصل{  soğanصوغان

 /قوي{:  sağlam، صاغالم}بكاء{: آغالمق :ویقفز علیھ إلى الحرف المذكور

 .}صحیح

ال یقبل إال الحركات الثقیلة، ویندر جدا أن یأتي في في الكلمات التركیة األصل و

/  بحلَ {  sağmak، صاغمق}بارد /برد { soğukصوغوق : أول الكلمات

 ،   }شبكة{، آغ }جبل{  dağاغ، ط}یمین /سلیم /قوي /حي{  sağ، صاغ}جّرد

 .}أصم{  sağırصاغر

في ) g(حرف مثل الكاف الفارسي، و) األوروبیة(في الكلمات األجنبیة  یلفظ و

، غاریبالدي }میرأ /الدوق الكبیر{غراندوق : وروبیةالتركیة الحدیثة واللغات األ

لمات ، وفي بعض الك}دولة الكونغو في إفریقیا{، قونغو }اسم شخصیة إیطالیة{

، }الغافل{   gafilغافل :ذات األصل العربي إذا كان في أول الكلمة التركیة

، }غریب{  garip، غریب}غیرة{  gayretغیرت ،}غائب{  gaipغایب

  yangınیانغین: أو كان في وسطھا وكان ما قبلھ ساكنا .}غائب{  gaipغایب

  . }وباء{  salgın، صالغین}مناسب{  uygunاویغون .}حریق{

  kavgaغوغا : ي أولھاإذ وقع ف أو كافا مفخمة طق في بعض الكلمات قافینو

  .}عملة عثمانیة /قروش {  kuruş غروش ،}جارشِ {

في بعض الكلمات  )أي واو في العثمانیة( في التركیة الحدیثة )v( یقابل حرفو

 ovmak أوومق /أوغمق : ، ویجوز تحویلھ إلى ذلك الحرفاما قبلھ ضم نإذا كا
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  kovmakقوومق /، قوغمق }حك{  ovalamakأووالمق /أوغالمق  ،}كدلْ {

، }مرشد /دلیل{  kılavuzقالووز /قالغوز  /قوالووز  /، قوالغوز }دطرْ {

  .}خطیب{  yavukیاووق /یاغوق 

 ال توجد في أول الكلمات التركیة إال في عدد قلیل منھا، وھي الكلمات الدالة :ف

، }ب بسرعةھر /السماء  طار في{فرالمق : على األصوات، مثل

، }ثرثار /فواخ {  farfara، فارفاره}وشوش{  fışıldamakفشلدامق

الكلمات ذات األصل الفارسي أول أما في . }بقبقة /غلیان {  fıkırdamakفِقِردامق

، }فاتح{  fatihفاتح، }مر سلطانيأ{  fermanفرمان: فھي منتشرةوالعربي 

 .}فأر{  fareفاره

  efendiأفندي: ت، سواء في وسط الكلمات أم في آخرھاتقبل جمیع الحركاو

  ).فارسیة( }ثلج{، َبرف }خفیف{  hafif، خفیف}فتةوك{  köfte، كوفتھ}سید{

، وال یقبل إال الحركات الثقیلة، ویوجد في في التركیة الحدیثة )k( یقابل حرف :ق

،  }لجْ رِ {  ayak، آیاق}أقر{  okumakأوقومق: الكلمات التركیة األصل والدخیلة

وینطق قافا لدى األتراك البدو . }أسمر /أْسود{  karaقره ،}كسمَ {  balıkبالیق

الذین یسكنون األناضول، وُیلّین قلیال في شكل كاف مفخمة لدى سكان المدن مثل 

  balıkبالیق .)ğ(وإذا وقع في نھایة الكلمة وتحرك فإنھ یتحول إلى غین . إستانبول

وكذلك  .}للقراءة{  okumağaاوقومغھ /اوقومق  ،}سمكإلى ال{  balığaبالیغھ /

، مع كون{اولمغلھ  /اولمق ): لھ(في بعض الكلمات عندما تتصل بأداة المعیة 

 ،یبقى على حالھ وال یتغیرو القاف لكن ھناك حاالت یتحرك فیھاو .}كون بسبب

إلى {: اوقھ: }سھم{: اوق: وھي الكلمات التي تتشكل من مقطع صوتى واحد

. }إلى التحقیق{: تحقیقھ /تحقیق: ، وكذلك الكلمات األجنبیة غیر التركیة}ھمالس

  ).راجعھ(. وما ینطبق على القاف ینطبق على الكاف أیضا

  kesmekكسمك: یسمى الكاف العربي، وھو ال یقبل إال الحركات الخفیفة: كـ

 .}وحید /فردنم{  tek، تك}ثعلب{  telki، تلكي}عقطْ {

ویقابل في ھذه  یتغیر صوتھك فإنھ ف في نھایة الكلمة وتحرّ ع ھذا الحرإذا وقو

: اعد نطق ھذا الحرفویخضع نطقھ إلى قو في التركیة الحدیثة، )ğ( الحالة حرف
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  kesmeğeھ�كسم: 23، ویسمى كافا یائیافتح أو كسر قبلھأتى فیكون یاء خفیفة إذا 

: إذا سبقھ ضم، أو ینطق واوا خفیفة }سأذھب{  gideceğimم�كیده ج ،}للقطع{

ولكنھ یحافظ على حالتھ في كلمات أخرى وال  .}للِكبر{  büyüklüğeھ�بویكل

: }جذر{ kökكوك ( : ، وھي الكلمات التي تتشكل من مقطع صوتى واحدیتغیر

، وكذلك }إلى السماء{  gökeوكھگ، })حالة المفعول بھ( اجذرً {،  köküكوكي

 .}للتبریك{: ، تبریكھ}التبریكَ { :تبریكي: }تبریك{: تبریك: الكلمات األجنبیة
  ).راجعھ. (وما ینطبق على حرف الكاف، ینطبق على حرف القاف

 بعض الكلماتفي  إذا وقع في نھایة كلمة ذات مقطع صوتي واحد فإنھ ُینطقو

  .}أمیر{  beyكب: ، وأكثرھا شیوعا كلمةیاء

 فقط، اوآخرھ وجد في وسطھایلكلمات التركیة األصل، ووجد في أول ایال : ل

قبل الحركات الثقیلة یو. الدخیلة من العربیة والفارسیةوذلك بعكس الكلمات 

  olmakاولمق ،}معرفة{  bilmek، بیلمك}ید{  el، ال}عسل{  balبال: والخفیفة

،  استقالل }ارتمى على /ھاجم{  saldırmak، صالدیرمق}صیرورة{

 /لوازم {، لوازم )فارسة( }قدر كبیر{، لنكر }لواء{لوا ، }لیل{، لیل }استقالل{

 .}حربیة مؤن/ أدوات 

  bakkalبقال: حركة ثقیلة قبلھ تالعربیة إذا أت الكلماتفي آخر  ثقیالنطق وی

، }بطال{، بطال }تقریر /عرض حال { arzuhal ، عرضحال}البقال{

  .}استقبال{  istikbalاستقبال

أما  أول الكلمات ، وخصوصا فيد في الكلمات العربیة والفارسیةأكثر ما توج: ھـ

، ھندسھ }بسرعة، بالتقریب{، ھمان }بعد{ھنوز : في الكلمات التركیة فھي قلیلة

 الھاء األصلیةوھناك . ، }سلطان{شاه ، }دنیا{، جھان }سقر{شاھین ، }ھندسة{

كما في الكلمات المذكورة، والھاء الحركیة التي تستخدم للداللھ على  المنطوقة

: ، گیده ج�م}التكلم{سویلھ مك : مات وفي أواخرھاالفتح، وتأتى في وسط الكل

وھي بھذه الصورة توجد في عالمات . }ابن السلطان{، شاھزاده }سأذھب{

وغیر  ونفي، واستقبالي، مفعول فیھ، وإلیھ، ومعھ،: تصریف وأدوات ربط كثیرة

 . كما ھو مبین في كل درس ذلك

                                                 
23

، ولذلك یصعب على المبتدئین تمییزه )كـ(یكتب في النصوص العثمانیة في العادة بشكل كاف عربي   
لتمییزه عن حرف الكاف العربي العادي، ) ـ�(ھ نحن ھنا بشكل ومعرفة أنھ كاف یائي، ولذلك رأینا أن نكتب

  .ونبین بأنھ كاف یائي تسھیال لقراءتھ
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ھ، نفسھ في التركیة الحدیث كما في الفرنسیة، وھو )V( أصلیا وینطق ایأتي حرف :و

: ویقبل الحركات الثقیلة والخفیفة ،وھو قلیل الورود في الكلمات التركیة األصل

  evاوْ ، }أرنب{ tavşan، طاوشان}دجاج{  tavuk، طاووق}صید{  avآوْ 

وفي . }جمل{  deve، دوه}نعم{  evet، اوت}ثریا{  avizeآویزه ،}منزل{

حرف {  ve، و}وطن{  vatan ، وطن}قبل{  evvelاّول  :الكلمات غیر التركیة

  .}عطف

ور پوا): v(في كتابة الكلمات األوروبیة التي تحتوي على حرف یستخدم و

 /مسدس ناري /رفولفیر {ر وِ ولْ ه وُ ، رَ }عربة قطار{، واغون }باخرة /بابور{

  .}فاصلة /فیرگول {ول گیرْ ، وِ }محام /أفوكات {وقات ، آوُ }طبانجھ

 bulmakولمق، بُ }الدجاج{  tavukوقطاوُ : للداللة على الضم( حرفا حركیاأتي یو

  iyiوایِ : یلة للداللة على الكسرلوأحیانا ق، }النوبة{  nöbetوبت، نُ }عثر / وجد{ 

  .}سوق{  çarşıو، چارشِ }جید{

قد تكون و. بشكل ألف مقصورة في العربیةي تكتب من غیر نقطتین أسفلھا، أ :ى

حرفا  كما تكون ،}خال{: ، دایى}قریة{: كويْ : كلمةفي ال )أصلیا( منطوقاحرفا 

للمفعول عالمة  وأ ،}مختل عقلیا{: ىدلِ  ،}بنت{:یز قِ : لكسرحركیا یدل على ا

  .كما یوجد ذلك مفصال في محلھ، والمضاف، والنسبة العربیة ،بھ

  :الفارسیةالحروف  ـــ) 4(

 نطق مزیجا بینیف، في اللغات األوروبیة والتركیة الحدیثة) p(قابل حرف ی :پ

قبل الحركات الثقیلة یو ،والدخیلة وجد في الكلمات التركیة األصلیو. الباء والفاء

، }لمعان{  parlamak، پارالمق}معطف{  paltoپالطو :والخفیفة

رسول، {  peygamberغمبرپیْ ، }كفر/ ضالل /انحراف {  sapmakصاپمق

  öpmek، اوپمك}ةنافذ{  pencereپنجره، }مدفع، كرة{:  top، طوپ}نبي

  .  }لقبّ {

. بین الجیم والتاء انطق ممزوجیفي التركیة الحدیثة، و) ç(قابل حرف ی :چ

قبل یدخیلة من الفارسیة واألوروبیة، ووتوجد في الكلمات التركیة األصل وال

، }فأر{  sıçanصیچان، }لطف{  çocukچوجق: الحركات الثقیلة والخفیفة

  .}راختإ{  seçmek، سچمك}وسیلة/ حل {  çareرهچا

في التركیة الحدیثة وفي الفرنسیة، وال یوجد إال في   )j(ینطق مثل حرف  :ژ

: )ج(وقد ُیكتب جیما . ، من فارسیة وأوروبیةالكلمات الدخیلة عن اللغة التركیة
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 }فضة{  jiveجیوه= ژیوه  ،)أوروبیة( }جریدة{jurnal جورنال = ورنال ژ
  müjde، مژده)أوروبیة( }درك{ jandarma جاندارمھ/  ژاندارمھ، )فارسیة(

  . }مبشر{جي  ه، مژد}فأل/ بشارة /  ُبشرى{

ھناك  كلمات أجنبیة ال تكتب بھذا الحرف وإنما تكتب بحرف الجیم العربي، و

وكیل في {آجنتھ ، )رتبة عسكریة( }جنرال{جنرال : شھرھاجدا، وأ قلیلة ھيو

  .}أو مؤسسة شركة

وجد في ی، ولتركیة الحدیثة واللغات األوروبیةفي اللغة ا) g(قابل حرف ی :گ

ذي یرسم والمد ال. قبل إال الحركات الخفیفةیوال . ات التركیة األصل والدخیلةالكلم

 ولكن رسم ذلك المد). التركي( والكاف النوني فوقھ ھو لتمییزه عن الكاف العربي

ین یصعب على المبتدئفي النصوص قلیل، ویكون عند الضرورة فقط، ولذلك 

 ویوجد في أول الكلمات. من الكاف العربي والكاف النوني التمییز بینھ وبین غیره

  .وفي وسطھا وفي آخرھا

، }جاء{  gelmekگلمك: مة فإنھ ینطق كما ھوإذا كان في أول الكلو

  .}مرة أخرى{  gene، گنھ}یوم{  gün، گون}بذھ{  gitmekگیتمك

ونطقھ في التركیة الحدیثة، ) ğ(إذا كان في وسط الكلمة فھو یقابل حرف و

، وینطق یاءن لیّ وھو بصورة عامة  یُ . تعترضھ بعض الصعوبة على غیر األتراك

في بعض ، ویكتب وتسمى عند بعض اللغویین في ھذه الحالة كافا یائیا

وقت  /منتصف النھار{  öğleلھ�او :)ګ(الكاف  ةسفل سنبمد أ 24القوامیس

ب، عجأ{  beğenmekنمك�ب، }عرس /حفل{  düğünون�و، د}الظھر

، }إبرة{  iğneنھ�، ای}لّ م{  iğrençرنج�، ای}لیس{  değilل�، د}استحسن

وكذلك إذا وقع في آخر  .}سخر{ eğlenmek لنمك �، ا}إذا، سرج{  eğerر�ا

 çiğ �، چ}مغزل{  iğـ�ا: وكان ساكنا، فإنھ ُیخفف وینطق یاء أیضا الكلمة

  ،}نّيء{

، مسبوقا بضم فإنھ ینطق في بعض الكلماتون في وسط الكلمة ویك قععندما یو

 ، اوگتمك}رفتخا{   övünmek اوگنمك :)v و  (مثل حرف  وھي قلیلة،

övütmek  }سحق /طحن{ ،اوگمكövmek  }دوگمك}مدح ،dövmek  

                                                 
24

طبعة مصورة عن (م،  1890/ ھـ  1315كما ھو عند شمس الدین سامى، قاموس تركي، إستانبول،   
یعرف بأنھ كاف  وبھذا الشكل كتبناه نحن ھنا في ھذا العمل لكي). م 1989األصل، مكتبة لبنان، بیروت، 

  .یائي، ویمیز بذلك في النطق عن الكاف الفارسي والكاف العربي
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، وفي كلمات أخرى یؤكل وال یظھر في }ھانأ{  sövmek، سوگمك}ضرب{

/  متعلَّ {  öğrenmekرنمك، أوگ}دّرس/  معلّ {  öğretmekأوگرتمك: النطق

 .}دَرس

  :الحرف التركي ـــ) 5(

الكاف أي  ( ،صاغر كافو والكاف النوني،  ،التركي یسمى الكاف :ڭــ  ڭ

 من األنف األتراك یتم دماءعند قنطقھ  كانو .وینطق نونا ،اغر نون، وص)األصم

نون یتم مثل حرف المنھم أما عند المحدثین  ،)on, en, an(كما في الفرنسیة 

والنقاط الثالثة التي توضع فوقھ ھي  .ویقبل الحركات الثقیلة والخفیفة. العادیة

ولذلك . عند الضرورة تاب ال یضعونھا إال، ولكن الكُ لتمییزه عن الكاف العربي

وھي ال . عند المبتدئین وكذلك الكاف الفارسي یصعب تمییزه عن الكاف العربي

وإذا وردت في الوسط فإن . وآخرھا فقطترد في أول الكلمات، وإنما في وسطھا 

، }ربحْ { denizز ڭد: ، سواء كانت ثقیلة أم خفیفةنطقھا یخفف إلى درجة اإلھمال

  benبڭ ،}بقلْ { gönülگوڭل  ،}فھم{  anlamakلمقڭ، آ}دبعْ {sonra ره ڭصـ

، }أْلف{  binبیڭ ، }أداة التفضیل{ : enاڭ ،}َعرض{  enڭآ ،}خال، شامة{

  .}ناقوس /جرس{  çanچاڭ

، لیدل على معان مختلفة نھایة الكلمةفي  ضمیرا متصال یستخدم الكاف النونيو

مضاف، ومضاف إلیھ، وملكیة، وصیغة ( :ویأتي بمفرده أو مع حروف أخرى

، }كتابكم{ Kitabınızـز ڭ، كتابـ}كتابك{  kitabınكتابـڭ ):خبریة

  kiminكیمڭ ،}علمأنت مُ { ، hocasınڭ، خوجھ س}قرأتَ {  okudunڭاوقود

  .}لمن؟{

م أصلیة في الكلمة ومتحركة، وجاء الكاف النوني قبل ال إذا وقع الكاف النونيو

صبح تدغم مع الكاف النوني الذي یإنما و ال تنطق ، فإن الالم المذكورةساكنا

  annamakآّنامق: تنطق: anlamakآڭالمق: وھذا نطقا فقط ولیس كتابة ،امشدد

وھذا بعكس . }غیر صحیح /خطأ {  yannışطق یانِّشتن:  yanlış، یاڭلِش}فھم{

مركبة من : (أڭلي: الالم الزائدة، فھي تنطق وال ُتدغم في الكاف النونیة التي قبلھا

  .}عریض /ذو عرض{: ، بمعنى)لي: أڭ، واالحقة

  : مقابلة حروف التركیة الحدیثة إلى حروف التركیة العثمانیةـ  )6(

  أمثلةتركیة ال حروفحروف التركیة 
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العثمانیة المقابلة   الحدیثة

  لھا

A  َآت   اَ ـ عat }حصان{ ـ عربھ araba  }عربة{  

B  بویلھ  بböyle  }ھكذا{  

C  جام   جcam }زجاج{  

Ç )وق چ  چ  )تشçok }كثیر{  

D  أوده  د ـ َ ض ـ ط oda }قاضي }غرفة ،kadıآطھ ،ada  

  }جزیرة{

E )ê ات    اَ   )في الفرنسیة et  }حمل{ال ،el  }ید{ ،evet  }نعم{  

F   فرمان   فFerman }أمر سلطاني{  

G في بدایة : غ - گ

  بعض الكلمات

 }كسول{ gayretsiz غیرتسز ،}یوم{ günون گ

Ğ  وسط : ـ غ گ

  الكلمة ونھایتھا

  }جبل{ dağداغ ، }سآتي{ geleceğimلھ جگم گ

H حرمت   ھـ  ح ـ  خ  ـhürmet }احترام{خوش ، hoş }جید{ ،

   }جو{ hava ھوا

I )é عِ  ـ  اِ  )في الفرنسیة   ışık }ضوء{ ،ırk   عرق}عرق ـ جنس{  

İ )i ِا ـ ع ِ ـ  )في الفرنسیة  ip  لحب{ایپ{ ،ilim   علم}ِعلم{  

J    ژیوه ـ جیوه   ـ ج ژjive }فضة{  

K كوپك   ك ـ قköpek }كلب{ قره ،kara }أسود{  

L القردي   لlakırdı }حدیث ـ حوار غیر مجد{ 

M موم  م mum }شمع{  

N  ره ڭصـ  ڭن ـsonra  }بْعد ـ ثم{ نھ ،ne  }ماذا{.  

O )O اوتورمق   )بحركة ثقیلة(اُ ـ ُع  )في الفرنسیةoturmak }جلوس{ ،Osman  

  }عثمان{

Ö )مثلeu   في

 )الفرنسیة

بحركة (اُ ـ ع ُ 

  )خفیفة

  }ُعمر{ ömür، }اھكذ{  öyleاویلھ 

P رچھ پا  پparça }قطعة{  
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R روزگار   رrüzgar }ریح{  

S سیاه   س ـ ص ـ ثsiyah }أسود{صباح ،sabah  }صباح{ ،  

  }الثروة{ servet  ثروت

Ş  شیشھ   شşişe }زجاجة{  

T توتون   ت ـ طtütün }طولمبھ }تبغ ـ دخان ،tulumba   

  }مضخة{

U )ou  في

 )الفرنسیة

بحركة (أُ ـ ع ُ 

  )ثقیلة

 umumi، عمومي  }صغیر{ufak اوفاق 

  }عمومي{

Ü )u  اوزره   ا  )الفرنسیةفيüzere }علىفوق ،{  

V )V وطن   و )في الفرنسیةvatan }وطن{  

Y ـي ڭیـ  يYeni  }جدید{  

Z  زوال ز ـ ذ ـ ظ ـ ضzeval  }فناء{ذات ،zat  }شخصیة{،  

  }ضد{  zıd، ضد}ظن{  zanظن

  :من حیث الكتابة أنواع الحروف في التركیة العثمانیةـــ ) 7(

، وعددھا سبعة بعدھا تأتي تتصل بالحروف التيال  لتيوھي ا :نفصالاحروف  /أ

ـ }مائدة{ :ـ ُسْفره }شخصیة{ :ذات: ومثالھا. ، وژأ، د، ذ، ر، ز، : وھي

ولھا أھمیة في  .}جاءوا{: لدیلرگـ  }كشارينضابط في الجیش اال{ :ورباجيچ

  .تطبیق بعض القواعد النحویة في الكتابة

الحروف  بعدھا، وتمثل تأتي روف التيالتي تتصل بالح وھي :اتصالحروف  /ب 

  .}أنھى{: ـ بیتمش }جاء{: لمكگ: ومثالھا. وعددھا ستة وعشرون حرفا ،الباقیة

حروف صوتیة : من حیث النطق أنواع الحروف في اللغة التركیةـــ ) 8( 

  :وحروف صامتة

عددھا ثمانیة، وھي التي تمثل الحركات :  Sesli harflerالحروف الصوتیة ـــ أ 

 :ي التركیة الحدیثةف

 (e, i, ö, ü): وھي ince sesli harfler) رقیقة(أربعة منھا خفیفة 

 (a, ı, o, u): وھي  kalın sesli harfler)خشنة( واألربعة األخرى ثقیلة
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: حرفا، وھي على نوعین 21وعددھا :  Sessiz harflerب ـ الحروف الصامتة

  :حروف قاسیة وحروف لینة

ب، پ، ت، ج، چ، : وھي  : Sert ünsüz harflerالقاسیةالساكنة الحروف  ـــ

 ,ç, f, h, k: (وتقابل في التركیة الحدیثة. 25د، س، ش، ص، ط، ف، ق، ك، ھـ

p, s, ş, t.(  

حرفا، وھي باقي  13وعددھا :  Yumuşak harflerاللینةالساكنة الحروف  ـــ

  (b, c, d, g, ğ, j, l, m ,n, r, v, y, z): الحروف

  :لحركات في التركیة العثمانیةا ـــ) 9(

الفتحة : ، أربعةثمانیة، ھي كما في التركیة الحدیثةالحركات في التركیة الع

: األولىوتسمى . المائلةالمقبوضة أو والضمة  مبسوطةال ضمةالوالكسرة و

 األربعوالحركات  .واُوْترُ : الثالثة والرابعةاَْسَره، و :والثانیة ، üstünاُوْستون

وأخرى ) a,ı,o,u(، وتقابل في التركیة الحدیثة ثقیلة حركات :وعینكلھا على ن

  .ومجموعھا یكون ثماني حركات ).e,i,ö,ü(خفیفة، وتقابل في التركیة الحدیثة 

: ُیستدل على الحركات في التركیة العثمانیة بواسطة الحروف األربعة اآلتیةو

، وتجمع في ت الحرفیةوتسمى الحركا ،}، و، ىا، ه{والیاء والواو األلف والھاء 

، )ا ، ــا(األلف  بواسطةغالبا  )a( الثقیلة یستدل على الفتحةو .)أھوى(كلمة 

المبسوطة وعلى الضمة ، )ه، ـھ(بواسطھ الھاء غالبا  )e(وعلى الفتحة الخفیفة

 بواسطة  ،)u,ü(الثقیلة والخفیفة  المائلة المقبوضة أوو ،)o,ö(الثقیلة والخفیفة 

 .)ى، ـى( الیاء بواسطة )ı,i( الثقیلة والخفیفة وعلى الكسرة ،)و، ــو(الواو 

فقط، الواقعة على الحروف إلظھار الحركات رموزا الحروف  تستعمل تلكو

كما یجوز حذفھا في بعض ، ولذلك یجوز كتابتھا ولیس للمد كما في اللغة العربیة

ھایة الكلمة تكتب في نومن الكلمة نفسھا،  المقاطع على أن تكتب في مقاطع أخرى

 .}قال{، سویلدى }تكلم{سویلمك = سویلھ مك : (دائما إذا وقعت في نھایتھا

                                                 
25

ھي لیست حروفا قاسیة، وإنما لما تكون في نھایة ) ب، د، ج(مع مالحظة أن بعض الحروف ھنا مثل   
 ağaç، آغاج dolapطوالب): (، تچ، پ(الكلمة تتحول في النطق إلى حروف قریبة منھا تكون قاسیة، وھي 

 ).cıltجلد  ،
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وال . ، ألنھا تتحكم في حركات الحروف26ن حروف اإلمالءوویسمیھا اللغوی

  .تسمى حروف العلة كما في اللغة العربیة

تكون حروفا أصلیة قد كما تكون تلك الحروف األربعة رموزا للحركات، فإنھا و

  :وتنطق بحسب األصوات التي تمثلھا الكلمات،في 

، }خْتم{: ،  ُمْھر}قمح{: ، ُبغدايْ }قریة{: ، كويْ }صید{: ، آوْ }صید{: اوْ 

  . }تأدیب{: تأدیب

   :)a( )بواسطة األلف( ةالثقیل ةعن الفتح أمثلة ـــ) 10( 

سلطان، فندق، {   han، خان}تِبن{  samanصمان ،}سنبلة{  başakبشاق

  mal، مال}الخالق، هللا{  halık، خالق}أسرة حاكمة{  handanندانخا، }قیسریة

، }لمعان{  parlamakارالمقپ، }كتابة{  yazmak، یازمق}أمالك، مال، ثروة{

  .}سلطان{  sultanسلطان

ّد كما عالمة الفتحة الثقیلة على األلف المھموزة، ھي الم ):أ(ـــ مالحظة ) 11( 

  adam، آدم}ِرجل{  ayak، آیاق}شجرة{  ağaçآغاج: في اللغة العربیة،

 .}معنى{  meal، مآل}ملجأ{، مآب }األخذ ـ الشراء{  almakآلمق ،}َرجل{
المة ال ُتقرأ ممدودة مثل العربیة، إذ ھي عالمة للفتح فقط، ولذلك عولكّن تلك ال

ّ برسمھ فال یھتم    . ب النصوصلدى بعض اللغویین وكتا

قرأ كلھا د في الكلمات ذات األصل العربي، تُ إن ألف الم ):ب(ـــ مالحظة ) 12(

ن األلف عالمة للحركة ، لكوْ صلھا خفیفةحتى وإن كانت في أ )فخمةمُ (ثقیلة 

  irsal، ارسال}ساعة{  saat، ساعت}مال، بضاعة{  malمال: الثقیلة

، }جامع، مسجد{  camiجامع، }سائل{، سائل }داخل{، داخل }إرسال{

  misal، مثال}ھادئ ـ مطمئن{  sakin، ساكن}نالغیر ـ اآلخرو{  sairسائر

  .}طائل{، طائل }دائما{  daima، دائما}مثال{

یستدل في بعض الصیغ اللغویة على الحركة الثقیلة  ):ت(ـــ مالحظة ) 13(

  .بواسطة الھاء كما سیأتي بیانھ

                                                 
26

ھـ،  1314محمد كامل، غایة األماني في تفصیل قواعد اللسان العثماني، إستانبول، مطبعة قصبار، : راجع  
  .33ص 
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فتحة الثقیلة فیھا عندما تقع في ھناك كلمات یستدل على ال ):ث(مالحظة ) 14(

كتابة تلك الكلمات بواسطة األلف، كما یجوز  ولذلك یجوز. ا بواسطة الھاءخرھآ

  .}أسطول{  donanmaدوننما ـ دوننمھ: كتابتھا بواسطة الھاء

  denemek، دنھ مك}ید{  elال :(e) أمثلة عن الفتحة الخفیفة ـــ) 15(

  kereكره، }خشب البناء{  keresteراستھ، ك}عقط{  kesme، كسمھ}بجرّ {

إلى {  medreseye، مدرسھ یھ}بائع الخردة{  hurdacı، خرده جي}مرة{

إلى {  denize، دڭزه}لم أر{  görmedimورمدمگ= گورمھ دم  .}المدرسة

 .}البحر

ستخدم الھاء داللة على الحركة الثقیلة في بعض یمكن أن تُ  ):أ(ـــ مالحظة ) 16(

 ،}الَبر{  karaقره : الكلمات، وخصوصا في نھایتھا وبعض الصیغ النحویة
، }سأكتب{  yazacağımیازه جغم، }نقود{  paraپاره، }ُعش{  yuvaهووَ یُ 

  .}إلى الشارع{  sokağaسوقاغھ

فتح في نھایتھا بواسطة األلف المكسورة، ھناك كلمات تُ  ):ب(ـــ مالحظة ) 17(

  .، معنىمْثنى: وفارسیة بدال من الھاء واأللف الممدودة، وھي كلمات عربیة

ھناك كلمات تأتي في أولھا فتحة خفیفة مائلة إلى الكسر،  ):ت(مالحظة  ـــ) 18(

، }فعل{  etmek، ایتمك}لاق{  demekدیمك: فتكون حركتھا یاء

، }ىرتخا{  gevşemek، گیْوشھ مك}سلّم، ىعطأ{  vermekویرمك

، }سفیر، مبعوث{:  elçi، ایلجى}قوم، بالد{، ایل }بقلّ {  devirmrkدیویرمك

  . }مبكرا{:  erken، ایركن}لوص{  ermekایرمك

مائلة فتحة كل فتحة خفیفة جاءت بعدھا كاف یائیة، تلفظ   ):ث(ـــ مالحظة ) 19(

إلى الكسر، والكاف الیائیة المذكورة تلفظ یاء دائما، سواء كانت متحركة أو 

، }متعرج، ملتو{  eğriگري، اِ }بو، إذا{  eğerگراِ  ،}ِمبرد{  eğeگھاِ  :ساكنة

 değersizگرسزدِ  ،}ثمین{  değerliگرلي، دِ }ستدیر، كرويمُ {  değirmiگرميدِ 

  .}مطحنة{  değirmenگرمن، دِ }لیس{  değilگلدِ  ،}بخص، عدیم القیمة{ 

  okاوق :)O( )بواسطة الواو( أمثلة عن الضمة المبسوطة الثقیلة ـــ) 20(

، }شنق{  boğmak، بوغمق}غبار{  toz، طوز}شبعان{  tok، طوق}سھم{

 .}حوض{  banyo، بانیو}صیرورة{  olmakولمقا
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 :)Ö) (بواسطة الواو(أمثلة عن الضمة المبسوطة الخفیفة ـــ ) 21(

  söz، سوز}أمام{  ön، اوڭ}مقسّ {  bölmek، بولمك}لقبّ {  öpmekاوپـمك

  .}عسكریة ةفرق{  bölük، بولوك}أىر{  görmek، گورمك}مةكل{

: )u) (بواسطة الواو(ثقیلة أمثلة عن الضمة المقبوضة الـــ ) 22(

، }وجد{  bulmak، بولمق}أقر{  okumak، اوقومق}ارط{  uçmakاوچمق

  .}طفل{  çocukچوُجق، }خرده{  hurdaردهخُ 

) الثقیلة والخفیفة(المقبوضة یمكن أن یستدل على الضمة  :مالحظة ـــ) 23(

وقعت في إذا في بعض الكلمات والصیغ اللغویة،  بدال من الواو بواسطة الیاء

= ، قوطو }صواب، صحیح{  doğru ىطوغر= طوغرو: الكلمة نھایة

، }قرأ{  okuduى، اوقود}مكواة{  ütüىاوت= ، اوتو }علبة{  kutuىقوط

  .}سار{  yürüdüىیورود

، }ضوء{  ışıkایشیق :)I) (بواسطة الیاء(الثقیلة  ةأمثلة عن الكسر ـــ) 24(

  çıkmak، چیقمق}غیر مضيء{  ışıksız، ایشیقسز}مضيء{  ışıklıىایشیقل

، صیرمھ }تظاھر بالضحكضحك بفتور ـ {  sırıtmak، صیریتمق}خرج{

ز{  sırmalıىل   .}ألن{  zıra، زیرا}ُمطرَّ

، }عمل{  işایش ):i) (بواسطة الیاء(أمثلة عن الكسرة الخفیفة ـــ ) 25(

، تاجر العبید{  esirci، اسیرجي}اآلن{  şimdi،  شمدي}عرف{  bilmekبیلمك

 .}نّخاس

في بواسطة الواو بدال من الیاء  ةعلى الكسر ستدلّ یمكن أن یُ  :مالحظةـــ ) 26(

، ویكون ذلك في آخر إذا وقعت في آخر الكلمة ،ةوالصیغ اللغوی بعض الكلمات

  :الكلمة كما یكون في وسطھا

، خلف{  geriروگ=  ىرگ، }جید{  iyiایو=  ىای :آخر الكلمةأمثلة عن ـــ ) 27(

  .}سوق{  çarşıىچارش= ارشو ، چ}باب{  kapıىپق= و پ، ق}وراء

= ون چ، ایـ}حدید{ demirدمیر = دمور  :وسط الكلمةأمثلة عن ـــ ) 28(

  .}، لكيمن أجل{  içinینچایـ
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مضارع ( یأخذ{  alırالیر = آلور  :مختلفة صیغ لغویةأمثلة عن ـــ ) 29(

 ویأخذ{  alıpالوب  ،}نحنمع  صیغة الملكیة{ bizimبزم = بزوم  ،})استمراري

   .})صیغة عطف(

وإذا ُوجد حرف مشّدد في . في التركیة العثمانیة ال عالمة للشدّ : دالشَّ ـــ ) 30(

   ellemek ، اللمك}خمسون{  elliاللي :كلمة من الكلمات فإنھ یكتب مكررا

ـ منھدم {  yıkkın، یققین }مّ أُ {  anne، آننھ}شعبِملة، { millet، ِمللت }سلمْ {

  .}ك بقوة ـ ھزّ حرّ {  sallamak، صالالمق}ُمدمَّر

: ال یكرر الحرف فیھا، وھي كلمات عربیة مشددة ھناك كلمات :مالحظةـــ ) 31(

  .}نمام{، نّمام }قائد{، اّماره }األول، قبل{اّول 

   ):الوقف(السكون ـــ ) 32(

بقى مھمال ال عالمة لھ أیضا في التركیة العثمانیة، والحرف الذي یكون ساكنا ی

  bilmek، بیْلمكْ }سجل{  oturmak، اوتوْرمقْ }حبل{  ipایپْ . دون عالمة

 .}عرف{

   :التنوینـــ ) 33(

رابعاً، : لى الحالیوجد في الكلمات العربیة ویقتصر على الفتح فقط لیدل ع

 .، بعیداخامساً، كرھاً، متقدماً 

نطقھا یكون بفتحة  نة بالفتح، ولكننوّ ھناك كلمات تكتب مُ  :مالحظة ـــ) 34( 

  ).الَ مس: تنطق(، مثالَ )أوالَ : تنطق( أوالً : واحدة ممدودة

  :ا في التركیة العثمانیةإثبات حروف اإلمالء وحذفھـــ ) 35(

حروف اإلمالء في  ةفي كتاببین علماء اللغة لیست ھناك قاعدة متفق علیھا  

ز كتابتھا في كل فیجو صل،ة، وخصوصا في الكلمات التركیة األالتركیة العثمانی

المقاطع، كما یجوز إھمالھا، على أن تكتب في المقطع األخیر دائما إذا وقعت في 

، متتالیة في مقاطع الكلمةالحركات من جنس واحد ووعندما تكون  .نھایتھ

، مع بعض العامة أن ُتھمل في المقطع األول وُتثبت في الثانيفالقاعدة 

مشط، مجرفة ذات {  tarak، طراق}طبخ{  pişirmekپشیرمك : االستثناءات

 الذي یقوم بالمبادالت{، َطراْنپھ جي }كّناس{  süpürgeci، سپورگھ جي}أسنان

، }قھواجي{قھَوه جي ، }بعد{  sonraُصڭره، }التجاریة في األسواق
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، }تراب{  toprakطوْپراق، }صغیر{  küçük، كوُچك}ال تنظر{   bakmaباقمھ

، سویلمك }بحر{  deniz، دڭز ـ دڭیز}لم أر{  ğörmedimگورمھ دم ــ كورمدم

تبلیغ ـ {  duyurmakطویرمق ــ طویورمق ،}الكالم{  söylemekـ سویلھ مك

  .}عالم، إخبارإ

  :التمییز بین الحركات الثقیلة والخفیفة والمقبوضة والمبسوطةـــ ) 36(

لى ا كانت الحركات المذكورة لیس لھا حروف محددة، ویصعب التمییز بینھا علمّ 

لھا عالمات ترسم فوق  المتخصصین، فإن علماء اللغة وضعواالمبتدئین وغیر 

القوامیس وكتب القواعد بعض الحروف للتمییز بینھا، ولكن تلك العالمات نجدھا 

  :اموسھقھي كما رسھا شمس الدین سامي في  وھا. دھا في النصوصال نجوفقط، 

  . bulmakولمق، ب zu، شو buبو: مقبوضة ثقیلة ضمة): مھملة: (و

  . okumak، اۆقۆمق zor، زۆر bolبۆل: مبسوطة ثقیلة ضمة): فوقھا مد ملتو(: ۆ

، }أملس، ممھد{  düzدۏز :ضمة مقبوضة خفیفة): فوقھا نقطة(: ۏ

  }بائع النایات{  düdükçüدۏدۏكجى

أ }تقسیم، فْصل{  bölmekلمكۊب: ضمة مبسوطة خفیفة): فوقھا نقطتان(: ۊ

  .}سّدد دفع،{ . ödemekاۊدمك

 ،}َحقتدین، مس{  alacakجقاآلھ:فتحة ثقیلة): لف صغیرة فوق الحرفأ: ()ا(
اآره، }أیضا{  dahaخىاد

 ara }اقلفھ،}فترة، فاصل
 kalfa }مساعد{.   

راجع في ): ایصعب رسمھا ھن. (كسرة ثقیلة): سفل الحرفألف صغیرة أ): (ا(

، }جل الحیواناتالذي یطبخ ویبیع أر{ paçacı اجي پاچھ:القاموس المذكور

   .}مشدود، مقّید{ bağlı اباغلى

  : Sesli (Ünlü) harfler الحروف الصوتیة: الحركات في التركیة الحدیثة ـــ )37(

 استخدام الحروف الصوتیة الثمانیةیستدل على الحركات في التركیة الحدیثة ب

: فة، واألربعة األخرى خفیف)a,ı,o,u: (ثقیلة اأربعة منھف: التس سبق ذكرھا

)e,i,ö,ü( ،كتب في جمیع مقاطع الكلمة كما في اللغات األوروبیةتُ  نویجب أ :

،  )e( ، وعلى الفتحة الخفیفة بواسطة)a(فیستدل على الفتحة الثقیلة بواسطة 

، وعلى )i( ، وعلى الكسرة الخفیفة بواسطة)ı( ة الثقیلة بواسطةوعلى الكسر

 الخفیفة بواسطةالمبسوطة الضمة ، وعلى  )o( الثقیلة بواسطةالمبسوطة  الضمة
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)ö( المقبوضة ، وعلى الضمة)( بواسطة الثقیلة )المائلةu( وعلى الضمة ، 

 :)ü( بواسطةالخفیفة  )المائلة( المقبوضة

parmak } ُصبعا{ ،defter }دفتر{ ،kırk }أربعون{ ،yedi }سبعة{ ،

doldurmak }مأل{، oturuyorum } ُأجلس{،  döndük }رجعنا{ ،gördünüz 

 .}رأیتم{

 müzevvirler، }جواسیس{ hafiyyeler: یكون بتكرار الحرففالشد  أما

  .}، األّول، سابقاقبل{ evvel، }مزورون{

   :  ses uyumu kuralı / ünlü uyumu kuralıالتجانس الصوتي قاعدة  ـــ )38(

االنسجام الصوتي أو التناغم الذي یحدث  )ses uyumu(الصوتي  یقصد بالتجانس

وھو . 27یث الخفة والثقل، وبصفة خاصة من حلكلمة بسبب تجانس حركاتھافي ا

. ما یظھر في مثیلتھا بالتركیة العثمانیةمیظھر في الكتابة بالتركیة الحدیثة أكثر 

 حاالتویراعى تطبیق ھذه القاعدة في اللغة التركیة بشكل عام، باستثناء بعض ال

ن في أغلب الحاالت معرفة الكلمات وبواسطة ھذه القاعدة یمك .التي سیأتي بیانھا

كما یظھر في التركیة  وفیما یلي جدول ھذه القاعدة .التركیة من غیر التركیة

  :الحدیثة

الحركة التي تتبعھا   الحركة

  في حالة الفتح

الحركة التي تتبعھا في حالة 

  الكسر

الحركة التي تتبعھا في حالة 

  الضم

A A  I -  

E  E  İ  -  

I  A  I  -  

İ  E  İ  -  

O  A  -  U  

Ö E  -  Ü  

U  A  -  U  

Ü  E  -  Ü  

  :أمثلة) 39(

                                                 
27

 Küçük Ünlüتجانس صوتى صغیر : یقسم اللغویون األتراك التجانس الصوتي في لغتھم إلى صنفین  

Uyumuوتجانس صوتي كبیر ، Büyük Ünlü Uyumu .  
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yazmadılar  }لم یكتبوا{ ،gelecekler }سیأتون{ ،okumamışlar } لم

رأینا بعضنا { görüştük، }سأعود{ döneceğim، }أزھار{ çiçekler، }یقرأوا

  .}قرأنا{ okuduk، }بعضا

  :الكلمات المستثناة من التجانس الصوتي ـــ )40(

، }تفاحة{ elma، }مّ أُ { anne، }عدوّ {  şişman :تركیة األصل كلمات ـــأ 

inanmak }نآمـ  داعتق{ ،hangi } ُّأي{  

  :alıntı kelimeler ) أوروبیةعربیة وفارسیة و( كلمات دخیلة ـــب 

 kalem، }كتاب{ kitap، }مثال{ misal، }بیان{ beyan :كلمات عربیة ـــ ت 

  .}قلم{

 süvari ،}مر سلطانيأ{ ferman، }ناضج{ taze :كلمات فارسیة ـــث 

  .}فارس{

 plastik، }جیولوجیا{  jeoloji، }أستاذ{ profesör :كلمات أوروبیة ــ ج

  .}بالستیك{

 Karadeniz، }الیومَ { birleşik kelimelerde: bugün كلمات مركبة ـــح 

قلیل { biraz، }رئیس المفتشین{ başmüfettiş، }البحر األسود{

  .}یوم االثنین{ pazartesi، }حاسوب{  bilgisayar،}من

 Erol، }اسم مدینة{ İstanbul ،}اسم مدینة{ Mardin :سماء العلمبعض أ ـــخ 

  .}اسم شخص{ Ruşen، }اسم شخص{

  :iyor, ken, ki, leyin, daş, imtırak:  بعض لواحق األفعال واألسماء ـــد 

gidiyorum }أذھب{ ،bakıyorum }أنظر{ ،bakarken }النظر عند{ ،

gelirken }يءعند المج{ ،benimki }الذي ھو لي{ ،onunki }الذي ھو لھ{ ،

geceleyin } ًلیال{ ،akşamleyin } ًمساء{ ،yeşilimtırak }یمیل إلى األخضر{، 
meslektaş  }في العمل زمیل{، okuldaş }زمیل في الدراسة{.  

إلى { istiklale: كلمات غیر تركیة منتھیة بحرف الم قبلھ حركة ثقیلة ـــذ 

  .}دوره{ rolü، }مثالھ{ misali، }االستقالل
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، }الساعات{ saatler: ت ـ ك ـ رب: بالحروف اآلتیةكلمات عربیة منتھیة  ـــر 

emlaki }أمالكھ{ ،harbe }إلى الحرب{.  

  :ـــ تحول بعض الحروف إلى حروف قریبة منھا )41(

إذا وقعا في نھایة الكلمة  ):  ğګ(إلى )   kك(، و)  ğغ(إلى ) k  ق(تحول : أ

المتعددة المقاطع وبعض الكلمات ذات المقطع الواحد، ثم تحركا بحركة ثقیلة أو 

  :خفیفة حسب قاعدة التجانس الصوتي

  .}رجلي{  ayağımآیاغم :}لجْ رِ {  ayakـــ آیاق

  .}إلى الشارع{  sokağaسوقاغھ :}شارع{  sokakـــ سوقاق

  .}أكثره{  çoğuچوغي :}كثیر{  çokوقـــ چ

  ekmeğimizمز�ـ اكم }خبزه{  ekmeğiي�اكم :}الخبز{  ekmekـــ اكمك

  .}خبزنا{

  .})مفعول بھ(: مجيءَ {  gelmeğiي�ـ گلم }اءج{  gelmekـــ گلمك

في نھایة الكلمات  )چ(إلى ) ج( ،)ت(إلى ) د(، و)پ(إلى ) ب( تحول :ب

طع الواحد، إذا تحركت المتعددة المقاطع بشكل عام، وفي بعض الكلمات ذات المق

ویكون ذلك التحول في . بحركة ثقیلة أو خفیفة، بشرط أن یسبقھا حرف صوتي

مع مالحظة أن ذلك . الكلمات التركیة األصیلة كما یكون في الكلمات الدخیلة

وإذا تحركت تلك . ولیس في الكتابة النطق فقطالعثمانیة في التحول یكون في 

، بمعنى أنھا صارت في حالة المفعول بھ أو إلیھ الكلمات بكسرة أو ضمة أو فتحة

  :أصلھا في الكتابة تعودأو غیر ذلك، فإن تلك الحروف 

  .}كتابھ{  kitabıكتابِي: }كتاب{  kitapـــ كتاب

  .}إلى الشجرة{  ağacaآغاَجھ: }شجرة{  ağaçـــ آغاج

  .})مفعول بھ( إجاصةً {  armuduأرموُدي: }إجاص{  armutـــ آرمود

 .})مفعول إلیھ(: شاردإلى ال{   şerideهشاردِ :  }شارد{  şeritردـــ شا

  .}مفعول إلیھ: إلى أحمد{  Ahmedeاحمَده : }اسم شخص{  Ahmetـــ أحمد 

  :إذا تحرك في نھایة األفعال )د(إلى ) ت(تحول حرف  :ت

  .}أذھب{  giderim كیدرم: }ذھبَ {  gitmek یتمكـــ گ 

  .}ُدفع{  idildiدلديای:  }َدَفع{  itmekـــ ایتمك

  .}یرعى، یسوق الحیوانات{  güderودرگ: }رعى، ساق{  gütmekوتمكگـــ 
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بعض اللواحق التي تأتى بعد األسماء في بدایة  )چ(إلى ) ج(ف ل الحرتحو :ث

ویكون ذلك التحول . ، إذا اتصلت بكلمة نھایتھا حرف قاس)، جھجي( واألفعال

  :ولیس كتابة نطقا فقطفي العثمانیة 

  .}بائع الكتب{  kitapçıيجكتاب: }كتاب{  kitapـــ كتاب

  .}رجل مدفعیة{  topçuيجپطو: }مدفع{  topپـــ طو

  }اللغة التركیة{: تركجھ: ـــ ترك 

  .}عندكا یذھب/  كلما ذھب{: geldikçeـــ گلدكجھ 

تین على لالدا) ده، دن(في بدایة الالحقتین  )ت(إلى ) د(تحول الحروف ـــ ) 42(

ویكون ذلك . ول فیھ والمفعول منھ، إذا اتصلت بكلمة نھایتھا حرف قاسالمفع

  .ولیس كتابة نطقا فقط في العثمانیة التحول

  .}من باریس{  Paristenاریسدنپ: }باریس{  Parisاریســـ پ

  .}في العمل{  işteایشده: }العمل{  işـــ ایش

في {  birinci kattaقاتدهبرنجى : }طابق /طبقة {  birinci katقاتبرنجى ـــ 

  .}األول الطابق

  .}أثناء القراءة{  okumaktaاوقومقده: }قرأ{  okumakـــ أوقومق

  .}أثناء المجيء{  gelmekteگلمكده: }جاء{  gelmekـــ گلمك

إذا وقع الحرف المذكور  یتم ذلك التحول: )غ(إلى ) ق(تحول الحرف ـــ ) 43(

ویكون ذلك . المفعولیة أو غیرھابحركة دالة على  في نھایة الكلمة ثم تحرك

  :التحول نطقا وكتابة

؛ آیاغھ }ل الحیوانرجْ {  hayvan ayağıحیوان آیاغي : }ِرْجل{ ayakـــ آیاق 

ayağa  }إلى الرجل{:  

 }بسكینھ{:  Bıçağıylaبیجاغیلھ: Bıçakـــ بیچاق 

  }سأكتب{:  yazacağımیازه جغم  ،}سیكتب{ : yazacakـــ یازه جق

یستثنى من ھذه القاعدة بعض الكلمات ذات المقطع الصوتي  :الحظةـــ م) 44(

  :الواحد

، باقھ }نظریالذي / الناظر {  bakanباقان :}نظر{ : bakmakــــ باقمق

 .}سینظرون{:  bakacaklarجقلر

  :ــ حروف ال تنتھي بھا الكلمات في اللغة التركیة) 45(
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 ـگ ب، ج، د، ( ف األربعة اآلتیةة كلمات تنتھي بالحرویكال توجد في اللغة التر 

b, c, d, g( . وبناء على ذلك فإن تلك الحروف تتحول إلى حروف أخرى قریبة

ا ویكون ذلك التحول نطق. )p, ç, t, k ـ ، ت، ق، كچپ، ( :منھا حسب الترتیب

وإذا تحركت تلك . كتابةة الحدیثة فیكون نطقا ویكأما في التر ،فقط في العثمانیة

  . تعود إلى أصلھا األول الحروف فإنھا

  .}إلى الكتاب{ kitaba كتابھ   : }كتاب{  kitapكتاب ـــ

  .}خزانتھإلى { dolabınaدوالبنھ : }خزانة{ dolapدوالب  ـــ

 elmaالما اغاجي  ؛ }إلى الشجرة{ ağacaآغاجھ : }شجرة{ ağaçآغاج  ـــ

ağacı  }شجرة التفاح{.  

  .}هلعناد{ inadınaعنادنھ  :inatعناد  ـــ

  .}إلى محمد{ Muhammedeمحمده : Muhammetمحمد  ـــ

ت المقطع الصوتى ذایستثنى من ھذه القاعدة بعض الكلمات  :مالحظةــ ) 46(

ولكن ال یحدث فیھا ذلك التحول، وتبقى ، فھي تنتھي بتلك الحروف ذاتھا الواحد

  od، اود}اسم{  adآد : مثل كما في سائر الكلمات، محافظة على حالھا

  .}حج{ hacحج ، }قْلب{  kalb، قلب}حطب{
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الثانيالفصل 

 ad  / isim االسم

  Erkek adlarıyla dişi adları المذكر والمؤنث: أوال

ما یمیز بین المذكر والمؤنث، ال یوجد في اللغة التركیة  :ـــ الصیغة العامة) 47(

  .األسماء أم في الصفات أم في األفعال أم في الضمائر الشخصیة في سواء

  :)اإلنسان والحیوان(الكائنات الحیة أسماء عن  أمثلةـــ ) 48( 

   .}أخت، أخ{  kardeşقرداش /قرنداش ـــ 

  .}عامل، عاملة{  işçiایشجيـــ 

  .}طباخةطباخ، {  aşçıآشجي  ـــ

  .}لبؤةأسد، {  arslan آرسالنـــ 

   .}قطة، قط{  kedi كديـــ 

   :الجمادأسماء أمثلة عن ـــ ) 49(

   .}منزل{  evاوـــ 

  .}طاولة{  masaماصھـــ 

  .}حجر{  taşطاشـــ 

  .}نبات{  otتاوـــ 

  .}تبغ{  tütünتوتون ـــ 

  .}أرض، مكان{  yerیر  ـــ

  :أمثلة عن الصفاتـــ ) 50(

  .}غني، غنیة{  zenginینگـزنـــ 

  .}كبیر، كبیرة{  büyükبیوك ـــ

  .}مجتھد، مجتھدة{  çalışkanچالیشقان ـــ

  .}جید، جیدة{  iyiایي ـــ

  .}أبیض ـ بیضاء{  akآقـــ 

 .}ـ متعبة متعب{  yorgunـــ یورغون
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   :أمثلة عن األفعالـــ ) 51(

  .}جاء، جاءت{  geldi لديگـــ 

  .}، ضحكتِ تَ ضحك{  güldünڭولدگـــ 

  .}سوا، جبسنجل{: oturdularـــ اوتوردیلر

  :اإلشارة أسماءوائر المنفصلة والمتصلة أمثلة عن الضمـــ ) 52(

 .}ھو، ھي{  oأو ـــ

  }ھم، ھن{: onlarـــ اونلر ـ آنلر 

 .}كتابھ، كتابھا{  kitabıـــ كتابي

 .}ھذا، ھذه{  buـــ بو

  :التمییز بین المذكر والمؤنثـــ ) 53( 

في اللغة التركیة إلى نوعین،  )حیوانمن إنسان و(أسماء الكائنات الحیة تنقسم 

، ذلك، وبعضھا ال یوجد فیھ 28بعضھا یوجد فیھ ما یمیز بین المذكر والمؤنث

التمییز بین و .وإنما ھي أسماء عامة تطلق على المذكر كما تطلق على المؤنث

یفھم في اللغة التركیة من خالل سیاق ھذه األسماء األخیرة في  المذكر والمؤنث

لتمییز وإذا لزم ا. لة على المذكرو أن التعبیر یستخدم بشكل عام للدالالكالم، ول

بمعنى  ) erkekاركك(كلمة  سماء الدالة على اإلنساناأل معبین الجنسین فیضاف 

بمعنى امرأة، أو كلمة  ) kadınقادین(للداللة على المذكر، وكلمة  ،أو ذكر رجل

الحیوانات األسماء الدالة على ع أما م .للداللة على المؤنث ،بمعنى بنت )kızقیز(

للداللة على المذكر، وكلمة  ) erkekاركك(كلمة  )مثل األشخاص( لھا فیضاف

أما األسماء الدلة على األشیاء فال  .للداللة على المؤنث ،بمعنى أنثى ) dişiدیشي(

  .یوجد فیھا ال المذكر وال المؤنث

  :أمثلة عن األشخاصـــ ) 54(

  المؤنث  المذكر

  }طباخ{  erkek aşçıآشجياركك 

  }عاِمل{  erkek işçiاركك ایشجي

  }طباخة{  kadın aşçıقادین آشجي

  }عاِملة{  kadın işçiقادین ایشجي

                                                 
28

، اینك }ثور{: öküz؛ اوكوز }أم{: ، آنھ، آنا، آننھ}أب{: ؛ بابا}امرأة{: ، قادین}رجل{: آدم: مثال ذلك  
  .}بقرة{
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  }أخ{  erkek kardeşاركك قرداش

  }صدیق{  erkek arkadaşاركك آرقداش

  }أخت{  kız kardeşقیز قرداش

  }صدیقة{  kız arkadaşقیز آرقداش

  :حیواناتمثلة عن الأـــ ) 55(

  ،}قط{  erkek kediاركك كدي

  ،}أسد{  erkek arslanاركك آرسالن

  ،}كلب{  erkek köpekاركك كوپك

  .}قطة{  dişi kediدیشي كدي

 .}لبؤة{  dişi arslanدیشي آرسالن

  .}كلبة{  dişi köpekدیشي كوپك

  :، وھي تنطق بحركة خفیفة دائما) içeیچھ(استخدام الالحقة ـــ ) 56(

  }امبراطورة{: imparatoriçe راطوریچھـــ ایمپ

  .}ملكة{: Kraliçe ـــ قرالیچھ

: عنواننى دخى آلمشدر ایمپراطوریچھ سىھندستان قرالیچھ سى ـــ انكلتره 

  .}اتخذت ملكة أنكلترا لقب إمبراطورة الھند أیضا{

 I. Elizabeth (7 Eylül 1533 – 24 Mart 1603), İngiltere'nin 17 Kasımـــ 

1558 tarihinden ölüm tarihine kadar olan süre içerisindeki 

kraliçesiydi :} م 1603مارس  24ـ  1533سبتمبر  7(إن إیلیزابات األولى (

إلى تاریخ  1558نوفمبر  17ترا خالل الفترة الممتدة من یكانت ملكة ألنكل

  .}وفاتھا

ھم وظیفة تقوم إن أ{: Kraliçe arının en önemli görevi yumurtlamaktırــــ  

 .}بھا ملكة النحل ھي وضع البیض

 Yoksul bir kadının sokaktan imparatoriçeliğe uzanan inanılmazــــ 

öyküsü :} من الشارع إلى مقام  المرأة الفقیرة التي دفعتالقصة الغریبة

  .}اإلمبراطورة

  المعرفة والنكرة: ثانیا

كما في الفارسیة  للغة التركیة،عالمة للتعریف في ا التوجد :ـــ تعریف) 57(

قبلھ  تید تنكیره ذكریكفي ذكره مجردا كما ھو، وإذا أُر ولكي یعرف اسم .أیضا

في ھذه الحالة معنى التنوین في ھذه الكلمة وتفید . )واحد :بمعنى( ) birبر(كلمة 
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في  )un, une(في اإلنكلیزیة، و )a(وھي مثل . العربیة، وال تأخذ معنى العدد

  :ةالفرنسی

  :أمثلةـــ ) 58(

  النكرة  المعرفة

   }المدرسة{  medreseمدرسھ

   }الجسر{  köprüكوپري

  }المنزل{  evاْو 

  }الجامع{  camiجامع

  .}مدرسةٌ {  bir medrese مدرسھ بر

  .}جسرٌ {  bir köprüكوپري بر

  .}منزلٌ {    bir evاوْ  بر

  .}جامعٌ {   bir camiجامع بر

 عالمة وأأدوات اإلشارة،  السم معرفا إذا لحقتھیكون ا :)أ(ة مالحظـــ ) 59(

  :عالمة المفعول بھأو ،اإلضافة

  مثال  الحالة

  حالة اإلشارة

  

   }ھذا الولد{: Bu çocukبو چوجق 

: Çabuk o dersi ezberleyinاو درسى ازبرلیڭ) چابوق(چابوك 

  .}بسرعة احفظوا ذلك الدرس{

  حالة اإلضافة

  

 }حقیبة البنت{ : Kızın çantasıقیزڭ چانطھ سى

 .}رجال القریة{:  köyün adamlarıكویڭ آدملرى

  }رأیت األسدَ {:  Arslanı gördümارسالنى گوردم  حالة المفعول بھ

لیس معرفا  )بر(كلمة  ذي لم تلحقةإن االسم ال :)ب(ـــ مالحظة ) 60(

  .النكرةحالة یفید  بالضرورة، وإنما قد

  ).78/سياألن. (}ني قلماطاع{:  Bana kalem verویر قلم ـــ بڭا

. }اقماش محمدع با{:  Muhammed kumaş sattıصاتدى قماش ــ محمد

  ).18/حسنى(

  }قطع بالسیفإنھ شيء یُ {: Kılıçla kesilir şeydirشیدرـــ قلیج ایلھ كسیلور 

  .}ضب منىارجل غ{:  Bana gücenmiş adamآدموجنمش ـــ بڭا گ
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 Arılar çiçekten çiçeğe konupالر پقونوب بال طو ھ�چیچ چكدنیچـــ آریلر 

bal toplar :} ُتنقل من زھرة إلى زھرةالعسل وھو ی یجمع النحل{.  

   çogul / çoklukالجمع: ثالثا

وال وجود لصیغة . حدالجمع في اللغة التركیة ھو ما زاد عن وا :تعریفـــ ) 61(

التي تنطق  )لر( یصاغ الجمع في التركیة العثمانیة بزیادة العالمةو. فیھاالتثنیة 

حسب قاعدة التجانس الصوتي كما یتضح في  ثقیلة أو خفیفةبالم مفتوحة بحركة 

   .)lar, ler(: التركیة الحدیثة

  : أمثلة عن الحركات الثقیلة ـــ) 62(

  الجمع  المفرد

  }طاولة{  masaماصھ

  }خال{   dayıدایي

  }أسد{   arslanآرسالن

  }طفل{    çocukوجقچ

  }لبؤة{  dişi arslanدیشي آرسالن

  }عامل{  erkek işçiاركك ایشجى

  .}طاوالت{  masalarماصھ لر

  .}أخوال{    dayılarداییلر

  .}أسود{     arslanlarآرسالنلر

  .}أطفال{   çocuklarوجقلرچ

  }لبؤات{  dişi arslanlarدیشي آرسالنلر

  }عمال{  erkek işçilerاركك ایشجىلر

  :فةأمثلة عن الحركات الخفی ـــ) 63(

  جمعھا  الكلمة

  }ید{:    el ال

  }مدرسھ{:  medreseمدرسھ

  }قریة{:  köyكوي

  }مدینة{:  şehirشھر

  }بحر{ : Denizدڭز 

  }مكواة{:  ütüاوتى

  }عامل{: erkek işçi اركك ایشجي

  .}أید{:   ellerاللر

  }مدارس{:   medreselerمدرسھ لر

  }قرى{:     köylerكویلر

  }مدن{:    şehirlerشھرلر

  }بحار{ : denizlerزلردڭ

 }مكاو{:  ütülerاوتیلر

  }عّمال{: erkek işçilerاركك ایشجیلر 

  :مع ضمیر الجمع الغائباستخدام عالمة الجمع ـــ ) 64(
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  مثال  الجمع  الضمیر

   oأو

  }ھو، ھي {  

   onlar آنلر/  أونلر

   }م، ھما، ھنھ{

  قونوشیور )آنلردن( اونلردن

 onlardan konuşuyor:}عنھما/ عنھن/عنھمتكلم ی{  

  :جمع المخاطبالمع ضمیر استخدام عالمة الجمع   ـــ) 65(

  مثال  الجمع  

 سیز

 Siz  

 سیزلر

 sizler }أنتم{  

 یم سیزلري طانیشتره

 sizleri tanıştırayım  }فألعرفكم ببعض{  

   :مع االفعالاستخدام عالمة الجمع  ـــ) 66(

  .}جاءوا{      geldilerلدیلرگ: }جاء{     geldiلديگـــ 

  .}قرأوا{   okumuşlarاوقومشلر :}قرأ{      okumuşوقوُمشا ـــ

  :الة على المشاھیر من الرجالمع األعداد الداستخدام عالمة الجمع ـــ ) 67(

  }رجال الغیب األربعون: الرجال األربعون{:  Kırklarـــ قرقلر

  .}ثنا عشرئمة االاأل: الرجال االثنا عشر{:  Onikilerـــ اون ایكیلر

  .}الكھف أھل: الرجال السبعة{:  Yedilerـــ یدیلر

  : للداللة على العائالت أسماء العلم معاستخدام عالمة الجمع   ـــ) 68(

/ سیأتي ھذه اللیلة إلینا آل تورغوت { Bu gece Turgutlar bize geleceklerـــ 

  .}عائلة تورغوت

  .}ا إلى آل أحمدسنذھب غد{: .Yarın Ahmetlere gideceğizـــ 

األشخاص للداللة على األشخاص  استخدام عالمة الجمع مع أسماء ـــ ) 69(

وإذا كان االسم یدل على أشخاص محددین فیفصل . الذین یحملون اسما معینا

  :بینھ وبین عالمة الجمع بفاصلة

األشخاص  / األشخاص الذین ھم باسم مصطفى كمال{: Mustafa kamaller ـــ

  .}كمالمثل مصطفى 

األمة إن { Sinanlar yetiştiren bir millet elbette büyük bir  millettir ـــ

 .}أمة عظیمة أكیدا ھي" سنان"أشخاصا مثل  أنجبت التي

الذین ھم باسم علي في  الطلبة فلیقم{:  Sınıftaki Ali'ler ayağa kalksınـــ 

  .}القسم
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ت إلى ھنا جمیع الذین یحملون فلیأ{: Hüseyin'lerin hepsi buraya gelsinـــ 

  .}اسم حسین

 ھذه األمة ستنجب{: .Bu millet nice Fatih'ler, Kemal'ler yetiştirecektirـــ 

  .}شخصیات كثیرة باسم الفاتح وكمال )ستكون(

ك كلمات مستثناة من قاعدة التجانس الصوتي، فمع أنھا اھن :)أ(ة مالحظــ ) 70( 

بدال من العالمة ) ler(أنھا تجمع بالعالمة المخففة  تنتھي بحركة صوتیة ثقیلة إال

  :، وتنتھي بحرف الم أو فاء أو تاء، وھي عربیة في معظمھا)lar(المثقلة 

  .}ساعات(  saatlerساعتلر: }ساعة{  saatـــ ساعت

  .}حروب{  harplerحربلر: }حرب{  harpـــ حرب

 }أمثلة(  misallerمثاللر:  }مثال{  misalـــ مثال

  .}حروف{  harflerحرفلر:  harfحرف ـــ

  .}حقائق{  hakikatlerحقیقتلر:   hakikatـــ حقیقت

  .}احتماالت{  ihtimallerاحتماللر:  ihtimalـــ احتمال

یمكن لألسم المفرد أن یعبر عن الجمع ویفید النكرة،  ):ب(ـــ مالحظة ) 71(

أو  مة المفعول بھمن عال امجردیكون و وصا إذا كان مفعوال بھ لفعل متعد،وخص

  :غیر مجرد

  .}الحدائق شيء جمیل {:  Bahce güzel şeydirگوزل شیدر باغچھـــ 

ال توجد حدائق في {:  Arzrum’da bahce yokیوق باغچھـــ ارضرومده 

  .}أرضروم) ینةدم(

  .}ال توجد أزھار من غیر شك{:  Tikensiz gül olmazـــ تیكنسز گل اولمز

  .}دخل اللصوص إلى منزلنا{:  Evimize hırsız girdiگیردى خرسزـــ اویمزه 

  .}األزھار زینة الحدائق{: زینتیدر چیچك باغچھ نڭـــ 

:  Çiçek olmayınca  meyve hasıl olmazحاصل اولمز میوهاولمینجھ  چیچكـــ 

  .}عندما ال تكون ھناك أزھار فال تكون فواكھ{

  .}للجراحمرھم {:  Yara için merhemایچون مرھم یارهـــ 

  .}أحب قراءة الكتب{:  Kitap okumak severimاوقومق سورم كتابـــ 

  .}ألوالدا ونیحب نالذی{:  Çocuklar sevenنوَ سَ  لرچوجقـــ 



62 

 

 )الموھبة( ةكَ لَ المَ  للبشرل أعطى هللا{: ملكھ وقابلیت اعطا ایلدى انھانســـ هللا 

  }والقوة

أفرحت {:  Yağmulrlar çiftçiyi sevindirdiسویندیردى چفتجي یىاغمورلر یــــ 

 .}الفالحیناألمطار 

  التثنیة: رابعا

قبلھ  تال توجد تثنیة في اللغة التركیة، وإذا أرید تثنیة اسم ذكر: ـــ تعریف) 72(

  :اثنان: بمعنى) ) ایكي(لفظة 

  .}ولدان{  iki çocukـــ ایكي چوجق 

  .}جندیان{  iki yoldaşـــ ایكي یولداش 

  .  }أخوان{  iki kardeş شـــ ایكي قردا 

  .}كتابان{   iki kitapـــ ایكي كتاب

  :التثنیة العربیةـــ ) 73(

وتأتي غالبا في  ،نیة كلمات عربیة في صیغة التثنیةتوجد في اللغة التركیة العثما 

 ا في حالةوأكثر استعمالھ ،)ین(یاء والنون ا الصب أو الجر، وعالمتھحالة النَّ 

  :القاعدة الفارسیةوف على الصفة والموص

  .ـــ طرفین متعاقدین

  .ـــ  جھتین مذكورتین

  .ـــ  ناحیتین

  .مادتین ـــ 

  .أبوین ـــ 

تصادف في اللغة التركیة العثمانیة أسماء أُلحقت بھا األلف  :مالحظةـــ ) 74(

، ولكن تلك العالمة لیست عالمة للتثنیة حسب قواعد اللغة العربیة، )ان(والنون 

  : الفارسیة مة للجمع حسب قواعد اللغةالوإنما ھي ع

  .}دراویش{ :ـــ درویشان

  .}ضباط{ :ـــ ضابطان
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  .}برلمان نواب{ :مبعوثان ـــ

  لتعبیر عن البعضا: خامسا

، بعِض (: األلفاظ اآلتیة باستخدامیعبر عن البعض في اللغة التركیة  :تعریف) 75(

 ) bir takımقیمبر طاقم، بر طا(و، )، بعض منبعض(بمعنى  )  bazıبعضي

 مجموعة من، بعض(بمعنى ) birkaç چبر قا(و، )مجموعة من، عدد من(بمعنى 

  :یضاأ یستخدم المفرد كما، األلفاظ الجمعویستخدم مع ھذه . )، عدد منمن

  .}بعض العلماء{: ـــ بعضي علما

 }بعض األشیاء{: ـــ بعض اشیا

  }بعض الناس{: Bazı insanlarـــ بعض انسانلر 

  .}بعض النساءعند {:  Bazı kadınlardaدهقادینلرــ بعض 

  .}بعض األصدقاء{ : Bazı dostlarدوستلر بعِض  ـــ

  .}بعض المرات{:  Bazı kereـــ بعض كره

 }بعض السنوات{: Bazı sene ـــ بعض سنھ

  }عند بعض الرجال{: Bazı adam katındaــــ 

  .}بعضنا{   Bazımızبعضمز= بعضیمز  ـــ

  .}بعضھم{  : Bazılarıبعضلري =بعضیلري  ـــ

  .}عدد من المزورین{ : Bir takım müzevvirlerم مزورلریبر طاق ـــ

  .}بعض الجواسیس{ : Bir takım hafıyelerم خفیھ لریبر طاق ـــ

  .}بعض الكلمات / مجموعة من الكلمات{ : Bir takım sözبر طاقیم سوز ـــ

  .}مجموعًة مجموعةً {  : Bir takım Bır takımـــ بر طاقیم بر طاقیم

  .}ألیامبعض ا / عدد من األیام{:  Bir kaç günونگ چبر قا ـــ

  .}بعض الصفحات{:  Bir kaç sahifeچ صحیفھبر قا ـــ

  التعبیر عن الكثرة: سادسا

 )çok وقچ(باستخدام لفظة  ُیعبَّر عن الكثرة في اللغة التركیة: ـــ تعریف) 76(

وبشكل  ،ھا المفرد كما یستخدم الجمع أیضادم معویستخ. )كثیر، كثیر من(بمعنى 

  :اء التي تقبل العدخاص مع األشی
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  }مرات كثیرة{:  Çok defaوق دفعھ چ ـــ

  .}مرات كثیرة{ : Çok kereكرهوق چـــ 

  .}نقود كثیرة{ : Çok paraوق پارهچ ـــ

 }طعام كثیر{:  Çok yemekـــ چوق یمك

 .}أضرار كثیرة /ركثیر من الضر{:  Çok zararوق ضررچـــ 

  }في كثیر من المدن/ مدن كثیرةفي { : Çok şehirlerdeدهلروق شھیرچـــ 

  .}وزراء كثیرون /كثیر من الوزراء{ : Çok vezirlerوق وزیرلرچ ـــ

  .}دول كثیرةفي  /كثیر من الدولفي {  :  Çok devletlerdenدهوق دولتلرچ ـــ

القسم (لتدل على معنى  المضاف في حالة) چوق(تأتي كلمة  :ـــ مالحظة) 77(

  :}كذا أكثر/  قسم كبیر من، األكبر من

  .}القسم األكبر من اللیل/ أكثر اللیل {: Gecenin çoğuـــ گیچھ نڭ چوغى 

  .}أكثر الناس{: İnsanların çoğuـــ انسانلرڭ چوغى 

  }األوقاتأكثر {/    Çogu zamanچوغى زمانـــ 

 ,Endülüs Yahudilerinin çoğu Osmanlı ülkesine göç ettiler ve Selanikـــ

Edirne, Bursa ve İstanbul gibi önemli şehirlere yerleştirildiler. :} أكثر

الیھود األندلسیین ھاجروا إلى البالد العثمانیة، واستقروا في المدن المھمة مثل 

  .}أدرنة وبورصا وإستانبول

 Çogu zamanlarda bu camideـــ چوغى زمانلرده بو جامعده نماز قیلیر 

namaz kılır    /} في ھذا المسجد في أكثر األوقاتیصلى{  

  .}أكثر الوقت{: Vaktin çoğuـــ وقتڭ چوغى 

باألشیاء ) مغترون(أكثر الناس مفتونون {: آالیشھ مفتوندر انسانلرڭ چوغىـــ 

  )521/ سامي( . })زخرف الدنیا/ البراقة (التافھة 

نمضى أكثر وقتنا بأعمال غیر { :ایشلرلھ گچیریرز 29ھودهبی وقتمزڭ چوغنىـــ 

  )521/سامي( .}مفیدة

ذھب الكثیر وبقي / م وبقي قلیل منھ ذھب أكثرھم{: گیتدى آزى قالدى چوغىـــ 

  )521/ سامي( .}القلیل

                                                 
29

). فائدة(بمعنى ) ھوده(، واللفظة )غیر، دون، بال(بمعنى ) بي(كلمة فارسیة مركبة من الالحقة : بیھوده  
  ).من غیر فائدة، بال فائدة، غیر مفید(والكل یعنى 
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 ظنونیأكثر الناس {: İnsanların çoğu zannedeظن ایدرانسانلرڭ چوغى ــــ 

  .}یشكون/ 

بیھوده یره  وغىچ ڭثروتبْسلیھ بیلیر، آنجق  30نلرى فراح فراحراق انساپـــ طو

إن األرض تستطیع أن تطعم {: آج قالیر وغىچ ڭانسانلرصرف اولندیغندن، 

الناس بصورة واسعة وكافیة، ولكن بسبب إنفاق القسم األكبر من الثروة في 

 ).8سامى، امثال، . (}مجاالت غیر نافعة، فإن أكثر الناس یبقون جائعین

 وغىچبر  ڭا مستشرقلرینپمعارف ومواد اسالمیھ ایلھ توغل ایدان آْورو ـــ

ن إذا ُعد قسم كبیر من المستشرقی{: عجایب مخلوقاتدن اولنسھ لر بجادر

ن الذین اھتموا بالدراسات اإلسالمیة من المخلوقات العجیبة فذلك یاألوروبی

  ).104ــ  103/ شركس . (}مناسب

تدل على حالة المفعول بھ ولیس )  çoğuچوغى(كلمة  قد تكون: ـــ مالحظة) 78(

  :المضاف

الذي ال یعرف {: Azı bilmeyen çoğu hiç bilmezبیلمز  چوغى ،ـــ آزى بیلمین

  ).قاموس المعاني. (}أبدا القلیل ال یعرف الكثیر

 Aza kanaat etmeyen çoğu بوالمز/ بولھ مز  چوغى ،آزه قناعت ایتمین ــــ

bulamaz :} ال یقنع بالقلیل ال یستطیع أن یجد الكثیرألذي{.  

   التعبیر عن الكل: سابعا

، ) bütünبتون(باستخدام لفظة ویتم : مع األسماءالتعبیر عن الكل   ــــ )79(

ویأتى معھا المفرد في الكلمات الدالة على األشیاء التي ال . )جمیع، كل(بمعنى 

  :ة على األشیاء التي تقبل العدتقبل العد، ویأتى معھا الجمع في الكلمات الدال

  }كل العالم{:  Bütün dünyaبتون دنیا/ ـــ بتون عالم 

  }جمیع الناس{:  Bütğn halkـــ بتون خلق

  }كل الیوم{:  Bütün günـــ بتون گون

                                                 
30

  ). بخاء معجمة(فراخ فراخ : في القاموس: فراح فراح  
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عمود كلھ من {:  Mermerden bütün bir sütünــ مرمردن بتون بر ستون

  .}المرمر

  .}جمیع الشعوب/  جمیع األمم{ : Bütün milletlerبتون مللتلر ـــ

  .}جمیع العمال{ : Bütün işçilerبتون ایشجیلر ـــ

  }كل الناس{:  Bütüm insanlarنلراــ بتون انس

  }كلیا/ الكل {:  Bütün bütünـــ بتون بتون

  ).279/سامي. (}صار عملنا كلھ خرابا{: ب اولدىاـــ ایشمز بتون بتون خر

  .}یع المجاالتفي جم{: Bütün alanlardaـــ 

  .}أتكلم بكل وضوح{: Bütün açıklıkla söylüyorumـــ 

بتون لطائف، بتون محاسن، بتون كماالت، بتون ن ینــــ شو كائناتده گورونن وبیل

مات، برر معنادر، برر مضموندر، برر  انجذابات، بتون اشتیاقات، بتون ترحُّ

لكماالت، وكل كل اللطائف، وكل المحاسن، وكل ا{: معنویھ در ءِ كلمھ

االنجذابات، وكل االشتیاقات، وكل الترحمات، التي ُترى وُتعرف في تلك 

الكائنات، كل واحد منھا یشكل معنى، وكل واحد یشكل مضمونا، وكل واحد 

  ).110/ طلسملر/ النورسي"  (یشكل كلمة معنویة

ـــ معلومدر كھ بر آغاجڭ انسانڭ اعضالرى گبى اونڭ داللرى میوه لرى 

قلرى چیچكلرى گبى، بتون عضولرى آراسنده بر مناسبت، بر تناسب، بر یاپرا

بین جمیع  امعلوم بالضرورة أن ثمة عالقة وتناسبا وتوزان{: موازنت الزمدر

راقھا وثمارھا وأو أعضاء الشجرة، كما ھو بین أعضاء اإلنسان، وبین أغصانھا

 ).33/سوزلر /النورسي( .}وأزھارھا

بتونى (في حالة المضاف ) bütün بتون(ن تأتى كلمة یمكن أ :ـــ مالحظة) 80(

bütünü(لتفید المعنى نفسھ ،:  

  .}األمة جمیعھا قالت ذلك{: ـــ  مللتـڭ بتوني بونى سویلدى

  .}اشترى الشاة كلھا{: ى آلدىبتونـــ قویونڭ 

 ,Her ne kadar boşanma vak'aları şehirlerimizde kaydedilmiş ise deــــ 

memleketmizde boşanmalar yalnız mahkemelerde karara 

bağlandığına göre, bu olayların bir bakıma memleketin bütününe 

şâmil olduğu söylenebilecektir. :} مھما كانت وقائع الطالق التي ُسجلت في
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تلك  مدننا، فحسب العملیات المرتبطة بقرارات المحاكم فقط في دولتنا، فإن

  .}بنظرة معینة القول بأنھا شاملة لجمیع أنحاء الدولة الحوادث یمكن

  ).88/دام�یچ(

 ھپ(لفظة  ویتم باستخدام: الضمائر الشخصیةمع التعبیر عن الكل   ـــ) 81(

hep( ، بمعنى)جمیع، كل(:   

  .}كلناجمیعنا، {  hepimizھپمزـــ 

   .}كلكمجمیعكم، {  hepinizزڭھپــــ 

  .}كلھم{  hepleriھپلريـــ 

  .}كلھ{  hepsiھپسيـ ــ

  .}زیادة عن ذلك كلھ{  Hepsinden ziyadeزیاده ھپسندن ـــ

  }كلھم ھكذا ھم{:  Onlar hep böyledirبویلھ در ھپـــ اونلر 

  .}ذھب ھؤالء جمیعا{:  Bunlar hep gittilerگیتدیلر ھپـــ بونلر 

 Tarihȋ gerçekler şunu açık göstermiştir ki, inkiraza uğramış olan ــــ

bütün kültür toplulukları ve medeniyetlerin hemen hepsinde aile 

düzeninin çözülmesi esas çöküş belgesi rolünü oynamıştır. :} بینت

انحالل نظام األسرة لعب دورا أساسیا في تدھور  الحقائق التاریخیة بوضوح، أن

  .}یة التي انقرضتعلى وجھ التقیریب جمیع الحضارات والمجتمعات الثقاف

  :مع األسماء )hep ھپ(یمكن استخدام لفظة  :مالحظةـــ ) 82(

  .}كل العالم یعرف ذلك{: ـــ ھپ عالم بیلیر

  .}كلھ طاف العالم{  Hep dünyayı dolaştıطالشدي یيھپ دنیا ـــ

  .}أنھینا األعمال كلھا{:  Hep işleri bitirdikـــ ھپ ایشلرى بیتردك

أنا أعرف جمیع { Ben hep çevremdeki insanları kendim gibi bilirim ـــ  

  .}الناس الذین ھم حولي كما أعرف نفسي

  ):كل األوقات، دائما(بمعنى ) ھپ(ـــ تستخدم لفظة ) 83(

  .}ھو یعمل دائما ھكذا{:  O hep böyle yapıyorبویلھ یاپیور ھپـــ او 

  .}دائما يمع لتقيیھو {:  Hep benimle uğraşirبنملھ اوغراشیور ھپـــ 
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 Okullarda hep Türkçenin yazıldığı gibi okunan bir dil olduğuــــ 

öğretilir. :}دائما بأنتھ لغة للكتابة، فإنھا  سكما تدر اللغة التركیة في المدار

  .}تدرس بأنھا لغة قراءة

 İnsan hep sınırlar içinde yaşayan ama aynı zamanda kendisineــــ 

verilir sınırları aşma yeteneği de olan bir yaratıktır.  } اإلنسان ھو الذي

مخلوق لھ قدرة تجاوز لحدود، ولكنھ في الوقت نفسھ ھو یعیش باستمرار داخل ا

  .}الحدود التي تعطى لھ

  الجمع حسب الصیغة الفارسیة : ثامنا

 من یة بدالكان العثمانیون یستخدمون أحیانا صیغة الجمع الفارس :تعریفــ ) 84(

، ویكون ذلك في غالب األحیان مع الكلمات الفارسیة صیغة الجمع التركیة

  :ویتم ذلك كما یأتي. والعربیة

وھذه العالمة خاصة بالكائنات  :االسمآخر إلى ، )ان(ضافة العالمة بإ  ـــ) 85(

وتستخدم في حاالت قلیلة مع الكائنات  .الحیة التي تنمو، من إنسان وحیوان ونبات

 في الكلمات المنھیة) ان(تستخدم ھذه األداة كما ھي و ).الجامدة(یر الحیة غ

إذا كانت الكلمة منتھیة بحرف واو أو أما و. المنتھیة بیاءكذلك ، وصحیح بحرف

ة المذكورة التي تصبح بشكل ألف، فیضاف إلیھا حرف یاء ثم یؤتى بالعالم

  :ات المفعولیة واإلضافةویمكن أن یلحق ھذا النوع من الجمع شتى عالم). یان(

  :أمثلة عن األسماء المنتھیة بحرف صحیحـــ ) 86(

  الجمع  المفرد

  }رسول{: پیغمبر

  }فرس{: اسب

  }رجل{ :َمْرد

  }طیر{: ُمرغ

  }شجرة{: ِدَرْخت

  }ضابط{ :ضابط

  }رسل{: پیغمبران

  }خیول{: اسبان

  .}رجال{ردان م

  .}طیور{ُمرغان 

  .}أشجار{ِدرختان 

  .}ضباط{ضابطان 
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  }برلماني نائب{مبعوث 

  }ةرتبة عسكری{: مشیر

  }درویش{ :درویش

  }طالب{شاكرد 

  .}متنفذ{: متنفذ

  }معتبر{: معتبر

  }أمیر{: میر

  .}برلمانیوننواب  {مبعوثان 

  }مشیرون{: مشیران

  .}دراویش{درویشان 

  .}طلبة{شاكردان 

  }نمتنفذو{: متنفذان

  }معتبرون{: معتبرانِ 

  }أمراء{: میران

  :ة عن األسماء المنتھیة بیاءأمثلـــ ) 87(

  الجمع  المفرد

  }انكشاري{: ريچیڭیـ

  }قاض{: قاضي

  }مجاھد{: غازي

  .}انكشاریة{: ریانچیڭیـ

  .}قضاة{: قاضیان

  }مجاھدون{: غازیان

  ):ا، و( عن الكلمات المنتھیة بحرف ألف أو واوأمثلة ـــ ) 88(

  الجمع  المفرد

  }قائد{: آغا

  }فقیر{: گدا

  }َشْعر{: كیسو

  }غزال{: آھوُ 

  }آغاوات{: آغایان

  .}فقراء{ :گدایان

  .}شعور{: كیسویان

  .}زالنغِ { :آْھُویان

استخدام ھذه الطریقة في الجمع قلیل في  :)ـ كان انگ(بإضافة العالمة ــ ) 89(

، خصوصا في )ـــھ ،ه (ھاء في الكلمات المنتھیة بحرف  ویكون .اللغة التركیة

  :الھاء الواقعة في نھایة الكلمة، وقد یبقى علیھاوقد تحذف الكلمات الفارسیة، 

  الجمع  المفرد

  }عبد، خادم{ :بنده

  }حيّ { :زنده

  }قتیل{ :كشتھ

  .}عبید، خدم{: گانبندَ 

  .}أحیاء{: زنده گان

  .}قتلى{: انگكشتـ/  انگكشتھ 
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  }منھزم/ُمھان{ :آُزْرده

  }معلم، كاتب{ :خواجھ

  }ابن السلطان /أمیر{ :شاھزاده /شھزاده 

  .}منھزمون /مھانون { :انگردَ آزُ 

  .}كتاب /معلمون،{: انگخواجھ 

  }طانبناء السلأ{ :نشھزاَدگا

  :)ھا(بإضافة العالمة ـــ ) 90(

قلیلة  طریقة ، وھيفي الكلمات الدالة على الجماد وغیر العاقل ویكون ذلك

  :ئینوإذا كانت الكلمة منتھیة بحرف ھاء، فإنھا ُتحذف لمنع التقاء الھا. االستعمال

  الجمع  المفرد

  }بستان{: باغ

  }حجر{ :َسْنك

  }كلب{ :segسك 

  }حصان{:   esbاَْسب

  }سنة{ :سال

  }ساحل{ :مجلس

  .}مقاطعة /قضاء{: اضق

  }منزل{ :خانھ

  }فاكھة{ :َمْیَوه

  .}بساتین{: باغھا

  .}أحجار /حجارة{ :سنكھا

  }كالب{ :سكھا

  .}أحصنة{: اسبھا

  .}سنوات{ :سالھا

  . }سواحل{ :مجلسھا

  .}31أقضیة{ :قضاھايِ 

  ).حذف الھاءھنا یالحظ . (}منازل{ :خاَنھا

  )ھنا حذف الھاء یالحظ( .}فواكھ{ :میَوھا

  :ـــ أمثلة عن استخدام الجمع الفارسي) 91(

  ).851/سامي. (}ضباط الجیش{: 32ضابطانىـــ عسكر 

  ).608/سامى. (}دراویش الطریق المولویة{: درویشانى ـــ طریقت مولویھ

  }رجل من األعیان والمتنفذین{: آدم 33متنفذاندنیان وـــ اع

عد اولمیوب افراد دن معدود ایسھ لر ده،  ضابطاندناوشلر چشلر وباش اوچـــ 

: وقدرچرك حربھ سوقنده اھمیت خدمتلرى گكرم تعلیم وتربیھ سنده و ڭنفرات

مع أن الجاوشیة والباش جاوشیة ال یعدون من الضباط، ویعدون من الجنود، {

  ).505/سامي. (}ن لھم أھمیة كبیرة في تعلیم الجنود وإرسالھم للحربفإ

                                                 
31

فكانت الدولة مقسمة إلى . ، وھو أصغر وحدة إداریة في الدولة العثمانیة)قضاءقضا، (مفردھا : أقضیة  
  .أیاالت، واألیالة إلى سناجق، والسنجاق إلى أقضیة

32
  .وكذلك في الجملة الموالیة. یالحظ ھنا أن الجمع الفارسي جاء في حالة المضاف  

33
  .وكذلك في الجملة الموالیة. یالحظ ھنا أن الجمع الفارسى جاء في حالة المفعول منھ  
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  .}من معتبري التجار{: تجاردن معتبرانِ ـــ 

  .}من معتبري الدولة{: مملكتدن معتبرانـــ 

إذا ارتكبت جماعة {: طائفھ سى بر جرم ایلسھ كھ باعث تعزیر اولھ یڭیچریان ـــ

  ).76/ایوبي افندي. (}مبررا للتعزیر فإن ذلك یكون) مخالفة(االنكشاریة جریمة 

في بیان قوانین بوابي  لفص{: درگاه عالى بوابانـــ فصل في بیان قوانین 

  ).111/ایوبي افندي. (}الباب العالى) حرس(

  .}األقضیة األربعة{ :اربعة 34قضاھايِ  ـــ

  .}جماعة المعلمین واألساتذة{: ان واستاذانگخواجھ  ءـــ زمره

: حضراتنھ عنوان اولور شھزادكاناب رسمیھ ده دولتلو ایلھ برابر ألق: ـــ نجابتلي

ضمن األلقاب الرسمیة لحضرات مع لقب دولتلو  إن لفظة نجابتلي تعطى{

  ).1454/سامي. (})أبناء السلطان(الشاھزادات 

  الجمع حسب الصیغة العربیة: تاسعا

 س في الكلماتفي الكلمات العربیة ولی یستخدم الجمع العربي : تعریفـــ ) 92(

ویعنى ذلك . مع المذكور السالم بالواو والنونأنواع الجمع إال ج كلویتم ب. التركیة

، وجمع )ین(أنھ یكون بالجمع المؤنث السالم، والمذكر السالم بالیاء والنون 

  :التكسیر

  .}سلطان السالطین{ :سالطینـــ سلطان  

  .}السلف الصالحون{ :صالحینـــ سلف 

في بیان قوانین بوابي  لفص{: بوابان درگاه عالى قوانینن ـــ فصل في بیا

  ).111/ایوبي افندي. (}الباب العالى) حرس(

  .}مقدمات الحفل{ :مقدماتين �ـــ دو

  .}مراقب واردات الرومیلي{ :محاسبھ جیسيواردات رومیلي ـــ 

  .}أمور السلطنة{ :سلطنت امورـــ 

  }ُخدام عالي المقام{ :عالي مقامخدام ـــ 

                                                 
34

راجع موضوع اإلضافة في الفصل . (الیاء المكسورة ھنا ھي عالمة للمضاف حسب قواعد اللغة الفارسیة  
  )الثالث
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  .}جمع نقودا كثیرة{: جمع ایتدي نقودــ بر خیلي 

جمع ذلك الرجل الفضائل {: دنیویھ واخرویھ یي جمع ایتمشدر فضائلــ او آدم 

  .}الدنیویة واألخرویة

لم { :اقتضا اتمز ایدي تفاصیلون بو مرتبھ چـــ دولت پادشاھیده اون كیسھ ایـ

مجلس السلطان من أجل  یقتضي تقدیم ھذه النفاصیل الكثیرة في) الحال(یكن 

  }عشر كیسات من النقود

تصادف بعض الحاالت تستخدم فیھا صیغة الجمع العربیة  :)أ( مالحظةــــ ) 93(

  :مع كلمات تركیة أو فارسیة، وھذا لیس شائعا

  الجمع  المفرد

   }خضرة{: سبزه

   }أمر سلطاني{: فرمان

  }مزرعة{: چفتلك

  }سیدة محترمة{: خاتون

   }خضروات{ :سبزوات

  }اوامر سلطانیة{ :فرامین

  }مزارع{: چفتلكات

  }سیدات محترمات{: خواتین

ع، ولكن استخدامھا في مھناك الفاظ عربیة في صیغة الج): ب(مالحظة ـــ ) 94(

  :المفرد یفیدقد اللغة التركیة 

    }طلبة{ :طلبھ لر :}الطلبةمن  /طالب{ طلبھ ــ

  }اءفقر{: فقرالر:  }من الفقراء /فقیر{  فقرا ــ

  }وزراء: (وزرالر  :}من الوزراء /وزیر{ :ـــ وزرا

  }رعایا{: رعایالر :}من الرعایا /رعیة{ :ـــ رعایا

  .}تجار{: تجارلر: }من التجار/تاجر{: ـــ تجار

  االسم المجرد: عاشرا

ال یكون في االسم المجرد في اللغة التركیة ھو االسم الذي  :تعریفــــ ) 95(

 كذلكیكون و. ي اللغة العربیةاالسم المرفوع فویقابل  .إحدى حاالت المفعولیة

  :ال أو نائب فاعلفاعمبتدأ أو كون عندما ی

  مثال  حالة االسم

 }ولدنا مجتھد{:   Çocuğumuz çalışkandırچالیشقاندر وجغمزچ  مبتدأ
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  مبتدأ

  مبتدأ

  فاعل

  فاعل

  فاعل

  فاعل نائب

  فاعل نائب

  نائب فاعل

 }ھذه المدینة جمیلة{:   Bu şehir güzeldirگوزلدر بو شھر

  }الجو حار{:   Hava sıçaktırاقدرچصی ھوا

  }جاء إلینا رجل{:   Bir adam bize geldiلديگبزه  بر آدم

  }غُربت الشمس{ :  Güneş battıباتديونش گ

  }لم یأت األوالد{:   Çocuklar gelmedilerلمدیلرگ وجقلرچ

  }ُكِسر الزجاج{:   Çam kesildiكسیلدي جام

  }قُريء الكتاب{:   Kitap okunduأوقوندي كتاب

  }ُسرق المفتاح{:   Anahtar çalındıالنديچ آنختار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الثالثالفصل 

   Tamlamaاإلضافة 

: اللغة التركیة العثمانیة ثالثة أنواع من اإلضافات توجد في :تعریفـــ ) 96(

للغة األصل التي فاإلضافة التركیة جاءت بحكم ا. یة والعربیةالتركیة والفارس

بحكم التأثیر جاءتا واإلضافتان الفارسیة والعربیة  یتحدثھا األتراك قدیما وحدیثا،

في عھود مختلفة،  الكبیر الذي تعرضت لھ لغتھم التركیة من اللغتین المذكورتین

ضافة التركیة على ثالثة ثم أن اإل .وأكثر ما یظھر ذلك في التركیة العثمانیة

 Belirtsiz، وإضافة مبھمة Belirtli tamlamaإضافة معرفة: أشكال

tamlamaوإضافة مجردة ،Eksiz (Taksız) tamlama  . اإلضافة وفي

ھو ، وذلك على عكس ما الثالثة یأتي المضاف إلیھ قبل المضاف ھاشكالالتركیة بأ

التركیة  :ن اإلضافات الثالثةوفیما یلى شرح لكل نوع م . في اللغة العربیة

  :والفارسیة والعربیة

 اإلضافة التركیة: أوال

  Belirtli tamlama )الُمعّینة( فةعرّ افة المُ اإلض: )أ( 

عالمة اإلضافة فیھا  تلحقھي التي  اإلضافة التركیة المعرفة: ـــ تعریف) م 96(

ف إلیھ ، وتدل على تبعیة المضاف إلى المضافالمضاف إلیھ والمضاكال من 

. بمعنى أن المضاف یعود إلى المضاف إلیھ، أو ھو ملك لھ، وحقیقیة وثیقةتبعیة 

   :وفیما یلي الصیغة التي تأتي بھا تلك اإلضافة

عالمتھ في العثمانیة في الكلمات التي تنتھي  : tamlayanالمضاف إلیھ ــ) 97(

أو  ، تكون بكسر الحرف األخیر أو ضمھ بحركة ثقیلة)ساكن(بحرف صامت 

أي بحسب الحركة الصوتیة األخیرة في ( خفیفة حسب قاعدة التجانس الصوتي

 ,ın, in, un(: إلیھ كما یتضح في التركیة الحدیثة) ڭ(، وإضافة كاف نوني )الكلمة

ün( .  

فإنھ یصاغ في العثمانیة ) صوتي(أما في الكلمات التي تنتھي بحرف متحرك 

ولى مكسورة أو مضمومة بحركة ثقیلة ، مع نطق النون األ)نڭ(بإضافة العالمة 
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 ,nın(: أو خفیفة حسب قاعدة التجانس الصوتي كما یتضح في التركیة الحدیثة

nin, nun, nün( .   

عالمتھ في العثمانیة في الكلمات التي تنتھي :  Tamlananـــ المضاف) 98(

، یضاف إلى آخر الكلمة دلیال على كسره )ى(ھي حرف ) ساكن(بحرف صامت 

مھ بحركة ثقیلة أو خفیفة حسب قاعدة التجانس الصوتي كما یتضح في أو ض

وھذه ھي نفسھا عالمة المفعول بھ كما سیأتي بیانھ . )ı, i, u, ü(: التركیة الحدیثة

  . في محلھ

) سي(فعالمة المضاف فیھا ھي ) صوتي(أما الكلمات التي تنتھي بحرف متحرك 

كسورة أو مضمومة بحركة ثقیلة تضاف إلى آخر الكلمة، مع نطق حرف السین م

 ,sı, si(: أو خفیفة حسب قاعدة التجانس الصوتي كما یتضح في التركیة الحدیثة

su, sü(.  

  :والمضاف نتھیة بحرف صامت في المضاف إلیھـــ أمثلة عن الكلمات الم )99(

رك
ح
ال

ةـــ
  

  المضاف  المضاف إلیھ  معناھا  الكلمة

  

A  

   saçصاچ

   balبال

  َشْعر

  عسل

   saçınصاچڭ

  balın بالڭ

   saçıصاچى

   balıبالى

  

E 

 

   elال

   evاو

  kemerكمر

  ید

  منزل

  حزام

   elinالڭ

   evinڭاوِ 

   kemerinكمرڭ

   eliالى

   eviاوى

  kemeriكمرى

  

I 

   kızقیز

   kısasقصاص

   kışقیش

  بنت

  قصاص

  شتاء 

   kızınقیزڭ

   kısasınقصاصڭ

   kışınقیشڭ

   kızıقیزى

   kısasıقصاصى

   kışıقیشى

  

İ 

 

   denizدڭز

   dişدیش

   Cezayirجزایر

  بحر

  سظر/سن

  الجزائر

   denizinدڭزڭ

  dişinدیشڭ

  Cezayir’inجزایرڭ

   deniziدڭزى

  dişiدیشى

   Cezayir’iجزایرى

  

O  

   solصول

   boyبوى

  یسار

  قامة

   solunڭصولُ 

   boyunڭبویُ 

   soluىصولُ 

   boyuىبویُ 
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Ö 

  

   gölگول

   Çölچول

   gözگوز

  بركة

  صحراء

  عین

   gölünگولڭ

   Çölünچولڭ

   gözünگوزڭ

   gölüگولى

   Çölüچولى

   gözüگوزى

  

U 

  

   mumموم

  mağrurمغرور

  çapulچاپول

  شمع

  مغرور

  نیمةغ

   mumunمومڭ

   mağrurunمغرورڭ

   çapulunچاپولڭ

   mumuمومى

  mağruruىمغرورُ 

  çapuluچاپولى

  

Ü 

  

  gül  گل

  ömürعمر

   dönüşدونش

  زھرة

  عْمر

  عودة

  gülünگلڭ

  ömrünعمرڭ

   dönüşünدونشڭ

   gülü گلى

  ömrüعمرى

   dönüşüدونشى

   :في المضاف إلیھ) متحرك(أمثلة عن الكلمات التي تنتھي بحرف صوتي ـــ  )100(

  المضاف  المضاف إلیھ  معناھا  الكلمة  الحركة

A ماصھ masa 

   ağaغاآ

  çanta چانطھ

  طاولة

  قائد

  حقیبة

   masanınماصھ نڭ

   ağanınآغانڭ

   çantanınچانطھ نڭ

   masasıماصھ سى

   ağasıآغاسى

   çantasıچانطھ سى

E  تپھtepe   

  dereدره

  dereceدرجھ

  قمھ

  غدیر

  درجة

   tepenin تپھ نڭ

  dereninدره نڭ 

  dereceninدرجھ نڭ

   tepesiتپھ سى

   deresiدره سى

   derecesiدرجھ سى

I  یازیجىyazıcı  

  kapıقپو

   halıالىخ

  kıyıقیى

  كاتب

  باب

  بساط

  ساحل

  yazıcınınنڭیازیجی

   kapınınقپونڭ

   halınınخالینڭ

   kıyınınقیینڭ

   yazıcısıیازیجیسى

   kapısıقپوسى

   halısıخالیسى

   kıyısıقییسى

İ  بیلگىbilgi   

   biliciجىیبیل

   deriدرى

  gemiگمى

  معرفة

  عالم

  جلد

  ةسفین

   bilgininبیلگینڭ

   bilicininبیلیجینڭ

   derininدرینڭ

  gemininگمینڭ 

    bilgisiبیلگیسى

   bilicisi بیلیجیسى

   derisiدریسى

   gemisiگمیسى

O         

Ö         

U  جىقوری kurucu  ڭقوریجین  ؤسسمkurucunun  جیسىقوریkurucusu 
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   buبو

  komşuقومشو

  ھذا

  جار

   bununبونڭ

  komşununقومشونڭ 

  ــــ

   komşusuقومشوسى

Ü  سوتجىsütçü   

 görücüگوریجى

  çöpçüچوپجى

  لّبان

 مشاھد

  كناس

   sütçününتجینڭسو

 görücünün گوریجینڭ

  çöpçününچوپجینڭ 

   sütçüsüسوتجیسى

 görücüsüگوریجیسى

  çöpçüsüچوپجیسى

  :المنتھیة بحرف صامتمع الكلمات  الُمعّرفة أمثلة عن اإلضافةـــ  )101( 

  .}ألقاب السلطان{ :Sultanın elkaplarıـــ سلطانڭ اْلقاْبلرى

 .}دار إقامة الدفتردار{:  Defterdarın Konağıـــ دفتردارڭ قوناغى

  }صاحب المنزل{:  Evin sahibiـــ اَِوْڭ صاحبي

 }خروج البنت{:  Kızın çıkışıــــ قیِزڭ چیقیشى

  .}نھایة الطربق{:  Yolun sonuـــ یولڭ صوڭى

 .}منزل السید جودت باي{:  Cevdet Bey’in eviـــ جودت بكڭ اوي

  .}طالع السیدة فاطمة{:  Fatıma Hanımım yıldızıــــ فاطمھ خانمڭ ییلدیزى

  :نتھیة بحرف متحركمع الكلمات الم الُمعّرفة أمثلة عن اإلضافةــ  )102(

  }السفینة طقم{: ـــ گمینڭ طائفھ سى

 .}أسطول الدولة العثمانیة{سى ـــ دولِت علیھ ِنڭ دوننما

 .}باب المدرسة{:   Medresenin kapısıسى ـــ مدرسھ ِنڭ قِپو

  .}ربان السفینة{:  Geminin dümencisiسى مینِڭ دومنجیـــ گ

  .}فاطمة والدة{:   Fatıma’nın annesiسى ـــ فاطمھ نڭ آننھ 

  .}باب المنزل{ Hanenin kapısıـــ خانھ نڭ قاپوسي

  .}حقیبة فاطمة{:  Fatıma’nın çantasıسى انطھ چـــ فاطمھ ِنڭ 

  .}ثكنة الجیش{:   Ordunun kışlasıسى ـــ اوردوُنڭ قیشلھ 

  .}حارس الجسر{:   Köprünün bekçisi سى ینـڭ بكجیپرـــ كو

  .}لّبان القریة{:   Taşranın sütçüsüـــ طشره نـڭ سوتجي سي 

  .}جیش روسیا{:  Rusya’nın ordusuسى ـــ روسیا نڭ اوردو

  }العمل ھو مرآة االنسان{:   İş, insanın aynasıdırانسانڭ آینھ سیدر ـــ ایش

  :الُمعّرفة اإلضافة عن أمثلة تطبیقیةــ  )103(
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حسن من لسان لسان األخرص أ{: اییدر دلندن ڭیاالنجین دلى ڭدلسزـــ 

  ).13سامى، امثال، . (}الكذاب

العقل  ى خادم لصاحبنَ الغِ {: اقندیسیدر ڭاحمق، خدمتكارى ڭعقللینینلك گـــ زن

  ).15سامى، امثال، . (}مقوسید لألح للذكيى خادم نَ الغِ / واألحمق سیده ) للذكي(

كثرة المال والرفاھیة تسكر {: امتلرى سرخوش ایدر وقلغىچ ڭورفاھـــ ثروت 

 ).14سامى، امثال، . (}األمم

  .}روح كل شيء العمل{: چالیشمقدر شیئڭ روحىـــ ھر بر 

  .}الصالة مصباح المسلم{: مسلمانڭ مصباحیدرـــ نماز 

ال تنظر إلى بدایة الشيء وإنما إلى {: باق صوڭنھباقمھ شیئڭ بدایتنھ ـــ بر 

  .}نھایتھ

  .}مرآة اإلنسان أفعالھ{: افعالیدر) آینھ سى( انسانڭ آیینھ سى ـــ

نصر {: كافرلرڭ ھزیمتيوعدو هللا اولن  مؤمنلرڭ نصريـــ هللا دوستلري اولن 

  ).رسالة أھالي الجزائر. (}المؤمنین أولیاء هللا وھزیمة الكفار أعداء هللا

 حامیسى ڭاسالمادشاھى حسب الخالفھ دین پذات حضرت : ردنجى مادهـــ د

إن حضرة : المادة الرابعة{: ادشاھیدرپحكمدار و ڭعثمانیھ ن ءتبعھوبالجملھ 

السلطان ھو بمقتضى الخالفة حامي الدین اإلسالمي، وحاكم وسلطان جمیع 

  ).قانون اساسى. (}الراعایا العثمانیین

. }العمل نصف الدین{:  Çalışmak dinin nısfıdırدینڭ نصفیدرـــ چالیشمق 

  ).حكمة شعبیة(

نصف ) العدل( اإلنصاف{:  İnsaf dinin nısfıdırنصفیدر دینڭنصاف ـــ اِ 

  ).حكمة شعبیة( .}الدین

أصل {:  İnsanın soyu bir, huyu bindirبیڭدر خویى ،بر انسانڭ صویىـــ 

  ).كمة شعبیةح( }ألف )أخالقھ( اإلنسان واحد وطبعھ

 Adamın iyiliği alış verişte belliآلش ویرشده بللى اولور آدمڭ ایولی�يـــ 

olur :} حكمة شعبیة. (})في المعامالت(الرجل ُیعرف في األخذ والعطاء كرم.(  

بطن {:  Acın karını doyar gözü doymazدویماز گوزىدویار  آجڭ قارنىـــ 

  ).مثل شعبي. (}الجائع یشبع وعینھ ال تشبع
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 İstanbul’unآلتوندن اولوردي  اْولرڭ اِشیگياُولَمسھ  استانبولڭ یانغینيـ ــ

yangini olmasa evlerin eşiği altından olurdu }  لو لم تكن الحرائق في

  .}من ذھب) بھا( استانبول لكانت عتبات المنازل

 Kardeş gibi geçinmeliyiz وطنڭ اوالدي یزنكي بر چینملي یز چگبي گقرداش 

çünkü bir vatanın evladıyız } یجب أن نعیش مثل اإلخوة، ألننا أبناء وطن

  .}واحد

Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen   

toplumlar uçar ve özgür olurlar :}العلم والصناعة مثل جناحي الطائر .

  . }ین فإنھا تطیر وتنعم بالحریةوالمجتمعات التي تستطیع أن تستخدم ھذین الجناح

وذلك للتنبیھ وتأكید  ):ده(الفصل بین المضاف إلیھ والمضاف باألداة ـــ ) 104( 

  :المعنى

 Lazım gelirseصاتھ جقدر ده بر مقدارینى باغچھ سنڭـــ الزم گلیرسھ 

bahçesinin de bir mikdarı satacaktır :} حتى ع سیبیفإنھ إذا اقتضى الحال

  .}حدیقتھمن  جزءا

ـــ یمكن أن یكون المضاف إلیھ و المضاف مركبین من صفة ) 105(

  :وموصوف

ویازیخانھ  كتبخانھ سى ڭآدمالیشقان چدائما منتظم، اوى  ڭقادینالیشقان چـــ 

المرأة المجتھدة یكون منزلھا دائما منظما، والرجل {: دائما انتظامسز بولنور سى

  ).509سامي، امثال، . (}یر منظمالمجتھد تكون مكتبتھ ومكتبھ دائما غ

، ایلك دورلرنده ڭایلھ سلطان عبد الحمید دورلرى ڭصو ڭـــ سلطان عبد العزیز

أصبحت استانبول في اواخر {: ھ تجلیكاه اولمشدرناستانبول، بویوك فكر حركت

لحركة ) قطبا(عھد السلطان عبد العزیز وأوائل عھد السلطان عبد الحمید مركزا 

  ).6/  ك آلپوگ(. }فكریة كبیرة

والدة وأخوات وبنات {: وكریملريوالده وھمشیره  سالطین عظام حضراتنڭـــ 

  ).732/سامى( }حضرات السالطین العظام

 Büyük devletlerin devamlı servetiانساندر  بیوك دولتلرڭ دواملي ثروتيـــ 

insandır :}الثروة الدائمة للدول الكبرى ھي اإلنسان{.  
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المنسیة  13المادة {: ماده سينجي  13متروك ومنسى  ده سنڭمعاھـــ برلین 

  .}والمھملة من معاھدة برلین

رعایا دولة من {: تبعھ سيدیگر دولت اراضیسى اوزرنده ساكن  دولتڭـــ بر 

  }الدول المقیمون فوق أراضي دولة أخرى

أصح طریق للنجاح ھو {: Başarmanın en doğru yolu çalışmaktırــــ  

   .}داالجتھا

 :إلى حروف أخرى تحول الحروف األخیرة في بعض الكلمات العربیة ـــ) 106(

 ، تنتھى فيأحیانا عربیة في الغالب، ثم تركیة وفارسیة وأوروبیةھي ھناك كلمات 

، وبھا تكتب في التركیة العثمانیة، ولكن )ب، ج، د، گ(بالحروف  یةاألصل لغتھا

كما یظھر )) غ(پ، چ، ت، كـ (إلى عند نطقھا تتحول تلك الحروف بالترتیب 

عند تحركھا بعالمة المضاف و، )p, ç, t, k,g( التركیة الحدیثةب كتابتھا ذلك في

) ب، ج، د، گ(صلھا أفإنھا تعود في النطق إلى  )أو غیرھما( إلیھ أو المضاف

  ):b, c, d, g( كما یظھر ذلك في التركیة الحدیثة أیضا

  افالمض  المضاف إلیھ  المعنى  الكلمة

   çorapچوراب

   dolapطوالب

  أسفل dipدیب 

  kapقاب 

   kitapكتاب

   mektupمكتوب

   harpحرب

   mağlupمغلوب

  kanad قنات/قناد

   odاوت

   ihtiyaçاحتیاج

   ağaçآغاج

  جورب

  ناعورة/خزانة

  قعر/عمق

  جیب

  كتاب

  رسالة

  حرب

  مغلوب

  جناح

  نار

  احتیاج

  شجرة

  çorabın چورابڭ

   dolabınطوالبڭ

 dibinدیبڭ 

 kabınقابڭ

   kitabınكتابڭ

   mektubunمكتوبڭ

   harbınحربڭ

   mağlubunمغلوبڭ

  kanadınقنادڭ

   odunاودڭ

   ihtiyacınاحتیاجڭ

   ağacınآغاجڭ

  çorabı چورابى

   dolabıطوالبى

 dibiدیبى

 kabıقابى 

   kitabıكتابى

   mektubuمكتوبى

   harbıحربى

   mağlubuمغلوبى

 kanadı قنادى

   oduاودى

   ihtiyacıاحتیاجى

  ağacı آغاجى
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   taçتاج

   sevinçسونج

   geçitگچید

   mescitمسجد

   hudutحدود

   adetعدد

   evlatاوالد

   rengرنك

  تاج

  سرور

 ممر

  مسجد

  حدود

  عدد

  اوالد

  )فارسیة(لون

   tacınتاجڭ

   sevincinسونجڭ

  geçidinگچیدڭ

   mescıdinمسجدڭ

   hudutunحدودڭ

   adedinعددڭ

   evladınاوالدڭ

   renginنگڭر

   tacıاجىت

  sevinciسونجى

  geçidiگچیدى

   mescıdiمسجدى

   hududuحدودى

   adediعددى

   evladıاوالدى

   rengiرنگى

 ھناك كلمات تركیة :تحول الحروف األخیرة في بعض الكلمات التركیةــ ) 107(

، فعند تحركھا بعالمة المضاف ) ,p, t, ç,kپ، ت، چ، ق، ك(تنتھي بالحروف 

ھا ھي على حروف قریبة منن تلك الحروف تتحول إلى مضاف، فإإلیھ أو ال

  :ومثالھا).  b, d, c, ğ، ګب، د، ج، غ: (الترتیب

  المضاف  المضاف إلیھ  معناھا  الكلمة

  bulut 35بلوط/بلوت

   kanatقناد/قنات

   yurtیورت

  kurtقورت

   artآرت

  ant آنت

   butبوت

   dörtدورت

   dutطوت

   sütسوت

   tatطات

   çokچوق

 سحاب

  جناح

  وطن/مأوى

  دود/ذئب

  ظھر

  یمین/مسَ قَ 

  فخذ

  أربعة

  توت

  حلیب

  مذاق

  كثیر

  bulutunبلودڭ

 kanadınقنادڭ

   yurdunیوردڭ

  kurdun قوردڭ

   ardınآردڭ

   andınآندڭ

   budunبودڭ

   dördünدوردڭ

   dudunطودڭ

   südünسودڭ

   tadınطادڭ

   çoğunچوغڭ

  bulutu بلودى

 kanadı قنادى

   yurduیوردى

  kurdu قوردى

   ardıآردى

   andıآندى

   buduبودى

   dördüدوردى

   duduطودى

   südüسودى

   tadıطادى

   çoğuچوغى

                                                 
35

ولكنھا في ). 322/امىس(حسب اللغویین العثمانیین فإن التاء عند تحركھا ھنا تتحول إلى دال : بلوت  
  .التركیة الحدیثة تبقى على حالھا
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   toprakطوپراق

   çocukچوجق

  ışıkایشیق

 ayakآیاق 

 çiçekچیچك 

   korkakقورقاق

   denkدنك

   gökگوك

   gömlekگوملك

   köpekكوپك

  تراب

  ولد

  ضوء

 رجل

 زھرة

  خواف

  محمل

  سماء

  قمیص

  كلب

   toprağınطوپراغڭ

   çocuğunچوجغڭ

   ışığınایشغڭ

 ayağın آیاغڭ

 çğçeğinچیچ�ڭ 

   korkağınقورقاغڭ

   denğinدنگڭ

   göğünگو�ڭ

   gömleğinگومل�ڭ

   köpeğinكوپ�ڭ

   toprağıطوپراغى

   çocuğuچوجغى

   ışığıایشیغى

 ayağı آیاغى

 çiçeğiچیچگى 

   korkağıقورقاغى

   denğiدنگى

   göğüگو�ى

   gömleğiگومل�ى

  köpeğiكوپ�ى

یستثنى من تطبیق القاعدة أعاله بعض  :كلمات مستثناة من القاعدةــ ) 108(

  :الكلمات، فال یمس آخرھا أي تغییر وإنما یبقى محافظا على حالھ، ومثالھا

  المضاف  المضاف إلیھ  معناھا  الكلمة

   atآت

   otاوت

   milletمللت

   adetعادت

   topطوپ

   okاوق

   tokطوق

  Türkترك

   köşkكوشك

   kürkكورك

  حصان

  عشب

  ملة

 عادة

  كرة/مدفع

  سھم

  شبعان

  تركي

  فیال/قصر

  فرو

   atınآتڭ

   otunاوتڭ

   milletinمللتڭ

   adetinعادتڭ

   topunطوپڭ

   okunاوقڭ

   tokunطوقڭ

   türkünتركڭ

   köşkünكوشكڭ

   kürkünكوركڭ

  arı آتى

   otuاوتى

   milletiمللتى

   adetiعادتى

   topuطوپى

  okuاوقى 

  tokuطوقى 

   türküتركى

   köşküكوشكى

  kürküكوركى

ھناك كلمات تتشكل  :فیھا إلى سكون تحول الحركة األخیرةمضافات تـــ ) 109(

بلھ حركة صوتیة تكون كسرة أو وق ن مقطعین صوتیین، أخرھا حرف صامتم

ثقیلة أو خفیفة، فعند تحرك آخر تلك الكلمات بعالمة المضاف إلیھ أو  ضمة

 مذكورة تتحول فیھا إلى سكون، والحرفالمضاف، فإن الحركة الصوتیة ال

   :یصبح ساكنا الصحیح
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  المضاف  المضاف إلیھ  معناھا  الكلمة

  alın آلن

   ağızآِغز

   bağırباِغر

   benizبِڭزْ 

   şehirشِھر

   burunبوُرن

   oğulاوُغل

  buyunبوین 

   gönülگوُڭل

   beyinَبِین

   fırınفُُرون

   koyunقوُین

 göğüsگوُ�س

   uğurاوغور

  جبھة

  فم

  كبد

  لون

  مدینة

  أنف

  ولد

  رقبة

  قلب

  مخ

  فرن

  كیس/ِحجر

  صدر

  یمن/حظ

   alnınآْلنڭ

   ağzınآْغزڭ

   bağrınباْغرڭ

   benzinبڭزڭ

   şehrinشْھرڭ

   burnunبوْرنڭ

   oğlunاوْغلڭ

   buynunبوْینڭ

   gönlünگوْڭلڭ

   beyninبْینڭ

   fırnınفْرنڭ

   koynunقوْینڭ

   göğsünگوْ�سڭ

   uğrunاوْغرڭ

   alnıآْلنى

   ağzıْغزىآ

   bağrıباغرى

   benziبڭزى

   şehriشْھرى

   burnuبوُرنى

   oğluاوْغلى

   buynuبوْینى

   gönlüگوْڭلى

   beyniبْینى

   fırnıفْرنى

   koynuقوْینى

   göğsüگوْ�سى

   uğruاوْغرى

إن المضاف إذا اتصلت بھ إحدى  :افاتصال عالمات المفعولیة بالمض ـــ) 110(

مفعول بھ، أوالمفعول منھ، أوالمفعول إلیھ، أوالمفعول ال(عالمات المفعولیة األربع 

ومن  .فإن نونا تضاف إلیھ لتفصل بین عالمة المضاف وعالمة المفعولیة) فیھ

 عالمةالجھة أخرى فإن األتراك یحذفون في حالة المفعول بھ في بعض الحاالت 

ورة النون المذكحرف ویبقون على  ،)ي(وھي  )أي المفعول بھ(الدالة على ذلك 

   :وسنوضح ذلك في فقرة آتیة ھنا. قطف

  }قلَمھ{ : kaleminiـــ قلمنى

  }إلى قلِمھ{ : kalemineـــ  قلمنھ

  }من قلِمھ{: kalemindenدنقلمن ـــ

  }أخَتھ{ : ablasınıـــ آبالسنى

  }ألخِتھ الكبیرة{ : ablasınaـــ آبالسنھ

  .}عند أختھ الكبیرة{:  ablasındaـــ آبالسنده
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ھ میان چاو آزلغندن ڭآغرلغیلھ توكلرین ڭوبدِننشى افریقاده یاشار ـــ دوه قو

النعامة ھي طاشر ضخم یعیش في أفریقیا وال یستطیع أن {: جسیم بر قوشدر

  ).635/ سامى . (}یطیر بسبب ثقل بدنھ وقلة ریشھ

قیمة الرجل یعرفھا {:  Adamın kıymetini adam bilirآدم بیلیر آدمڭ قیمتنىـــ 

  ).حكمة شعبیة. (}الرجل

ال ُینظر إلى كالم {:  Cahilin sözüne bakılmazباقیلماز جاھلڭ سوزینھـــ 

  ).حكمة شعبیة. (}الجاھل

 Gülün yağı suyundan çok kıymetlidirچوق قیمتلیدر صویندنــــ گولڭ یاغي 

من ) أغلى(زیُتھ أكثر قیمة : الورد/ من مائِھ ) أغلى(زیت الورد أكثر قیمة { 

 .}مائھ

نا هللا من {: اْیلَیھ )اوزاق(هللا بزي ایراق  وغندنچكالمڭ  طعامڭ آزندنـــ  فْلُیْنجِّ

  .}قلة الطعام وكثرة الكالم) فلیبعدنا هللا عن(

ساومت ترتیب الكتاب {: آیرى بازارلق ایتدم وطبعنىآیرى  كتابڭ ترتیبنىـــ 

  .}لوحده، وطبعھ لوحده

لمیوب افراد دن معدود ایسھ لر ده، اوشلر ضابطاندن عد اوچاوشلر وباش چـــ 

: وقدرچاھمیت خدمتلرى  سوقندهرك حربھ گو وتربیھ سندهكرم تعلیم  ڭنفرات

مع أن الجاوشیة والباش جاوشیة ال یعدون من الضباط، ویعدون من الجنود، {

  ).505/سامي. (}فإن لھم أھمیة كبیرة في تعلیم الجنود وإرسالھم للحرب

توركجھ استانبول  توركجھ سندنتوركیھ یى شرق  ـــ احمد وفیق پاشا شجره

شجرة نسب (اشا الشجرة التركیة پترجم أحمد وفیق {: ترجمھ ایتدى سنھ

  ).6/  پوك آلگ. (}من التركیة الشرقیة إلى التركیة اإلستانبولیة) األتراك

عندما یكون االسم في  :إلیھ اومضاف ـــ الصفة العربیة تكون مضافا) 111( 

فإن عالمة المضاف إلیھ، أو  وتأتي بعده صفة عربیة، كیة موصوفا،الجملة التر

  :المضاف، تلحق الصفة

  .}صراع مصالح القومیات المختلفة{: منافعيتضاد  مختلفھ نڭـــ عناصِر 

معاھدات الدولة { :عھود قدیمھ سىدول سائره ایلھ اوالن  دولت علیھ نڭـــ 

  ).956/سامى. (}العثمانیة القدیمة مع الدول األخرى
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شھر " فلیب ویل" ڭره جزایرڭرمى سكز ساعت ص�ـــ مارسیلیا دن حركتمدن ی

بعد ثمان وعشرین ساعة من سفرنا من مدینة مرسیلیا، وصلنا {. واردك جدیدینھ

  ).6/ركسچ. (}التابعة للجزائر" یلفیلیب ف"إلى المدینة الجدیدة 

ھي أحسن واحدة  الفضیلة{: ممدوحیدر ڭا ڭیاقیشیر صفتلرـــ فضیلت انسانھ 

  ).828/سامي. (}صفات المدح التي تناسب اإلنسانمن 

وامور  وسیاسیھ سندن احوال اجتماعیھ واداریھ ڭممالك عثمانیھ نــــ بو اثر 

یتحدث ھذا {: بحث ایدر وجدیده سندنقدیمھ  ءِ ایلھ مؤسسات علمیھ مذھبیھ سى

ور المذھبیة الكتاب عن األوضاع اإلجتماعیة واإلداریة والسیاسیة واألم

  ).1/  شركس. (}والمؤسسات العلمیة القدیمة والجدیدة المتعلقة بالدولة العثمانیة

الكلمات النصوص  في بعضتصادف  ):نڭ(مة العال النون األولى في ـــ) 112( 

، فیجب االنتباه إلى أن النون األولى في عالمة المضاف إلیھ )نڭ(منتھیة بالعالمة 

  :ة فیھا ولیست من عالمة المضاف إلیھالمذكورة، قد تكون أصلی

ما اسم ھذه { : ?Bu kadının ismi nedirنھ در؟ / اسمى ندر  قادینڭ بو ـــ

  .}المرأة

 Eve gelecek gelinin nasılناصل چیقھ جغى مجھول گلینڭاوه گلھ جك ـــ 

çıkacağı meçhul :} العروس التي تأتى إلى المنزل كیف یكون خروجھا مجھول

 .})ف یكون خروجھاُیجھل كی(

  .}أوامر السلطان{ :فرمانلرى ـــ سلطانڭ

لة عدة مضافات إلیھ یمكن أن یأتى في الجم: تعدد المضاف إلیھـــ ) 113(

قد وفي ھذه الحالة فإن عالمة المضاف إلیھ معطوفة على بعض، ومضاف واحد، 

  :، وقد تلحقھا جمیعاتلحق األخیر منھا فقط

  .}جود األنھار والبحارو{: وجودى انھار وبحارڭـــ 

حقیبتا فاطمة {:  Fatıma ve Zeyneb’in çantalarıچانطھ لرى فاطمھ وزینبڭـــ 

  .}وزینب

 .}مذاق الملح والسكر{:  Tuz ile şekerin tadı)دادى(طاتى  شكرڭطوز ایلھ ـــ 

 Etilerin, Frigyalıların, Lidyalıların, Roma ve Bizans'ın, Selçuk veــــ 

Osmanlı Türklerinin zamanında bu, hep böyle olmuştur. :} ھذا كلھ
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اآلتیلیین، والفریغالیین، واللیدیالیین، ) عھد(في زمن ) ھكذا(صار بھذه الصورة 

  ).13/ دوغان . (36}والرومان والبیزنطیین، واألتراك السالجقة والعثمانیین

واحد، وعدة یمكن أن یأتى في الجملة مضاف إلیھ : تعدد المضافــ ) 114( 

، وفي ھذه الحالة فإن عالمة المضاف تلحق األخیر معطوفة على بعض مضافات

  :منھا فقط

والدة وأخوات وبنات {: والده وھمشیره وكریملريـــ سالطین عظام حضراتنڭ 

  ).732/سامى( }حضرات السالطین العظام

طول الصحراء (الصحراء وعرض طول {: طولُ وعرضىـــ صحرانڭ 

  .})وعرضھا

ألبسُة {:  Çocuğun elbise ve oyuncaklarıلرىقْ جَ اویونْ البسھ و غڭـ چوجـ

  .})ألبسة الطفل ولَُعُبھ(ولُعُب الطفل 

  .}ولونھ الملح مذاق{: ىگطات ایلھ رنـــ طوزڭ 

 Daha sonra ise evin kubbe ve duvarları yıkılarak temel seviyesineــــ

kadar indirilmiş :} ُدمت قبة البیت وجدرانھ، وأزیلت حتى أما بعد ذلك فقد ھ

  .}األساس

ھذا الرجل لیس لھ ال {: Bu adamın parası, işi, evi, akrabası, eşi yokــــ 

  .}نقود وال عمل وال منزل وال أقارب وال زوجة

بحرف منتھیة  أن الكلمة المذكورةفمع  ):الماء():  suصو(كلمة  ــ )115(

،  )nunنڭ(بدال من )  yunڭی( لمضاف إلیھ العالمةا ةمتحرك إال أنھا تأخذ في حال

  ): suىسُ (بدال من )  yuىیُ ( العالمةوفي حالة المضاف 

مصدر ھذا الماء {:  Bu suyun kaynağı uzaktırقایناغي اوزاقدر صویڭبو ـــ 

   }بعید

  }یعمل بقوة الماء ھذا{:  Bu suyun kuvvetiyle işlerایشلر یلھقوت صویڭـــ بو 

  }دخول المال{:  Suyun girişiگیریشي صویڭــ 

  }خروج الماء{:  Suyun çıkışıچیقیشى صویڭــ 

ماء ھذه المنطقة {:  Buranın suyu lezzetlidirجوق لذتلیدر صویى ـــ بوارنڭ

                                                 
36

األسماء المذكورة في الجملة ھي كلھا أسماء لشعوب تداولت على استیطان بالد األناضول منذ األلف   
  .األول قبل المیالد
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  }لذیذ جدا

كثر ماء {: Bu çeşmenin suyu çok olduچوق اولدى  صویىچشمھ نڭ بو ــــ 

 .}العینھذه 

د غالي الورھذا ماء {:  Bu gülün suyu pahalıdır دربھالی صویى ڭگلبو ــ 

  .}الثمن

م عالمة المضاف إلیھ ستخدت :التعبیر عن الملكیة بعالمة المضاف إلیھ ـــ )116(

 ,oاو، اونلر( الغائب مع الضمیر) ın, in, un, ün; nın nin, nun, nün ڭ ـ نڭ(

onlar( فرد أو الشخص الدال علیھ، ومع الضمیرین المخاطب الم)سنsen ( ،

الملكیة،  عن ، للتعبیر)kim كیم(، ومع أداة االستفھام )siz سز(والمخاطب الجمع 

  :37)ملك لِـ یعود لِـ،  لـِـ،: (بمعنى

  .}كتابك{ : senin kitabınـــ سنڭ كتابڭ

  .}لك؟ھل ھذا الكتاب { : ?Bu kitap senin miـــ بو كتاب سنڭ مي؟

  }كتابكم{ : Sizin kitabınızكتابڭز ڭــ سز

  }لكم؟ھل ھذا الكتاب { : ?   ?Bu kitap sizin miــــ بو كتاب سزڭمي؟

  }كتابھ{ : Onun kitabıــــ اونڭ كتابي

  .}ا الكتاب لھھذ{ : Bu kitap onundurــــ بو كتاب اونڭدر

  }كتابھم{ : Onların kitabıــــ اونلرڭ كتابي

  .}كتاب؟ھذا اللمن { : ?Bu kitap kimin ـــ بو كتاب كیمڭ؟ 

 ھذا الولد{:  Bu çocuk komşumuzun(dur)  )در(وجق قومشومزڭ چـــ بو 

  .}لجارنا

 .}لفاطمة ھذا الكتاب{ :  Bu kitap Fatıma’nın(dır) )در(ـــ بو كتاب فاطمھ نڭ 

  .}إستانبول لنا جمیعا{: İstanbul hepimizinــــ 

م للنساء، والعمل الكال{: در ڭایش اْرلر )درڭعورتلر( در ڭـــ سوز عورتلر

  ).29/ 1/ باربیي. (}للرجال

                                                 
37

لمفعول راجع ا. (للتعبیر عن المعنى نفسھ) ـھ عائد(یمكن استخدام الصیغة التركیة المقتبسة من العربیة   
  ).إلیھ، في الفصل الخامس
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الحصان لمن { At binenin, kılıç kuşananındır درڭــــ آت بیننـڭ قلیج قوشانانِ 

  .}كبھ والسیف لمن یتقلدهیر

النصف لك، والنصف {  Yarısı senin yarısı onunاونڭسى سنڭ یاریسى ـــ یاری

  .}نصف لك ونصف لھ /لھ 

 Birisi Muhammed’in ötesiفاطمھ نڭسى ھ محمدڭ، اوتسى ـــ بری

Fatıma’nın  :}لمحمد واآلخر لفاطمة )أحدھا( واحد{.  

) من األمور(الباقي  {: َفْرمان سعادتلو سلطانم حضرتلرینڭ درـــ باقي أمُر و

  .}سلطانى صاحب السعادةیعود األمر فیھا لحضرات 

 Allah, evladınız hakkında size şunu tavsiye eder: Erkeğin payı, ikiــــ 

kızın payı kadardır. Kızlar, ikiden fazlaysa terekenin üçte ikisi 

onlarındır, kız bir taneyse yarısı onun. Bir çocuğu varsa anayla 

babanın her birine, terekenin altıda biri kalır. Çocuğu yok da anasıyla 

babası mirasçı olursa üçte biri ananındır. Kardeşleri varsa bıraktığı 

maldan, vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra 

kalanın altıda biri anaya aittir. Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi, 

size daha faydalıdır, bilemezsiniz. Bu, Allah'tan farzdır. Şüphe yok ki 

Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. :}ُه ٓفي : "معنى اآلیة ُيوصیُكُم اللّٰ

اًء َفْوَق اْثَنَتْیِن َفلَُھنَّ ثُلَُثا َما  َكِر ِمْثُل َحظِّ اْالُْنَثیَْیِن، َفاِْن ُكنَّ نَِسٓ اَْوَالِدُكْم لِلذَّ

ُدُس تََرَك، َواِْن َكانَْت َواِحَدًة َفلََھا النِّْصُف، َوِالَبََوْيِه لِ  ُكّلِ َواِحٍد ِمْنُھَما السُّ

ِه الثُّلُُث، َفاِْن  ا تََرَك اِْن َكاَن لَُه َولَد،ٌ َفاِْن لَْم يَُكْن لَُه َولٌَد َوَوِرثَُهٓ اََبَواُه َفِالُّمِ ِممَّ

ا اَْو َدْيٍن، ٰابَٓاُؤكُ  ُدُس ِمْن بَْعِد َوِصیٍَّة ُيوصي بَِھٓ ِه السُّ ْم َكاَن لَُهٓ اِْخَوٌة َفِالُّمِ

َه َكاَن  ِه، اِنَّ اللّٰ َواَْبَنٓاُؤُكْم َال تَْدُروَن اَيُُّھْم اَْقَرُب لَُكْم نَْفعاً، َفريَضًة ِمَن اللّٰ

 ).11/النساء( }"َعلیماً َحكیماً 

 )تابع(اإلضافة التركیة 

    Belirtsiz tamlamaــ اإلضافة المبھمة )ب(
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د فیھا ھي التي ُیجرّ Belirtsiz tamlamaاإلضافة المبھمة : ـــ تعریف) م 116(

غیر حقیقیة، إذ ُیشكل فیھا  على إضافة وتدلُّ . من عالمة اإلضافةإلیھ المضاف 

الحاالت التي تحذف فیھا  وفیما یلي. المضاف إلیھ والمضاف اسما لُمسّمى واحد

الناتجة عن ذلك الحذف إضافة مبھمة، أي وتكون اإلضافة  عالمة المضاف إلیھ، 

  :غیر ُمعّرفة

اف اسما مركبا ضیشكل مع المحذف عالمة المضاف إلیھ إذا كان ــــ ت )117(

یدل على تمییزا للمضاف، وفي ھذه الحالة المضاف إلیھ ویكون   :لمسمى معین

 .شخصأو  ،لغةأو  ،أو بلد ،أو شعب ،مكاناسم أو  ،)أو عھد شھر أو یوم(زمان 

 اسماكأن یكون : )أي مركبا( اسما واحدا المضاف إلیھ والمضاف ھنا ویشكل

مدن ودول (ن كاماأل وأالوظائف،  وأاألیام،  وأالشھور، إلحدى الصلوات، أو 

  ):وأنھار وغیرھا

  :سماء الصلواتأـــ ) 118(

  .}صالة الصبح{:   Sabah namazıـــ صباح نمازي

  .}صالة الظھر{:  öğle namazıلھ نمازي�ـــ او

  .}عصرصالة ال{:   İkindi namazıـــ ایكندي نمازي

 .}صالة المغرب{:  akşam namazıـــ اقشام نمازي

  .}صالة العشاء{:  yatsı namazıنمازيسى ـــ یات

  ...):وفصول وعھود  وسنوات  أیام وشھور( أسماء األزمنة ــــ ) 119(

  .}یوم الجمعة{:   Cuma günüوني گـــ جمعھ 

  .}یوم األحد{:   Pazar günüونيگـــ پازار 

  .}موعد اإلفطار{:  İftar zamanıى ـــ إفطار زمان

  }د الصالةموع{: Namaz zamanıـــ نماز زمانى 

  .}شھر رمضان{:  Ramazan ayıـــ رمضان آیي 

  .}شھر صفر{:  Safer ayıـــ صفر آیي 

 }شھر جانفي{: ocak ayıـــ 

  }شھر جوان {: hazıran ayıــــ 
 }ألف وثالثمائةسنة  {:  Bin üç yüz senesiیوز سنھ سى چاو بیك ـــ
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اون سنھ ) ایكى یوز(قول وقرارى اولدر كھ اشبو بیك ایكیوز  ڭــ ابتدا كي فصل

 }..إن قول وقرار الفصل األول ھو أنھ في سنة ألف ومائتین وعشرة  { ...سنده 
  )ھـ 1210من المادة األولى من المعاھدة الجزائریة األمریكیة لعام (

  .}عھد الفتوحات{ :ـــ فتوحات دورى

  .}مرحلة الفراغ السیاسي{: ــــ فترت دورى

 }عھد السلطان أورخان غازي{: سلطان اورخان غازى عھدى ـــ
  .38)956/سامى(

  }عھد العثمانیین{: ـــ عثمانلیلر عھدى

  .}عھد السالجقة{: ـــ سلجوقلیلر عھدى

  .}عھود العثمانیین في التاریخ التركي{: ىلرـــ ترك تاریخنده عثمانلیلر عصر

  }فصل الشتاء{:  Kış mevsimiىمسقیش موْ ـــ 

  .}فترة العمل{:  Çalışmak zamanıچالیشمق زمانى  ــــ

  :...)وجبال  بحارو أنھارجزر و(سماء المعالم الجغرافیة أـــ ) 120(

في بحر (جزیر مدیللى {:  Midilli adasıجزیره سى/  ـــ مدیللى آطھ سى

  .})ایجھ

 .}جزیرة قبرص{:  Kıbrıs adasıجزیره سى/  ھ سىطــــ قبرص آ

  .}جزیرة كریت{: Girit adası جزیره سى/ ھ سىطآ ریدـــ گ

  .}جزیرة القراصنة{: ـــ قورصانلر جزیره سى

  .})الدانوب/ ( نھر طونھ{:   Tuna nehri يـــ طونھ نھر

  .}نھر النیل{:  Nil nehriـــ نیل نھري 

  }بحر ایجھ بحر الجزر، وھو{:  adalar drniziـــ آطھ لر دڭیزى

  .}بحر جزیر البحر األبیض، وھو بحر ایجھ{: جزایر بحر سفید دڭیزىـــ 

  }جبل الدروز{:  Dürziler dağıطاغى )دروز( لرزیدر ــــ

  }جبل الثلج{:  Kar dağıقار طاغى ــــ 

 }فاحتجبل ال{:  Elma dağıـــ الما طاغى

  :أسماء الوظائفـــ ) 121(

                                                 
38

وجّنتمكان قانونى سلطان ). 686ص (زماننده  حضرتلرینڭسلطان سلیمان خان : جاء في مكان آخر  
  .إذ یالحظ إثبات عالمة المضاف إلیھ في المثالین األخیرین). 623ص (دورى  ڭسلیمان خان حضرتلرین
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  }ب الدیوانرئیس كتا{: ـــ دیوان افندیسى

  }نائب القنصل{: ـــ قونسلوس وكیلي

  .}المحتسب{: ــــ احتساب آغاسى

  .}خادم الحریم{: ـــ حرم آغاسى

  }شیخ البلد{: ــــ شھر امینى

  .}وظیفة علمدار{: ــــ علمدارلق وظیفھ سى

  }حاكم مقاطعة من نوع سنجاق{: ــــ سنجاق ب�ى

 .}جبل األسودأمیر ال/ أمیر قره طاغ {: ــــ قره طاغ ب�ى

  .}والي إزمیر{:   İzmir valisiـــ ازمیر والیسي

  }والي أدرنھ{:   Adirne valisiسى ـــ ادرنھ والی

  .}معلم التاریخ{:  Tarih hocasıـــ تاریخ خوجھ سى

  :...)وجزر  دولرى ومدن وقُ (المكان  أسماء ـــ ) 122(

  .}أوجاق جزایر الغرب{: ـــ جزایر غرب اوجاغي

  .}مدینة باریس{:  Paris şehri يس شھراریپـــ 

  .}إستانبول بلدیة{:   İstanbul belediyesi بلدیھ سىـــ استانبول 

  .}أیالة الجزائر{:   Tunus eyaletiیالتي أ تونســـ 

  }دولة فرنسا /الدولة الفرنسیة {: ـــ فرانسز مملكتى

  .}الدولة العثمانیة{: ــــ عثمانلى دولتى

  :والسوائلواألطعمة  الفواكھ واألشجارو اتلنباتاـــ أسماء ) 123(

 .}زھرة الخزام{:   lale çiçeğiـــ اللھ چیچ�ى

 .}نبات الحرمل{: özerlik otuــــ اوزرلك اوطى 

/ تین الشوك {:  Hint inciri / dikem inciri ھند اینجیرى/ دیكن اینجیرى ـــ 

  }التین الھندي

  }ح الخنزیرتفا{: domuz elmasıـــ طوموز الماسى 

  }شجرة التفاح{:  elma ağacıـــ الما آغاجى

  }شجرة الرمان{:  nar ağacıـــ نار آغاجى

  .}أشجار الِجنار{:  çınar ağaçlarıىـــ ِچنار آغاجلر

 }عصیر التفاح{: elma suyuالما صویى ــــ 
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  }عصیر الفواكھ{:  Meyve suyuــــ میوه صویى

  }رمانعصیر ال{:  nar suyuـــ نار صویى 

  }مار الورد{:  çiçek suyuچیچك صویى  ــــ

  }ما المطر{:  yağmur suyuــــ یغمور صویى

  :وغیرھا والمؤسسات واللغاتشعوب اء السمأـــ ) 124(

  .}األمة اإلسالمیة/  أمة اإلسالم{:  İslam ümmetiـــ اسالم امتى

 .}الالتینیة حروفال{:  Latin harfleriحرفلرىــ التین ـ

  }العثمانیة اللغة{:  Osmanlı lisanıمانلى لسانىـــ عث

  }بیةقام العربراأل /أرقام العرب {:  Arap rakmleriــــ عرب رقملرى

  .}قصر طوب قاپى{:  Top kapı sarayıطوپ قپو سرایىــ 

  .}السلطان أحمدجامع {:  Sültan Ahmet camiiجامعى سلطان احمدـــ 

  }لعمومیةوزارة األشغال ا{: ـــ نافعھ وكالتي

  }الجیش النظامي العثماني{: ـــ قپو قولى اوجاقلرى

  .}فرقة االنكشاریة{: ـــ یڭیچرى اوجاغى

شكل ی :ف إلیھ إذا كان ھو المقصود بذاتھحذف عالمة المضاتـــ ) 125(

أیضا كما في الحالة  اسما واحدافي ھذه الحالة  مع المضاف المضاف إلیھ 

ویعنى طریقة عملھ،  ین وظیفتھ أو رتبتھ، أوصفة للمضاف أو یب ویكون، األولى

أو  على مكان، أو زمان، أو وظیفة، أو رتبة، أو مادة صناعیة ذلك أنھ یدل

في بعض الحاالت وتتشابھ ھذه الصیغة . أو غیر ذلكمحركة، أو اسم علم أو عدد 

  .مع الصیغة األولى

  : مكانیدل على  اسم جغرافي المضاف إلیھـــ ) 126(

  }ـــ رایة الجزائر الرایة الجزائریة{:  Cezayir bayrağıبایراغي ـــ جزایر 

تي    .}القوة البحریة{:  Deniz kuvvetiـــ دڭز قُوَّ

  }ساحليال المدفع /مدفعیة السواحل ـ{: ـــ ساحل طوپي

  .}الطرق البریة{:   Kara yollarıـــ قره یوللري 

  .}حارس الغابة{:  Orman bekçisiسى ـــ اورمان بكجی

  .}الجیش البري{:   Kara ordusuـــ قره اردوسي
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  .}الطرق البحریة{:  Deniz yollarıـــ دڭز یوللري  

سز شركتلرینھ نیولجى طاشیان سفینھ لر عمومیتلھ فرا جزایر لیمانلرینھـــ 

إن السفن التي تحمل المسافرین إلى الموانيء الجزائریة ھي بشكل عام {: عائددر

  ).7/ ركسچ. (}لفرنسیةللشركات ا) ملك(تعود 

  :زمانیدل على ــــ المضاف إلیھ ) 127(

  .}األلبسة الشتویة{:  Kış elbiseleriـــ قیش البسھ لري 

  .}األلبسة الصیفیة{:   Yaz elbiseleriـــ یاز البسھ لري 

 .}رأس السنة{  yıl başıـــ ییل باشي

 .}وقت اللیل{  geçe vaktiـــ  گیچھ وقتي

 .}ضوء النھار{  gündüz ışiğıغيـــ گوندوز ایشی

  :وظیفةیدل على عمل أو ـــ المضاف إلیھ ) 128(

  .}الضباط العسكریون{:   Ordu zabıtlarıـــ اوردو ضابطلري 

  .}معلم التاریخ{:  Tarih hocasıسى ـــ تاریخ خوجھ 

  .}معلم اللغة التركیة{ Türkçe hocasıسى چھ خوجھ ـــ ترك

  .}بائع الحلیب{:   Süt satıcısıسى ـــ سوت صاتیجی

 .}ربطة العنق{: Boyun bağıـــ بیون باغي 

  .}منشفة الوجھ{: Yüz havlusuسى ـــ یوز خاولو

  ).وظیفة( }بائع الفواكھ{:  Meyve satıcısı سى ـــ میوه صاتیجی

  .}لجیش االحتال{سى ـــ استیال اردو

  .}جیش االحتیاط{: سى ـــ ردیف اردو

  }اآلردواز لوح/ سبورة  / حجر الكتابة{: yazı taşıـــ یازي طاشي 

  .}االحتیاطي /الشعبي / الجیش غیر النظامي{: سى ـــ باشي بوزوق اردو

  .}بالتھجیر /أمر بالنفي {: Sürgün fermanı ن فرماني گـــ سور

  .}مدفع حجري/  مدفع لرمي القذائف الحجریة{: ـــ طاش طوپي

  :ة عسكریة أو عددرتبیدل على  المضاف إلیھــــ ) 129(

  }آغا االنكشاریة{:  Yeniçeri ağasıسى ري آغاچـــ یڭی

  .}ضابط انكشاري{  oda başıـــ أوطھ باشي

  .}ضابط انكشاري مكلف باألمن{سى ـــ قول كتخدا
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 }نقیب / قائد المائة{:  yüzbaşıـــ یوز باشي 

  .}ضابط بحري برتبة یوز باشي /  ضابط بحریة{: ـــ بحریھ یوز باشیسي

  }قائد فرقة/ قائد األلف {:  binbaşıـــ بیڭ باشى

  :مادة صناعیة أو محركةیدل على المضاف إلیھ ـــ ) 130(

  .}الطرق الحدیدیة ــ السكك الحدیدیة{:  demir yollarıـــ دمیر یوللري 

  .}السفن الشراعیة{:  elken gemileriـــ اَْلَكن گمیلري 

  .}المعدني الماء{: maden suyuـــ معدن صویي 

  .}ماء الورد{  çiçek suyuك صویيچـیـچـــ 

  .}مائیة) مطحنة(طاحونة {:  su değirmeniمني رْ ـــ صو دگِ 

  .}یدویة) مطحنة(طاحونة {  eEl değirmeniـــ ال دگرمني 

  .}مخطوط /نص یدوي{ el yazısıسى ـــ ال یازی

  .}آلة بخاریة{  vapur makinasıماكینھ سي) واپور(ـــ بخار 

 }سفین بخاریة{  vapur gemisiگمیسي) واپور(ـــ بخار 

  :)أو عربي تركي( :مصدرالمضاف إلیھ ـــ ) 131(

  .}غرفة االطعام{:  Yemek odasıسى ـــ یمك أوده 

  .}كتاب القراءة{:  Okumak kitabıـــ اوقومق كتابي 

  .}زمن االنتظار{:  Beklemek zamanıـــ بكلمك زماني 

  .}العمل) متعة /بھجة ( فرحة{:  Çalışmak sevinçiجي ـــ چالیشمق سوین

  .}طاولة القراءة{  Okuma masasıـــ اوقومھ ماصھ سي

  .}أجرة العمل /نقود العمل {  İşleme parasıـــ ایشلمھ پاره سي

  .}ة العملسرع{  İşleme hızı) خیزي(ـــ ایشلمھ خزي 

 .}التعلمقابلیة {  Öğrenme kabiliyetiرنمھ قابلیتي گوـــ ا

  .}إشارة البدایة{  Başlama işaretiـــ باشالمھ اشارتي

  }فكر التغییر{: ـــ تغییبر فكرى

  .}قرار سلطاني بالعزل{: ـــ عزل فرماني

  .}قرار سلطاني بملكیة األرض{: ـــ ضبط فرماني

  .}قرار سلطاني بالتعیین في منصب{: ـــ توجیھ فرماني

  .}أمر بشراء الحبوب /لشراء أمر سلطاني با{: را فرماني ـــ شِ 
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  .}فرمان استعجال{: ـــ استعجال فرماني 

  .}اإلنسان عبد لإلحسان{: ـــ انسان احسان قولیدر

 لقبھو والمضاف  تحذف عالمة المضاف إلیھ إذا كان اسم علمـــ ) 132(

  :، ونجد ھذا في التركیة العثمانیة)، حضرلرحضرت(

: واردر حقِّ تعالى حضرتلرىیوقدر االّ  ــــ عبادتھ الیق وشایان دی�ر موجود

  .}ال یوجد شيء ىخر یستحق العبادة ومؤھل لھا، إال هللا تعالى{

وبو قوانین مؤسسھ . جملھ مزى موفق بیورسن ربمز تعالى حضرتلرىـــ ھمان 

بد لى االلعنتنھ مظھر اولسونلر واِ  ڭهللا تعالى حضرتلرینخالفنھ حركت ایدنلر  ڭن

ن یصاب الذین یتصرفون ، ونرجو هللا تعالى أن یوفقنا جمیعا{: فالح بولمسونلر

بخالف ھذه القوانین الثابتة، بلعنة هللا تعالى، وأال یكون الفالح من نصیبھم إلى 

  ).28لخانھ، گخط . (}األبد

  .}حضرات السلطان سلیم{: حضرتلرى ـــ سلطان سلیم

عھد حضرات أفندینا  في{: ـــ سلطان عبد الحمید أفندیمز حضرتلرینڭ زمانِنده

  .}السلطان عبد الحمید) سیدنا(

حضرات صاحب المھابة {: ـــ مھابتلو شوكتلو سلطان عبد المجید حضرتلري 

  .}والشكوة السلطان عبد المجید

  .}حضرات علي باشا أدام هللا إجاللھ{: على پاشا ادام هللا اجاللھ حضرتلرى ـــ

  ). 686ص (زماننده  حضرتلرینڭسلطان سلیمان خان 

  ). 623ص (دورى  ڭوجنتمكان قانونى سلطان سلیمان خان حضرتلرین

رر ـــ سلطان غازى سلیم خان مد هللا ظالل رأفتھ على مفارق األنام ما تك

معناھا في العربیة كما ھو في مبین في {" الشھور وتجدد األعوام حضرتلرى

  .}التركیة

  :) tarafطرف(لمة ك تحذف عالمة المضاف إلیھ إذا أتت بعدهـــ ) 133(

  . }السلطان) من جانب(من طرف { :ـــ سلطان طرفندن

  .}الدولة) جانب(ر المساعدة من طرف ظأنت{ـــ دولت طرفندن معاونت بكلیورم 

  Babam tarafından geldiğini söyledimني سویلدم�طرفندن گلدی مـــ بابا

  . }قلت بأنھ جاء من طرف والدي{



97 

 

أُرسل من طرف {  Fatıma tarafından gönderildiيطرفندن گوندرلد ـــ فاطمھ

  .}فاطمھ) من جانب(

لتم إلى مِ {  Hasım tarafına tutuyorsunuzـــ خصم طرفنى طوتیورسڭز 

  })ودالع(طرف الخصم 

) باتجاه(ھو ینظر إلى جھة {  Şehir tarafına bakıyorــــ شھر طرفنھ باقیور

  .}المدینة

معنى عام نكرة ویعبر عن مسمى لیھ إذا كان تحذف عالمة المضاف إـــ ) 134(

وقد یأتى المضاف إلیھ في ھذه الحالة في حالة المفرد، ولكنھ یدل  :غیر محدد

  :على الجمع

الفرمانات  / فرمانات السالطین /فرمانات السلطان {: ىـــ پادشاه فرمانلر

  39.}السلطانیة

  .}فواكھ الحدائق{:  bakçe meyveleriـــ باغچھ میوه لرى

  .}ثروات الدول{:  devlet servetleriثروتلرىدولت  ـــ

  }ألبسة النساء{:  kadın elbiseleriــــ قادین البسھ لرى

بر باش آغریسنھ ویاخود بر معده فسادینھ  داخلى فساد واختالللرى ڭدولتـــ بر 

إن فساد واضطراب {: مداخالت اجنبیھ ایسھ مھلك بر قورشون یاره سیدر. زرڭب

أما التدخالت األجنبیة فھي . یشبھ ألم رأس أو فساد معدة )كل دولة( یة دولةأ

  ).134سامى، امثال، . (}جروح رصاص ممیتة

 Çocukların sevdiği meyve suyu olan portakal suyu gelişimleri içindeــــ

oldukça faydalıdır. :} إن عصیر البرتقال الذي ھو عصیر الفواكھ الذي یحبھ

  .}د إلى حد كبیر في نموھماألوالد، مفی

): بر(عدم حذف عالمة المضاف إلیھ المسبوق بعالمة التنكیر : مالحظة) 135(

وذلك إذا كان ھو المقصود في الحدیث، ویعتبر في ھذه الحالة ُمعرفا بالجنس 

  :ولیس نكرة

                                                 
39

والسلطان . }فرمانات السلطان{: یتغّیر تماما، إذ یقصد ، فإن المعنى)فرمانلرى ڭادشاھپ(ولكن لّما نقول   
  .أما في الحالة أعاله فھو غیر محدد. ھنا محدد ومعروف
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 Bu adam Tarablus’ta bir tüccarınاوغلیدر بر تاجرڭـــ بو آدم طرابلسده 

oğludur  }في طرابلس) إبن أحد التجار، معروف(ا الرجل ھو ابن تاجر ھذ{.  

پارچھ لرینى بر یره گتیرتھ رك ویرلى یرینھ  بر شیئڭـــ پارچھ لردن مركب 

نقل قطع شيء معین مركب من قطع، إلى {: قوردیره رق آیاقده طوردیرمق

  ).1094/ سامى. (}مكان میعن، ووضعھا في مكانھا المناسب، وإقامتھ

أي یدل على معنى عام : نكرةتحذف عالمة المضاف إلیھ إذا كان ـــ ) 136( 

، أما إذا كان المضاف ))بر(ولو كان غیر متبوع بعالمة التنكیر ( اولیس محدد

إلیھ معرفا، أي یدل على معنى محدد یكون ھو المقصود بعینھ في الحدیث، فإن 

  .عالمة المضاف إلیھ ال تحذف منھ

  .}ُیقبل) أي غریب كان(دعاء الغریب {: لوردعاسى مقبول او غریبـــ 

حق المعلم {:  Hoca hakkı Tanrı hakkıdırحقى تڭرى حقیدر) خوجھ( خواجھـــ 

  ).حكمة شعبیة. (}ھو حق �) أي معلم كان(

 Gülün kukusunaدیَكنِنھ تحّمل ایتملیدر) نظًرا(ـــ گولڭ قوقوُسنھ رعایًة 

nazaran dikenine tahammül etmelidir  } رعایة لرائحة الورد یجب تحمل

   .}یجب تحمل شوك الورد رعایة لرائحتھ /شوكھ 

: ـــ تحذف عالمة المضاف إلیھ من األسماء الدالة على الجماعات) 137(

فاألسماء التركیة الدالة على الشعوب والدیانات والجماعات الدینیة والسیاسیة 

فا إلیھ مجردا من عالمة والعرقیة وغیرھا، تأتي في الجمل باعتبارھا مضا

  :اإلضافة، ولیست صفة

  }أمة اإلسالم{:  İslam ümmetiــــ اسالم امتى

  }دولة اإلسالم{:  İslam devletiم دولتىـــ اسال

  }دولة العباسیین{:  Abbasi / Abbasiler devletiعباسیلر دولتى/ سى ـــ عبا

 }لقبائل العربیةا{:  Arap kabileleriــــ عرب قبیلھ لرى

  .}الدولة العثمانیة{  Osmanlı devletiـــ عثمانلي دولتي

  }األتراك العثمانیون{  osmanlı türkleriـــ عثمانلي تركلري

  }التركیة العثمانیة{  Osmanlı türkçesiـــ عثمانلي تركچھ سي

  }األمة التركیة{  Türk milletiـــ ترك مللتي

  }اللغة التركیة{  Türk lisanıــــ ترك لساني
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  .}الصلیبیة الحمالت {  Haçlı seferleriـــ خاچلي سفرلري

  .}العادات الفرنسیة{  Fransız usullarıــــ فرنسز اصوللري

  .}العالم المسیحي{ــــ خرستیانلق عالمي 

 المضاف إلیھ یكونو عند تتابع اإلضافةتحذف عالمة المضاف إلیھ ـــ ) 138(

ما ھي ھنا تتمیز السابقة نفسھا، وإن وھي الحالة :یعبر عن معنى عام غیر محدد

  :بتتابع اإلضافة

 / ثمار أشجار الحدیقة{:  Bahçe ağaçlarının yemişiشىـــ باغچھ آغاجلرینڭ یمِ 

  .40}ثمار أشجار الحدائق

 .}القرصان ھي سفینة لصوص البحر{: دریـــ قورصان دڭز ُخْیُدوُدى گمیس

  .}شكل بناء من حجر{: ـــ طاش بنا صورتى

إذ  :عند تتابع اإلضافات ألجل االختصارتحذف عالمة المضاف إلیھ ـــ  )139(

كما  ،التي تمثل المضاف إلیھ في جمیع األسماء یراد عالمة المضاف إلیھإیجوز 

أو  ، أوایرادھا في الثانيمنھا الثاني وما یلیھاألول وحذفھا في في یجوز إیرادھا 

  :وحذفھا من األول في ما یلیھ

  .}السلطان) أومر(أحد فرمانات {: فرمانلرینڭ برى) دشاھڭپا(ـــ پادشاه 

 Kitap (kitabın) kağıtlarının adedi كاغدلرینڭ عددى) كتابڭ(ــــ كتاب 

(sayısı)  :}80/األنسي( }عدد أوراق الكتاب(  

أحد مدافع {: Kale (Kalenin) toplarının biriطوپلرینڭ برى) قلعھ نڭ(ــــ قلعھ 

  }القلعة

ھاء ھذا تاحتمال إن{: احتمالى ضعیفدر )بیتمسى( سینڭبیتمَ ون ڭ بوگـــ بو ایش

  .}العمل الیوم ضعیف

 اوغلى) دایسنڭ /داییسنڭ ) (دایسى(داییسى ) انشتھ سنڭ(ـــ پاشانڭ انشتھ سى 

Paşanın eniştesi (eniştesinin) dayısı (dayısının) oğlu :} ابن خال صھر

  }الباشا

                                                 
40

، )ثمار أشجار الحدیقة(، فإن المعنى یتغّیر تماما، إذ ُیقصد )یِمشى ڭآغاجلرین ڭھ نچباغ( :ولكن لما نقول  
  .والحدیقة ھنا محددة ومعروفة
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  Paşanın eniştesinin dayısının oğlu اوغلى  پاشانڭ انشتھ سنڭ داییسنڭ =

  Paşanın eniştesi dayısının oğlu پاشانڭ انشتھ سى داییسنڭ اوغلى= 

  Paşanın eniştesinin dayısı oğlu اوغلىداییسى  انشتھ سنڭپاشانڭ = 

   Paşanın eniştesi dayısı oğlu پاشانڭ انشتھ سى داییسى اوغلى= 

اكابرڭ بریسى =  ذڭ بریسیلھ ایتدیگى محاوره درتلمی 41بریسینڭ ـــ اكابرڭ

محاورة أجراھا أحد األكابر مع أحد {: تلمیذڭ بریسیلھ ایتدیگى محاوره در

  .}التالمیذ

عدم تكرار عالمة المضاف عندما یضاف مرة ثانیة في  ):أ(مالحظة ) 140(

اف مرة أخرى إلى مضاف إلیھ، فال تتكرر ضضیف المأإذا  :اإلضافة المركبة

  :كما ھو بعالمة واحدة یھ عالمة المضاف، وإنما یبقى علیھف

  .}علبة قھوة الجار{  Komşunun kahve kutusuــ قومشونڭ قھوه قوطوسي

معلم تاریخ {  Medresenin tarih hocasıــ مدرسھ نڭ تاریخ خوجھ سي

  .}المدرسة

  .}حلقة باب الغرفة{  odanın kapı halkasıــ اوطھ نڭ قپو حلقھ سي

قائد انكشاریة {  İstanbul’un yeniçeri ağasıستانبولڭ یڭیچري آغاسيــ ا

  .}استانبول

  ): başباش(تكرار عالمة المضاف مع كلمة ): ب(مالحظة ـــ ) 141(

، وأكثر ما تصادف في الرتب )باش(ھناك تراكیب لغویة تستخدم فیھا كلمة 

في تلك )  başباش(فتأتي كلمة . العسكریة والوظائف وبعض المفاھیم الخاصة

، وعندما تأتى تلك التراكیب مضاف إلى مضاف başı (42باشى(التراكیب مضافا 

محتویة على ) باش(عالمة المضاف تتكرر فیھا مرة ثانیة، وتأتي كلمة  لیھ، فإنإ

  ): başısıباشیسى: (عالمتین للمضاف كما یأتى

                                                 
41

  .التي أتت بعده )ایتدیگى(الماضي  الفعل صلةلھذا فاعل   
42

قائد {: odabaşıأوطھ باشي ،}قائد األلف{: binbaşıبیڭباشي، }قائد المائة{: yüzbaşı یوزباشي: مثل  
ییل ، }رئیس العمال/  رئیس العمل{: iş başı ایش باشي ،}رئیس المطبخ{: aşçı başı آشجي باشي، }الغرفة
  .}بدایة الشھر/  س الشھرأر{: ay başı آي باشي، }رأس السنة{: yılbaşı باشي
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  .}یلققائد المائة في الف{  Bölüğün yüzbaşısıـــ ُبلُوُكڭ یوزباشیسي

المكلف بأمور  /قائد الغرفة في الخان{ Hanın oda başısıـــ خانڭ اوطھ باشیسي

  .}الخان

  .}رئیس عمال الشركة{  Şirketin iş başısıـــ شركتڭ ایش باشیسي

  .}رأس سنة اإلفرنج{  Frenklerin yıl başısıـــ فرنكلرڭ ییل باشیسي

  .}شھر رمضان) أول( رأس{  Ramazanın ay başısıـــ رمضانڭ آي باشیسي

. }قائد البوابین في القصر السلطاني{: قپوجى باشیسى ءِ ـــ دركاه عالى

  ).946/كیلكیان(

اوده باشیسى  ــــ یڭیچریان طائفھ سى بر جرم ایلسھ كھ باعث تعزیر اولھ، اوالَ 

طائفة االنكشاریة جریمة  )واحد من من(إذا ارتكب { :چورباجیسنھ عرض ایدر

. }التابع إلیھعلى جورباجي باشي  ، فیعرض أوالهببا لتعزیرفإن ذلك یكون س

 )76ـ  75/ایوبى أفندي(

للتعبیر عن صیغة  ،المضافالصفة في حالة  عمالاست): ت(مالحظة ): 142( 

وقد تأتي الصفة في ھذه الحالة مرفقة بالموصوف الذي یكون . اسم التفضیل

إلیھ  لصیغة تحویل المضافھذه ا ویمكن في: مضافا، فنلحقھ ھو عالمة اإلضافة

).  arasındaآراسنده،  içinde ایچینده(مرفقا مع كلمة  يأو یأت إلى مفعول منھ،

  :ویمكن أن یكون مركبا من صفة وموصوف ،على حالھفیبقى المضاف  أما

محمد چوجقلردن  / در محمدبیو�ي چوجقلرڭ /  ي�بیومحمد چوجقلرڭ  ــــ

   Mehmet çocukların büyüğü /Mehmet çocuklardan büyüğü بیوكي

  .}ھو أكبر األوالد /  األوالد بین كبراألھو / األوالد  كبیرمحمد ھو {

 یریلِ ایولك ایلھ آڭِ  بیو�ىاڭ ) ناملر آراسنده / ناملر ایچینده /  ناملردن(نامڭ  ــــ 

Namın (namlardan / namlar içinde / namlar arasında) büyüğü iyilik ile 

anılır: }یعرف ) بین األسماء(أكبر اسم /  یعرف باإلحسان سماءاأل أكبر

  }باإلحسان

الفضیلة ھي أحسن واحدة {: رممدوحید ڭا ڭـــ فضیلت انسانھ یاقیشیر صفتلر

  ). 828/سامي. (}من صفات المدح التي تناسب اإلنسان

أقوى خمسة وثالثین جیشا بین جیوش {: Dünyanın en güçlü 35 ordusuــــ 

  }لمالعا
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Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip 20 ülkesi :} العشرون دولة من

  }دول العالم صاحبة أقوى اقتصاد من اقتصادیات العالم

Dünyanın en güçlü ordularına sahip ülkeler :} الدول صاحبة أقوى جیوش

  .}الدول صاحبة أقوى الجیوش بین جیوش العالم/ العالم

Dünyanın en güçlü devleti en büyük nükleer güç sahibi rusyadır :

أقوى دولة من دول / أقوى دولة تملك أكبر قوة نوویة في العالم ھي روسیا {

  .}العالم تملك أكبر قوة نوویة بین من یملك ذلك في العالم ھي روسیا

أھم الدول بین / األھم بین الدول {: Devletler içinde en önemlileriــــ 

  }الدول

 Bir askeri güce sahip bulunan bu ülke büyük devletler arasında en  ـــ

hızlı büyüyeni olacaktır. :} ھذه الدولة التى تملك ھذه القوة العسكریة، ستصبح

  }بین الدول) التى تكبر/ التي تنو(أسرع الدول التي تسیر في طریق التقدم 

التبعیض، ویأتي في ھذه  للتعبیر عن المضافاستخدام ): ث(مالحظة ): 143(

  :مع كلمات تعبر عن العدد أوالحجم، أو مع المفعول منھ الحالة

  .}أحدھم{:  birisiـــ بریسي

  .}بعضھم{:  bazılarıـــ بعضیلري

  }؟من منھم{:  kimleriـــ كیملرى

  }خمسة منھم{:  beşiـــ بشى

  }؟ي واحد منھمأ{:  hangileriقنغیلرى/ ھانگیلرى ـــ 

ثالثة من {  Atlardan üçü = Atların üçüآتلرڭ اوچي = ن اوچي ــــ آتلرد

  }األحصنة

ثالثة منھا قدیمة وثالثة {:  Üçü eski üçü yeniیڭى ىاسكى اوچ ـــ اوچى

  }جدیدة

الجدیدة المنال ما ھي  {:  Yeni evler hangileridirھانگیلریدر لروْ ـــ یڭى ا

  }منھا

األولى {:  Birincisi yeni ikincisi eskidirـــ برنجیسى یڭى ایكنجیسى اسكیدر

  .}قدیمة جدیدة، والثانیة منھا
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ـــ فكر ایلھ قّوت یاخود حق ایلھ جبر بیننده وقوع بوالن منازعھ لرده دائما ابتدا 

في المنازعات التي {: لیرگغالب  برنجیسىقزانیرسھ ده، عاقبت  ایكنجیسى

الثاني ھو الذي ینتصر دائما  أنفمع تحدث بین الفكر والقوة أو بین الحق والظلم، 

  ).501سامي، امثال، . (}األول ھو الذي یتغلب في النھایة إال أنفي البدایة، 

چوق صڭره  وبر طاقملرىاثناى فتحده  بر قسمى) آرناؤدلردن( ــــ آرناؤدلرڭ

أثناء ) قسم من األلبان غیروا دینھم رجعوا عن دینھم إلى اإلسالم{: دونمشلردر

  }آخر بعد الفتح بمدة طویلةالفتح، وقسم 

:   Bazıları çalışkanlar bazıları değilدگل بعضیلرىچالیشقانلر،  بعضیلرىـــ 

  .}بعضھم مجتھدون وبعضھم لیسوا مجتھدین{

 Endonezya'da 5'i (beşi) yabancı 6 hükümlü, uyuşturucu satmaktan ـــــ

idam edildi  :}خمسة منھم أجانب، بسبب  اء،نأُعدم في أندونیسا ستة من السج

  .}بیع المخدرات

  )تابع( اإلضافة التركیة 

  Eksiz (taksız) tamlamaاإلضافة المجردة: )ت(

اإلضافة المجردة ھي التي ُیجّرد فیھا المضاف إلیھ : ـــ تعریف) م 143(

  :وفیما یلي الحاالت التي یتم فیھا ذلك التجرید. والمضاف معا من عالمة اإلضافة

 ویقصد بذلك أن یفید :ن مادة صنع المضافبیِّ لمضاف إلیھ یُ إذا كان ا ـ ـ) 144( 

ھذه الحالة صفة، والمضاف  ویعتبر المضاف إلیھ في). ُصنع من: (عنىم

  :موصوفا

صحون مصنوعة من  / صحون الفضة {: Gümüş tepsilerـــ گموش تبسیلر 

  .}فضیةالفضة ـــ صحون 

مصنوعة من الحجر جسور  /ور الحجر سج{:  Taş köprülerـــ طاش كوپریلر 

  .}حجریةجسور  /

  .}حدیدیةید   /مصنوعة من الحدیدید  /ید الحدید {:   Demir elـــ دمیر ال

 /مصنوعة من النحاس مدافع  /مدافع النحاس {  bakır toplarـــ باقر طوپلر

  }نحاسیةمدافع 
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 Allah gümüş kapıyı kaparsaـــ هللا گموش قپویى قاپارسھ آلتون قپویى آچار

altın kapıyı açar  :} یفتح باب الذھب ھیغلق هللا باب الفضة فإن) عندما(لو{.  

السكین (سكین الذھب {:  Altın bıcak eli kesmezـــ آلتون بجاق الى كسمز

  ).حكمة شعبیة. (}ال یقطع الید) المصنوع من الذھب

 الكلمة الطیبة{:  Güzel söz demir kapıyı açarـــ گوزل سوز دمیر قپویى آچار

  ).حكمة شعبیة(.})الباب المصنوع من الحدید(تفتح باب الحدید 

ألفاظ مركبة من وھي : ) مفاھیم ومصطلحات: (األلفاظ المركبةـــ في  )145(

وما أو مصطلحا یدل على معنى محدد یرتبط في حاالت كثیرة مفھ كلمتین تشكالن

ل تلك األلفاظ المركبة من مضاف وتتشك. ل على وظیفة من الوظائفبمكان، وید

إلیھ، ویكون كلمة تركیة أو عربیة؛ ومضاف، ویكون في العادة كلمة فارسیة، 

  ):دار(بمعنى ) haneخانھ (ومن ذلك كلمة 

  .}معمل الخیاطة المخصص للجیش /دار الخیاطة {:  dikimhaneیمخانھ ــــ دیكِ 

  .}مستشفى /دار المرضى{: Bimarhaneـــ بیمار خانھ 

  .}دار المرضى ـ مسنشفى{:  hastahaneـــ خستھ خانھ

  .}مكتبة/ دار الكتب {: Kütüphaneكتاب خانھ  /ـــ ُكتب خانھ  كتبخانھ 

معمل  /مخزن البارود  /دار البارود {: Baruthane: باروتخانھ / ـــ بارود خانھ

  .}البارود

  .}مصنع /ورشة  /دار العمل {:  karhaneـــ كارخانھ

  .}مصنع المدافع /دار المدفعیة {:   Tophane:نھـــ طوپخا

عبیر عن تعبیر یستخدم في الخطاب للت  /دار العبد{  bendehaneـــ بنده خانھ

  .}منزلي المتواضع: التواضع عند القول

  .}بزیارتكم ني وشرف/ تفضلوا بزیارتي {: ــــ فقیرخانھ یھ تشریف بیورڭز

تعبیر : دار السعادة والكرم والشرف{ : devlethaneدولتخانھ/  ـــ دولت خانھ

  .}داركم، منزلكم : بمعنى /یستخدم إلبداء االحترام تجاه الغیر

  }أتمنى أن أتشرف بزیارتكم{: ــــ دولتخانھ یھ تشرف اولورم ان شاء هللا

  .}مرحاض /دار األدب {: edephane ادبخانھ/  ـــ أدب خانھ

مخزن حفظ العشب  /ار العشب د{: otlukhane اوتلقخانھ/  ـــ اوتلق خانھ

  .}المخصص للحیوانات
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  .}منزل ساحلي{: sahilhaneـــ ساحلخانھ 

  .}ةسیكن /دار األصنام {:  puthaneُبتخانھ /ـــ ُپتخانھ 

  . }الجذامدار مرضى {:  miskinhaneـــ مسكینخانھ

ــ في حالة وحدة الكیل مع المكیل، والوزن مع الموزون، والظرف مع  )146(

  ):حتواءالمكاییل والموازین واال صیغة: (وفلمظرا

  .}كیلة شعیر{:  bir kile arpaــ بر كیلھ آرپھ

 .}ثالث كیالت من القمح{:  üç kile buğdayـــ اوچ كیلھ بوغداى

  .}حزمتان من الزھور{:  iki deste çiçekـــ ایكي َدْستھ چیچك

من زیت  خمس أواق{:  beş okka zeytin yağıـــ بش اوقھ زیتون یاغى

  .}الزیتون

  }كیلو جبن{:  bir kilo peynirـــ بر كیلو پینیر

  }أربعة أرطال أرز{:  dört  batşan pirinçپِِرْنج )باتمان( ـــ دورت َبْطمان

  }كوب ماء{:  Bir bardak su ـــ بر بارداق صو

  }ثالث جرات سمن{:  üç testi yağ ـــ اوچ دستى یاغ

  }من القروشات 500بلغ یساوى م{:  kise akça آقچھـــ كیسھ 

  :43مع األلقاب اإلداریة والعسكریة والعلمیة واألدبیة ـــ) 147(

  }السید عمر{:  Ömer Efendiـــ عمر أفندى

  }االغا أحمد{:  Ahmet Ağaـــ احمد آغا

  }الباشا إسماعیل{: İsmail Paşa ـــ اسماعیل پاشا

  }السید كمال{:  Kamel Beyـــ كمال بك

 }الشیخ علي{:  Ali Hocaوجھــــ على خ

  }السلطانة عائشة{:  Aişe Sültanـــ عائشة سلطان

  }السیدة زینب{:   zeynep hanımـــ زینب خانم

                                                 
43

، فیأتى في حالة المضاف، وتلحقھ العالمة الخاصة )حضرت، وحضرتلر(یستثنى من ھذه األلقاب لقب   
  ).132راجع الفقرة رقم . (بذلك كما وضح في قاعدة سابقة من ھذا الفصل
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  }السیدة الوالدة{:  Valide Hanımــــ والده خانم

  اإلضافة الفارسیة: انیثا

كان العثمانیون یستخدمون إلى جانب اإلضافة التركیة اإلضافة  :تعریف) 148(

الفارسیة، وبشكل خاص في الجمل المشكلة من األلفاظ الفارسیة والعربیة، أي بین 

ویكون المضاف . كلمتین فارسیتین أو عربیتین، أو واحدة عربیة وأخرى فارسیة

ویصاغ المضاف بكسر  .)كما في العربیة(عن المضاف إلیھ في ھذه الحالة مقدما 

مكسورة إذا كان آخره ) ىِ (یاء آخره فقط إذا كان حرفا صحیحا، وبإضافة حرف 

مكسورة تكتب فوق آخره إذا كان ھاء دالة على ) ء(الفا أو واوا، وبإضافة ھمزة 

في  أما المضاف إلیھ فال عالمة لھ، ویبقى كما ھو. الفتح، أو یاء دالة على الكسر

ویمكن أن یكون المضاف إلیھ اسما، كما یمكن أن  .، إما ساكنا أو متحركااألصل

إضافة اسم  األنھ ،"إضافة المیة"وإذا كان اسما فإن اإلضافة تسمى  .فةیكون ص

إضافة "ھذه الحالة تسمى وإذا كان المضاف إلیھ صفة، فإن اإلضافة في  السم،

تعبیر آخر ھي صفة ب، وألن المضاف إلیھ ُیبین لنا حالة أو صفة المضاف، "بیانیة

لعثمانیة بشكل الفت، وكانت ھذه اإلضافة مستخدمة في التركیة ا .وموصوف

بسبب طبیعة التركیة العثمانیة المائلة إلى التفاعل مع اللغات األخرى، وبشكل 

أما في التركیة الحدیثة فإنھا صارت منحصرة كثیرا، . خاص الفارسیة والعربیة

  :وفیما یلى شرح ألنواعھا. وال توجد إال في تعابیر قلیلة

ل منھما مضاف، بین اسمین، األو وتكون مركبة :ـــ اإلضافة الالمیة )149(

أي (وإذا كان المضاف إلیھ اسما عربیا فیأتى غیر معرف . والثاني مضاف إلیھ

  ):نكرة

  :آخره حرف صحیح المضافـــ ) 150(

  })البالط العثماني، وكذلك العاصمة إستانبول(باب السعادة {: ِر سعادتْ ـــ دَ 

والباب األول  / في قصر السلطانالباب الثاني (: باب السعادة{: ـــ باب سعادتْ 

  .}باِب ھمایون: یسمى

  .}الخط الحدیدي بین إستانبول وأدرنھ{: روفَ دُ منْ لھ ادرنھ اره سنده شُ سعادتْ ـــ درِ 

  }جزائر الغرب{: ـــ جزایِر غربْ 
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  .}سلطان السالطین{: ـــ سلطاِن سالطینْ 

  .})بحر ایجھ وھي جزر(المتوسط  األبیض جزر البحر{: ـــ جزایِر بحِر سفیدْ 

  .}منزل الصدیق{:  ـــ منزِل دوستْ 

  .}شؤون السلطنة{: ـــ اموٍر سلطنتْ 

  }حاكم ِمصر{: ـــ َفْرَماْنِدِه مصرْ 

  .}سلطان العثمانیین{: عثمانْ  ـــ پادیشاِه آلِ 

  .})وھو قائد األسطول العثماني(أمیر البحر {: ـــ قبطاِن دْریا

 /السیف) نصل(ُبديء مد لسان {: بیورلدي ـــ ُزَباِن ِشْمِشیر اطالھ سنھ شروع

  .})الحربظھرت عالمات  أي( / ُبديء استخدام السیف

  :فلآخره أالمضاف ـــ ) 151(

  .}األطلسى المحیط /بحر المحیط {: ـــ دریاِى محیطْ 

  .}إفناء العمر{: ْمرـــ افناِى عُ 

  .}قضاء الحاجة{: ـــ قضاِى حاجتْ 

  .}لعمر والسلطنةبقاء ا{: ـــ بقاِى عمْر وشوكتْ 

  :آخره واو المضافـــ ) 152(

  .}جیش الدولة العثمانیة{: وِى دولِت علیھوردُ ـــ اُ 

  .}وجھ األرض ـــ  سطح األرض{: ینْ مِ وِى زَ ـــ رُ 

  .}رائحة األمل{: یدْ وِى اُمِ ـــ بُ 

  :آخره ھاء دالة على الفتح المضافـــ ) 153(

  .}بیت هللا{: خوداىْ  ءِ ھـــ خان

  .}إطالة اللسان{: ُزبانْ  ءِ ـــ اطالھ

  .}دار الحبیب{ یارْ  ءِ ـــ خانھ

  :آخره یاء المضافـــ ) 154(

  }بعد الطریق{ راهْ  ءِ ـــ دورى

  .}ضیق الوقت{ وقتْ  ءِ ـــ تنگى

یمكن أن تأتى ھذه اإلضافة مركبة من مضاف یكون في : مالحظةـــ ) 155(

لـِ، ( لى حرف جرزم، ویحتاج فعلھ إكل اسم فاعل عربي مشتق من فعل الش
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ثم ) ه، یھ(عالمة المفعول إلیھ في اللغة التركیة  ھو في العادةو ،)على، عن

  :یقوم مقام اسم مجروریأتى بعده مضاف إلیھ 

  }مستحق للشرح /لبیان الئق ل{: )موافق( الئق بیانھ= ئِق بیان ـــ ال

  .}للطبع موافق{: ھ موافقطبعَ = ـــ موافِق طبع 

  .}قادر على المباحثة{: مباحثھ یھ قادر =ـــ قادِر مباحثھ 

بو مقولھ دوشواركیر حصارى تسخیر قصدیلھ سپاه اسالمى اتالف الیق  ــــ

بالدولة أن تضحي بالجیش اإلسالمي  لیس الئقا{: د�لدر) دولتھ الیق(دولت 

  ).1/17/بیانشي( .}القلعة الصعبة تلكمثل بھدف االستیالء على 

وھي مركبة من اسم مكسور ھو المضاف، وصفة : البیانیة ـــ اإلضافة )156(

وإذا كان . ویعنى ذلك أنھا موصوف تتبعھ صفة تأتى بعده ھي المضاف إلیھ،

  :الموصوف والصفة كلمتین عربیتین فإنھما یأتیان غیر معرفتین

  :حرف صحیح آخر المضافـــ ) 157( 

  .}القرآن الكریم{:  ـــ قرآِن كریم

  .}لشریفالمصحف ا{: ـــ مصحِف شریف

  .})الدولة العثمانیة(الدولة العلیة، {:  ـــ دولِت علیھ

  .})فرمان(الخط الشریف {:  ـــ خطِّ شریف

  .})فرمان(الخط الھمایوني {: ـــ خط ھمایون

السلطان السعید والخاقان الفرید {ـــ سلطاِن سعید خاقاِن فرید سلطاْن عبد العزیز 

  .}السلطان عبد العزیز

  .}أمر مستجاب من الجمیع /أمر یستجیب لھ العالم {مطاع  ـــ فرماِن جھانْ 

  .})الدولة العثمانیة(السلطنة السنیة {:  ـــ سلطنِت سنِّیة

  .})مقر إقامة الصدر األعظم: (الباب العالي{: ـــ باب عالي

  .}الرایة السلطانیة{: ـــ َعَلِم ھمایوِن خاقاني

ول في قصر السلطان ـــ والباب الباب األ: الباب السلطاني{: ـــ باب ھمایون

  .}باب سعادت: الثاني یسمى

ــــ وصالة نامعدوْد وسالِم غیِر محدوْد صاحِب مقاِم محموْد اوالن فخِر انبیا 

م غیر محدود على حضرة وصالة غیر معدودة وسال{: وسنِد اصفیا حضرتلرینھ

  ).295/قواعد/ردھاوس. (}فخر األنبیاء وسند األصفیاء
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  :ر المضاف حرف واوآخـــ ) 158(

  .}الجیش السلطاني ـــ الجیش العثماني{: ـــ اوردوِى ھمایون

  :آخر المضاف حرف ألفـــ ) 159(

  .}األمعاء الغلیظة{: ـــ امعاِى غلیظھ

  .}اآلغا المشار إلیھ{: ـــ آغاِى مشار الیھ

  }إلیھ) المشار(الباشا الموَمى {: ـــ پاشاِى موَمى إلیھ

  :اف ھاء دالة على الفتحآخر المضـــ ) 160(

  .}الروضة المطھرة{: مطھره ءـــ روضھ

  .}كتاب سلطاني / رسالة سلطانیة{: ھمایونِء ـــ نامھ

تعبیر یطلق على المعاھدات التي كانت تعقدھا الدولة {ھمایون  ءِ نامھ ـــ عھد

  .}العثمانیة مع دول أوروبا

  .}ابن السلطان{: شاھانھ ءِ ـــ زاده

  .}طبقة الصبة{ :صلبھ ءـــ طبقھ

  }زاویة القائمة{قائمھ  ءـــ زاویھ

  }مكسورةھمزة {مكسوره  ءـــ ھمزه

جمیع رعایا وكل سكان مدینة {: جزایر ءِ برایايِ مدینھ ءِ رعایايِ وعامھ ءِ كافھ

  .}رسالة سكان مدینة الجزائر( }الجزائر

یازلمش نظردن  ءِ ــــ انكلیزجھ ده عثمانلیلق عالمنھ دائر تمامیلھ عثمانلى نقطھ

. }أول كتاب كتب عن الدولة العثمانیة بوجھة نظر عثمانیھ تامة{: ایلك اثردر

  ).1/شركس(

فیھا المضاف على  یبقى وھي التي: ــــ اإلضافة الفارسیة المقطوعة) 161(

ة أسماء وتستخدم عادة في صیاغ .أو متحركا ساكناكما ھو في األصل، حالھ، أي 

َسْر، باش،   :المشتقة بواسطة بعض الكلمات كریةوالعس الوظائف والرتب اإلداریة

   :نامھ، خواجھ

    }رئیس الجماعة{ :ـــ سْر خیل 

  }قائد الجیش{ :ْر عسكرـــ سَ 

  .})لاألو(الذي یأتي في المقدمة { :ْر آمدـــ سَ 

  }السلطان أطباءرئیس {: حضرت شھریاريْر طبیب ـــ سَ 
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  .}كبیر الصلحاء{ :لحاْر صُ ـــ سَ 

  .}عنوان رسالة{: ْر نامھــ سَ 

  }رئیس تحریر في جریدة{: ْر محررــ سَ 

  }رئیس الخدم{: ْر خدمھــ سَ 

رئیبس كتاب {: ْر كاتبي ما بین ھمایون سَ  /ْر كاتب حضرِت شھریاري ـ سَ 

  }السلطان

  .}أعلى الجدرا /نھایة الجدار {: ــ سْر دیوار

  .}الدفتردار الكبیر /الدفتردار األول {: دفتردار ــ باشْ 

  .}كبیر الُكّتاب /الكاتب األول {: كاتب ـ باشْ ـ

  .}كبیر الجاوشیة{: چاُوش ــ باشْ 

  }رئیس الحریم{: ــ خواجھ سرا

المضاف  تقلب اإلضافة، أي یأتي وفیھا :ــــ اإلضافة الفارسیة المقلوبة) 162(

كما مضاف كما في اللغة التركیة، مع بقاء كل منھما على حالھ إلیھ مقدما عن ال

في ھذه إلیھ والمضاف  لمضافویكون ا. )أو متحركا أي ساكنا(األصل  ھو في

في شكل كلمة واحدة، ویمكن أن یكتبا متصلین إذا كان آخر المضاف إلیھ  الحالة

، وھذا التركیب اإلضافي الفارسي كثیر االستخدام في اللغة التركیة. حرف اتصال

  :ةوخصوصا في التعابیر االصطالحی

  :)رسالة/ كتاب (، بمعنى )نامھ(مع كلمة الفارسیة المقلوبة اإلضافة ـــ ) 163(

رسالة تتضمن أمرا بالقیام بعمل  /أمر مكتوب {): أمر ءِ نامھ: أصلھا( :ـــ اِمْرنامھ

  .}معین

رسالة تتضمن بیانات  /بیان مكتوب {): بیان ءِ نامھ: أصلھا( :ـــ بیاننامھ

  }وتوضیحات

  .}دستور /سجل قوانین /نون كتاب قا{: قانون نامھ /ــ قانوننامھ 

  .}إشھاد /شھادة {: نامھــ شھادت

قائد السفینة الذي {: چون شھادتنامھ یى حائز قپودانیـــ اوزون سفر اجراسى ا

  ).946/كیلیكبان. (}یحوز الرخصة من أجل القیام بسفر طویل

  }كتاب یتضمن تاریخ السالطین /كتاب سلطاني{: شھ زاده / ـــ شاه زاده

  .}كتاب أو وثیقة تتضمن نصا یتعلق بمعاھدة /معاھدة مكتوبة {نامھ ـــ عھدْ 
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  .}نص یتصمن معاھدة صلح أو سالم/  صلح مكتوب {صلْحنامھ / صلح نامھ ـــ 

  :)دار(بمعنى ) خانھ(مع كلمة اإلضافة الفارسیة المقلوبة ـــ ) 164(

  .}دار المدفعیة{): طوب ءِ خانھ: أصلھا: (ــ طوْپخانھ

  .}دار الكاغط، دار صناعة أو تخزین الورق{: ھـــ كاغْطخان

  .}مرحاض /درا األدب {: ادبخانھ/  ـــ أدب خانھ

  .}مكتبة{: كتابخانھ/ ـــ كتبخانھ 

وجمعھا  ،)ابن(بمعنى  ،)زاده(مع كلمة اإلضافة الفارسیة المقلوبة ـــ ) 165(

  :)زاَدگان(

  .}ابن السلطان{) شاه ءِ زاده: أصلھا(ــ شْھزاده ـ

  .}ابن حالل/  ولد حالل{: الل زادهح ـــ

  .}ابن زنا/  ولد حرام{: حرام زاده ـــ

  .}ابن طاش كبرى{: 44ـــ طاش كبرى زاده

  .}ابن رجل{: ـــ مردم زاده

  .}ناس ابن/ ابن اصیل {: ـــ كیشى زاده

  .}شیخابن {: ــــ شیخ زاده

  .}أوالد الرجال{: ـــــ آدم زاَدگان

  :مع كلمات أخرىالمقلوبة  اإلضافة الفارسیةـــ ) 166(

  .}بالد المغرب{ :ـــ مغرب زمین

  .}قطعة خبز{ :ـــ ناْن پاره

  .}سلطان السالطین{ :ـــ شاِھْنشاه

  .}مبعوث /سیار/ رسول  / حامل الرسالة{: ــ نامھ َرسْ ـ

  .}الُمنِجد /الذي  یرسل المدد {: مَدْد َرسْ  ـــ

  اإلضافة العربیة: اثالث

                                                 
44

الشقائق النعمانیة في علماء : ن مؤلفاتھ، وم)م 1561 -  1495/ ھـ  968 : (واحد من علماء الدولة العثمانیة  
  .الدولة العثمانیة، والرسالة الجامعة لوصف العلوم النمافعة
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ى جانب اإلضافة التركیة واإلضافة الفارسیة فإن العثمانیین إل :ـــ تعریف) 167(

كانوا یستخدمون اإلضافة العربیة أیضا، وذلك في الجمل المركبة من الكلمات 

ومن خصائصھا أن  .ل حیزا معتبرا في قاموسھم اللغويالعربیة التي كانت تشغ

  :كما في اللغة العربیة یأتى المضاف نكرة، والمضاف إلیھ معرفة

  .ـ بیُت هللاــ

  .ـــ داُر اإلسالم

  .ـــ داُر الحرب

  .ـــ داُر السلطنة

  .ـــ دار الخالفة

  .}معمل التجارب{: ـــ دار االستحضارات

  .ـــ دار األمان

  }الجنة{: ـــ دار السالم

  .}دار األیتام{: ـــ دار الشفقة

  }جامعة/ كلیة {: ـــ دار الفنون

  }مینمدرسة تكوین المعل{: ـــ دارالمعلمین

  .ـــ سلطاُن البرین والبحرین

  ـــ خاقان البرین والبحرین

  الدائرهـــ محیط 

  ـــ شیخ اإلسالم

  .}مضیق باب المندب في البحر األحمر / باب المندب{: ـــ باُب المندب

سبتھ (ِستھ : ھو نفسھ /مضیق جبل طارق: باب األسواق{: ـــ باُب األسواق

Ceuta(  جبلتره بوغازي /بوغازي{. )1/292/بیانشي.(  

، 314، قاموس، ، ردھاوس256/سامى( }مضیق جبل طارق{: 45ــــ باب الزقاق

1010(  

                                                 
45

، وھو سھو مطبعي بسبب نطق )بذال معجمة بدال من زاي معجمة. (باب الذقاق): 256/سامى(كتب في   
  .الذال زایا عند األتراك
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  .}جناح الحریم السلطاني{: ـــ باب السعادة الشریفة

  }أغا الحریم/ فة ریأغا باب السعادة الش{: یفة آغاسىرب السعاده الشــــ با

  }جبل لبنان{: جبل لبنانـــ 

إلیھ ملحقا ادف أضافات عربیة یأتي فیھا المضاف یمكن أن تص ـــ) م 167(

  :، ویبدو أنھا  للتخفیف في النطق ولیس لإلضافة)ى(بعالمة اإلضافة 

  ).956/سامى( }في عھد السلطان سلیم خان{: خانیدهعهد سلطان سلیم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الرابع الفصل

  i hali / belirtme durumu   بھالمفعول 

   صیاغتة :أوال

إذا كان آخر الكلمة في التركیة العثمانیة  المفعول بھ یصاغ :عالمتھــ  )168(

إلى آخر الكلمة، ) ى(بزیادة الحرف الیاء ) حرفا صحیحا /صامتا(حرفا ساكنا 

دلیال على كسره أو ضمھ بحركة ثقیلة أو خفیفة حسب قاعدة التجانس الصوتي 

، أما إذا كان آخر الكلمة حرفا متحركا )ı, i, u, ü: (ما یتضح في التركیة الحدیثةك

فإنھ یؤتى بعده بیاء للوقایة، وبعدھا بعالمة المفعول بھ كما ) حرف علة /صوتیا(

حسب قاعدة في التركیة الحدیثة  )yı, yi, yu, yü(و، في العثمانیة )یى: (یأتي

  .التجانس الصوتي

  ):ساكن(ن الكلمات التي تنتھي بحرف صامت أمثلة عــ  )169(

  صیغة المفعول بھ  معناھا  الكلمة  الحركة

A آدمadam    

 bayramبایرام 

  رجل

  عید

  adamıآدمى

  bayramıبایرامى 

E   ْاوev   

  berberبربر 

  منزل

  حالق

  eviاوى

  berberiبربرى 

I  صنفsınıf   

  kışقیش 

  قسم

  شتاء

  sınıfıصنفى

  kışıقیشى 

İ  دڭیزdeniz   

   miskinمسكین

  بحر

  مجذوم/ مسكین 

  denizi دڭیزى

   miskiniمسكینى

O  اوتot   

  topطوپ 

  عشب

  مدفع

  otuاوتى

  topuطوپى 

Ö  كوىköy   

  gölگول 

  قریة

  بركة

  köyüكویى

  gölüگولى 

U  توُنسtunus   

 tutkunطوتقون 

  تونس

  عاشق

  tunusuتوُنسى

  tutkunuطوتقونى 



116 

 

Ü  لگgül   

   yüzیوز

  زھرة

  ةمائ/ وجھ

   gülüلىگ

 yüzüیوزى 

 ):حرف علة / صوتي(أمثلة عن الكلمات التي تنتھي بحرف متحرك  ــ )170(

  صیغة المفعول بھ  معناھا  الكلمة  الحركة

A  آبالabla 

  Paşaپاشاي 

  كبیرةأخت 

  حاكم/ باشا 

 ablayıآبالیى 

  Paşayıپاشایى 

E  مدرسھ medrese 

  hediyeھدیھ 

 medresyiمدرسھ یى   

  hediyeyiھدیھ یى 

I  دایىdayı  

   kapıقپى/ قپو 

  خال

  باب

   dayıyıدایى یى

   kapıyıقپى یى/ قپویى 

İ  دمیرجى demirci 

  inciاینجى 

  حداد

  لؤلؤة

 demirciyi )یىیدمیرج(دمیرجي یى 

  inciyi )ىیاینجی(اینجي یى 

o – u    قوطىkutu 

  mumcuمومجى 

  علبة

  شماع

 kutuyu قوطى یى

  mumcu مومجى یى

ö – ü  وڭللى گgönüllü 

 görgü گورگى

  متطوع

  تجربة

 gönüllüyüگڭوللى یى 

  görgüyü  گورگى یى

  

  :المفرد والجمع والملكیة في حالة االسم مع ـــ المفعول بھ )171(

وإذا كان االسم غیر . تأتي عالمة المفعول بھ دائما في آخر االسم إذا كان مجردا

، فإن عالمة االشتقاق، والملكیة، وة على الجمعمجرد ولحقتھ بعض العالمات الدال

  .المفعول بھ تأتي بعد تلك العالمات جمیعا

    }حقیبة{:   çantaچانطھ    }منزل{:  Evاْو     

  الحقیبةَ    çamtayıچانطھ یى  المنزلَ   eviاوى  مع المجرد

  الحقائبَ    çantalarıچانطھ لرى  المنازلَ    evleriاولرى  مع الجمع

  حقیبَتنا   çantamızıچانطھ مزى  منزلنا   evimiziاومزى  مع الملكیة

الجمع  مع

  والملكیة

  حقائَبنا   çantalarımızıچانطھ لرمزى  منازلنا   evlerimiziاولرمزى
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  لك، لق(مع

Lık, lik (  

  الغالءَ   bahalılığıبھالیلغى  النظارةَ    göizlügüگوزل�ى

  : ـــ أمثلة تطبیقیة) 172(

ایشتمك وایكي قوالغى ایچون، گورمك  ایكي گوزىـــ حق تعالى حضرتلرى 

وایكي سوْیلمك وَیَمك ایچون،  وآِغزى ودیلِى قوْقَلمق ایچون، وُبُروُنىایچون، 

ھنر ومعرفت  وعقل وفكرىیوریمك ایچون،  وایكي آیاغىطوتمق ایچون،  الِى

، )للرؤیة(عینین ألجل الرؤیة  )لنا(خلق هللا تعالى {: اوگرنمك ایچون یراتمشدر

، ولسانا وفما ألجل الكالم )للشم(، وأنفا ألجل الشم )للسمع(سمع وأذنین ألجل ال

، ورجلین ألجل المشي )كسللم( المسك، ویدین ألجل )م واألكلللكال(واألكل 

  .})لتعلم العلوم(، وعقال وفكرا ألجل تعلم العلوم )للمشي(

  .}فتحت الكتاب{:   Kitabı açtımـــ كتابي آچدم

  .}رأیت استانبول{:   İstanbul’u gördümـــ استانبولى گوردم

 }كتبت الرسالة{:   Mektubu yazdımـــ مكتوبي یازدم

 }أكلت التفاحة{:   Elmayı yedim)یدم(ـــ المایي ییدم 

 }أغلقت الباب{:   Kapıyı kapadımـــ قپویي قپادم

من أن أنشأ { :  ?Bu köprüyü kim inşa ettiـــ بو كوپري یي كیم انشا ایتدي؟ 

  .}لجسَر؟ھذا ا

ھو عمن {:  O, türkçeyi kimden öğrendiھ یي كیمدن أوگرندي چـــ او ترك

  .}؟تعلم اللغَة التركیةَ 

  }؟من كسر األقالم{:   kalemleri kim kestiــــ قلملري كیم كسدى

  }نحب والدنا كثیرا{:  Babamızı severizرزـــ بابامزى چوق سوَ 

 Evet efendim, ben bugünبرلمشم ون درسمي ایي ازگـــ اَوت أفندم بن بو

dersimi iyi ezberlemişim  }نعم سیدي، أنا الیوم حفظت درسي جیدا{.  

أنتم لماذا {:   Siz niçin saçınızı tıramadınızزڭزي طرامدڭچـون صاچـــ سز نی

  .}لم تمشطوا شعَركم
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 Sen bugün dersini ezberlemişـي ازبرلمش میسـڭ؟ڭون درسـگسن بو ـــ

misin?   }درَسك الیوم؟ )أنت(  ھل حفظت{.  

 عربھ یىبخت وسعادت عربسنھ بیندیره بیلیر، لكن او  انسانىـــ تصادف 

إن الصدفة {: یرروِ ناتھ ماز، ویاخود دَ ویْ ھ مقتدر اولھ میان یا یرندن اُ �سورم

یمكن أن ُتركب اإلنسان في عربة الحظ والسعادة، ولكن اإلنسان الذي ال یكون 

سیاقة تلك العربة فإما أنھ ال یستطیع أن یحركھا من مكانھا، أو أنھ قادرا على 

  ).15سامى، امثال . (}ُیقلّبھا

  :المفعول بھ مع المضافاستخدام ــ  )173(

مفرد أو  إذا كان المفعول بھ مضافا إلى اسم قبلھ أو إلى ضمیر شخصي غائب 

 ,ı, i, uي، سي(ضافة ، ویعني ذلك أنھ ینتھي بعالمة اإل) o, onlarأو، أونلر( جمع

ü; sı, si, su, sü ( فإن نونا ،)نn  ( تضاف إلیھ لتفصل بین عالمة اإلضافة

بعد ) ني(فتصبح عالمة المفعول بھ في العثمانیة بشكل . وعالمة المفعول بھ

حرف (بعد حرف صوتي ) سني(بعد حرف انفصال، و) یني(حرف اتصال، و

) nı, ni, nu, nü; sını, sini, sunu, sünü( :، وفي التركیة الحدیثة بشكل)علة

  :حسب قاعدة التجانس الصوتى

 عالمة المضاف

  )ى ، سى(

ı,i,u,ü,  

sı,si,su,sü 

  الكلمة في حالة المفعول بھ  معناھا  الكلمة في حالة المضاف

I قلیجىkılıcı   

   bıçaklarıبچاقلرى

  سیفھ

  سكینھم

   kılıcınıقلیجنى

   bıçaklarınıبچاقلرنى

İ  یوزلرىyüzleri   

   bileğiبیلَ�ى

  وجھھم

  معصمھ

   yüzleriniنىییوزلر

   bileğiniبیلَ�نى

U  بویىboyu   

  koluقولى

  قامتھ

  ذراعھ

   boyunuبوینى

  kolnuuقولنى

Ü  یوزىyüzü   

   gülüگلى

  وجھھ

  زھرتھ

   yüzünüنىییوز

   gülünüگلنى



119 

 

Sı  چانطھ سىçantası   

   babasıباباسى

  حقیبتھ

  والده

   çantasınıچانطھ سنى

   babasınıاباسنىب

Si  آننھ سىannesi   

   hemşiresiھمشیره سى

  والدتھ

  أختھ

   annesiniآننھ سنى

   hemşiresiniھمشیره سنى

Su  قوطیسى kutusu 

  duygusu طویغوسى

 علبتھ

  إحساسھ

  kutusunuقوطیسنى

   duygusunuطویغوسنى

Sü   سونگوسىsüngüsü  

  sürüsüسوریسى 

 َحربُتھ

  َقطیُعھ

  süngüsünüسونگوسنى 

  sürüsünüسوریسنى 

  :أمثلة تطبیقیة) 174(

چاپول ایتم�ھ دولت مخاِصمھ  دشمن گمیلرینىـــ قورصان، حرب زماننده 

القرصان ھي السفینة التي {: میدرگطرفندن مأذون اولمق اوزره چیقاریالن 

سفن العدو في ) لالستیالء على(العتراض  رسل ویرخص لھا من طرف الدولةتُ 

  ).1095/سامى( }البحر

قرأت { : Cevdet Bey’nın kitabını okudumاوقودم كتابنيڭ بگ جودتــ 

  .}جودت بككتاَب 

:  Adam olmayan adamın kadrini bilmezبیلمز قدرینىـــ آدم اولمیان آدمڭ 

  ).حكمة شعبیة. (}الرجل) قیمة(من لم یكن رجال ال یعرف قدر {

یبدو {:  Cevdet Bey’in fikrini beğenmişlerب�نمشلر فكرینيــ جودت بكڭ 

  }فكر السید جودتأنھم استحسنوا 

 Bir hırsız Fatıma’nın çantasını چالدى چانطھ سنيفاطمھ نڭ ـــ بر خیرسز 

çaldı   :}حقیبَة فاطمة{  

اإلنسان ال یرى {:   İnsan ayıplarını görmezگورمز عیبلرینىـــ انسان 

  ).حكمة شعبیة( }عیوبھ

  .}ھل تعرفون والد محمد{: لیورمیسڭزبی باباسنىـــ محمدڭ 

 Onların atlarını kime satmakیورلركیمھ صاتمق ایست لرینيآت ـــ أونلرڭ

istiyorlar?  :}ن بیع حصانھمولمن یرید{.  

ھم { : Onlar da derslerini ezberlemişlerازبرلمشلر درسلرینيـــ أونلر ده 

 .}أیضا حفظوا دروسھم
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  :46األصلى والتخفیفي لمصدراالمفعول بھ مع ــ  )175(

 Said Efendi Bahçede gezmeğiسَور ایدى گزم�يھ ده چـــ سعید افندى بغ

sever idi / severdi :}كان سعید أفندي یحب التنزه في الحدیقة{.  

  Devletden yardım görmeği umuyorumاومیورمگورمگي ـــ  دولتدن یاردم 

  .}ولةمن الد) تأتیني(أتمنى أن أرى المساعدة{

  .}تعھَّد أن یعطي لیرتین في الشھر{: تعھد ایتدي ویرمگي ــ آْیده ایكي لیره

كنا نحب أن نجتمع مساء {: ـــ مطالعھ ایچون آخشام اجتماع ایتم�ى سور ایدك

  .}للمطالعة

  .}ھل نسیت الكتابة{:  ?Yazmayı unuttun muاونوتدڭ مى یازمھ یىـــ 

  .}ھل یعرف القراءة{:   ?okumayı biliyor muبیلیور مى؟ اوقومھ یىـــ 

  :47)في الماضي والمستقبل( المفعول بھ مع الصلةــ  )176( 

 Misafir umduğunu yemez bulduğunuیر  بولدیغنيیمز  اْمُدیغنيـــ  مسافر 

yer  :}ال یأكل الضیف ما یتمناه وإنما یأكل ما یجده{.  

أعرف أنھ {:  Çalışkan olmadığını biliyorumبیلیورم  اولمدیغنيالیشقان چـــ 

  .}غیر مجتھد

قماش ال نوع من أنتم ال تعرفون أي{: سز بیلمزسڭز اولدیغنىـــ اونڭ نھ قماش 

  ).1082/سامى.  (}أنتم ال تعرفون أصلھ/  ھو

أعلم {:  BU kitabıbı okuyacağınızı bilirimبیلیرم غڭزىاوقویھ جـــ بو كتابى 

  .}ھذا الكتاب ستقرأونأنكم 

:  İstanbul’a gideceklerini duydumطویدم گیده جكلرینىستانبولھ ـــ ا

  .}إلى إستانبول )سیذھبونأنھم (ینوون الذھاب سمعت بأنھم {

  حذف عالمة المفعول بھ: ثانیا

  :)بر(ھا عالمة التنكیر لحقتمع األسماء النكرة التي ـــ ) 177(

                                                 
46

خصصین للمصدر األصلي والتخفیفي، في الجزء الم) 31(و) 28(لمزید من التفاصیل راجع الفصلین   
  .الثاني

47
  .الُمخصص لصلة الفعل الماضي، في الجزء الثاني) 49(لمزید من التفاصیل راجع الفصل   
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  .}أكلت تفاحة{ : Bir elme yedim)یدم( ییدم بر الماـــ 

 O, çarşıya gidip bir kitap satın aldıآلدي  بر كتابیدوب گارشویھ چـــ او 

  .}ھو ذھب إلى السوق واشترى كتابا{

أنت لم {   Sen bize hiç bir şey bildirmedinبیلدرمدڭبر شي  چـــ سن بزه ھی

  .}ُتْعلِمنا بأي شيء

وھي  :نت معرفةولو كا غیر المحددةالدالة على المعاني  األسماءمع  ـــ) 178(

في معظم األحیان  األسماءوتفید تلك ). بر(مجردة من عالمة التنكیر سماء الاأل

، أو مصدر، فعل ھاوسواء أتى بعد. حالة الجمع حتى وإن كانت في حالة المفرد

  :أو اسم فاعل

  .}ھم ال یشربون الدخان{:  Tütün içmezlerمزلر چای توتونـــ 

على  ال ترموا الحجارة{: Evlere taş atmayınızز ڭآتمیـ طاشاولره ـــ 

  .}المنازل

  .}أقرأ الكتب{:    Kitap okurumاوقورم كتابـــ 

 .}أحب األزھار{: Gül severimسورم لگــــ 

في الدینا جمیل  ال یوجد شيء{: یوقدر بر شيءایتمك گبى گوزل  اییلكـــ عالمده 

  . }مثل فعل الخیر

كان ھؤالء یمضون في {: یمزلردي یمكن ردي بعض زماگچـــ بونلر بر ھفتھ 

  .}بعض األحیان أسبوعا ال یتنالون طعاما

  }یقول كالما جیدا وبفصاحة{: سویلیور سوزلرـــ بر فصاحتلھ گوزل 

ھل استطعتم أن تحصلوا على أخبار {: آلھ بیلدیڭزمى خبرـــ طوغرى 

  }صحیحیة

  :لق غیر محددمط معنى یفید درالتي یأتي بعدھا مص ألسماءا مع ــ) 179(

  .}رسالةالاستالم {:   mektup almakآلمق مكتوبـــ 

  .}شراء الفواكھ{:  meyva almakآلمق میوهـــ 

  .}أخذ اإلذن بالكالم /اخذ الكلمة{:   söz almakآلمق سوزـــ 

  .}وعدإعطاء ال /الكلمة أعطاء{:   söz vermekویرمك سوزـــ 

  .}أراد أن یتكلم/  لمةطلب الك{:   söz istemekایستمك  سوزـــ 

  .}یحبون شراء الكتب{:   Kitap satmak seviyorlar صاتمق سویورلر كتاب ـــ
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:   Kahve içmek insana zarar verirمك انسانھ ضرر ویریرچای قھوه ـــ

  .}شرب القھوة یسبب الضرر لإلنسان{

كتب شي قراءة ال{:  Kitap okumak iyi bir şeydir أقومق ایي بر شیدر كتابـــ 

  .}جمیل

مطلق غیر معنى دال على  فاعلالتي یأتي بعدھا اسم  ألسماءامع  ــ ) 180(

  :محدد

الحصان لمن {: At binenin kılıç kuşananındır درڭقوشانانـ قلیج بیننـڭ آتـــ 

  .}یركبھ والسیف لمن یتقلده

:  Yalan söyleyen unutkan olmamalıاونوتغان اولماملي سویلین یاالن ـــ

اءً ) الكذاب(الذي یقول الكذب {   ).مثل شعبي( }یجب أال یكون نسَّ

  .}الرجل الذي یصنع السكاكین ویبیعھا{: یاپان وصاتان آدم بیچاقـــ 

ُتحذف عالمة المفعول بھ عند  ):حالة العطف(ند تتابع المفعولیة ع ــ) 181(

  : ألخیرةااالسم تتابع المفعولیة للتخفیف واالختصار أیضا، على أن ترسم في 

بجایة ) استولى على(بعد أن أخذ {: آلدقدن صڭرهسى طرابلایلھ  بجایھـــ 

  ).رسالة أھالي الجزائر }وطرابلس

یتابع {: Öğrenciler, konferans ve gösterileri büyük bir ilgi ile izlerlerـــ 

  .}الطلبُة المحاضراِت والعروَض باھتمام كبیر

إلى الضمیر المفرد والجمع  امضافیكون الذي  المفعول بھمع  ـــ) 182(

  :الغائبین

لما یكون المفعول بھ في حالة المضاف إلى ) ي(حذف عالمة المفعول بھ یمكن 

نون بعد عالمة ، حیث تأتي )أُو، أونلر(الضمیر المفرد أو الجمع الغائبین 

عالمة المفعول بھ التي تأتي بعدھا، المضاف لتفصل بین عالمة المضاف و

   :ون إضافة عالمة المفعول بھ بعدھادفي ھذه الحالة بإثبات النون فقط فیكتفى 

  . }قرأت كتابھ{: أوقودم )كتابني( كتابینـــ 

  .}رأیت والِدھم {: گوردم) بابالریني( بابالرینــ 

) پارماغیني( پارماِغن) یدكده(رسول هللا علیھ السالم ھر یمك ییدكده  ـــ

  .}لسالم یْعَلق أُصبَعھ كلما تناول الطعامكان رسول هللا علیھ ا{: یاالردي

اسامھ اوشڭ حبسنھ ویروب چریان قتلھ مستحق اولورسھ اورتھ چیـڭر یـگـــ ا
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عندما یستحق الجندي االنكشاري القتل فإنھم {... : ـالرلر چ )اسامھ سیني(سن 

ب( إلى سجن أورتھ جاوش ثم یشطبون )فإنھ ُیؤخذ( یأخذونھ في (اسمھ  )ُیشطَّ

  ).75/أیوبى أفندى( }) ....لجنددفتر ا

سى طوتار، وبری) اللریني( اللرینـــ ایكي اسكي یولداش بري باشي طرفندن 

بعد أن یشد أحد الجنود {... :  ره ڭطوتدقدن صـ )أیاقلریني( ایاقلریندخى 

  ).75/أیوبى أفندى( }...یدیھ من جھة رأسھ، ویشد اآلخر رجلیھ  القدامى

اوزره مناصب ُبلَْند ومراتب ارجمند ایلھ َبْھَره َمْنْد  بیورمق ـــ تسلیِم قلعھ تقدیري 

كرر لھ تعھداتھ بإعطائھ مناصب {): ایتدي(مكرر اتدي  )وعد لریني(لرین وعد

  .})إذا سلم القلعة(عالیة ومنزلة خاصة في حالة تسلیم القلعة 

زیاده بر  رهڭادا ایتدكدنصـ) مركلرینيگ( لرینكْ رُ مْ گُـــ انكلتره تجاري بر یرده 

بعد أن یؤدي تجار أنكلترا الرسوم الجمركیة في {: اقجھ وبر حّبھ طلب اولنمیھ

  .}منھم أي نقود أو غیرھا زیادة بعد ذلك كان ما، فال یطلبم

ویره ) تذكره لریني(تذكره لرین الدقلرنده، ادا )كمركلریني( امنا، گمركلرینـــ  

  .}تذاكر دفع الرسوم یسلمواجمركیة فلعندما یأخذ األمناء رسومھم ال{: لر

رمى یدى گون یدى ساعت قرق �ران ایتدكچھ یوَ بروج اوزرینھ دَ  ءِ ـــ قمر دایره

عندما یدور القمر {: تمام ایدر) دوره سنى(ره سن وْ اوچ دقیقھ بش ثانیھ ده دَ 

 5دقیقة و 40ساعات و 7یوما و 27یكمل دوراتھ في  ھحول دائرة البروج فإن

  .)1/871/بیانشي. (}ثوان

  :غیر محدد اــــ مع الصیغة العددیة التي تفید معنى عام) 183(

  .}أشتریت ثالثة أقالم{  Üç kalem aldım 48آلدم قلم چـــ او

  49}اشتریت كتابین{: كتاب آلدم ـــ ایكي

 }أشعل حملین من الخطب في الیوم{: ـــ بر گونده ایكى چكى اودون یاندى
  ).1538/سامى(

                                                 
48

ومعنى ھذه الجملة یختلف عن معنى الجملة . }اشتریت األقالم الثالثة{: قلمى آلدم چاو: یمكن القول  
  .ھناك أمثلة مشابھة في المتن أعاله. رفق بمعدود محدد ومعلومالمذكورة أعاله، إذ أن العدد ھنا م

49
  .}اشتریت الكتابین{: ایكى كتابى آلدم: یقال في حالة التعریف  
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  ).1538/سامى. (}ذلك المنزل احترق ثالث مرات{: یاندىوناق اوچ كره ـــ او ق

  .}ھنا رأیت ذلك الرجل خمس مرات{: وردمــــ او آدمى بوراده بش دفعھ گ

  مالحظات: ثالثا

 ھناك كلمات تركیة :ــ تحول الحروف األخیرة في بعض الكلمات التركیة) 184( 

لمفعول ھا بعالمة ا، فعند تحرك)   p, t, ç, k پ، ت، چ، ق، ك(تنتھي بالحروف 

ب، د، : (إلى حروف قریبة منھا، ھي على الترتیب بھ، فإن تلك الحروف تتحول

وھذه الحالة ھي . القاعدةوھناك كلمات تستثنى من ھذه ).   b, d, c, ğ  ج، غ، ګ

فصل فلُتراجْع في (سبق تناولھا، ، وقد والمضاف إلیھ المضاف نفسھا في 

  ).اإلضافة

كلمات تتشكل  ھناك :حول الحركة األخیرة فیھا إلى سكونـــ أسماء تت) 185( 

خرھا حرف صامت، وقبلھ حركة صوتیة تكون كسرة أو آمن مقطعین صوتیین، 

ضمة، ثقیلة أو خفیفة، فعند تحرك آخر تلك الكلمات بعالمة المفعول بھ فإن 

ف الذي كان یتحرك بھا الحركة الصوتیة المذكورة تتحول فیھا إلى سكون، والحر

وسبق  ،والمضاف إلیھ وھذه القاعد ھي نفسھا في حالة المضاف. صبح ساكنای

 ).فصل اإلضافةفلتراجع في (تناولھا، 

ـــ إثبات عالمة المفعول بھ مع األسماء النكرة عندما تدل على معان ) 186( 

  :محددة

ّي عل إذ كنت تمنّ {: باِشمھ قاَقھ َجْقسھ ڭ ھیچ ایتمھ ملیدڭ بر اییلكىــــ ایتدی�ڭ 

. }، فكان ینبغى أال تفعلھ)على رأسى إحسانا فعلتھ إذا كنت سُتثبِّتَ ( ھبإحسان فعلتَ 

  ).1932/سامى(

فرجوني  /أَرْوني منزال{:  Bana bir evi gösterdiler وستردیلرگ بر اويا ڭـــ بـ

  .}على منزل

 Bir çocuğu böyle yalnız bırakarlarز براقارلرمي؟ ڭبویلھ یالـ وجغيچـــ بر 

mı?  :} بھذه الصورة(أیتركون طفال وحیدا ھكذا({.  

  Herifin biri... گزركن  بر دائره یيـــ حریفـڭ بري كرایھ آلمق ایستدیگي 

kiraya almak istediği bir daireyi gezerken ...  :} عندما كان أحد األشخاص

  .}) ...یستأجرھا(یشاھد شقة یرید أن یأخذھا بالكراء 
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. انسان طمع ایتمیوب بریلھ كفایت ایتملیدر. لمزگنعمت بر یره  چـــ عالمده بر قا

. یِمْشلرینى ده یمكك ُمحالدر ڭبھار ڭكلرینى قوقالركن صوچیچ ڭایلك بھار

كثیر من النعم ال  {: غائب ایدر بر نعمتىر �انسان بر نعمتھ نائل اولورسھ، دی

یكتفي بواحدة منھا فیجب على اإلنسان أال یطمع و. التتحق في الدنیا مرة واحدة

. كل فواكھ الخریفھار فصل الربیع فمن الُمحال أن یأفعندما یشم رائحة أز. فقط

سامى، امثال، . (}وإذا حصل اإلنسان على نعمة من النعم فإنھ یفقد نعمة أخرى

501.(  

 ،الضمیر المفرد الغائب الذي یمثلھ وھو: ـــ المفعول بھ غیر الظاھر) 187( 

یفید  ظاھرة في الجملة، وإذا ُذكر فھو عام بصورة ضمنیة غیریعبَّر عنھ بشكل و

  :التوكید

  .}أحبھ{:  Severimـــ سَورم

  .}أحبھ ھو{:   Onu severimـــ آنى سَورم

  .}رأیتھ في مصر{:  Mısır’da gördümـــ مصره ده گوردم

  .}رأیتھ في مصر{: Onu Mısır’da gördüm ـــ آنى مصره ده گوردم

  }أعطوه للذى یأتى{:  Gelene verinizـــ گلنھ ویرڭز

  .}قلت لك ذلك{:  Size söyledimـــ سزه سویلدم

 İstanbul’dan geldiyse de dahaـــ استانبولدن گلدیسھ ده دھا گورمدم

görmedim :}على الرغم من أنھ أتى من إستانبول إال أنني لم أره بعد{.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الخامسالفصل 

 e hali / Yönelme durumu المفعول إلیھ

في الكلمات التـي العثمانیة  التركیة في المفعول إلیھ یصاغ :صیاغتھـــ ) 188(

دلیال على  االسمإلى آخر  )ه ، ـھ(ادة الحرف ـبزی) ساكـن(تنتھي بحرف صامـت 

ي كما یتضح في التركیة فتحھ بحركة ثقیلة أو خفیفة حسب قاعدة التجانس الصوت

فیضاف إلیھ یاء ) صوتیا(ذا كان آخر الكلمة حرفا متحركا وإ. )a, e(: الحدیثة

: ، وفي التركیة الحدیثة)یھ(: للوقایة وتصیر عالمة المفعول إلیھ في العثمانیة

)ya, ye( عن االتجاه إلیھ  لوالمفععبر ویُ  .حسب قاعدة التجانس الصوتى

یأخذ معان قد ، ولكن )لـ، إلى، نحو، تجاه(: بمعنى والحركة نحو جھة معینة،

  :)بـ، من أجل(أخرى ومنھا 

  ):ساكن(ـــ أمثلة عن الكلمات التي تنتھي بحرف صامت ) 189(

  معناه  المفعول إلیھ  معناھا  الكلمة  الحركة

  ثقیلةبعد الحركات ال

)a,ı,o,u( 

   ağaçآغاج

 kızaقیز 

  yol یول 

     otuzاوتوز

  شجرة

  بنت

  طریق

  الثونث

   ağacaآغاجھ

  kızaقیزه

   yolaیولھ

   otuzaاوتوزه 

  إلى الشجرة

  إلى البنت

  إلى الطریق

  ثالثینالإلى 

  خفیفةبعد الحركات ال

)e,i,ö,ü(  

   güneşونشگ

  denizدڭیز

   gölگول

   yüzیوز

  شمس

  بحر

  یركة

  مائة

  güneşeگونشھ

  denizeدڭیزه

   göleگولھ

   yüzeیوزه

  إلى الشمس

  إلى البحر

  كةرْ بِ إلى ال

  إلى مائة

  

  ):متحرك(أمثلة عن الكلمات التي تنتھي بحرف صوتي  ـــ) 190(

  معناه  المفعول إلیھ  معناھا  الكلمة  الحركة

  ثقیلةبعد الحركات ال

)a,ı,o,u(  

  

   Bursaبورصا

   yolcuیولجى

   bakıcıباقیجى

  بورصا

  مسافر

  مراقب

   Bursaya بورصایھ

   yolcuyaیولجى یھ

  bakıcıyaباقیجى یھ 

 إلى بورصا

  لمسافرإلى ا

  لمراقبإلى ا
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بعد الحركات 

  خفیفةال

)e,i,ö,ü(  

  pencereهجرپن

  hemşireھمشیره

  görücüگوریجى

  نافذة

  أخت

  مشاھد

   pencereyeه یھ جرپن

   hemşireyeھمشیره یھ

  görücüyeگوریجى یھ 

  إلى النافذة

  إلى األخت

  إلى المشاھد

  :للتعبیر عن االتجاه) ىإل(بمعنى  ـــ استخدام المفعول إلیھ) 191( 

  .}ھو ینظر إلى البحر{: O denize bakıyorباقیور  دڭیزهـــ او 

ال تنظر إلى أمامك {:  Önüne bakma sonuna bakباق ھڭصوڭباقمھ  ھڭاوڭـــ 

  .}أنظر إلى نھایتك) وإنما(

:  Sen dün medreseye gitmemişsinگیتمھ مشسڭ مدرسھ یھـــ سن دون 

  .}إلى المدرسة أمس یبدو أنك لم تذھب{

  .}ذھبت إلى المنزل{:   Eve gittimگیتدم اوه ـــ

سآتي {:   Ben yarın erken size geleceğimم �لھ جـگ سزه ـــ بن یارین اركن

 .}إلیكم غدا باكرا

 Arılar çiçekden çiçeğe konupالر قونوب بال طوپ ھ�چیچچكدن یچـــ آریلر 

bal toplar  :}من زھرة إلى زھرة نقالمت العسل النحل یجمع{.  

الموظف {: مأمور اوالن گوتورم�ھنامھ  بر حكمدارهـــ بر حكمداردن د�ر 

  .}المكلف بحمل الرسائل من حاكم إلى حاكم آخر

ھذه السفینة {: دونر بورایھقدر گیدوب اورادن ینھ  دانیھ یھمُ ـــ بو واپور 

  ).634/ سامى. (}نامودانیا، ثم تعود من ھناك إلى ھ) مدینة(ستذھب حتى إلى 

للتعبیر عن معان أخرى غیر ) إلى(ـــ استخدام المفعول إلیھ بمعنى ) 192(

  :االتجاه

  .}جاءت ھذه األلبسة مالئمة لك{: یاقشدى سزهـــ بو اثواب 

  .}لمن ستعطى ھذه الھدیة{ویره جكسڭز؟  كیمھـــ بو ھدیھ یى 

  .}تحول إلى أسد فجأة{:  Birden arslana döndüدوندى رسالنھـــ بردن ا

  .}تعرض إلى دوار{: اوغرامق دوارهـــ 

تعرضت إلى ألم {:  Bir baş ağrısına uğradımاوغرادم آغریسنھـــ بر باش 

  }دماغ

 .}تعرضت إلى بالء{:  Belaya uğradımاوغرادم بالیھـــ 

  .}إجلس إلى جانبي{:  Yanıma oturأوتور یانمھــــ 
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ویأتي ذلك مع بعض األفعال أو    ):على(بمعنى  ـــ استخدام المفعول إلیھ) 193(

، }بدأ{  başlamakباشالمق: أسماء األفعال والمفاعیل المشتقة منھا، ومنھا

  alışmakآلیشمق  ،}سقط{  düşmek، دوشمك}ركب{binmek بینمك

  :، وغیرھا]مرغم[، مجبور }تعّود{

  .}سقط على األرض{:  Yere düştüدوشدي یرهـــ 

ى اإلبرة فإنھا ملو تر{: eğne atsan yere düşmezدوشمز یرهھ ڭ ــــ ای�نھ آتس

  }مثل یصرب للتعبیر عن كثرة الناس( }ال تسقط على األرض

 / Ata / deveye / arabayaبینمك  مي یھگ/  عربھ یھ/  یھدوه /  آتھـــ 

gemiye binmek  :}السفینة/ السیارة / الجمل /  الحصان على الركوب{.  

متى یكون {:  Gemiye ne zaman binilecektirوقت بینلھ جكدر ـــ گمي یھ نھ

  }ركوب السفینة) یسمح بـ(متىت یمكن / ركوب السفینیة 

ھو متعود على {  İstediğini yapmağa alışıktırآلیشیْقدر یاپمغھـــ  ایستدی�ني 

  .}أن یعمل ما یشاء

جلب الرسول الذي تعّود على {: آلیشق گوگرجین گوتورم�ھـــ مكتوب 

  .}الرسائل

ھذه السفینة {:  Bu vapur Midilliye uğrarاوغرار مدیللي یھـــ بو واپور 

  .}ستعرج على جزیرة مدیللي

) مدینة(طریق ) یمر(ھل ُیعرج {: اوغرایورمى كوتاھیھ یھـــ قونیھ طریقى 

  .}كوتاھیة) مدینة(قونیا على 

یجب أن تقفوا على {:  Siz ayağa kalkmalısınızقالقملیسڭز   ایاغھـــ سز 

 .}أقدامكم

عرجوا علینا عندما {:  Geçerken bize uğrayınـــ گچركن بزه اوغرایڭ

 }تمرون

 ح علىلماذا تصی{:  Niçin yüzüne bağıyorsunباغیورسڭ یوزینھــــ نیچون 

  .}وجھھ

لم {: O kimseye marhamet etmez idiمرحمت ایتمز ایدي  كیمسھ یھـــ او 

 .}یكن یشفق على أحد

الخطأ لیس خطأ أما اإلصرار {: اصرار خطادر خطایھلدر أما �ـــ خطا خطا د

  ).حكمة شعبیة. (}على الخطأ فھو خطأ
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: انتقال ایلدي قلعھ سنھمستولي اولدقده وھران وطننھ  طاغیھ اندلس ءِ ـــ طائفھ

) مدینة(عندما استولت الجماعة الطاغیة على بالد األندلس انتقلوا إلى قلعة {

/ ھـ  925من رسالة أھالي الجزائر إلى السلطان سلیم األول عام . (}وھران

  ).م 1519

اطالق  كریملرینھسالطین عظام حضراتنڭ والده وھمشیره و: لقبى ـــ سلطان

یطلق لقب سلطان على والدة وأخوات وبنات حضرات السالطین {: اولنور

  ).732/سامى( }العظام

  .)حكمة شعبیة. (}ألحمق ھو السكوتالرد على ا{: وتدرجواب سكُ  احمقھ ـــ

حقق /  حصل على ھدفھبتحقیقھ الربح {: نائل اولدى ھنَ رامِ مَ ـــ كار ایده رك  

  .}الربح وحصل على ھدفھ

 Değil yazmağa okumağa bileبیلھ اقتدارى یوق اوقومغھ یازمغھل �ـــ د

iktidarı yok  :} القراءة حتى على بل) فقط(ال یملك القدرة لیس على الكتابة{.  

من {: Belaya sabreden ecrini bulurصبر ایدن اجرینى بولور  بالیھـــ 

  .}على البالء ینال أجره) الذي یصبر(یصبر 

  .}من یقرر ھذا {:قرار ویریر بوڭاـــ كیم 

ھو قرر أن یدخل إلى دار {: ــــ كندیسى  دار الفنونھ گیرم�ھ قرار ویردي

 ).1060/سامي. (}الفنون

  .}بعضھا فوق بعض /واحدة على األخرى،{: اوستھـــ اوست 

ن قالین یاپیشدیرلمسیلھ حاصل اوال اوستھـــ وقتیلھ برقاچ طبقھ كاغدڭ اوست 

في القدیم بإلصاق عدد من طبقات الكاغط  الكاغط الغلیظ الذي ینتج{: كاغد

  .})بعضھا على بعض(بعضھا فوق بعض 

  .}فوق ھذا /على ھذا/  بناء على ھذا{: اوزرینھـــ بونڭ 

  .}بناء على األمر الذي تلقیتھتصرفُت {: حركت ایتدم اوزرینھ ـــ آلدیغم امر

 }ضعوا الكتب على الرف{: قویڭز اوزرینھـــ كتابلرى رفڭ 

  }على المصائب) لإلنسان(رع األضحیة دِ {: Kurban belaya kalkandırــــ 

جبر على تنفیذ أمر كل موظف م{: مجبوردر ایفایھــ ھر مأمور آِمرینڭ امریني 

  .})رئیسھ(آمره 

  .}ھو مجبر على رعایة ھذا العمل{: مجبوردر گورم�ھـــ بو ایشى 
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فضال عن ذلك ھو لیس مجبرا على {: مجبوردر ویرم�ھخبر  سزهـــ برده او 

  .}إبالغكم بالخبر

ھل أنا مجبر على حب {: ?Mustafa Kemal'i sevmeye mecbur muyumــــ 

  }مصطفى كمال؟

باب خارجي یفتح {:  Sokağa açılan dış kapıقاغھ آچیالن طیش قاپووصـــ 

  ).1054/سامى. (}على الطریق

  :)حول( لیفید معنى)  etrafاطراف(مع كلمة  استخدام المفعول إلیھـــ ) 194( 

ھر  نجم كھنجم سیار دائما بر یرده طورمیوب طوالشان ویرینى د�یشدیرن ـــ 

النجوم السیارة {: اطرافنھ دونرتابعدر واونڭ  شمسھارض گبى  ءِ برى بزم كره

، بحیث كل باستمرار اغیر مكانھوم ال تستقر في مكان واحد، وتتنقل وتنج ھى

ـ 753/سامى( .}حولھا ا األرضیة تابع للشمس ویدورھو مثل كرتنواحد منھا 

754.(  

شيء {: دوریھ ادن بر شي اطرافنھویا بر مركز  اوزرینھـــ كندى محورى 

  ).734/سامى. (}حول محوره أو حول مركز معینیدور 

وسنھ ده بر  ینھاوزر ارض ی�رمى درت ساعتده بر كره كندى محورى ءِ ــــ كره

محورھا في أربع  الكرة األرضیة تدور على{: دونر 50ھاطرافن كره گونشڭ

  ).634/سامى. (}وعشرین ساعة ، ومرة في السنة حول الشمس

 Kış aylarında rüzgardan korunmak için çadır etrafına kar duvarıـــ 

örmek çok kullanılan ve faydalı bir yöntemdir :} إن إقامة جدار للثلح حول

عملى ) أسلوب(الخیمة من أجل االحتماء من الریح في فصل الشتاء، ھو عمل 

  }كثیرا ومفید

  ):لـِ  لكي، ،ألجل، من أجل(استخدام المفعول إلیھ بمعنى  ـــ )195(

أعد دواء {:  Hastaya yapılmış ilaçلمش عالجیاپ) خستھ ایچون( خستھ یھ ـــ

  .})ىضمن أجل المر(ى ضللمر

                                                 
50

  .، وھي كما یبدو األنسب)اطرافنده(وردت في األصل بشكل   



132 

 

من أجل (مرھم للجراح {:  Yaraya merhemمرھم) یاره ایچون( یاره یھـــ 

  .})الجراح

أتیُت {:  Sizi görmeğe geldimلدمگ) گورمك ایچون( گورم�ھـــ سزى 

  .})رؤیتك/  عایتكمن أجل ر( لرؤیتك/ لرعایتك 

:  Eğlenmeğe (Eğlenmek için) çıkmış چیقمش) ا�لمك ایچون( ا�لنم�ھـــ 

  })من أجل االستمتاع(خرج لالستمتاع {

  .}مكلفة قدم لنا ضیافة{: بر كلفتلي بر ضیافت ویردي) بزم ایچون( بزه ـــ

كمة ح. (}یلیق الذم للئیم، والمدح للكریم{: یاقیشیر كریمھمدح  یمھئلـــ ذم 

  ).شعبیة

 Okuyana ve ırlayana öksürükاوكسروك یاردمجیدر یانھلَ وایرْ  اوقویانھـــ 

yardımcıdır  :}للقاريء والمغنى/  ىغنّ یُ  الذيرأ والسعال مساعد للذي یق{ .

  ).1/182/باربیي(

  ):بـ(ـــ استخدام المفعول إلیھ بمعنى ) 196( 

صبغ شعره {: Saçlarını siyaha boyadıبویادي  سیاھھلریني چـــ صا

 .}باألسود

  }صبخ منزلھ باألزرق{:  Evini maviye bouadıبویادى ماوي یھـــ اوینى 

  .}لطخ یده بالدم{:  Elini kana boyadıبویادى قانھــــ النى 

  .}ناتُكلف ببیع الحیوا{: مأمور أولدى مبایعھ سنھـــ حیوانات 

  }ھو یشتغل بالخط{: چالیشیور یازیھـــ 

  .}مكلف بھذا العملأنا ال{: بن مأمورم یشھاـــ بو 

  .}من المجاذیف) بزوجین(زورق بزوج  {: قایغى) ایكي چفتھ( بر چفتھـــ 

بثمن كذا، بمبلغ (للتعبیر عن الثمن، بمعنى ـــ استخدام المفعول إلیھ ) 197(

  ):كذا

  }ثة غروشاتاشتریت ھذه القلم بثال{: آلدم اوج غروشھـــ بو قلم 

 .}بكم اشتریتم ھذا الكتاب{:  Bu kitabı kaça aldınızز ڭآلدیـ ھچقا ـــ بو كتابي

اشتریت ھذا {:   Bu kitabı yüz liraya aldımآلدم  یھه لیرـــ بو كتابي یوز 

  .}الكتاب بمائة لیره

  .}لیرة خمسینساعة ب{  Elli liraya bir saat بر ساعت یھ هلیرـــ اللي 
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، بمعنى ) baş، باش kendiكندى(ع لفظة استخدام المفعول إلیھ مـــ ) 198(

  ):، بمفردهاد على نفسھ، من تلقاء نفسھباالعتم(

  .}بنفسھ، باالعتماد على نفسھ{: kendi kendine  كندینھـــ كندي 

  .}ذھب من تلقاء نفسھ{:  Kendi başına gittiیتدي گ باشنھـــ كندي 

  .}ذھب لوحده{:  Başlı başına گیتدى باشنھـــ باشلي 

  .})منفردا(یصلي لوحده {: نماز قیلیور باشنھــ باشلي ـ

: Bilgisayarım kendi kendine kapanıyor sorunu anlayamadımـــــ 

 .}ذلك مشكلةأفھم حاسوبي ینغلق لوحده، فلم اسطتع أن {

:  Kendi kendine park eden, otomatik olarak fren yapan yeni arabaـــ 

  .}لحضیرة بمفردھا، وتتوقف أوتوماتیكیاتسطف في اجدیدة سیارة {

 Bu yazıyı benim gibi dil kursuna gitmeyi sevmeyip kendi kendineــــ 

dil öğrenmeye çalışanlar için yazıyorum :}من أجل الذین  ھذه المقالة أكتب

، ویجتھدون من أجل أن مثلي الخصوصیة إلى دروس اللغات ایذھبویحبون أن ال 

  .}للغة بمفردھمیتعلموا ا

یدور (بمعنى ): ، متعلق dairدائر(استخدام المفعول إلیھ مع لفظة ـــ ) 199(

  ):یتعلق بـ حول، بخصوص،

اشتریت كتابا یتعلق {:    Tıbbe dair bir kitap aldımدائر بر كتاب آلدم ِطّبھـــ 

  .}بالطب ـ یدور حول الطب

  .}التركیةحول اللغة  ارحو{: ـــ تركجھ یھ دائر بر محاوره

التي  الرسائل{: نده تعاطى اولنان مكتوبدائر سویشنلر بینق ومحبتھ ـــ عش

  .}العشق والحب) عن(ن حول المتبادلة  بین المتحابی

  }حول ماذا یدور ھذا الكتاب / بماذا یتعلق ھذا الكتاب{: ــ بو كتاب نھ یھ دائردر

بأصول إدارة متعلق {: ـــ واردات ومصارف دولت اصول اداره سنھ متعلق

  .}الدولة) نفقات(ف یواردات ومصار

كتب مجموعة من األبحاث تدور حول {: ـــ ادبیاتھ دائر بر طاقم مباحث یازدي

  .}األدب) تتعلق بـ(

 }ینعلق بالصید/ قانون جدید بخصوص الصید {: Ava dair yeni bir kanunـــــ 

  }بخصوص أي شيء تكلمتم{:  ?Konuştuğunuz neye dair ـــــ



134 

 

تتعلق / بحثوا مسألة تخصكم  {:  Size dair bir meseleden bahsettikـــــ 

 }بكم

أحضر كل األوراق المتعلقة بذلك {: : O işe dair ne evrak varsa getirinــــ 

 .}العمل

ي شيء بخصوص أستطیع أن اقول أال {: Buna dair bir şey söyliyememــــ 

  .}ھذا

“Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gün 

ile karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” 

Derler ki: “Kendi aleyhimize şâhitlik ederiz.” Dünya hayatı onları 

aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şâhitlik edecekler :

ْنسِ اَلَْم يَْأتُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم : "اآلیة الكریمة معنى{ يَا َمْعَشَر اْلجِّنِ َواْالِ

اَء يَْوِمُكْم ٰھَذا َقالُوا َشِھْدنَا َعٰلٓى  يَُقصُّوَن َعلَْیُكْم ٰايَاتي َوُيْنِذُرونَُكْم لَِقٓ

ْنیَا َوَشِھُدوا َعٰلٓى اَْنفُ  ِسِھْم اَنَُّھْم َكانُوا اَْنُفِسَنا َوَغرَّْتُھُم اْلَحٰیوُة الدُّ

  ).130/ األنعام ( }"َكافِرينَ 

 mahsusمخصوص(استخدام المفعول إلیھ مع لفظة ـــ ) 200(
، بمعنى )51

  ):مخصص لـ(

مرأة خادمة {: مخصوص خدمتجي قاريباقمغھ ـــ بر ویا برقاچ چوجغھ 

  .}مخصصة لرعایة ولد أو مجموعة من األوالد

مخصص ألصحاب السفن باس ل{: قیافتلرى ـــ گمیجیلرڭ كندیلرینھ مخصوص

  .})للبحارة(

  .}لھ عادة خاصة بھ{: ـــ كندینھ مخصوص بر عادتى واردر

ھذه الغرفة مخصصة لنوم {: ـــ بو اوطھ مسافرلرڭ یاتمھ سنھ مخصوصدر

  .})الضیوف(المسافرین 

  }ھذا النوع من التصرفات خاص بھ{:  Bu hareket tarzı ona mahsusturـــــ

                                                 
 .}فعل ذلك عمدا{: mahsus yaptı): عمدا(من معانیھا أیضا : مخصوص 51
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 Hamd ve övgü Allah’a mahsus ise, Muhammed isminin de  ــــ

aynı anlama gelmesi nasıl açıklanabilir ? : } إذا كان الحمد والثناء

  .}؟مخصصین �، فكیف یمكن أن یشرح اسم محمد الذي جاء من المعنى نفسھ

 Bugünkü sohbetimizde Ramazan ve Ramazan'a mahsus ـــــ

ibadetlerimizden söz edeceğim :}  في حدیثنا الیوم سأتكلم عن رمضان

  .}وعباداتنا المخصصة لرمضان

للداللة على معنى ) yerine یرینھ(استخدام المفعول إلیھ مع لفظة  ـــ) 201(

  ):بدال من(

  Böş kalmak yerine bir kitap okurumبر كتاب اوقورم یرینھ قالمقـــ  بوش 

  .}من غیر عمل: ء فارغاأقرأ كتابا بدال من البقا{

سكَت {  Hakikatı söylemek yerine sustuصوْسُدي یرینھ سویلمكـــ  حقیقتي 

  .}بدال من أن یقول الحقیقة

على الرغم (بمعنى ) rağmen ،رغما(ـــ استخدام المفعول إلیھ مع لفظة ) 202(

  ):من

ھم مع أن{: ــــ خسیسدر صدقھ ویرمز دیینلره رغما ھركسدن زیاده ویردى

. }أعطى أكثر من الجمیعیقولون بأنھ بخیل وال یعطي الصدقة، إال أنھ 

  ).667/يسام(

 Buna rağmen, bunlara rağmen şuna rağmen, şunlara rağmen, onaــــ 

rağmen, onlara rağmen  :} ،على الرغم من ھذا، من ذلك، من تلك األشیاء

  }... أولئك، من ھؤالء من

على الرغم من  حكنا نستطیع أن ننج{: Her şeye rağmen başarabilirdikـــ 

 .}كل شيء

 Havanın kararmasına rağmen, yollarına hâlâ yürüyerek devamـــ 

ediyorlardı. :} فإنھم كانوا مستمرین في السیر في  الظالمعلى الرغم من

  }طریقھم

 ,Ailevî sorunlarının kafasını çok meşgul etmesine rağmenــــ 

derslerine çalışmaya (ısrarla) devam etti.  :} على الرغم من من أن مشاكلھ

  .}العائلیة تشغل بالھ كثیرا إال أنھ یجتھد باستمرار في دروسھ
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رغم ذلك، فإننا {: Bunlara rağmen, şükredersiniz diye sizi affettikـ ـــ

ا َعْنُكْم ِمْن بَْعِد ٰذلَِك ثُمَّ َعَفْونَ : "معنى اآلیة/ عفونا عنكم لعلكم تشكرون 

  ).52/البقرة. (}"لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

 Üzerine doğrultulan silâhlara rağmen soğukkanlılığını hiçــ ــ

bozmadı. :}لم یفقد برودة دمھ  ھإال أن علیھ ةعلى الرغم من األسلحة الموجھ

  .}ابدا

على {: .Bütün bu olumsuz koşullara rağmen yine de başarabilirizــــ  

  .}ط السلبیة ھذه إال أننا نستطیع أن ننجح مرة أخرىوالرغم من جمیع الشر

 Akşam saat 7’den sonra yemek yemenin sağlığa zararlı olduğunuــــ 

bilmesine rağmen, her gece yatmadan önce atıştırmaktan kendini 

alamıyordu. :}رف أن األكل بعد الساعة السابعة مساء على الرغم من أنھ یع

  .}مضر للصحة، إال أنھ ال یستطیع أن یمنع نفسھ من األكل قبل النوم في كل لیلة

 Kalan benzinimizin şehre varmaya yetmeyeceği belli olmasınaــــ 

rağmen, ısrarla yola devam ettiler.  :} على الرغم من أن معلوم لدینا بأن

 .}باقي ال یكفي للوصول إلى المدینة، إال أننا اسمرینا في السیر بإصرارالبنزین ال
  )الجمل نقلت من موقع اللغة التركیة(

تجاه، قبالة، (، بمعنى ) karşıقارشى( لفظة استخدام المفعول إلیھ معـــ ) 203(

  ):د، في مقابل، تجاه، في نحو، في حدود، ضلمقاب

  }منزلنا مقابل للساحة /قبالة الساحة  منزلنا{: میدانھ قارشیدرمز ــــ اوِ 

  .}بقینا مدینین تجاه ذلك الرجل{: بورجلى قالدق آدمھ قارشيـــ او 

نرید {: Denize karşı oturmak istiyoruzأوتورمق ایستیورز  یزه قارشيڭدـــ 

  .}أن نجلس قُبالة البحر

وجھا  /قابلة منازلنا مت{:  Evlerimiz karşı karşıyaقارشي قارشیھ ـــ اْولرمز 

  .}یقابل أحدھا اآلخر /لوجھ 

  .}للتربیة) مضاد(ھذا السلوك مناف {: تربیھ یھ قارشیدرـــ بو معاملھ 

  .}یعمل ضدي/  ھو یعمل مضادا لى{: چالیشیور بڭا قارشىـــ كندیسى 

  .}ضد االنسانیة یقوم بفعلجد وُ {: بر حركتده بولندى انسانیتھ قارشىــــ 

 .}صالحھھو یتكلم ضد م{: سویلیور رشىقامنافعنھ ـــ كندى 
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  .}تعمل الدولة ضد التصحر{: Devlet çölleşmeye karşı çalışıyorــــ 

لو تتصارع الدولة الفالنیة {:   Filan devlet filan devlete karşı dövüşürseــــ

  }ضد الدولة الفالنیة

 Şayet böyle yapmazsanız, Allah'a ve Resulüne karşı savaşـــــ 

açtığınızı bilin. Eğer tevbe ederseniz, artık sermayeleriniz sizindir. 

(Böylece) Ne zulmetmiş olursunuz, ne zulme uğratılmış olursunuz. :

وإذا . كم فتحتم حربا ضد هللا ورسولھن، فاعلموا أ)ھكذا(فعلوا مثل ھذا إذا لم ت{

معنى / َتظلمون وال تتعرضون للظلم  تبتم فإن أموالكم ھي لكم، وھكذا فإنكم ال

ِه َوَرُسولِه، َواِْن تُْبُتْم َفلَُكْم ُرُؤُس : "اآلیة َفاِْن لَْم تَْفَعلُوا َفْأَذنُوا بَِحْربٍ ِمَن اللّٰ

، شرح وزارة الشؤون 279/البقرة(. }"اَْمَوالُِكْم، َال تَْظلُِموَن َوَال تُْظلَُمونَ 

  ).الدینیة

ف تجاھي بطریقة جیدة تصرّ {:  Bana karşı fevkalada iyi davrandıـــ 

  .}تماما

بل لطافتھ مقاف{: Onun nezaketine karşı sen çok kabalık gösterdinــــ 

 .}قابلت لطافتھ بقساوة كبیرة/ ساوة أنت كثیرا من الق تأظھر

وفي مقبال و غیر محق، كان ھ{:  O haksızdı buna karşı sen haklıydınــــ

  .}ت محقاذلك كنت أن

  .}تعالوا في حدود المساء{:  Akşama karşı gelinگلڭ آقشامھ قارشىــــ 

ھب {:  Sabaha karşı bir serinlik çıktıبر سرینلك چیقدى صباحھ قارشىـــ 

  .}د خفیف في حدود الصباحبرْ 

  .}خرج الستقبالكم{: چیقدى قارشیڭزهـــ 

Ormandasınız kayboldunuz Karşınıza bir Ayı Çıktı ne yapardınız :}لو 

  }دّب ماذا كنتم ستفعلون) صادفكم(ھتم عن الطریق وقابلكم كنتم في الغابة وتُ 

بحسب، بالنظر (بمعنى  ) göreورهگ(استخدام المفعول إلیھ مع لفظة ـــ ) 204(

  ):، بناء علىإلى

بحسب األمر ) سیتصرف(سیعمل {: حركت ایده جكدر امره گورهـــ آلدیغى 

  .}الذي تلقاه
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یجب أن یتكلم {: vaktine göre söz söylemeli سوز سویلھ ملى وقتنھ گوره ـــ

  .}بحسب وقتھ

في نظرك  /ھل ھو جید بالنسبة إلیك {:  Size göre iyi miایي مي ورهگسزه ـــ 

  ٤.}حسب اعتقادك /

 Söylediklerine göreوق صوغوق اولھ جق چگوره قیش  سویلھ دیْكلرینھـــ  

kış çok soğuk olacak  :} فإن  )بناء على قولھم/  حسب قولھم(حسبما ذكروا

  .}الشتاء سیكون باردا كثیرا

  .}تبھم ودرجاتھمعلى حسب رُ {: درجھ لرینھ گورهــ رتبھ و

خذت بحسب تالمتخذة، أالتدابیر ا{: Alınan tedbirler kanuna göre alındıـــ 

  .}القانون

) سیتخذ(سیعطى {: Kabul edip etmiyeceğinize göre karar verilecek ـــ

  .}القرار بناء على قبولكم أو رفضكم

 ,kadar, dekینگقدر، دك، د: (لفظة ـــ استخدام المفعول إلیھ مع) 205(

değin(بمعنى ،) :حتى، إلى:(  

:  Akşama dek (kadar, değin) çalıştımالیشدمچ) ینگد /قدر ( قشامھ دكآـــ 

  }اشتغلت حتى المساء{

  .}كان بجانبنا حتى المدینة{: یانمزده ایدي) ینگد /قدر (ك ـــ شھره د

 ,Ölünceye dek (kadarبوني اونوتمیھ جغم) ینگد /قدر ( اولنجھ یھ دكـــ 

değin) bunu unutmayacağım   :}لن انسى ھذا إلى أن أموت{.  

إلى متى؟ إلى سنة أو {: سنھ یھ قدر؟ بر ایكي )ینگد /دك( نھ وقتھ قدرـــ 

  .}سنتین

لم {: Sabaha değin göz kapayamadım: وز قپایھ مدمگ ینگصباحھ دـــ 

 .}باحاستطع أن أغلق عینّي حتى الصّ 

  .}مشینا حتى إلى القریة{:   Köye kadar yürüdükیورودك  كویھ قدرـــ 

 Bu vapurگیدوب اورادن ینھ بورایھ دونر مدانیھ یھ قدرـــ بو واپور 

Mudanya’ya kadar gidip oradan yine buraya döner :} ستتوجھ ھذه

  .}السفینة حتى إلى مدینة مودانیا ثم تعود إلى ھنا

  .}حتى متى/ إلى متى /  حتى إلى متى{:  ?Ne vakite kadarنھ وقتھ قدر؟ ـــ
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خالل،  في(بمعنى ):  kadarقدر(ـــ استخدام المفعول إلیھ مع لفظة ) 206(

  ):، لمدةنحول

سیأتي في خالل {:   Bir saata kadar gelecek لھ جكگ ساعتھ قدرـــ بر 

  .}ساعة

ظلت {:  Bir haftaya kadar yağmur yağdıدىیاغمور یاغ ھافتھ یھ قدرـــ بر 

  .}المطر تنزل لنحو أسبوع

  .}في خالل سنة أو سنتین{:  Bir iki seneye kadarسنھ یھ قدرـــ  بر ایكي 

ب، صوْ (بمعنى ):  doğruغرىطو(ـــ استخدام المفعول إلیھ مع لفظة ) 207(

  ):، بالنسبة إلىمباشرة، نحو

 Bu yol  sizi Adirne’ye doğruسزى گوتورر آدرنھ یھ طوغرىبو یول سزى 

götürür :}تأخذك ھذه الطریق صوب أدرنةس{  

ھ نحو توج{:  O tarafa doğru haraket ettiحركت ایتدى طرفھ طوغرىـــ او 

  .}ھذه الجھة

  .}نحو الشرق/ ھ صوب الشرق توج{: یتدىگ شرقھ طوغرىـــ 

  .}من غیر واسطة / مباشرة{:  Doğrudan doğruyaطوغرى یھـــ طوغریدن 

  }سیأتى نحو المساء{:  Akşama doğru gelecekلھ جكگ آقشامھ طوغرىـــ 

  }الثالثین قریبة من في سن{: یاشلینھ طوغرىـــ اوتوز 

تبدو ھذه الحوادث {: نیورگوری/ د�ل گبى گلیور  بڭا طوغرىــــ بو حوادث 

 .}بالنسبة إلّي كأنھا غیر صحیحیة) األخبار(

: Hayvanlar, karanlıktan ışığa doğru daha iyi hareket ederlerــــ 

  }الحیونات تسیر  أحسن صوب الضوء، أكثر مما تسیر نحو الظالم{

عنى بم):  gerek، گرك lazımالزم(ـــ استخدام المفعول إلیھ مع لفظة ) 208(

  ):، محتاج إلیھلـ يضرور یفید، الزم لـ،(

ال {:  Bu kalem veremem bana lazımdırالزمدر ابڭـــ بو قلمى ویره مم 

  .}أحتاج إلیھ/  ھذا القلم، ھو ضروري لي )لك(أستطیع أن أعطي 

، نھ مزه الزم، نھ گرك/  ، نھ سنھ الزمگرك/  ، نھ ڭھ الزمگرك/  ـــ نھ مھ الزم

 Neme lazım? Nene lazım? Nesine lazım? Nemizeلرینھ الزمڭزه الزم، نھ 
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lazım? Nenize lazım? Nelerine lazim? :}فیم یفیدك، فیم یفیده، یفیدنى،  فیم

...{ 

  .}فیم یفیدنا االتحاد األوروبي؟{: ? Şimdi Avrupa Birliği nemize lazımـــــ 

 Avrupa Birliği, hiçbir şeyimize lazım değilse, kadınlarımızınــــ

mağduriyetini getirme lazımdır :} إذا كان االتحاد األوروبي ال یفیدنا في أي

 عن ظلمال) إلزالة(لرفع  فھو ضرورى) لیس ضروریا لنا في أي شيء(شيء 

  .}التعدى على نسائنا/ نسائنا 

یم یفیدكم ف ،یریدون أن یفعلوافلیفعلوا ما {: نھ ڭزه الزمنھ یاپارلرسھ یاپسونلر ـــ 

  .})بمعنى ال تتدخلو في الموضوع ألنھ ال یھمكم(ذلك 

  .}راحتھفیم یفیده ذلك، فلیھتم ب{: نھ باقسونــــ نھ سنھ الزم، راحت

  .}عل في الموضوما الفائدة من التدخ{: ھ لزوم وارـــ قاریشمغھ ن

  ).1185/سامى( }ھذه الوظیفة ضروریة لك{: أموریت سڭا گركدرـــ بو م

ذلك الشخص من الضروري أن یؤخذ {: گركدر) پرانغھ یھ(دم پرانقھ یھ او آـــ 

  .}إلى القید

شرع (، بمعنى ) Başlamakباشالمق(استخدام المفعول إلیھ مع فعل  ـــ) 209(

  :)، بدأفي

بدأوا  /شرعوا في العمل {:  Çalışmağa başladılarباشالدیلر چالیشمغھـــ 

  .}العمل

  .}في الدرسُ ) سُیشرع(ا سُیبدأ دغ{: رـــ یارین درسھ باشالنھ جقد

بدأ الجو {:   Hava soğuk olmağa başladıباشالدي  أولمغھـــ ھوا صوغوق 

  .}یصیر باردا

بدأت الیوم {:   Bugün yeni eserime başladımـي اثرمھ باشالدمڭون یـگـــ بو

  .}مؤلفي الجدید )تحریر(

  .}العمل فيشرعوا {:   İşe başladılarلريیـــ ایشھ باشالد

  .}دأوا الكالمب{: ـــ سوزه باشالدیلر

 Kendisine söz söylenirآغالمغھ باشلیورـــ كندیسنھ سوز سویلنیر سویلنمز 

söylenmez ağlamağa başlıyor   :} حتى یبدأ یبكي لھما أن ُیتحدث{.  

  .}بدأ ینام قلیال{:   Bir az uyumağa başladıاویومغھ باشالديـــ بر آز 
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لتره ده بر گوسیھ ده، المانیھ ده، مجارستانده، دانیمارقھ ده، فرانسھ ده، انرــــ 

وق علم آدملرى اسكى توركلره، ھونلره ومغوللره دائر تاریخى وعتیقیاتى چ

بدأ كثیر من رجال العلم في روسیا وألمانیا والمجر {: یاپمغھ باشالدیلرتحریلر 

ن تاریخ وآثار األتراك القدامى والدانمارك وفرنسا وأنكلترا في إنجاز ابحاث ع

  ).7ـ  6/وك آلپگ( .}والھون والمغول

. یوسفیھ سنھ گیردم ءِ ــــ صوڭره او قره قولڭ قارشوسنده قسطمونینڭ مدرسھ

ة التابعة لقسطمونى یبعد ذلك دخلت إلى مدرسة الیوسف{ :تألیفنھ باشالدمنورلرڭ 

. })رسائل النور(وشرعت في تألیف النوریات . قبالة دائرة الشرطة تلك

  ).277/ لمعھ لر /نورسى(

باقار كھ، حیاتى . شونم�ھ باشالردوــــ ھمن گوزینى یومار، باشنى اگر، 

 ض عینھ، ویطأطيءمرعة یغسوب{: چاغیرمغھ باشالرلرباغیروب  اجتلرىح

. }ویرى بأن حیاتھ وحاجاتھ تبدأ تصیح وتنادى. رأسھ، ویبدأ في التفكیر )یحط(

  ).24/عجازشارات اإلإ/نورسى(

سقط (نى ، بمع52) düşmekدوشمك(ـــ استخدام المفعول إلیھ مع فعل ) 210(

  ):وقع في، عاد إلىعلى، 

 یجب أن{:  Dağlara kar düşmüş olmalıاولملیدر دوشمشقار  طاغلرهـــ 

  .}یكون الثلج قد سقط على الجبال

  }ھذه المعاملة تناسبكم{: سزه دوشرـــ بو معاملھ 

  .}لجأت إلیكم{:  Ocağına düştümوشدمـــ اوجاغڭزه د

  .}ھذا ال یناسبني{:  Bu bana düşmezــــ بو بڭا دوشمز

  .}اإللحاح علیھ{:  Üstüne düşmekـــ اوستنھ دوشمك

 .}ھذه البنت تناسبھ{: Bu kız ona düşerـــ بو قیز اوڭا دوشر

  }سقط في البالء{: Bir belaya düştü بر بالیھ دوشدى ـــ

  .}ط في الحفرةوسقال{: Çukura düşmek ه دوشمكچوقور ــــ

                                                 
52

وقع في، عاد إلى (دائمة، وإنما في الحاالت التي یكون الفعل المذكور یؤدى معنى  ال یكون ذلك بصفة  
، أما فیما عدا ذلك فإن الفعل المذكور ال یتطلب المفعول إلیھ كما في األمثلة )فالن، كان من نصیب فالن

؛ }حكومةھل ستسقط ال{: Hükümet düşecek mi؛ }نزلت األسعار/ سقطت األسعار {: Fiat düştü: االتیة
Gözden düştü :} سقط من االعتبار/ وقع من العین{ ،yukarıdan düştü :}؛  }سقط من أعلىŞehit 

düştü :}سقط شھیدا{.  
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  .}الدھشةع في ووقال{: Dehşete düşmek دھشتھ دوشمك ــــ

  }تعقبھ/ تابعھ / سقط خلفھ {: Arkasına düşmek دوشمك) آردینھ(آرقھ سنھ  ــــ

  .}ع في األسرووقال{: Esarete düşmek اسارتھ دوشمك ــــ

  .}غفلةالع في ووقال{:  Gaflete düşmek غفلتھ دوشمك ــــ

ع في ووقال{: Kuruntuya (vehme) düşmek دوشمك )وھمھ( قورندي یھ ــــ

  .}الوھم

  }االنقضاض علیھ{: Üzerine düşmek اوزرینھ دوشمك ــــ

  .}توسل إلیھ/ سقط على رجلھ {: Ayağına düştü آیاغنھ دوشدى ــــ

 وقعت متناسبةوان ھذه األل{: Bu renkler birbirine uygun düşmüyorــــ 

  }لبعضبعضھا 

أفكارنا {: Fikirlerimiz ve tabiatlerimiz birbirine uygun düşüyorـــ 

 }وطبائعنا وقعت متناسبة بعضھا لبعض

 في الطریق الذيوقعت {: Ben Ademle Havvanın düştüğü yola düştümــ ــ

  }وقع فیھ آدم وحواء

قع على تمعاقبة األوالد {: Çocukları cazanlandırmak, babalarına düşerــــ 

  .}إلى آبائھم دتعو/  آبائھم

ھذا الكتاب المخطوط وقع {: Bu yazma kitap bir tesadüfle elime düştüــــ 

  .}بالصدفة في یدي

عادت كل / وقعت كل أموالھ لدى ابنھ {: Bütün malları oğluna düştüــــ 

  .}أموالھ إلى ولده

كل الشرف المتعلق بھذا العمل یعود {: Bu işin bütün şerefi size düşerــــ 

  .}إلیكم

الرجل المكلف بالبحث {: مشغول آدم آرایوب چیقارمقلھشیئلرى  دڭزه دوشنــ ــ

  .}عن األشیاء التي سقطت في البحر وإخراجھا

  }سقط في الماء{: suya düştüـــ صویھ دوشتدى ـ

  }بة تلك المرأةوقغ في لع{:  O kadının oyununa düştü ــــ

  }عادت إلى حصتكم ألف قرش{: Hissenize bin kuruş düşüyorــــ 

ھل تعلمون الوظیفة التى عادت {: Size düşen  vazifeyi biliyor musunuz ــــ

  .}التي كانت من نصیبكم/ إلیكم
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 .}سقط في الفقر{: Yoksuluğa düştüـــــ 

  .}دووقع في ید الع{: Düşmenin eline düştüـــــ 

  .}وقعت علیھ الخزانة{: Dolap, üstüne düştüـــ 

تدخل في األعمال التي تال {:  Üzerimize düşmeyen işlere karışmıyalımــــ

  .}ال تعود إلینا/ ال تخصنا 

  .}المنزل یقع على یسار الطریق{:  Ev yolun soluna düşüyorــــ

  .}وقع في الشك{: Şüpheye düştüــــ 

  }وقع في التردد{:  Tereddüde düştüـــ

عادت ھذه األرض في القسمة إلى {: Taksimde bu toprak Küçüğe düştüــــ 

  .}الولد الصغیر

ع الثروة ونادرا ما یكون وق{: Servetin iyi ellere düşmesi  pek nadirdirـــــ 

  53.}في ید خیرة

یؤمن بـ، (معنى ، ب) inanmakاینانمق(استخدام المفعول إلیھ مع فعل ـــ ) 211(

قیعتقد في    :)، ُیصدِّ

 ُنُبّوتنھوحضرت محمد صلى هللا علیھ وسلم افندمزڭ  برل�نھـــ بز اللھڭ 

نحن نؤمن بوحدانیة هللا ونبّوة سیدنا حضرة محمد صلى هللا علیھ {: اینانیورز

  .}وسلم

بن سماواتى انكار ایدییورم : سن قلبڭدن دیرسڭ: ــــ یینھ خاطره گلیر كھ

، گزمھ سنھسماواتده برینڭ ). اینانمیورم(اینانمایورم  مالئكھ لره) ورمایدی(

ویطرح على البال كذلك أن تقول {: ناصل اینانایم گوروشمھ سنھلھ مالئكھ لر

أؤمن بسیر  )اذً إ(فكیف . السماوات، وال أؤمن بالمالئكة) وجود(أنا أنكر : من قلبك

  ).250سوزلر / رسىنو. (}نسان في السماوات، ولقائھ مع المالئكةإ

  .}كملص لصدقو بأنى مخ{: اینانڭز اولدیغمھـــ سزه مخلص 

یجب على اإلنسان أال یصدق كل ما سمعھ {: اینانماملى ایشتدی�نھـــ انسان ھر 

  .})كل ما یسمعھ(

  . }یجب أال ُیوثق في الكذاب{: Yalanciya inanmamalıاینانماملي  ھی یاالنجيـــ 

  .}ال یمكن أن نضع الشاة أمانة لدى الذئب{: لمازقویون اینان قوردهــــ 

                                                 
53

  ).244/توغالجي(اقُتبس عدد كبیر من ھذه األمثلة من   
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 Halk bizim inanmadığımıza) لر(اینانھ بیلیر ایناَنَمِدیِغمزهـــ  خلق بزم 

inanabilir(ler) }یمكن للناس أن یؤمنوا بما النؤمن بھ نحن{.  

ال أصدق الخبر الذي قلتھ لى {: اینانمیورم خبره ـــ سنڭ دون بڭا سویلدی�ڭ

  .}أمس

 Halkاونلري گوجندیرمكدن قورقار) جھتندن( ایناندیغي جھتلھخلق ِجنلره   ـــ

cinlere inandığı cihetle onları gücendirmekten korkar } یخاف الناس من

بما أن الناس یؤمنون بالجن فإنھم یخافون أن /  إیذاء الجن ألنھم یؤمنون بھم

  .}یؤذوھم

ال (ال توجد ثقة {  At ile avrata inan olmazاینان اولماز عورتھ ایلھـــ آت 

  .}في الحصان والمرأة) یوثق

 Onlar, gaybe inanırlar, namaz kılarlar, rızıklandırdığımız şeylerinـــ ـ

bir kısmını yoksullara harcarlar.:} اَلَّذيَن ُيْؤِمُنوَن : "الكریمة معنى اآلیة

ا   ).3/البقرة" (َرَزْقَناُھْم ُيْنِفُقونَ  بِاْلَغْیِب َوُيقیُموَن الصَّٰلوَة َوِممَّ

: معنى اآلیة الكریمة{: ?Bundan sonra artık hangi söze inanırlar kiــ  ــ

  ).50/المرسالت( }"َفبِاَّيِ َحديٍث بَْعَدُه ُيْؤِمُنونَ "

 Onlar, Kur'ân'a inanmıyorlarsa eğer, hangi söze, hangi kitaba imanــــ 

edecekler? :}ى آخر لآلیة نفسھامعن{.  

عوضا عن، (بمعنى  الفعل االستقبالي صلةاستخدام المفعول إلیھ مع   ـــ) 212(

 :)بدال من

ساعدوني {:   Bağırcağınıza yardım edinizز ڭیاردم اید زهڭباغره جغــــ 

  .}عوض أن تصیحوا، ساعدوني /عوض أن تصیحوا ــ

تتكلمون {: Susacağınıza konuşuyorsunuzز ڭقونشیورسـ زهڭصوسھ جغــــ 

  .}عوض أن تسكتوا فإنكم تتكلمون/ عوض أن تسكتوا 

حتى، (بمعنى ):  Taتا(الفارسیة داة استخدام المفعول إلیھ مع األ ـــ) 213(

وتأتي  ،في اللغة التركیة )ینگدك، دقدر، (معنى ھذه األداة  وتؤدي ):إلى

 .حرف الباء بعدھاوقد تعزز ب. بمفردھا، كما تأتي بعدھا إحدى تلك األلفاظ الثالث

  :وھي خاصة بالتركیة العثمانیة
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من بلغراد حتى {: ینگد /قدر /بغداده دك تا  بلغراددن/ ـــ بلغراددن تا بغداده 

  .}إلى بغداد /بغداد 

  .}حتى یوم الحشر /إلى یوم الحشر {: دكتا حشره / ـــ تا حشره 

  .}یامةإلى یوم الق{: ینگد یامتھقتا /  ـــ تا قیامتھ

لصیاغة ظروف  ـــ استخدام المفعول إلیھ مع األسماء الدالة على المكان) 214(

  :المكان

  .}ضع الكتاب ھنا{:  Kitabı buraya koyــ كتابي بورایھ قُويْ 

  .}الغرفة إلى أدخل{:  Odaya girأوده یھ گیر /ــ اوطھ یھ 

  .}جر في البحرحال ترم إل{:  Denize taş atmaــ دڭزه طاش آتمھ

  .}ال تركب على الحصان{:  Ata binmeــ آتھ بینمھ

  .}على الجدار ال تصعد{:  Duvarın üstüne binmeــ دیوارڭ اوستنھ بینمھ

  .}على الرأس{:  Baş üstüneــ باش اوستنھ

للدالة على الملكیة،كما ھو في ) عائد(كلمة مع ـــ استخدام المفعول إلیھ ) 215(

  :خصوصیةصیغة المضاف إلیھ، وكذلك ال

ھذا الكتاب {: بو كتاب فاطمھ نڭ) / عائد اولور(ـــــ بو كتاب فاطمھ یھ عائددر 

  .}ھو لفاطمة

 Onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimetــــ 

yoktur :} معنى / یعود إلیھ الشكر ونعمة یجزى علیھا ) أي عند هللا(ال أحد عنده

  ).19/اللیل. (}"َحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة تُْجٰزىَوَما ِالَ : "اآلیة

 Yoksa size ait bir kitabınız var da (bu batıl hükümleri) ondan mıــــ 

okuyorsunuz? / Yoksa sizin bir kitabınız var da (bu verdiğiniz 

hükümleri) onda mı okuyorsunuz ? / Yoksa size mahsus bir kitab var 

da (bu hükümleri) onda mı okuyorsunuz? :}وھل  لیكم،أم لكم كتاب یعود إ

. }"اَْم لَـُكْم كَِتاٌب فیِه تَْدُرُسونَ : "معنى اآلیة/ منھ تقرأون ھذه األحكام الباطلة 

  ).37/ القلم (

 O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü kendisine aittir, ve Allah her ـــــ

şeye şahittir /  O Allah ki, göklerin ve yerin hakimiyeti, saltanat ve 

idaresi O'nundur ve O Allah herşeye şahittir. :} ھو هللا الذي لھ ملك
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اَلَّذي لَُه ُمْلُك : "معنى أالیة/ السماوات واألرض، وهللا على كل شيء شھید 

ُه َعٰلى ُكّلِ َشْيٍء َشھ ٰمَواتِ َواْالَْرضِ، َواللّٰ   ).9/البروج. (}"یدٌ السَّ

ع القوانین ضإن سلطة و{: .Kanun koyma yetkisi yalnızca Allah'a aittir ــــ

  .}ھي � فقط

إن سیناریو أحداث {: Irak olaylarının senaryosu Büyük Şeytan'a aittir ــــ

  .}العراق یعود إلى الشیطان األكبر

عندما تطلق الزوجات {: ?Eşler ayrılınca çocukların bakımı kime aittirـــــ 

  .}لمن تعود رعایة األوالد

أخرى للداللة على معان  لفاظأأفعال وـــ استخدام المفعول إلیھ مع  )216(

  :مختلفة

رجل من غیر معرفة یشبھ شجرة من {: ـــ ُھنرسز آدم میوه سز اغاجھ بڭزر

  .}غیر ثمار

  .}أشكركم{:   Size teşekkür ediyorumتشكر ایدیورم  سزهـــ 

 Evimiz mektebe (medreseye) yakındırیاقیندر ) مدرسھ یھ( مكتبھـــ اَِوِمز  

  .}منزلنا قریب  إلى المدرسة{: 

 Hak Taale’ye tapasınız veڭز وبرلیھ سڭزھ سِ پطاحق تعالى یھ ـــ 

birleyesiniz   :} فعل التزامي(فلتعبدوا هللا تعالى وتوحدوه({.  

  .}ال یناسب أحدھما اآلخر{:  Birbirine uymuyorر میوویُ اُ  بربرینھـــ 

  .}النار الذین یعبدون/   النار عبدة{ : ateşe tapınanlarپنانلرطا آتشھـــ 

الذین حكم ) تعلیق(من أجل شنق {: محكوم اوالنلرى آصمق ایچون اعدامھـــ 

  .}علیھم باإلعدام

مثل ھذا  )لكم(یقال أن  مھل یناسبك{یاقشیرمى؟  سزهـــ بویلھ سوزلر سویلمك 

  .}الكالم

غیر تی :المفعول إلیھ مع الضمائر الشخصیة واسماء اإلشارة ــ استخدامـ) 217( 

وأسماء اإلشارة في التركیة  عالمة المفعول إلیھ قلیال مع الضمائر الشخصیةشكل 

  .في درس كل منھما، وسیأتي بیان ذلك العثمانیة

                                                                                                                             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  السادسالفصل 

   de hali /  kalma (bulunma) durumuالمفعول فیھ

 )ده(بزیادة األداة  المفعول فیھ في التركیة العثمانیة یصاغ :ـــ صیاغتھ) 218(

حسب قاعدة التجانس  خفیفةأو  ثقیلةإلى آخر الكلمة، مع قراءة حرف الدال بفتحة 

إذا كان آخر الكلمة حرفا و. )da , de(: الصوتي كما یتضح في التركیة الحدیثة

تقلب الدال في األداة المذكورة تاء، ویكون ذلك القلب نطقا فقط في  54قاسیا

معان  المفعول فیھ ویفید. )te, ta: ( العثمانیة، ونطقا وكتابة في التركیة الحدیثة

  ):في، بـ ، عند، لدى، أثناء، عندما( :متعددة

  :لینة أمثلة عن الكلمات المنتھیة بحروفـــ ) 219(

  معناه  المفعول فیھ  معناھا  الكلمة  الحركة

  الحركات 

  الثقیلة

a,ı,o,u 

  

  

  ramazan رمضان

            adamآدم

             kolقول

     çarşıچارشو

         tarlaتارال

          odaاوده

      kutuقوطى

  رمضان

  رجل

  ذراع

  سوق

  حقل

  غرفة

  علبة

   ramazadaرمضانده

       adamdaآدمده

          koldaهقولد

    çarşıdaچارشوده

        tarladaتارالده

      odaddaاوده ده

      kutudaقوطیده

  في رمضان

  لدى الرجل

  في الذراع

  في السوق

  في الحقل

  في الغرفة

  في العلبة

الحركات 

 الخفیفة

e,i,ö,ü 

 

  

    medreseمدرسھ

  kütüphane كتبخانھ

     İzmirازمیر

      denizدڭیز

   demirciدمیرجى

  مدرسھ

  مكتبة

  ازمیر

  بحر

  حداد

  medresede مدرسھ ده

  kütüphanede ده كتبخانھ

    İzmirdeازمیرده

     denizdeدڭیزده

  demircide دمیرجیده

  في المدرسة

  في المكتبة

  زمیرفي إ

  في البحر

  عند الحداد

                                                 
54

وتقابل في التركیة  .، ھـق، ك ف، س، ش، ص، ط، ،چد، ج،  پ، ت، ب، ::الحروف القاسیة ھي  
ھي لیست حروف قاسیة، ) ب، د، ج(مع مالحظة أن بعض الحروف ھنا مثل ). ç, f, h, k, p, s, ş, t(: ثةالحدی

، كما )پ، چ، ت(وإنما لما تكون في نھایة الكلمة تتحول في النطق إلى حروف قریبة منھ تكون قاسیة، وھي 
  ).cılt، جلد  ağaç، آغاج dolapطوالب(نجد ذلك في كلمة 
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          gölگول

  köy    كوي

     gönülگوڭل

 بحیرة

  قریة

  قلب

         göldeگولده

  köydeكویده 

       gönüldeگونلده

 في البحیرة

  في القریة

  في القلب

  :55)نطقا أو كتابة(رف قاس الكلمات المنتھیة بحأمثلة عن ــــ  )220(

  معناه  المفعول فیھ  معناھا  الكمة  الحركة

  pپ

   p ب

   şش

    çچ

    tت

    kق

     tد

  topطوپ

   dolapبدوال

   başشبا

   ağaçآغاج

   sütسوت

   konakقوناق

   cıltجلد

  مدفع

  خزانة

  مقدمة /رأس

  شجرة

  حلیب

  منزل

  مجلد

   toptaطوپده

   dolaptaدوالبده

   baştaشدهبا

   ağaçtaآغاجده

   sütteسوتده

   konaktaقدهاقون

   cılttaجلده

  في المدفع

  في الخزانة

  رأسفي ال

  في الشجرة

  ي الحلیبف

  في المنزل

  في المجلد

  

، )ظرف مكان وظرف زمان( فیةلیدل على الظرعمال المفعول فیھ تاس ـــ ) 221(

 ):في ـ بـ ( :بمعنى

الیوم كنت في مسجد {: ایدم مسجدندهــــ بوگون حسین افندمز حضرتلرینڭ 

  .}سیدنا الحسین

  .}سنتكلم أثناء العودة{: ـــ عودتده قونوشھ جغز

في زمن حضرات السلطان {: زمانندهـــ سلطان سلیمان خان حضرتلرینڭ 

  .}سلیمان خان

على حكایة ذلك قاس یفل{: گچن فعللرڭ حكایھ ونْفیلرینھ قیاس اولنھ یدهیوقارـــ 

  .}في األعلى) المذكورة(ونفي األفعال السابقة 

  .}من ھو التلمیذ األول في ھذه المدرسة{: برنجى شاكرد كیمدر بو مكتبدهـــ 

  .}ال حرج في الذھاب{: بأس یوقدر گیتمھ دهـــ 

                                                 
55

: وتقابل في التركیة الحدیثة .، ھـق، ك ف، س، ش، ص، ط، ، د،چج، پ، ت، ب، :یة ھيالحروف القاس  
ç, f, h, k, p, s, ş, t. ھي لیست حروف قاسیة، وإنما لما ) ب، د، ج(مع مالحظة أن بعض الحروف ھنا مثل

نجد ذلك  ، كما)، تچ، پ(تكون في نھایة الكلمة تتحول في النطق إلى حروف قریبة منھ تكون قاسیة، وھي 
  ).cılt، جلد  ağaç، آغاج dolapطوالب(في كلمة 
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بر  انكلتره ده، فرانسھ ده، دانیمارقھ ده، ستاندهمجار، المانیھ ده، روسیھ دهــــ 

وق علم آدملرى اسكى توركلره، ھونلره ومغوللره دائر تاریخى وعتیقیاتى چ

بدأ كثیر من رجال العلم في روسیا وألمانیا والمجر {: تحریلر یاپمغھ باشالدیلر

دامى والدانمارك وفرنسا وأنكلترا في إنجاز ابحاث عن تاریخ وآثار األتراك الق

  ).7ـ  6/وك آلپگ( .}والھون والمغول

. }في التكیة والحاج في مكة) الزاھد(الفقیر {: حاجى مّكھ ده تّكھ دهـــ آبدال 

  )مثل شعبي(

عیش في تعائلة كم {:  Bu evde kaç aile yaşıyorقاچ عائلھ یاشیور بو اْودهـــ 

  .}ھذا المنزل

  .}في المسجد اذھب وصلِّ {:  Git camide namaz kılنماز قیل جامعدهـــ گیت 

لھ مھارة في {  Yazmada mehareti vardırمھارتي واردر یازمھ دهـــ 

  .}الكتابة

حكمة . (}السمك یعیش في الماء{:  Balık suda yaşarیاشار صودهـــ بالق 

  ).شعبیة

یوجد في السنة اثنا {:  Senede oniki ay vardırاون ایكي آى واردر سنھ دهـــ 

  .}عشر شھرا

یأكل في الیوم مرة {:  Günde bir kere yemek yerبر كره یمكك یر گوندهـــ 

  .}واحدة

  }كالمھ في مكانھ المناسب{:  Sözü yerli yerindeیرندهــــ سوزى یرلى 

في المدرسة ھم في مكانھم  ةالطلب{: شاكردان یرلى یرنده در مكتبدهــــ 

  .}المناسب

الضمائر الشخصیة واألسماء الدالة على مع  عمال المفعول فیھتاس ـــ) 222(

  ):عند، لدى: (بمعنى األشخاص

،  sizde، سزده bizde، بزده onda)آنده(، اونده  sende، سنده bendeـــ بنده

  .}عندى، عندك، عنده، عندنا، عندكم، عندھم{:  onlardaاونلرده

وجد ھل ی{:  benim kitabım sizde mi؟)عندڭزه مي( سزده ميـــ بنم كتابم 

 }كتابي عندكم؟
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 ھو{:  Beş gündenberi bizde misafirdirمسافردر بزدهوندن بري گـــ بش 

  .}منذ خمسة أیام عندنا ضیف

  .}لیس لدیھ طعام{  : Onda yemek yokمك یوقی اوندهـــ 

  .}نقود عند الناس جمیعا لو كان{:  Herkeste para olsaپاره اولسھ ھركسدهـــ 

ما {  İnsanda para olmamak ne güçtürوجدرگمامق نھ پاره اول اندهانســـ 

  .}نقودال یكون لدى اإلنسان صعب أن أ

 المضارع الحاليللتعبیر عن الفعل  استعمال المفعول فیھ مع المصدر ـــ) 223( 

  :ıyıor (56یور(كما ھو في األفعال المصرفة بواسطة العالمة 

نحن { : Şimdi okumaktayız / okuyoruzاوقویورز /  زاوقومقده یشمدى  ـــ

  .}نقرأ اآلن نحن/  بصدد القراءة

:  Onlar şimdi gelmektedir / geliyorlarلیورلر گ/  لمكده درگـــ اونلر شمدي 

  .}ھم قادمون /ھم بصدد القدوم{

 / Bir mektup yazmakta idim یازیور ایدم/  یازمقده ایدمـــ بر مكتوب 

yazıyor idim : ) رسالةكنت بصدد كتابة{  

  :57)عندما، لما(معنى  لیفید ـــ  استعمال المفعول فیھ مع الصلة) 224( 

:  Ben geldiğimde siz evde yok idinizیوق ایدیڭز ده اوْ سز  مدهگلدیـگـــ بن 

 .}في المنزل موجودین) أنتم(عندما أتیت أنا لم تكونوا {

خاف ماذا عندما ن{  Korkduğumuzda ne derizنھ دیرز قورقدیغمزدهـــ 

  .}نقول

  Yanlış bir şey yapdığımızda ne derizنھ دیرز یاپدیغمزدهـــ یاڭلیش بر شي 

  .}عندما نرتكب خطأ ماذا نقول{: 

:  dık, dik, duk, dükدق، دك: استعمال المفعول فیھ مع الالحقةـــ  ) 225(

  :58)ذاعندما، لما، إ(معنى  لیفید ) dıkta, dikte, dukta, dükte، دقده دكده(

                                                 
56

  .المخصص للمصدر األصلي في ھذا الجزء) 28(لمزید من التفاصیل راجع الفصل   
57

  . لمزید من التفاصیل راجع الفصل المخصص لصلة الفعل الماضي في حالة المفعولیة في الجزء الثالث  
58

ولمزید من التفاصیل راجع الفصل المخصص ). diğinde-(ماضي صار ُیستخدم بدال منھا صلة الفعال ال  
  .، في الجزء الثالث)الفعول فیھ(للصلة في حالة المفعولیة 
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فعل تقدم صیغھ سى  اولندقده ـــ فعل التزامنڭ مفرد غائب صیغھ سى ایكى كره

عندما یتكرر الفعل االلتزامي مع المفرد الغائب مرتین تنتج عنھ صیغة {: اولور

  .}...إذا تكرر الفعل اإللتزامي /  فعل التقدم

  Kaza geldikte tanış gözü gör olurعلم گوزي گور اولور گلدكدهـــ  قضا 

  .}....إذا أتى القضاء /  عمیاء )العلم( عندما یأتي القضاء تصبح عین الحكمة{

گوزل بر قلعھ  ضبط ایتدكدهیي  "اوطرانتھ"ـــ  گدیك أحمد پاشا ایتالیا ساحللرنده 

طْور انشاسنھ  ولدقدهیھ َدْستَرس ا مؤخرا ایتالیالیلر قلعھ. انشا ایتدرمش ایدي

ة اوطرانتو بسواحل ر كدیك أحمد پاشا على مدینعندما سیط{ :حیران اولدیلر

) بقوا( ولما استرجعھا اإلیطالیون بعد ذلك وقفوا. بھا قلعة جمیلة أایطالیا، أنش

  .})زاء ھندستھاإ(حیارى ازاء شكل بنائھا 

ــــ برى دخى بودر كھ ایچلرنده ھر قنغى جنس اولورسھ اولسون یولجو اولدقده 

ـر ایسھ بر یرین اینجدوب بر ]ـیـ[ھر نھ جانبھ گیدلـرزقلرى وماللري واسبابلریلھ 

وشرط آخر ھو أنھ عندما {: شیلرین آلمیھ وبر یره گتورمیھ لر وا�لندرمیھ لر

أي بداخل السفن التابعة ألحد الطرفین (مسافر بداخلھا ) إذا كان(یكون 

إلیھا ، ومھما كانت الجنسیة التي ینتمي إلیھا، والجھة التي ھو متوجھ )المتعاقدین

ن الجانبین ال یؤذى اآلخر في ذلك مع بضاعتھ وأموالھ وأمالكھ، فإن كل واحد م

المعاھدة ( .}ي مكان وال یحتجزھاأمالكھ وال یأخذھا إلى ال یتستولى على أو

  ).3مادة / م1796/ ھـ  1210/الجزائریة األمریكیة

 Derslerde daha iyi anlamaniz için gerekdikte Türkçe de açiklama ـــــ

yapılmaktadi :} ولكي تفھموا جیدا فإنھ عندما تستدعى الضرورة فإنھ یقدم

  .}شرح باللغة التركیة

عندما تتطلب {: Konular ihtiyac bulundukta Türkçe de açıklanılırـــــ 

إذا استدعت الضرورة فإنھ ُیشرح باللغة /الموضوعات، فإنھ یشرح باللغة التركیة 

 }التركیة

: .Çünkü, şüpheli bulundukta, taharrîsiz durulan namaz, fâsittirــــ 

، فإن الصالة التي تؤدى من غیر تحر تعتبر تكون ھناك حالة شكألنھ عندما {

  .}باطلة
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أجزاء العدد، ومع  للتعبیر عناستعمال المفعول فیھ مع األعداد   ـــ) 226(

  :النسبة المائویة المائة للتعبیر عن

  .}نصف {:  İkide dirرب ایكیدهـــ 

  .}لثانثُ {:  Üçte ikiایكي دهاوچـــ 

  .}خمسة اثمان{:  Sekizde beşبش سكیزدهـــ 

  }خمسة في المائة{:  Yüzde beşبش یوزدهـــ 

  }أربعون في المائة{:  Yüzde kırkقرق یوزدهـــ 

  .}خمسون في األلف{:  Binde elliاللي بیڭدهـــ 

 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç "Biz yüzde 50 oy alıyoruz. Fakatــــ 

geriye kalan yüzde 50 bizden nefret ediyor" dedi :} قال مساعد رئیس

 50ولكن . الناخبین أصواتفي المائة من  50نحن نأخذ : "الوزراء بولنت آرینج

  .}ة الباقون ینفرون منافي المائ

 Allah, evladınız hakkında size şunu tavsiye eder: Erkeğin payı, ikiــــ 

kızın payı kadardır. Kızlar, ikiden fazlaysa terekenin üçte ikisi 

onlarındır, kız bir taneyse yarısı onun. Bir çocuğu varsa anayla 

babanın her birine, terekenin altıda biri kalır. Çocuğu yok da anasıyla 

babası mirasçı olursa üçte biri ananındır. Kardeşleri varsa bıraktığı 

maldan, vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra 

kalanın altıda biri anaya aittir. Babalarınızdan, oğullarınızdan hangisi, 

size daha faydalıdır, bilemezsiniz. Bu, Allah'tan farzdır. Şüphe yok ki 

Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. :}ُه ٓفي : "معنى اآلیة ُيوصیُكُم اللّٰ

اًء َفْوَق اْثَنَتْیِن َفلَُھنَّ ثُلَُثا َما  َكِر ِمْثُل َحظِّ اْالُْنَثیَْیِن، َفاِْن ُكنَّ نَِسٓ اَْوَالِدُكْم لِلذَّ

ُدُس تََرَك، َواِْن َكانَْت َواِحَدًة َفلََھا النِّْصُف، َوِالَبَوَ  ْيِه لُِكّلِ َواِحٍد ِمْنُھَما السُّ

ِه الثُّلُُث، َفاِْن  ا تََرَك اِْن َكاَن لَُه َولَد،ٌ َفاِْن لَْم يَُكْن لَُه َولٌَد َوَوِرثَُهٓ اََبَواُه َفِالُّمِ ِممَّ

ا اَْو َدْيٍن، ٰابَٓ  ُدُس ِمْن بَْعِد َوِصیٍَّة ُيوصي بَِھٓ ِه السُّ اُؤُكْم َكاَن لَُهٓ اِْخَوٌة َفِالُّمِ

َه َكاَن  ِه، اِنَّ اللّٰ َواَْبَنٓاُؤُكْم َال تَْدُروَن اَيُُّھْم اَْقَرُب لَُكْم نَْفعاً، َفريَضًة ِمَن اللّٰ

 ).11/النساء( }"َعلیماً َحكیماً 
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سائر انگلیز وفلمنك وسوید عادت قدیم اوزره رزقلرندن اوتورى صاتدقلرنده ـــ 

 یوز غروشده بش غروشد اولنان گمروك بازرگانلرینڭ ویره گلدو�ى وآنلره عق

وحسب العادة القدیمة، وبناء على بضائعھم، {: گمروك آلنھ زیاده طلب اولنمیھ

فعندما یبیعون فإنھ یؤخذ منھم رسوما جمركیة خمسة قروش في كل مائة قرش، 

وھي الرسوم التي یقدمھا باقي تجار األنكبیز والفلمنك والسوید والمتفق 

المعاھدة الجزائریة ( } یطلب منھم زیادة على ذلك المبلغبخصوصھا معھم، وال

  ).2مادة / م1796/ ھـ  1210/األمریكیة

  :ـــ  استعمال المفعول فیھ مع كلمات أخرى لیفید معان مختلفة) 227(

/ الرجل الذي یقف على رجلیھ{ :  Ayakta duran adamطوران آدم آیاقدهـــ 

  .}الرجل الواقف

تحت  /ھذا العمل ھو في یدي{:  Bu iş benim elimdedirه درالمدـــ بو ایش بنم 

  .}تصرفي

المال الیوم في {:  mal buğün kimin elindedir؟ النده درون كیمڭ گـــ مال بو

 .}ید من؟

بولنمغھ عجلھ ایتمیوب، اصل  علیھندهویاخود  لھندهر ایشیتمز ــــ بر شى ایشیدَ 

بولنمغھ سربست  علیھندهویاخود  ندهلھوره گره، ایجابنھ ڭالدقدن صڭوحقیقتى آ

للوھلة (عندما تسمع شیئا فجأة {: ون متردد ومعتدل بر جواب ویرچاولمق ای

، وبعدما تفھم أصلھ وحقیقتھ، ولكي ضدهأو  معھفال تستعجل أن تكون ) األولى

بحسب ما یقتضیھ حالھ، قّدم جوابا متحفظا  ضده أو معھتكون حرا في أن تكون 

  ).502مثال، ، اسامي. (}ومعتدال

الدالة )  de, daده(، وفیھ الدالة على المفعول)  de, daده(ـــ التمییز بین ) 228(

، ولكن قد صلةنفمتأتي ، والثانیة دائما صلةتمتأتى منھما فاألولى على العطف، 

  :متصلة مثل األولىتأتي في العثمانیة 

اذھب صلِّ {:  Git camide namaz kıl da gelگل دهنماز قیل جامعده ـــ گیت 

  .}في الجامع وتعال

وأنا أیضا {:  Ben de İstanbul’a gideceğimولھ گیده ج�ماستانب بن دهــــ 

  .}سأذھب إلى إستانبول
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  .}اقرأ مرة ثانیة{:  Bir kere de okuاوقو ه دهبر كرّ ــــ 

 دڭزده دهـــــ بو وقتھ قدر دڭز قوتنھ دونانمایھ اھمیت ویرلمز ایكن آرتق آق 

حتى إلى ذلك {: گمیلر یاپیلمغھ باشالندى }...{تمزڭ شاننى قاننى گوسترمك مل

العھد لم تعط أھمیة لألسطول، وزیادة على ذلك فمن أجل إعالء شأن أمتنا في 

  ).31/ سیفى. (}البحر المتوسط ایضا، فإنھ شرع في بناء السفن

م صیغھ سى فعل تقد اولندقده فعل التزامنڭ مفرد غائب صیغھ سى ایكى كرهـــ 

عندما {: ضمیر شخصیلرڭ اوزرینھ دخولیلھ تصریف اولنور وبو دهاولور، 

یكرر الفعل االلتزامى مع المفرد الغائب تنتج عنھ صیغة فعل التقدم، وھذا 

  .59}یصرف بدخول الضمیر الشخصى علیھ

 İngiltere’nin en sıkıntılı zamanlarında bile büyük bilim insanlarıــــ

ortaya çıkmış. Burada da çıkar. Halkımız bilsin, sevinsin; bizde de iyi 

bilim insanları yetişiyor” :} حتى في أصعب األزمنة التي عاشتھا بریطانیا

فلیعلم شعبنا ذلك، . أیضا یتخرجون) في تركیا(وھنا . فإن العلماء تخرجوا بھا

 .}فعندنا أیضا یتكون رجال العلم. ولیبتھج

رأوا الذئب  نالذی یصیح{:  Kurdu gören de görmiyen de bağırıyorـــــ

  }والذین لم یروه

  .}أنا وأنت نا ھو صدیق{: Senin de benim de dostumuzـــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
59

. }حتى أصبح عالما) أداوم على القراءة(أنا اقرأ اقرأ {: بن اوقویھ اوقویھ عالم اولورم: مثال عن فعل التقدم  
  .المخصص للفعل االلتزامي) 44(فصل من ال) 1024(لمزید من التفاصیل راجع القاعد 
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  السابعالفصل 

  den halı / çıkma (uzaklaşma) durumuالمفعول منھ

إلى آخر  )دن(بزیادة العالمة في التركیة العثمانیة یصاغ  :صیاغتھـــ  )229(

 حسب قاعدة التجانس الصوتي خفیفةأو  ثقیلةالكلمة، مع قراءة حرف الدال بفتحة 

وإذا كان آخر الكلمة حرفا قاسیا . )dan, den(: كما یتضح في التركیة الحدیثة

لب في العثمانیة نطقا فقط، لب الدال في العالمة المذكورة تاء، ویكون ذلك الققت

من، عن، ( نىویفید مع). tan, ten: (كما یأتى وفي التركیة الحدیثة نطقا وكتابة

   ).بسبب

  :أو متحرك ،نلیّ صحیح ــــ أمثلة عن الكلمات المنتھیة بحرف ) 230(

 الحركة

  األخیرة

  معناھا  المفعول عنھ  معناھا  الكلمة

  ثقیلةحركة 

a, ı, o, u 

  

  

  

   sultanسلطان

   ayآى

   Şamشام

  yağmurیاغمور

   yukarıیوقارى

   kışlaقیشلھ

   kapıقپو

  سلطان

  قمر

  الشام

  مطر

  أعلى

  ثكنة

  الباب

   sultandanسلطاندن

   aydanآیدن

Şamdan   

   yağmurdanیاغموردن

   yukarıdanیوقاریدن

   kıiladanقیشلھ دن

   kapıdanقپودن

  من السلطان

  من القمر

  من الشام

  من المطر

  من أعلى

  الثكنةمن 

  من الباب

 خفیفةحركة 

e,   i,  ö,  ü  

  

  

  یر

  دڭیز

  چول

  یوز

  آننھ

  اسكى

  أرض

  البحر

  صحراء

  مائة

  أمّ 

  قدیم

  yerdenیردن

   denizdenدڭیزدن

   çöldenچولدن

   yüzdenیوزدن

   annedenآننھ دن

   eskidenاسكیدن

  من األرض

  من البحر

  من الصحراء

  من المائة

  من األم

  من القدیم

  :)نطقا أو كتابة( ثلة عن الكلمات المنتھیة بحرف قاســـ أم) 231(

  معناه  المفعول عنھ  معناھا  الكلمة  الحركة
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  من الشجرة  ağaçtanآغاجدن  شجرة   ağaçآغاج       ç    چ

  من القسم   sınıftanصنفدن  ِقْسم   sınıfصنف   fف

  إلثممن ا  günahtanگناھدن  اثم   günahگناه hخ، ـھ   ح،

  من الشارع   sokaktanسوقاقدن  شارع   sokak سوقاق kك، ق 

  pب، پ

  

  mektepمكتب

   çöpچوپ

  مدرسة

  قمامة

   mekteptenمكتبدن

   çöptenچوپدن

  من المدرسة

  من القمامة

  من الدرس   derstenدْرسدن  درس   dersدْرس   sس

  من الشمس   güneştenگونشدن  شمس    güneşگونش    şش

  من الجنة   cennettenجنتدن  الجنة  cennetجنت  tت 

  ):من( لبیان جھة صدور الفعلــــ استخدام المفعول منھ ) 232(

  . }لم تأتي أخبار من میدان المعركة{: خبر گلمدى حربدن نِ امیدـــ 

  .}جاء من الجزائر{:  Cezayirdrn geldiـــ جزایردن گلدى

  .}خرج من الغرفة{:  Odadan çıktıچیقدى اوده دنـــ 

ال / الجید من  السوءأل یأتى {:  İyiden kötülük gelmezكوتلك گلمز ایودنـــ 

  .}ر الفعل القبیح من اإلنسان الجیدیصد

  .}ین أتیتمأمن {:  Nereden geldinizگلدیڭز نره دنـــ 

  .}اذھب من ھنا{:  Buradan gitگیت بورادن ـــ

  .}عاد من إستانبول{:  İstanbuldan döndüدوندى استانبولدنـــ 

  .}ینظر من النافذة{ :   Pencereden bakıyorباقیور نجره دنپـــ 

  .}سقط من الطابق الثاني{   İkinci kattan düştüـــ ایكنجي قاتدن دوشدي 

  .})المالیة(یربح كثیرا من المعامالت {: خیلى قزانیور معاملھ دنـــ 

  .}مثل باق من أجدادنا{: قالمھ بر سوزدر آتالرمزدنـــ 

صوت {:  Uzaktan davul sesi hoş gelirخوش گلیر طاُول سسى اوزاقدنـــ 

  ).160/باربیي( }یكون جیدا من بعیدالذي یأتي  الطبل

Benden hoşlanıyorsunuz veyahut hoşlanmıyorsunuz :} ھل تنبسطون

  .}منى أم ال تنبسطزن
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 Kur'an-ı Kerim'den anlaşıldığına göre kendilerine Peygamberــــ

gönderilmemiş hiçbir topluluk yoktur. :} فھم من القرآن یُ  )كما(حسبما

 .}ي مجتمع لم ُیرسل إلیھم رسولأالكریم ال یوجد 

 Osmanlılar döneminde surre genellikle İstanbul ve Kahire'denــــ

gönderilmiş olmakla birlikte bazan Yemen ve Halep'ten de 

sevkedilirdi :} ّفي الغالب في العھد العثماني من  ة كانت ترسلمع أن الصر

إستانبول والقاھرة، إال أنھا كانت ترسل في بعض األحیان من الیمن وحلب 

  .}أیضا

نعل استخدام المفعول منھ  ــــ) 233(   :بیان مادة الصُّ

ھذه الطاولة {  Bu masa cevizden yapıldı  یلديپیا جویزدنبو ماصھ  ـــ

  .}صنعت من الجوز

  .}جسر من الحجر{:  Taştan bi köprüپريبر كو طاشدن ـــ

) صنعت(سلسلة مصنوعة {:  Altından yapmış zincirیریاپمش زنج آلتوندنـــ 

  }من الذھب

تَْرمیِھْم بِِحَجاَرٍة : "معنى اآلیة{: .Onları, balçıktan taşlarla taşladılarــــ 

  ).4/الفیل( }"ِمْن ِسّجیلٍ 

  .}معنى أالیة نفسھا{: Onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardıــــ 

 Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar ــــ 

gönderdi :}معنى اآلیة نفسھا{.  

 O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlarـــــ 

atıyordu :}معنى اآلیة نفسھا{.  

المنزل الذي صنعت سقوفھ {: Tavanları ve zemini camdan yapılmış evـــ 

  .}من الزجاج) سطحھ(وأرضیتھ 

 :) kat، قات tarafطرف( الكلمتینــــ استخدام المفعول منھ مع ) 234(

  :60)طرف، من جانب(، بمعنى من ) tarafından, katından ندنقات، ندنطرف(

                                                 
60

تكون دائما في حالة المضاف، ولما تستخدم مع الضمائر الشخصیة فإنھا تأتى في صیغة الملكیة، ولما تأتي   
  .مع االسم تبقى مضافا، ولكن االسم یجرد من عالمة المضاف إلیھ، كما یتضح من األمثلة المقدمة في المتن
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  }من طرفي{:  Benim tarafındanــــ بنم طرفمدن

  }من طرفك{:  Senin tarafındanدنـــ سنڭ طرفڭ

  }فنامن طر{:  Bezim tarafındanــــ بزم طرفمزدن

 Bir kısmı da Osmanlı denizcileri tarafından Ortadoğu’daki Osmanlıــــ 

şehirlerine, Anadolu’da ise bugünkü Çukurova bölgesi ile İstanbul’a 

yerleştirildiler. :} من قبل(أرسل من طرف ) سیینمن األندل(وقسم منھم (

البحارة العثمانیین لإلقامة في المدن العثمانیة في الشرق األوسط، أما في 

  .}األناصول فأرساوا إلى منطقة چوقورووا وإسانبول

:  Benim tarafımdan geldiğini söylersinگلدی�ڭى سویلرسڭ بنم طرفمدنــــ 

 }ستقول لھم بأنك أتیت من طرفى{

ھو من أحفاد السید {: Baba tarafından Cevdet Bey’in ahfadındandırـــ 

 .}جودت باي من جھة األب

 Bir kesin delil, bir peygamber, Allah tarafından, onlara tertemiz ــــ

sahifeleri okumadıkça :}ِه يَْتلُوا ُصُحفاً " :معنى اآلیة َرُسوٌل ِمَن اللّٰ

َرةً    ).2/البینة( }"ُمطَھَّ

 İşte o delil, Allah tarafından gönderilmiş tertemiz sahifeler okuyanــــ 

bir elçidir. :}یة نفسھامعنى اآل{.  

 Sonunda, Allah tarafından görevlendirilen, içinde şirk bulunmayanــــ 

tertemiz sayfaları, Kur'ân sayfalarını okuyan Allah'ın Rasulü 

Muhammed geldi. :}نى االیة نفسھامع{  

 O apaçık delil, Allah katından gönderilmiş, tertemiz sayfalarıــــ 

okuyan bir peygamberdir. :}معنى اآلیة نفسھا{.  

 Artık hepiniz Allah'a koşunuz. Şüphesiz ben, sizin için O'nunـــــ 

tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. :}َفِفرُّٓوا اِلَى : "معنى اآلیة

ِه اِنّي لَُكْم ِمْنُه نَذيٌر ُمبینٌ    .}50/الذاریات( }"اللّٰ

 O hâlde Allah’a koşun. Şüphesiz ben, size O’nun katındanــــ

gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. :}معنى اآلیة نفسھا{.  

معنى {: .Yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafındandır (O azap)ــــ 

ِه ِذي اْلَمَعاِرجِ : "اآلیة   ).3/المعارج. (}"ِمَن اللّٰ
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معنى اآلیة {: .Yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katındanــــ 

  .}نفسھا

 2/بیانشي. (}من طرف السلطان /من الطرف الھمایوني{: ــــ طرف ھمایولرندن

/174(  

من طرف  /ھر العز والشرفمن طرف با{: ـــ طرف باھر العز والشرفلرندن

  ).2/174/بیانشي( }السلطان

التعبیر عن المعنى نفسھ بواسطة المفعول منھ دون استخدام  ـــ یمكن) 235(

 :)، قاتطرف(مة لك

 Allah'tan gönderilmiş bir elçidir ki, o tertemiz sahifeleri (O delil de)ـ ـــ

okumaktadır.   :}َرةً َرُسوٌل ِمَن ا" :معنى اآلیة ِه يَْتلُوا ُصُحفاً ُمطَھَّ  }"للّٰ
  ).2/البینة(

 O halde Allah'a kaçın. Ben sizin için O'ndan (yana) apaçık bir" ــــ

uyarıcıyım. :}ِه اِنّي لَُكْم ِمْنُه نَذيٌر ُمبینٌ : "معنى اآلیة  }"َفِفرُّٓوا اِلَى اللّٰ
  .}50/الذاریات(

  :بیر عن التبعیضللتعاستخدم المفعول منھ ـــ ) 236( 

  .}شخصیة من العلماء{: لمادن بر ذاتعُ  ـــ

  .}رجل من الصلحاء{: لحادن بر آدمـــ صُ 

  .}واحد من فرمانات السلطان{: ـــ پادشاھڭ فرمانلرندن برى

واحد من الولدین راشد واآلخر {: رى صبیدر�ــــ ایكى اوغلندن برى عاقل ودی

  .}صبي

  .}شخصان من التجار{:  Tuccardan iki kişiجار دن ایكي كیشيتُ  ـــ

ثالثة أشخاص من {:  Dostlarınızdan üç kişiـــ دوستلرڭزدن اویچ كیشى

  .}أصدقائكم

من مدافع القلعة  واحد{:  Kalenin toplarından biriلرندن برىـــ  قلعھ نڭ طوپ

  .}أحد مدافع القلعة/ 

 غیر المتوقعة عیدةواحدة من األحداث الس{: ـــ اتفاقات حسنھ دن برى بودر كھ

  ).1/16/بیانشي. (}ھي أن
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ثالثة من {  Atlardan üçü = Atların üçüآتلرڭ اوچي = ـــ آتلردن اوچي 

  }األحصنة

  .}ثالث قطع من سفن القرصنة{: قورصان گمیلریندن اوچ قطعھـــ 

: ?Onların her biri, Naim cennetine sokulacaklarını mı umuyorlarـــ 

اَيَْطَمُع ُكلُّ : "معنى االیة/ واحد منھم أن یدخلوا إلى جنة النعیم ھل یتمنى كل {

  ).38/المعارج( }"اْمِرٍئ ِمْنُھْم اَْن ُيْدَخَل َجنََّة نَعیمٍ 

 Hurma ağaçlarından her neyi kesmişseniz veya kökleri üzerindeــــ 

dimdik bırakmışsanız, (bu) Allah'ın izniyledir ve fasık olanları 

alçaltması içindir :} مھما قطعتم من أشجار النخیل أو تركتموھا قائمة على

َما : "معنى اآلیة/ ، فإنھ بإذن هللا، ومن أجل أذالل الفاسقین)جذوعھا(أصولھا 

ِه َولُِیْخِزَي  َقطَْعُتْم ِمْن لیَنٍة اَْو تََرْكُتُموَھا َقٓائَِمًة َعٰلٓى اُُصولَِھا َفبِاِْذِن اللّٰ

  ).5/الحشر: (}"َفاِسقینَ الْ 

 ,Eğer, inananlarla inkârcılar birbirinden ayrılmış olsalardı ــــــ

onlardan inkâr edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. :} إن الذین

لعرضنا الذیم كفروا إلى عذاب آمنوا والكافرین لو فصلوا بعضھم عن بعض، 

وُكْم َعِن اْلَمْسجِِد اْلَحَراِم ُھُم ": معنى قولھ تعالى/  مؤلم الَّ۪ذيَن َكَفُروا َوَصدُّ

ْبَنا الَّذيَن َكَفُروا ِمْنُھْم َعَذاباً اَلیماً  ]...[   ).25/الفتح( .}"لَْو تََزيَُّلوا لََعذَّ

 Bu araştırmanın amacı, Endülüslü sürgünü ve göçlerini, Akdenizـــــ

bölgesi tarihinin eşsiz kaynaklarından birisi olan Osmanlı arşivleri 

yanında, yerli ve yabancı araştırmalardan da yararlanarak ortaya 

koymaktır. :} إن ھدف ھذال البحث ھو إإظھار إجالء األندلسیین وھجرتھم في

األرشیف العثماني الذي یعتبر واحدا من المصادر المنعدمة النظیر لتاریخ منطقة 

  .}، مستفیدا كذلك من األبحاث المحلیة واألجنبیةالبحر األسود

 Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan dedi, ben onu sanaــــ 

getiririm ve şüphe yok ki ben, elbette güvenilecek bir kuvvete 

sahibim :} قال عفریت من الجن أنا أحضره لك قبل أن تقوم من مكانك، وال

َقاَل ِعْفريٌت : "معنى اآلیة. / قة بصورة أكیدةني صاحب قوة موثویوجد شك في أ

. }"ِمَن اْلجِّنِ اَنَا ٰاتیَك بِه َقْبَل اَْن تَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك، َواِنّي َعلَْیِه لََقِويٌّ اَمینٌ 

  ).39/ النمل (
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 Buna rağmen yine, sizlersiniz birbirinizi öldürüp, kendi halkınızdanــــ 

bir kısmını yurtlarından çıkaran.  :}وعلى الرغم من ذلك فإنكم : "معنى اآلیة

ثُمَّ اَْنُتْم : "معنى اآلیة/ تقتلون بعضكم بعضا، وُتخرجون قسما منكم من وطنھم 

ِء تَْقُتلُوَن اَْنُفَسُكْم َوُتْخِرُجوَن َفريقاً ِمْنُكْم ِمْن ِدَياِرِھمْ  ُؤَالٓ   ).85/ البقرة ( }"ٰھٓ

یشكاه جزایرده پلوب، گافرنج  ءبیوك اون ایكى عدد سفینھ فرار ایدن سفائندنــــ 

جاءت اثنتا عشرى سفینة فرنسیة أكبر {: دور وقطع مارسھ ایلمك قصد ایتدیلر

. }من تلك التي فرت، قبالة الجزائر بقصد محاصرة المیناء ومنع الخروج منھ

  ).333اوتوكار، (

اوستھ والى یھ  عددى ڭبی ڭرك عسكرینت ڭبی چاوـــ جزایرده حاضر اوالن 

ذھب ألف عنصر من ثالثة آالف {: یدوب اطراف واكنافدن عربان جمع اولوبگ

جندي تركي الذین یوجدون في الجزائر، إلى أوستھ والى وجمعوا العرب من كل 

  ).337اوتوكار، . (}األطراف

، ویمكن مابین شیئین من حیث صفتیھ للمقارنةاستخدام المفعول منھ ـــ ) 237(

  :61)...، أكبر من منأحسن ( :كأن یقال، ) dahaدھا(دعم باللفظة أن ی

 یتاق اوطھ سندن دھاصالون   / بیوكدر یتاق اوطھ سندن ــ صالون

 Salun yatak odasından büyüktür /Salun yatak odasından  dahaبیوكدر

büyüktür  :}الصالون أكبر من غرفة النوم{.  

فتح الید {: El uzatmaktan el açmak yeğdirال آچمق یكدر وزاتمقدنـــ ال ا

  ).1/161/باربیي( })السرقة(أفضل من مد الید ) التسول(

ال یوجد شيء أحسن من {:  Bundan ıyi şey olmazایي شيء اولماز بوندنــ 

  .}ھذا

 Az söylemek çok söylemektenخیرلیدر سویلمكدنـــ آز سویلمك چوق 

hayirlidir  :}لم القلیل خیر من الكالم الكثیرالك{.  

 الظاھر خیر من العدوّ  وّ العد{: ایودر دوشمندندوشمن گیزلى ) بللى(ـــ آشكار 

  ).حكمة شعبیة. (}الخفي

ھذا الولد { Bu çocuk şundan daha büyükبیوك  شوندن دھاچوجق ـــ بو 

  .}أكبر من ذلك

                                                 
61

  .المخصص للصفة) 11(من الفعل ) 317(القاعدة : لمزید من التفاصیل راجع  
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خرص احسن من لسان لسان األ{: اییدر ندنلْ دِ  ڭلى یاالنجیندِ  ڭـــ دلسز

  ).13سامى، امثال، . (}الكذاب

 Allah, evladınız hakkında size şunu tavsiye eder: Erkeğin payı, ikiــــ 

kızın payı kadardır. Kızlar, ikiden fazlaysa terekenin üçte ikisi 

onlarındır, kız bir taneyse yarısı onun.  :} إن هللا یوصیكم بخصوص

والبنات إن كن أكثر من . إن نصیب الذكر یعادل نصیب بنتین: بما یأتي أوالدكم

ُيوصیُكُم ": معنى اآلیة/ اثنتین فلھماثلثا التركة، وإن كانت بنتا واحدة فلھا النصف 

اًء َفْوَق اْثَنَتْیِن  َكِر ِمْثُل َحظِّ اْالُْنَثیَْیِن، َفاِْن ُكنَّ نَِسٓ ُه ٓفي اَْوَالِدُكْم لِلذَّ اللّٰ

 ).11/النساء( }...لَُھنَّ ثُلَُثا َما تََرَك، َواِْن َكانَْت َواِحَدًة َفلََھا النِّْصُف فَ 

عن فرد واحد أو  في الصفة والتأخر التفوقالكلمات الدالة على مع ـــ ) 238(

 على ،متفوق  : (، بمعنى) üstün, geriرىگاوستون، (( مجموعة بین األفراد

   ):... عنمتأخر 

 Yaramazlıkta bu hepsinden اوستون چیقدى ھپسندنقده بو ـــ یارامازل

üstün çıktı  :} علیھم جمیعا في الفساد خرج متفوقاھذا{.  

في  ھو متفوق عليّ {:  Yazıda o benden üstündürاوستوندر بندنـــ یازیده او 

  .}الخط

ھو {:  Derste arkadaşlarından geridirگریدر آرقداشلریندنــــ درسده 

  .}في الدراسة عن أصدقائھ) متخلف(ر متأخ

االستخبار والحدیث عن النفس أو الغیر،  مع الكلمات الدالة عنــــ ) 239( 

  :)، یتكلم عن، عنیستخبر (بمعنى 

المعلوملت التي تقدم {: حاضر بولنمیانلره ویریلن معلومات حادثھ دنـــ بر 

  ).572/سامي( .}اھعن حادثة معینة للذین لم یحضرو) قدمةالمُ (

 كالملرندنومبارك  وما جرالرندنرامى وقوعات كِ  ءِ ـــ حدیث أفندمزلھ صحابھ

الحدیث ھو العلم الشریف الذي یقدم األخبار عن {: خبر ویران علم شریفدر

 . }م وما حدث لھم ووقائھماالكالم المبارك لسیدنا رسول هللا وصحابتھ الكر

  ).572/سامى

ال یوجد من یقدم لنا معلومات عن ذلك {: بزه خبر ویرن اولمدى ایشدن ـــ او

  .}العمل
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 لیس لي{:  Bu işten heberi olmadı (yok))یوق( خبرم اولمدى ایشدنـــ بو 

  .}بخصوص ھذا العمل/ علم عن ھذا العمل  )ال یوجد لديّ (

/  معلومات عن الحرفة )ال توجد لدیھ( لیس لھ{: خبرى یوقدر صنعتدن ـــ

  .}بخصوص الحرفة

:  .Şüphesiz, o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdardırـــــ 

  ).11/ العادیة ( }"اِنَّ َربَُّھْم بِِھْم يَْوَمئٍِذ لََخبیرٌ : "معنى اآلیة الكریمة{

 Allah, eceli geldiğinde hiçbir canı geciktirmez. Allahـــــ 

yaptıklarınızdan haberdardır :}ُه " :معنى اآلیة الكریمة َر اللّٰ َولَْن ُيَؤّخِ

ُه َخبیٌر بَِما تَْعَملُونَ  اَء اََجلَُھا، َواللّٰ   ).11/ المنافقون ( }"نَْفساً اَِذا َجٓ

 ?Sizi aradığından haberiniz yok muـز یوق مي ڭـــ سزي آرادیغندن خبر

  . }یبحث عنكم }عن أنھ{ألیس لدیكم خبر بأنھ {

 Günümüzde bir Osmanlı donanmasından söz etmek mümkünــــ 

değildir :}لیس ممكنا في أیامنا ھذه الحدیث عن أسطول عثماني{.  

، من سوى، إال( للتعبیر عن االستثناء ) başkaباشقھ(مع كلمة ـــ ) 240(

  :)غیر

: Ecelden başka her şeye çare bulunurـــ اجلدن باشقھ ھر شیئھ چاره بولنور

حكمة ( .}كل شيء لھ حلمن غیر األجل / األجل ) اما عد( حل إالّ  كل شيء لھ{

  ).شعبیة

 ھل{:  ?Allah’tan başka kimsemiz var mıـــ أ� دن باشقھ كیمسھ مز وارمى؟

 .}من غیر هللا/ سوى هللا / یوجد لنا أحد غیر هللا؟ 

:   ?Rabbimiz, senden başka kimimiz varـــ  ربمز سندن باشقھ كیممز وار

 .}نا سواكرّبنا، من ل{

ما عدا أنا، {:  Benden başka herkes işittiبندن باشقة بونى ھركس ایشیتدى ـــ

  }الجمیع سمع بھذا سوى أنا/ الجمیع سمع بھذا 

  .}ال یوجد إال ھذا{:  Bundan başka yokturبوندن باشق یوقدر ـــ
 Yeryüzündekilerin çoğunluğuna uyarsan, seni Allah'ın yolundanـــ

saptırırlar. Onlar zandan başka bir şeye uymazlar ve onlar sadece 

yalan söylerler. :}فھم . لو تبد الطاعة ألكثر من ھم في األرض فإنھم یضلوك
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َواِْن : "معنى اآلیة/ ال یبدون الطاعة ألي شيء إال للظن، وھم یقولون الكذب فقط 

ِه، اِْن يَتَّبُِعوَن اِالَّ الظَّنَّ َواِْن  تُِطـْع اَْكَثَر َمْن فِي اْالَْرِض ُيِضلُّوكَ  َعْن َسبیِل اللّٰ

  ).116/ األنعام ( }"ُھْم اِالَّ يَْخُرُصونَ 

 Dediler ki: 'Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbirـــــ 

bilgimiz yok. Gerçekten sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi 

olansın.' :} إنك أنت األعلى، فلیس لنا علم غیر الذي علمتنا، ) أي المالئكة(قالوا

: معنى أالیة/ والحكمة ھو أنت  وحقیقة أنت العالم بكل شيء، وصاحب الحكم

. }"َقالُوا ُسْبَحانََك َال ِعْلَم لََنٓا اِالَّ َما َعلَّْمَتَنا، اِنََّك اَْنَت اْلَعلیُم اْلَحكیمُ "

  ).32/ البقرة (

 Fitne kalmayıncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (Yeryüzünde)ـ ــــ

vazgeçerlerse, artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık 

yoktur. :} َحتى ال تبقى فتنة على وجھ األرض، ومن ثم قال  )قاتلھم( معھم واقاتلْ ت

ى َال " :معنى اآلیة/ اوة إال ضد الذین یرتكبون الظلم تكون عد َوَقاتِلُوُھْم َحتّٰ

هِۜ  ّٰ يُن لِل . }"َفاِِن اْنَتَھْوا َفَال ُعْدَواَن اِالَّ َعلَى الظَّالِ۪مینَ  ،تَُكوَن فِْتَنٌة َويَُكوَن الّد۪

  ).193/البقرة(

 Bu fitne (işkence) ortadan kalkıp din ve itaat yalnız Allah'a mahsusـــــ 

oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkârdan ve tecavüzden 

vazgeçerlerse, bilin ki zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur :} تقاتل

وإن تخلوا عن الكفر . معھم إلى أن تزول ھذه الفتنة وینحصر الدین في هللا وحده

معنى اآلیة (: معنى اآلیة/ والظلم، فاعلم أنھ ال یوجد قتال إال ضد الظالمین 

  .})نفسھا

 ,De ki: 'Gördünüz mü haber verin; Allah'tan başka taptıklarınızـــــ 

yerden neyi yaratmışlar, bana gösterin? Yoksa onların göklerde bir 

ortaklığı mı var? Eğer doğru söylüyor iseniz, bundan önce bir kitap ya 

da bir ilim kalıntısı (veya bir eser) varsa, bana getirin :}  ،قل ھل رأیتم

وإال لھم . اخبروني، الذین تعبدونھم من غیر هللا، ماذا خلقوا من األرض، أورني

إذا كان صحیحا ما تقولون، وإذا كان ھناك كتاب من قبل أو . شرك في السماوات

ِه : "معنى اآلیة/ علم، فأحضروه إلّي  اَُروني ُقْل اََراَْيُتْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللّٰ
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ٰمَواتِ، ايُتوني بِكَِتابٍ ِمْن  َماَذا َخلَُقوا ِمَن اْالَْرضِ اَْم لَُھْم ِشْرٌك فِي السَّ

ا اَْو اَثَاَرٍة ِمْن ِعْلٍم اِْن ُكْنُتْم َصاِدقینَ   ).4/ األحقاف . (}"َقْبِل ٰھَذٓ

  ):زیادة عن، فضال عن(لتفید معنى )  başkaباشقھ(ـــ مع كلمة ) 241(

 Kendisine elli lira verdiler, bundan başka da yirmi yirmi lira vàdـــــ 

ettiler :}أعطوه خمسین لیرة، ووعدوه بعشرین لیرة زیادة على ذلك{ 

 Dersini anlamadığındanصنفده غوغا ایدیور  ـالمدیغندن باشقھڭآدرسني  ـــ

başka sınıfta kavga ediyor  :}تشاجر في فضال عن أنھ ال یحفظ درسھ فإنھ ی

  .}القسم

 Konuşamadığımdan başka başımباشم آغریور قوُنَشمھ دیغمدن باشقھ  ـــ

ağrıyor }زیاده على أنني ال استطیع أن أتكلم فإن رأسي یؤلمني{.  

طوغري اولھ رق اون سطر ترجمھ  آلھ َمِدقدن باشقھـــ  ُمھْمجھ بر مسوده قلمھ 

بطریقة جیدة فھو ) رسالة(ر مسودة فضال عن أنھ ال یستطیع أن یحر{: ایده مز

  .}ال یستطیع أن یترجم عشرة أسطر بشكل صحیح

زیادة على أنھ قرأ ھذا الشعر {:  ازبرلمش ده اوقودقدن باشقھـــ  او بو ِشعري 

  .}فإنھ حفظھ أیضا

فضال عن أنك ال { İnglizce yazamadıktan başka konuşamazsın daـــ  

  .}فإنك ال تستطیع أن تتكلم بھا أیضاتستطیع أن تكتب باإلنكلیزیة 

  .}ماتوا ما عدا اثنین منھ{: Onların ikisinden başkası öldüـــ 

  .}لیس عندي سوى كتابین{: Bende iki kitaptan başkası yokturـــ 

ُعدنا جمیعا ما عدا {: Küçük kardeşimizden başkası hepimiz döndükـــ 

  .}أخانا الصغیر

دن غیرى، دن ماعدا : (ھذا المعنى نفسھ تفیده عبارة: حظةمالـــ ) م 241(

dan gayri, dan maada.(  

  ):عن مختلف( :فید معنىیل ) başkaباشقھ(ـــ مع كلمة ) 242( 

وارادان  تعتبر{: بر ایالت اولور اسالمیھ دن باشقھسر حدِّ ممالك  "وارادین"ــــ 

  ).1/310/بیانشي. (}أیالة مختلفة عن البالد اإلسالمیة الحدودیة

  .}ھو یفكر بطریقة مختلفة عنا{: Bizden başka türlü düşünüyorـــــ 
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بمعنى  ،والتشكل الفصل واإلبعاد واالختیار ألفعال الدالة عنمع اـــ  )243(

   ):من، یتشكل ، اختار منابعد عن ،عنفصل (

فصلوھا عن {:  Onu kocsından ayırdılarآیِْردیلر قوجھ سندناونى  ـــ

  .}زوجھا

 .}فصلوه عن دراستھ{:  Dersten ayırdılarـــ  درسندن آِیردیلر

 Büyük harflerle  küçük harfler bazı kelimeleri birbirinden ayırmağa ــــ

yarar :} الحروف الكبیرة والحروف الصغیرة تفید للفصل بعص الكلمات بعضھا

 }عن بعض

صدیقة عن الطریق أبعده  {: Onu doğru yoldan arkadaşı ayırdı ـــــ

  .}الصحیح

  .}فلنختر واحدا او اثنین منھم{: بر ایكي دانھ آیره لم ایچلرندن ـــــ

  .}اخترت خمسة أغنام من القطیع{: بش قویوم سچدم ایچندنــــ سوُرینڭ 

جیشھا كلھ یتكون من {: عبارت ایدي آدملردنــــ اونڭ عسكرى ھپ سچمھ 

  .}رجال مختارین عبارة عن/ الرجال المختارین 

، بمعنى المتابعةوالمرور والمجيء الذھاب وألفعال الدالة على مع ا ـــ) 244(

  ):عن طریق، من جھةمن خالل، عبر، (

  }ینظر من خالل النافة{:  Pencereden bakıyorباقیور ه دنجرپنــــ 

بالد الھند من خالل ثقب  رؤیة{: ھندستانى سیر اتمك 62دوسندنوریــــ ای�نھ 

  .}مثل شعبي یضرب للعمل المستحیل( }برةاإل

  .}مّر من ھنا ـ مر من ھذه الجھة{:  Buradan geçtiگچدي بورادنــ 

  .}الحائط على)قفز(وثب {:  Duvardan atladıآتالدي دیواردنــ 

  .}أتیت عن طریق البر{:  Karadan geldimگلدم قره دنـــ 

  .}جھة یأتي من أیة{:  Ne yandan geliyorلیورگ یاندنـــ نھ 

 مر عبر{: Denizden geçip çayda boğuldu ایده بوغولديچوب گچ زدنڭدـــ 

 .}وغرق في النھر) اجتاز البحر(البحر 

  }الذھاب عن طریق البحر{: Denizden gitmek یتمكگ زدنڭد ـــ

                                                 
بمعنى )  yurduیوردى/ یوردو (، وكلمة )، حىنبلد، وط(بمعنى )  yurtیورت(یجب التفریق ھنا بین كلمة  62
  ).ثقب(
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  .}ذھب من ھذا الطریق{ :Bu yoldan gittiگیتدي  یولدنـــ بو 

  .}یذھب من جھة األمام /یذھب من األمام ـ{ : Önden gidiyorیدیورگ اوڭدنــ 

 فتح ال یمكن{ :گمي یوُرْتَمدكجھ قره دنـــ اسالمبولڭ فتحي ممكن اولمز حتى 

  .}البر ما لم یتم سحب السفن عبر استانبول

  :)، من، ألنبسبب(بمعنى  ،السبب والعلةلبیان ـــ ) 245(

  .}لماذا{: nedenندن /  ــ نھ دن

لماذا تم ھذا العمل {:  Bu iş neden öyle olduویلھ أولدىب نھ دنــ بو ایش 

  .}؟ھكذا

یتكلم ھكذا بسبب {:  Ceheletten öyle söylüyorاویلھ سویلیورِ  جھالتدنـــ 

  .}یتكلم ھكذا من الجھل/  الجھل

 Soruyu anlamadığından cevap جواب ویرمدي ـالمدیغندنڭآصورویي  ـــ

vermedi  }السؤال لم ُیجب ألنھ لم یفھم{.  

:  Yağmur yağmadığından ekinler yandıاكینلر یاندي یاغمدیغندنــ یاغمور 

ألن المطر لم  /م نزول المطر بسبب عد/ اشتعل الزرع من عدم نزول المطر {

 .})تنزل

اوچھ میان جسیم  آزلغندنـــ دوه قوشى آفریقاده یاشار وبدننڭ آغرلغیلھ توكلرینڭ 

ائر یعیش في أفریقیا وال یستطیع أن یطیر بسبب دوه قوشى ھو ط{: بر قوشدر

  .}ثقل بدنھ وقلھ ریشھ )من(

ھو مضطرب من / ھو مضطرب بسبب الحّمى {: مضطربدر صیتمھ دنـــ 

  .}الحّمى

  .}توفي بسبب الحمى ـ توفي من الحمى{: وفات ایتدي ُحما دنـــ 

ل لیلة بسبب یتفقد منزلھ ك{: Hırsız korkusundan her gece evi dolaşırــــ 

  }الخوف من جانب اللصوص

موت الفیل تكون من {: فیلدنَكْرَكَداِنڭ اولومى  َكْرَكَداْندنــــ فیلڭ اولومى 

  ).2/436/باربیي. (}الكْركدان، وموت الكركدان تكون من الفیل

،  dan dolayıدن طوالیي: (بعض األلفاظ ب صیغة السببیة أحیانا دعمتـــ ) 246(

، بسبب(، بعنى ) dan ötürü)ترواوترى، او( ، دن اوتورى dan naşiدن ناشي

  :)ألن
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  .}لماذا{: ، نھ سببدن، نھ اجلدننھ دن ناشي طوالیى، نھ دن اوتورى،نھ دن ـــ 

بسبب {: ، بوندن اوتورى، بو سببدن، بو اجلدنناشيـــ بوندن طوالیى، بوندن 

  .}ھذا

:  Hastalığından dolayı işine gitmediایشنھ گیتمدى خستھ لغندن طوالیىـــ 

  .}لم یذھب إلى عملھ بسبب مرضھ{

بسبب ) قُبِض علیھ(أوقَف {: توقیف اولنمشبر جرمدن طوالیي وقوع بولمش  ـــ

  .}وقوع جریمة

بسبب عالقتھ التي كانت {: اوڭا ده صورمشلر اُْلَفِتْندن طوالیيكندیسیلھ اوالن  ـــ

  .}أیضا بسبب عالقتھ معھ معھ، فإنھم استوجبوه ھو أیضا ـــ اسجوبوه ھو

 Bizzat dünyada kendi yaptıklarından dolayı başlarına bir musibetــــ 

geldiğinde “Rabbimiz, ne olurdu, bize özgürce sorumluluklarını yerine 

getirmek üzere bir peygamber gönderseydin de, Rasullerine inen 

âyetlerine uysaydık, mü'minlerden olsaydık.” diyecek olmasalardı, 

seni göndermezdik. :} ،لما تأتي إلیھم مصیبة بسبب اآلثام التي فعلوھا بأیدیھم

.../ بحریة لو أرسلت إلینا رسوال على أن ننفذ تكالیفك ماذا حدث، یقولون ربنا 

مَ ": معنى اآلیة الكریمة ْت اَْيديِھْم َفیَُقولُوا َولَْوَالٓ اَْن تُصیبَُھْم ُمصیبٌَة بَِما َقدَّ

َنا لَْوَالٓ اَْرَسْلَت اِلَْیَنا َرُسوالً َفَنتَّبَِع ٰايَاتَِك َونَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنینَ  . }"َربـَّ

 ).47/القصاص(

إنھا {: خالف صلح وصالحدن ناشي بو مصلحتدر رضا ورلمك معقول دگلدر ـــ

  .}أن تقدم ترضیة بشأنھا یس معقوالة الصلح، فلدمسألة حدثت بسبب مخالفة معاھ

لم استطع أن {:  Yağmurdan naşi gelemedimــــ یاغموردن ناشيء گلھ مدم

  .}آتى بسبب المطر

ال تغضب منى {:  Bundan naşi gücenmeyinizڭزیِ مَ نْ ــــ بوندن ناشيء بڭا گوجَ 

  .}بسبب ھذا

 Elleriyle (bir) Kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak ــــ

için "Bu Allah katındandır" diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle 

yazdıklarından ötürü vay haline onların! Ve kazandıklarından ötürü 

vay haline onların! :} فلیكن الخسران للذین یكتبون كتاب بأیدیھمن ثم من أجل

ما كتبوا  فآه لحالھم بسبب". هللاھذا من عند "أن یبیعوه بثمن قلیل، یقولون 
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َفَوْيٌل لِلَّذيَن يَْكُتُبوَن اْلكَِتاَب : "معنى اآلیة  /بأیدیھم، وآه بسبب ما كسبوا 

ِه لِیَْشَتُروا بِه ثََمناً َقلیالً، َفَوْيٌل لَُھْم  بِاَْيديِھْم ثُمَّ يَُقولُوَن ٰھَذا ِمْن ِعْنِد اللّٰ

ا َكَتبَْت اَْيديِھْم، َوَويْ  ا يَْكِسُبونَ ِممَّ   .}"ٌل لَُھْم ِممَّ

،  sebeptenسببدن: (السببب عنیستخدم مع بعض الكلمات للتعبیر ــــ ) 247(

  :63)، اجلدن yüzdenیوزدن

غضب لھذا  /غضب بسبب ھذا {:  Bu sebepten darıldıدىلْ طارِ بو سببدن ــــ 

  .}السبب

لعت الحرب دان{:  Zülüm sebepten harp olduحرب اولدى ظلم سببندنـــ 

  .}بسبب الظلم

  .}بسبب ذلك{: اجلدنـــ او 

   }ألنھ فعل ذلك{: اجلدنـــ ایلدی�ى 

 Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da, bu yüzden mi O'nuــــ

inkâr ediyorlar? :} ینكرونھ  بعد، ولھذا السبب ھم رسولھموإإل فإنھم لم یعرفوا

  ).69/المؤمنون( }"ُفوا َرُسولَُھْم َفُھْم لَُه ُمْنكُِرونَ اَْم لَْم يَْعرِ : "اآلیة معنى/ 

 ;Ve delillerimizi yalanlayan bir topluluğa karşı yardım etmiştik onaــــ 

gerçekten de kötü bir topluluktu onlar ve bu yüzden hepsini de sulara 

boğmuştuk :}كذب، وكانوا حقیقى وقدمنا المساعدة لرسولنا ضد قْوم یقولون ال

َونََصْرنَاُه ِمَن : "معنى اآلیة/ قوما سیئین، ولھذا السبب أغرقناھم جمیعا في الماء 

ُبوا بِٰايَاتَِنا اِنَُّھْم َكانُوا َقْوَم َسْوٍء َفاَْغَرْقَناُھْم اَْجَمعینَ   }"اْلَقْوِم الَّذيَن َكذَّ
  ).77/األنبیاء(

Kendi elleriyle yaptıkları günahlar yüzünden, başlarına bir felaket 

geldiği zaman: “Ey Rabbimiz! bize bir elçi göndersen de, ayetlerine 

uyup mü'minlerden olsaydık” diyecek olmasalardı, seni 

göndermezdik. Bu bahanelere fırsat vermemek için seni gönderdik. :

تي فعلوھا بایدیھم، یقولون ربنا لو ارسلت لما تأتي إلیھم مصیبة بسبب اآلثام ال{

َمْت ": اآلیة الكریمةمعنى .../ غلینا رسوال  َولَْوَالٓ اَْن تُصیبَُھْم ُمصیبٌَة بَِما َقدَّ

                                                 
63

راجع الفصل المخصص للصلة في حالة المفعولیة . (المعنى نفسھ یمكن التعبیر عنھ بواسطة المفعول ألجلھ  
  ).في الجزء الثالث )المفعول ألجلھ(
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َنا لَْوَالٓ اَْرَسْلَت اِلَْیَنا َرُسوالً َفَنتَّبَِع ٰايَاتَِك َونَُكوَن ِمَن  اَْيديِھْم َفیَُقولُوا َربـَّ

  ).47/القصاص(. }"اْلُمْؤِمنینَ 

 Bu yüzdendir ki, Kanuni Sultan Süleyman devrinde (1520-1566)ــــ

Osmanlı Devleti (…) İspanya’ya karşı onu zor duruma sokacak bir 

cephe oluşturmuştur :} لھذا السبب، وجدت الدولة العثمانیة في عھد السلطان

  ".في وضع صعب ضد إسبانیا نفسھا في جبھة ستقحمھا }...{سلیمان القانوني 

: ، بمعنى)dan beri, den beriبرو دن برى، دن : (م كلمةستخدااــ ــ) 248( 

  :)منذ، منذ أن(

  .}منذ أن رأینا بعضنا بعضا{:   Gürüşeliden beriـــ گوریشھ لیدن برى

لم نر {:  Üç seneden beri görüşmedikـــ اوچ سنھ دن برى گوریشمدك

  .}ث سنواتبعضنا بعضا منذ ثال

أنا مریض منذ ذلك {:  O günden beri hastayımخستھ یمدن برى ـــ او گون

  .}الیوم

 .}منذ خمسة أیام{:  Beş günden beriـــ بش گوندن برى

  .}ھم جاءوا منذ أمس{:  Onlar dünden beri geldiلديگــ أونلر دوندن برى 

ھذا العمل ھو {:  Bu iş eskiden beri böyledirبویلھ دراسكیدن برى ــ بو ایش 

  .}ھكذا منذ القدیم

نحن جاھزون منذ {:  Dünden beri hazır oldukحاضر اولدقن برى ـــ دوند

  .}أمس

حاضر من زمن ) التقریر األولي(المسودة {: حاضردرقدن برى ــ مسوده چو

  .})منذ زمن طویل(طویل 

فلنحّضر {:  Yarından beri hazırlanalımبز حاضرالنھ لمندن برى یریاــ 

   .}أنفسنا بدایة من غدا

  .}منذ القدیم{:  Öteden beri / eskiden beriاسكیدن برى /ـــ اوتھ دن برى 

لم {  Geldiğinden beri evden çıkmadıیقمدي چاْودن  گلدیگندن بريـــ 

  .}یخرج من المنزل منذ أن أتى

 Bu, Allah'ın öteden beri süregelen sünnetidir. Allah'ın sünnetindeــــ 

bir değişiklik bulamazsın. :} منذ ) المستمرة(ھذه ھي سنة هللا المتواصلة
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ِه الَّتي َقْد : "معنى اآلیة/ وال تستطیع أن تجد تغییرا في سنة هللا . القدیم ُسنََّة اللّٰ

ِه تَْبديالً    ).23/الفتح. (}"َخلَْت ِمْن َقْبُل، َولَْن تَجَِد لُِسنَِّة اللّٰ

 dan / denاولدن ،  dan / den önceاونجھدن ( :كلمتيــــ استخدام ) 249(

evvel (عنى ، ب)بل، قبل أنقبل، من ق( :  

  .}قبل خمسة أیام{:  Beş günden önceـــ بش گوندن اونجھ

Ey insanlar, sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin 

de takva sahiplerinden olun. :} أیھا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أنتم

يَٓا اَيَُّھا النَّاُس ": معنى اآلیة/ والذین ھم من قبلكم، وكونوا من أصحاب التقوى 

  ).21/البقرة. ( }"اْعُبُدوا َربَُّكُم الَّذي َخلََقُكْم َوالَّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقونَ 

 Cevap vermeden önce iyi  ـزڭشونـایي دو جھڭویرمدن اوجواب  ـــــ

düşününüz  : }فكروا جیدا قبل أن تجیبوا{. 

أنا {:  Ben sizden bir saat evvel geldimـــ بن سزدن بر ساعت اّول گلدم

 .}أتیت قبلك بساعة

  .}ھو قبلي{:  O benden evveldirـــ او بندن اّولدر

الصفة في اللغة التركیة {): كلیر(گلور  موصوفدن أّولده صفت دائما چھ ـــ ترك

  .}تأتي دائما قبل الموصوف

 ,De ki: 'Gördünüz mü haber verin; Allah'tan başka taptıklarınızــــ 

yerden neyi yaratmışlar, bana gösterin? Yoksa onların göklerde bir 

ortaklığı mı var? Eğer doğru söylüyor iseniz, bundan önce bir kitap ya 

da bir ilim kalıntısı (veya bir eser) varsa, bana getirin :} رأیتم،  ھل قل

وإال لھم . ن تعبدونھم من غیر هللا، ماذا خلقوا من األرض، أورني، الذیاخبروني

إذا كان صحیحا ما تقولون، وإذا كان ھناك كتاب من قبل أو . شرك في السماوات

ِه اَُروني قُ : "معنى اآلیة/ علم، فأحضروه إلّي  ْل اََراَْيُتْم َما تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللّٰ

ٰمَواتِ، ايُتوني بِكَِتابٍ ِمْن  َماَذا َخلَُقوا ِمَن اْالَْرضِ اَْم لَُھْم ِشْرٌك فِي السَّ

ا اَْو اَثَاَرٍة ِمْن ِعْلٍم اِْن ُكْنُتْم َصاِدقینَ    ).4/ األحقاف . (}"َقْبِل ٰھَذٓ

 de ki: Size bir tek öğüt vereceğim: Allah için (Resulüm! Onlara)ــــ  

ikişer ikişer ve teker teker ayağa kalkın, sonra da düşünün! 

Arkadaşınızda (peygamberde) hiçbir delilik yoktur! O ancak şiddetli 
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bir azap gelip çatmadan evvel sizi uyaran bir peygamberdir. :} قل لھم

قوموا � مثنى مثنى وفردا فردا، ثم . ساقدم لكم نصیحة واحدة: ایھا الرسول

وھو رسول فقط ینبھكم قبل . أي جنون) رسولي(فكروا بأه ال یوجد في صاحبكم 

ا اَِعظُـُكْم بَِواِحَدةٍ : "معنى اآلیة/ ب شدید ویباغتكم أن یأتى عذا َمٓ اَْن  ،ُقْل اِنـَّ

ِه َمْثٰنى َوُفَراٰدى ثُ  ّٰ اِْن ُھَو اِالَّ  ،مَّ تََتَفكَُّروا َما بَِصاِحبُِكْم ِمْن ِجنَّةٍ تَُقوُموا لِل

  ).46/سبأ. (}"نَذيٌر لَُكْم بَْیَن يََدْي َعَذابٍ َشديدٍ 

 )dan / den sonraره ڭدنص/ صڭرهدن  ره،صوڭدن (ــــ استخدام كلمة ) 250(

  ): بعد، بعد أن(بمعنى 

  .}سة أیامبعد خم{:  Beş günden sonraـــ بش گوندن صڭره

:  Onu gördükten sonra size geldimسزه گلدم گوردیكدن صوڭرهـــ اونى 

  .}أتیت إلیك بعد أن رأیُتھ{

سآتي {  Dersten sonra size geleceğimگم سزه  گلھ ج رهڭدرسدن صــــ 

  .}إلیكم بعد الدرس

  .}بعد تقدیم السالم والدعاء{: اتحافدن صڭرهــــ سالم ودعا 

وبعد ھذا {: .Bundan sonra, (artık) şükredersiniz diye sizi bağışladıkــــ 

ثُمَّ َعَفْونَا َعْنُكْم ِمْن بَْعِد ٰذلَِك : "معنى اآلیة/ فإننا عفونا عنكم لعلكم تشكرون 

  ).52/البقرة. ( }"لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

 Dahası bütün bunlardan sonra belki şükredenlerden olursunuzــــ 

diye, günahlarınızı affettiğimizi hatırlayın :}معنى اآلیة نفسھا{.  

 .Bu davranışlarınızdan sonra da, yine sizi sorgusuz sualsiz affettikــــ 

Hiç olmazsa, bu sebeple olsun şükretmelisiniz. :}معنى االیة نفسھا{.  

لتدل على معان زمنیة  الكلماتبعض  بعدالمفعول منھ تأتى عالمة ـــ ) 251(

  ...):من قبل، من بعد، من األول، من القدیم، : (معینة

 Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz için hayırـــ

olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz 

Allah, yaptıklarınızı görendir :}ة بطریقة صحیحة، وأدوا أقیموا الصال

ومن غیر . الزكاة، ومھما قدمتم من خیر ألنفسكم من قبل، فإنكم ستجدونھ عند هللا

َواَقیُموا الصَّٰلوَة َوٰاتُوا الزَّٰكوَة، َوَما ": معنى اآلیة/ شك فإن هللا یرى ما تفعلون 
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ِه، اِنَّ  ُموا ِالَْنُفِسُكْم ِمْن َخْیٍر تَجُِدوُه ِعْنَد اللّٰ َه بَِما تَْعَملُوَن بَصیرٌ  تَُقّدِ . }"اللّٰ

  ).110/ البقرة (

 Onlar önceden elleriyle işledikleri yüzünden asla ölümüـــــ

arzulamayacaklardır. Allah zalimleri bilmektedi :} فبسبب ما فعلوه بایدیھم

َولَْن " :معنى اآلیة/ .وهللا عالم بالظالمین. بدافھم ال یتمنون الموت أمن قبل، 

ُه َعلیٌم بِالظَّالِمینَ  َمْت اَْيديِھْم، َواللّٰ   ).95/البقرة. (}"يََتَمنَّْوُه اَبَداً بَِما َقدَّ

  .}منذ ان ذھبنا إلى استانبول{: وقتدن اعتباراــــ استانبولھ گیتدی�مز 

كان في األول {:  Evvelden güzel yazı yazardıـــ اّولدن گوزل یازى یازاردى

  .}یكتب بخط جمیل) من قبل(

  .}من قبل/  كنت أعلم من األول{:  Ben evvelden bilirimـــ بن اولدن بیلیردم

  .}ھم جاءوا منذ أمس{:  Onlar dünden geldiــ أونلر دوندن گلدي

لم نر بعضنا بعضا {:  Üç seneden görüşmedikـــ اوچ سنھ دن گوریشمدك

  .}منذ ثالث سنوات

  .}أنا مریض منذ ذلك الیوم{:  O günden hastayımـــ او گوندن خستھ یم

  من قبل: ــــ اونجھ دن

ھذا العمل ھو ھكذا منذ {:  Bu iş eskiden böyledirبو ایش اسكیدن بویلھ در ـــ

  .}القدیم

  .}نحن جاھزون منذ أمس{:  Dünden hazır oldukـــ دوندن حاضر اولدق

فلنحّضر أنفسنا بدایة من {:  Yarından hazırlanalımـــ یاریندن بز حاضرالنھ لم

  .}غدا

التقریر (المسودة {:  Müsvedde çoktan hazırdırمسوده چوقدن حاضردر ـــ

  .})منذ زمن طویل(حاضر من زمن طویل ) األولي

  من بعد: ـــ صڭره دن

 Sonradan iman edip te hicret eden ve Allah yolunda sizinle çabaـــــ 

sarfedenlere gelince, bunlar da sizdendirler; (...)  :}آمنوا من  الذین أما

... / معك وبذلوا الجھد معكم في طریق هللا، فھؤالء تابعون لكم  وھاجروا بعد

، َوالَّذيَن ٰاَمُنوا ِمْن بَْعُد َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا َمَعُكْم َفاُوٰلٓئَِك ِمْنُكمْ : "معنى اآلیة

  ).75/األنفال( .}"(...)
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  }ذھب بعده{:  Ardından gittiگیتدى64 نـــ آردند

 Sonra onların ardından Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onunــــ 

ileri gelen adamlarına gönderdik. Onlar buna karşı haksızlık ettiler. 

Sonra bak, o bozguncuların sonu ne oldu? :} ثم أرسلنا بعدھم موسى مع

ھؤالء  ثم انظر ماذا كانت نھایة. وقابلوا ذلك بظلم. ن والجالھآیاتنا إلى فرعو

ثُمَّ بََعْثَنا ِمْن بَْعِدِھْم ُموٰسى بِٰايَاتَِنٓا اِٰلى فِْرَعْوَن : "معنى اآلیة/ الفاسدین 

  ).103/األعراف. (}"َوَمَالئِه َفظَلَُموا بَِھا، َفاْنظُْر َكْیَف َكاَن َعاقِبَُة اْلُمْفِسدينَ 

 Sonra onların arkasından mûcizelerimizle Mûsa'yı Firavun'a veـــــ 

topluluğuna gönderdik. Sonra o mûcizeleri inkâr edip kendilerine 

zulmettiler. Bak ki, o fesad çıkaranların âkıbeti nasıl oldu? :}یة معنى اآل

  .}نفسھا

وبعد ھذا {: .Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştikــــ 

ثُمَّ َعَفْونَا َعْنُكْم ِمْن بَْعِد ٰذلَِك : "معنى اآلیة/ عفونا عنكم لعلكم تشكرون 

  ).52/البقرة. ( }"لََعلَُّكْم تَْشُكُرونَ 

 sonra bunun arkasından da sizden afvettik, gerekti kiـــــ 

şükredecektiniz :}یة نفسھامعنى اآل{.  

معنى اآلیة {: .Bundan sonra, (artık) şükredersiniz diye sizi bağışladıkــــ 

  .}نفسھا

 ابھ وقعالحال، أي الصورة التي  للتعبیر عن یستخدم المفعول منھ ــ ــ) 252(

  :فعلال

  .}بصراحة/ الكالم بوضوح {:  Açıktan söylemekــ آچیقدن سویلمك 

  .}نیةعال{:  Açıktan açığaـــ آچیقدن آچیغھ

  .}دفعة واحدة /جملة {:  Toptanطوپدنــ ـ

 .}البیع بالجملة{:  Toptan satmakــــ طوپدن صاتمق

  .}ھ مرة واحدةكلُّ  /واحدة دفعة {: Birden  ــ بردن

                                                 
64

، وتحولت التاء فیھا إلى دال بسبب تحركھا )الخلف، الظھر(بمعنى )  artآرت(كلمة مركبة من : آردندن  
أما النون فھي حرف زائد لیفصل بین المضاف وعالمة ). ھو(بالكسر، ألنھا في حالة المضاف إلى الضمیر 

  . المفعولیة
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شرب كوبا من {:  Bir bardak suyu birden içtiایچدى بردن بر بارداق صویى

  .}الماء دفعة واحدة

جاءوا / جاءوا جمیعا {:  Cümlesi birden geldilerلدیلرگ بردنسى ــ جملھ 

  .}دفعة واحدة

 .}فجأة{ : Birden bireــ بردن بره

  .}فجأة قام وذھب{:  Birden bire kalkıp gittiیتديگقالقوب بردن بره ــ 

  .}من األساس/ من اساسھ {:  Temelinden / temeldenتملدن / ـــ تملندن 

ھذا العمل فاسد {:  Bu iş temelinden çürüktürچوروكدر تملندنــــ بو ایش 

 .}من أساسھ

 .}من البدایة{: Baştan ــ باشدن

/ تكرار الفعل مرة أخرى  {:  Yeni baştan başlamakباشالمق باشدنى ــــ یڭ

  .}من جدید

 Hayata yeni baştan başlamak mümkün olmasa da hayata yeniــــ 

baştan bakmak mümkündür :} الممكن تكرار الحیاة مرة إذا كان من غیر

  }أخرى، فمن الممكن النظر إلى الحیاة مرة أخرى

  .}مجددا{:  Yenidenــ یڭیدن

ساقرأ ھذا {:  Bu kitabı yeniden okuyacağımاوقویھ جغم یڭیدنـــ بو كتابى 

  .}مرة أخرى/ الكتاب من جدید 

  .}في الواقع/ حقیقي / محققا/ حقیقة {: gerçektenــــ گرچكدن 

  .}ذھب حقیقي{:  Gerçekten altınـ گرچكدن آلتونـــ

  .}رجل حقیقي{:  Gerçektin insanــــ گرچكدن انسان

  }حقیقھ قد نجا المؤمنون{: Gerçekten inananlar kurtulduـــــ 

 O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah ona acımıştır. İşteـــــ 

bu kesin kurtuluştur :}من العذاب في ذلك الیوم، حقیقة قد اشفق عنھ  من نجا

َمْن ُيْصَرْف َعْنُه َيْوَمئٍِذ َفَقْد َرِحَمُه، : "معنى اآلیة. یةوتلك ھي النجاة الحقیق. هللا

  ).16/ األنعام . (}"َوٰذلَِك اْلَفْوُز اْلُمبینُ 

 )madan, meden مدن( )المخفف( المیمي ـــ استخدامھ مع المصدر )253(

  :)دون أن، قبل أن(: معنى لیدل على
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  .}دون أن یبذل أي جھد{: Hiç çaba harcamadan  ــــ

 Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan dedi, ben onu sana ــــ

getiririm ve şüphe yok ki ben, elbette güvenilecek bir kuvvete 

sahibim :}م من مكانك، وال قال عفریت من الجن أنا أحضره لك قبل أن تقو

َقاَل ِعْفريٌت : "معنى اآلیة. / قة بصورة أكیدةیوجد شك في أني صاحب قوة موثو

. }"ِمَن اْلجِّنِ اَنَا ٰاتیَك بِه َقْبَل اَْن تَُقوَم ِمْن َمَقاِمَك، َواِنّي َعلَْیِه لََقِويٌّ اَمینٌ 

  ).39/ النمل (

 ,Ve uyun Rabbinizden size indirilen en güzel kitaba, Kur'an'a ـــــ

ansızın ve siz hiç anlamadan size azap gelip çatmadan önce. :} اقتدوا

بالقرآن أحسن كتاب أُنزل من ربكم، وذلك قبل أن یأتیكم العذاب ویویطبق علیكم 

ا اُْنِزَل اِلَْیُكْم ِمْن ": معنى اآلیة. / فجأة ودون أن تدركوا ذلك وا اَْحَسَن َمٓ َواتَّبُِعٓ

ا رَ  وا اَْحَسَن َمٓ بُِّكْم ِمْن َقْبِل اَْن يَْأتِیَُكُم اْلَعَذاُب بَْغَتًة َواَْنُتْم َال تَْشُعُروَن، َواتَّبُِعٓ

. }"اُْنِزَل اِلَْیُكْم ِمْن َربُِّكْم ِمْن َقْبِل اَْن يَْأتِیَُكُم اْلَعَذاُب بَْغَتًة َواَْنُتْم َال تَْشُعُرونَ 

  ).55/الزمر(

یوجد فیھما عینان {: .İkisinde de durmadan fışkıran iki kaynak vardır ـــــ

اَخَتانِ : "معنى اآلیة/ تتدفقان دون توقف    ).66/ الرحمن . (}"فیِھَما َعْیَناِن نَضَّ

  :یستخدم المفعول منھ للتعبیر عن معانى أخرىـــ ـ) 254(

فلنمیز {:  İçlerinden bir iki tane ayıralımه لمرَ بر ایكى دانھ آیِ  دنایچلرنـــ 

  .}واحدا أو اثنینمن بینھم  )فلنختر(

 .}َمَسكھ من یده{  Elinden tuttuـــ الندن طوتدي 

  .}من جھة، فیما یخص {: )گلنجھدن  /دائردن  / جھتجھدن (  ـ دن یانھــ

:  Yiyecekten yana sıkıntımız yoğuduیانھ صیقندیمز یوغیدى ییھ جكدنـــ 

  .}جھة الطعاملم یكن لدینا قلق من {

من جھة ھو كیف {:  Terbiyeden yana nasıldırیانھ ناصلدر تربیھ دنـــ 

  }التربیة

ھو متأخر كثیرا من {:  Yazıdan yana çok geridirگریدرچوق  یازیدن یانھـــ 

  .}جھة الكتابة

  .}فیما بعد{: ایلریده/  ــــ بوندن بویلھ
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  Ç}منذ ذلك الوقت{:  aradanـــ آرادن

مضى منذ ذلك الوقت {:  Aradan beş gün geçtiبش گون گچدى انآرادـــ 

  }خمسة أیام

لقد مر منذ {:  Aradan bu kadar zaman geçtiبو قدر زمان گچدى آرادنـــ 

  }ذلك الوقت زمن طویل

  }فصل/ أخرج/ طرح {:  Aradan çıkarmakچیقارمق آرادنـــ 

  }ةطویل مدةعد ب{ : Uzun bir aradan sonraصڭره آرادنــ أوزون بر 

  }بعد فاصل زمني/ بعد مدة {: صڭره آرادنـــ بر 

  .}تابعونا بعد الفاصل{: Aradan sonra bizi izleyinizـــ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الثامنالفصل 

   ile bağlacı  المفعول معھ

، وھي نفسھا )ایلھ(ثمانیة بواسطة األداة یصاغ في التركیة الع :صیاغتھـــ ) 255(

)ile( ویجوز أن تكتب تلك األداة منفصلة عن الكلمة التي . في التركیة الحدیثة

تتبعھا على أن تكتب بشكلھا المذكور، كما یجوز أن تكتب متصلة بھا على أن 

اي ساكنا أو (إذا كان آخر الكلمة حرفا صامتا ، )لھ(بشكل  65مختصرةتكتب 

طق الالم بفتحة ثقیلة أو خفیفة حسب قاعدة التجانس الصوتى كما مع ن ،)صحیحا

 صوتیا يأ(متحركا آخر الكلمة أما إذا كان ، )la, le( :یتضح في التركیة الحدیثة

في التركیة  )yla, yle(في العثمانیة، و )یلھ(فإنھا تكتب بشكل  )أو حرف علة

المختصرة ھي التي تكتب وھذه الكتابة  .حسب قاعدة التجانس الصوتي الحدیثة

 أوالمعیة : وتفید معنى. بھا في أغلب األحیان، وخصوصا في التركیة الحدیثة

، والواسطة )و(، والعطف )، بصحبةمع، برفقة( :، بمعنىالمصاحبة أوالمرافقة

إضافة ، )مع أنبالرغم من، : (كذلك معنى، و)بسبب(، والسببیة )ِبواسطة أو بـ(

   .)بیان الحال(إلى 

بعد حرف صحیح ( أمثلة عن كتابتھا عالمة المعیة منفصلةـــ ) 256(

  :)ومتحرك

  معناھا  معھ المفعول  معناھا  الكلمة

  Cevdetجودت

   kalemقلم

   selametسالمت

  جودت

  قلم

  سالمة

  Cevdet ile جودت ایلھ

   kalem ileقلم

   selamet ileسالمت

  مع جودت

  القلمب

  مع السالمة/ بالسالمة 

                                                 
65

یاء إمالئیة، یجوز اختصارھا  اتبدأ بألف مكسورة وبعدھلعثمانیة ة اھناك أدوات أخرى في اللغة التركی  
التي ) ایلن(یچون، چون، و: التي تختصر) ایجون: (، ومنھا)ایلھ(األداة  ختصر بھاأیضا بالطریقة نفسھا التي تُ 

التي ) ایدى(، و)یكن، كن(التي ُتختصر ) ایكن(، و)یسھ، سھ(التي ُتختصر ) ایسھ(، و)یلن، لن(: تختصر
  ).یمش، مش(التي تختصر ) ایمش(، و)یدى، دى(ختصر تُ 
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   bıçakبیچاق

   Fatımaفاطمھ

   babasıباباسى

  سكین

  فاطمة

  والده

   bıçak ileبیچاق

   Fatıma ileفاطمھ

   babası ileباباسى

  بالسكین

  مع فاطمھ

  مع والده

  :مثلة عن كتابة عالمة المعیة متصلة بعد حرف صامتأ ــ) 257(

  معناه  المفعول معھ  معناھا  الكلمة

  Cevdetجودت

  Selim Bey سلیم بك

   kalemقلم

   Selametسالمت

   bıçakبیچاق

   kılıçقلیج

  جودت

  السید سلیم

  قلم

  سالمة

  سكین

  سیف

  Cevdet’le جودتلھ

  Selim Bey’le سلیم ب�لھ

   kalemleقلملھ

   selametleسالمتلھ

   bıçaklaبیچاقلھ

  kılıçlaقلیجلھ

  مع جودت

  مع السید سلیم

  بالقلم

  بالسالمة

  بالسكین

  بالسیف

صوتي أو ( متحركبعد حرف معیة متصلة كتابة عالمة المثلة عن أ ـــ ) 258(

  :66من غیر عالمة المضاف) علة

  معناه  المفعول معھ  معناھا  الكلمة

   Fatımaفاطمھ

   gemiگمى

   donanmaدوننما

   paraكرا

   paraپاره 

   şişeشیشھ

  فاطمھ

  سفینة

  سطولأ

  كراء

  نقود

  زجاجة

   Fatımaylaفاطمھ  ایلھ/ فاطمھ یلھ

   gemiyleمى ایلھگ/گمى یلھ

   donanmaylaنمایلھدون

   kiraylaكرایلھ

   paraylaپاره یلھ

   şişeyleشیشھ یلھ

  مع فاطمة

  بالسفینة

  مع األسطول

  بالكراء

  بالنقود

  بالزجاجة

                                                 
66

 عن الكلمة بصورة غالبة منفصلةفي العثمانیة  بعد حرف متحرك فإنھا تكتبعالمة المفعول معھ  تأتىلما   
متصلة ومختصرة، مع ، فتكتب )سي ،ي(وغیر مختصرة، إال مع الكلمات التي تنتھي بعالمة المضاف وھي 

ذلك على یاء واحدة فقط بدال من اثنتین، إما یاء المضاف أو یاء عالمة المفعول معھ،  االقتصار في الكلمة بعد
، 560)/ترجمة تركیة(جون دوني  ؛64ـ  63/محمد كامل: راجع(. كما یوجد ذلك مبینا في القاعدة الموالیة

  ).184/؛ األنسي2ھامش 
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 ,ı ى(ـــ أمثلة عن كتابة عالمة المعیة متصلة بعد عالمة المضاف وھي ) 259(

i, u, ü ( أو)سىsı, s,, su, sü   .(تصار في العثمانیة على یاء ویالحظ ھنا االق

وفي أغلب الحاالت ھذه . اف أو یاء عالمة المفعول معھإما یاء المض: واحدة

ھي الحالة الوحیدة التي تكتب فیھا عالمة المعیة في العثمانیة مختصرة ومتصلة 

 :بالكلمة

  معناه  المفعول معھ  معناھا  الكلمة  الحركة

  ى

)ı,i,u,ü( 

   kardaşıقرداشى

   eli الى

   oğluلىاوغ

   ğülüگلى

  أخوه

  یده

  ولده

  زھرتھ

   kardaşıylaقردشیلھ /قرداشى یلھ 

   eliyleالیلھ/ الى یلھ 

   oğluylaاوغلیلھ/ اوغلى یلھ 

   ğülüyleگلیلھ/ گلى یلھ 

  مع أخیھ

 بیده

  مع ولده

  بزھرتھ

  سى

sı,si,su,sü  

  

   babasıباباسى

   gemisiگمیسى

   ordusuاوردوسى

   ütüsüاوتوسى

  والده

  سفینتھ

  جیشھ

  مكواتھ

   babasıylaباسیلھبا/ باباسى یلھ 

   gemisiyleگمیسیلھ/ گمیسى یلھ 

   ordusuylaاوردوسیلھ/ یلھ اوردوسى

   ütüsüyleاوتوسیلھ/ اوتوسى یلھ 

  مع والده

  بسفینتھ

  بجیشھ

 بمكواتھ

  :مائر الشخصیةضالمع المفعول معھ ـــ استخدام ) 260(

الضمائر 

  الشخصیة

  67المفعول معھ

  )المعیة(یفید 

  المفعول معھ  معناه

  68یفید العطف 

   benبن

   senسن

   oاو

   biz بز

   sizسز

   onlar )آنلر(اونلر 

   benimleبنملھ/ بنم ایلھ 

   seninleسنڭلھ/ سنڭ ایلھ 

   onunlaاونڭلھ/ اونڭ ایلھ 

   bizimleبزملھ/ بزم ایلھ 

   sizinleسزڭلھ/ سزڭ ایلھ 

   onlarlaاونلرلھ/ اونلر ایلھ 

  معى

  معك

  معھ

  معنا

  معكم

 معھم

  ben ile/benleبن ایلھ 

   sen ile/senleسن ایلھ 

  o ileاو ایلھ  

   biz ile/bizleبز ایلھ

   siz ile/sizleسز ایلھ

   onlar ile/onlarlaاونلر ایلھ

                                                 
67

عالمة المضاف إلیھ، وذلك بعكس  في ھذه الحالة یأتى مجردا من) اونلر(یالحظ أن الضمیر الشخصى   
). ڭاونلر(ولكن ھناك من یكتبھ في حالة المضاف إلیھ ). 249/سامي. (الضمائر الشخصیة األخرى

  ).1/239/باربیي(
68

  ).249/سامي: (حول ھذه الصیغة راجع  
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  :سماء اإلشارةأـــ استخدام المفعول معھ مع ) 261(

  معناه  69المفعول معھ  أسماء اإلشارة

  buبو

   şuشو

   o او

   bunlarونلرب

   şunlarشزنلر

   onlarاونلر

   bununlaبونڭلھ

   şununlaشونڭلھ

   onunlaاونڭلھ

   bunlarla بونلرلھ

   şunlarlaشونلرلھ

   onlarlaاونلرلھ

  مع ھذا

  مع ذك

  مع ذلك

  مع ھؤالء

  مع اولئك

  مع اولئك

عندما تفید عالمة المفعول معھ معنى العطف فإنھا تأتي : )أ( مالحظةـــ ) 262(

تأتي مرفقة باسم واحد فقط، ة اسمین، وعندما تفید معنى المعیّ  ضرورة بینبال

  :أتي بین اسمین كما في حالة العطف، ولكن قد توتأتي بعده ولیس قبلھ

جاءت {:  Zeynep ile (Zeynep’le)  fatıma geldiگلدى ایلھ فاطمھ زینبــ ـ

  }جاءت فاطمة مع زینب/  وفاطفة زینب

جاءت {:  Zeynep fatıma ile (Fatıma’yla) gelddiگلدى زینب فاطمھ ایلھــــ 

  .}زینب مع فاطمة

یمكن أن یأتي المفعول معھ برفقة الصلة، ویمكن أن  ):ب(ـــ مالحظة ) 263(

  :، والضمائر الخبریة) iseایسھ(، والشرط ) de, daده(عولیة فتلحقھ عالمات الم

 İncil sahipleri Allah'ın onda indirdikleriyle hükmetsinler. Kimــــ 

Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar, fasık olanlardır. :} فلیحكم

معنى . وكل من ال یحكم بما أنزل هللا، فھم فاسقون. أھل اإلنجیل بما أنزل هللا فیھ

ُه فیِه، َوَمْن لَْم يَ : "اآلیة ا اَْنَزَل اللّٰ ْنجیِل بَِمٓ ا اَْنَزَل َوْلیَْحُكْم اَْھُل اْالِ ْحُكْم بَِمٓ

ُه َفاُوٰلٓئَِك ُھُم اْلَفاِسُقونَ   ).، شرح علي بوالج47/المائدة. (}"اللّٰ

 İnananlarla buluştular mı inandık derler. Şeytanlarıyla yalnızــــ 

, biz ancak alay sizinleyizkaldılar mı şüphe yok ki derler, biz 

etmekdeyiz :} مع شیاطینھم وإذا بقوا . امنّ المؤمنین یقولون آإذا تواجدوا مع

                                                 
69

حظة في ھذه الحالة یأتى مجردا من عالمة المضاف إلیھ، وھي المال) اونلر(یالحظ أن الضمیر الشخصى   
  .اعاله) 67(نفسھا في الھامش 
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َواَِذا : "معنى اآلیة. یقولون نحن معكم، ونحن نسخر فقط فقط، فإنھم من غیر شك

لَُقوا الَّذيَن ٰاَمُنوا َقالُٓوا ٰاَمنَّا، َواَِذا َخلَْوا اِٰلى َشیَاطینِِھْم َقالُٓوا اِنَّا َمَعُكْم اِنََّما 

  ).، شرح عبد الباقي گلبینارلي14/البقرة. (}"نَْحُن ُمْسَتْھِزُؤنَ 

 İnananlarla karşılaştıkları zaman, “İnandık” derler. Şeytanlarıylaــــ 

baş başa kaldıklarında ise, “Biz sizinleyiz,” derler. “Onlarla sadece 

eğleniyoruz. :}شرح أومید شیمشك. (}معنى اآلیة نفسھا.(  

 "İman etmiş olanlarla bir araya geldiklerinde: "Biz de iman ettikــــ 

derler. Ama kendi şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında: "Biz sizinle 

birlikteyiz; ötekilerle ise sadece alay ediyoruz" derler. :} معنى اآلیة

  ).شرح وارول. (}نفسھا

 Ey inananlar, sabretmek ve namaz kılmakla Allah'tan yardımــــ 

.sabredenlerledirdileyin. Şüphesiz ki Allah,  :} ایھا المؤمنون، اطلبو

معنى . ومن غیر شك فإن هللا مع الصابرین. العونمن هللا بواسطة الصبر والصالة

َه َمعَ يَ : "اآلیة  ٓ◌ا اَيَُّھا الَّذيَن ٰاَمُنوا اْسَتعیُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّٰلوِة، اِنَّ اللّٰ

  ).شرح عبد الباقي گولپینارلي). (153/البقرة. (}"الصَّابِرينَ 

 Kişinin insanlığı ikiبرى قلب دیگرى لساندر: در ایكى شیلھـــ كشینڭ انسانلغى 

şeyledir: biri kalp diğeri lisandır :}أحدھا القلب : انسانیة الشخص بشیئین

  ).حكمة شعبیة. (}والثانیة اللسان

 والتعامل مع الغیر، العالقةعلى  التعابیر الدالة م المفعول معااستخد ـــ) 264(

  :)مع، بـ(بمعنى  معھ، مساواةأو ال ،والتطابق واالتصال بھ،

  .})األصدقاء(لم استطع أن أتعاید مع األحباب {: معایده ایده مدم احبابلھـــ 

لھ معاملة إن التاجر الفالني {: معاملھ سى واردر فابریقھ ایلھن تاجرڭ او فالـــ 

  .}مع ذلك المضنع) عالقة تجاریة(

  .}أنتم مع أي صراف تتعاملون؟{: معاملھ ایدیورسڭز؟ صرافلھـــ سز خانغى 

  .}یتفاوض المدیر مع عمال المصانع{مخابره ایدیور  فابریقھ جیلرلھـــ مدیر 



184 

 

حكمة . ( }ال تتنازع مع من ھو أقوى منك{: شمھچكِ  ایلھ 70قوتلوـــ سندن 

  ).شعبیة

  .}ال أتكلم معھ{: Kendisiyle konuşmuyorumقونشمیورم  كندیسیلھــ ـ

 Ey inananlar, siz Elçi ile gizli konuşacağınız zaman bu gizliـــ

konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve 

daha temizdir. Şayet (sadaka verecek bir şey) bulamazsınız, Allah 

bağışlayandır, esirgeyendir :}عندما تتكلمون مع الرسول : أیھا المؤنون

ویكون ذلك خیرا لكم . بطریقة سریة، فقدموا قبل كالمكم السرى ذلك صدقة

معنى / ، فا� غفور ورحیم )شیئا تتصدقون بھ(ال تجدون ) وربما(ولعل . وأطھر

ُموا بَْیَن يََدْي يَٓا اَيَُّھا الَّذيَن ٰاَمنُٓ : "اآلیة الكریمة وا اَِذا نَاَجْیُتُم الرَُّسوَل َفَقّدِ

َه َغُفوٌر  نَْجٰويُكْم َصَدَقًة، ٰذلَِك َخْیٌر لَـُكْم َواَْطَھُر، َفاِْن لَْم تَجُِدوا َفاِنَّ اللّٰ

  ).، شرح سلیمان آتش12/المجادلة. (}"َرحیمٌ 

 Ey iman edenler! Peygamberle özel olarak konuşmakـــــ 

istediğinizde, özel konuşmanızdan önce sadaka veriniz. Bu, sizin için 

daha iyidir ve daha temizdir. Eğer verecek sadaka bulamazsanız, 

biliniz ki Allah affedicidir; merhamet sahibidir. :}معنى اآلیة نفسھا{ .

  ).، شرح بایراقدار بایراقلى12/المجادلة(

 O ki, birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olanــــ

Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de 

bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? :} ھو الذي خلق سبع سماوات

ھو  فال تستطیع أن ترى اي خلل في خلق هللا الذي. مع بعضھا) منسجة(متطابقة 

معنى  اآلیة / فأدر عینك والق نظرة، ھل تستطیع أن ترى خلال . الرحمن

اَلَّذي َخلََق َسْبَع َسٰمَواتٍ ِطبَاقاً، َما تَٰرى في َخْلقِ الرَّْحٰمِن ِمْن : "الكریمة

شرح وزارة ( ).3/الملك. (}"تََفاُوتٍ، َفاْرِجعِ اْلبََصَر، َھْل تَٰرى ِمْن ُفطُورٍ 

  ).األوقاف

                                                 
70

) 11(من الفصل ) 367(راجع القاعدة . (سندن دھا قوتلو: صیغة مفاضلة، ویمكن أن یقال: سندن قوتلو  
  ).المخصص للصفة
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طابقھ مع / سواه مع األرض /  جعلھ مع األرض{: اتدى ایلھ برابرـــ یر 

  /بیانشي( .}األرض

كان الزورق متطابقا مع / كان الزورق مع الماء{: ایدي صو ایلھ برابرــــ قایق 

  ).286/سامي. (})كاد أن یغرق(سطح الماء 

ز بما الذي ال یعت{: محجوب اولماز ایتمسیلھاعتزاز ایتمین غائب  قزانمسیلھـــ 

  ).357سامى، امثال، . (}یفقده )مما( ما، ال یخجل ب)یحصل علیھ( یكسبھ

وره تقدیر گل، بلكھ ثروت ومنصبنھ �د قدر ذاتیسیلھوق آدملر انسانى چـــ 

ذاتھ، وإنما ربما بحسب  حسبرون اإلنسان لیس بقدِّ كثیر من الناس یُ {: ایدرلر

  ).357سامى، امثال، . (}ثروتھ ومنصبھ

  ).1476/سامي. (}بأیة حرفة أنتم مشتغلون؟{: مشغولسڭز؟ صنعتلھـــ خانغى 

المصاحبة والمرافقة على  في التعابیر الدالة استخدام المفعول معھ ـــ) 265( 

   :)فقة، برمع(بمعنى 

نھ میدانھ آتیالن امیدان حربدن فرار ایدن آلجق جسور قوسیلھرقوـــ اولوم 

من میدان الحرب مع الخوف من الموت، الذلیل الذي یفر {: یكیتدن اّول اولور

سامي، امثال، ( .}نفسھ إلى المیدان بشجاعة يجاع الذي یرمیموت قبل الشُّ 

508.(  

بن سماواتى انكار ایدییورم : سن قلبڭدن دیرسڭ: ــــ یینھ خاطره گلیر كھ

سماواتده برینڭ گزمھ سنھ، ). اینانمیورم(مالئكھ لره اینانمایورم ) ایدیورم(

ویطرح على البال كذلك أن تقول {: ناصل اینانایم رلھ گوروشمھ سنھمالئكھ ل

أؤمن بسیر ) إذا(فكیف . السماوات، وال أؤمن بالمالئكة) وجود(أنا أنكر : من قلبك

  ).250سوزلر / نورسى. (}انسان في السماوات، ولقائھ مع المالئكة

  .}والدهمع ) ُدعي(نودى علیھ {: چاغِرْلدي) ایلھسى بابا( باباسیلھـــ 

ال تسافر مع الطفل، فإذ سقط {: یولھ گیتمھ یوكڭ دوشرسھ گولر وجق ایلھچـــ 

  .})علیك وال یساعدك(ِحملك یضحك 

حكمة . (}الجمال یذھب والكمال یبقى معك{: قالیر سنڭلھـــ جمال گیدر كمال 

  ).شعبیة
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الذي یعیش أو {: بر عصرده یاشایان ویاخود یاشامش اوالن باشقھ سیلھـــ 

  .}اش مع غیره في عصر من العصورع

كان سعدي الشیرازي {: معاصر ایدى عبد القادر كیالنى ایلھشیرازى  ءِ ـــ سعدى

  .})متعاصرا مع عبد القادر الكیالني(معاصرا لعبد القادر الكیالني 

سأذھب معھم غدا إلى {: مگیده جـگاستانبولھ ) اونلرڭ ایلھ( اونلرڭلھـــ یارین 

  .}إستانبول

 Senin ile (seninle) çarşıyaچارشویھ گیتمیورم) سنڭلھ( ڭ ایلھسنـــ 

gitmiyorum    :}ال أذھب معك إلى السوق{ . 

مع ) اذھب(اذھبي {: Fatıma ile medreseye git مدرسھ یھ كیت فاطمھ ایلھـــ 

  .}فاطمة إلى المدرسة

  :ریةــــ یمكن أن ُتلحق عالمة المعیة في ھذه الحالة بالضمائر الخب) 266(

  }أنا معكم{:  Ben seninleyimــــ بن سنڭلھ یم

  .}ھل أنتم معنا؟{: ?Siz bizimle misinizــــ سز بزملھ میسڭز؟ 

 ,Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa nice azlık taife vardır ki dedilerــــ 

Allah'ın izniyle çokluk taifeye üst olmuştur, Allah sabredenlerledir. :

توجد طوائف صغیرة ا كثیرة انتصرت : أما الذین یتمنون أن یالقوا هللا فقالوا{

َفلَمَّا : "معنى اآلیة. بإذن هللا على الطائفة الكثیرة العدد، إن هللا مع الصابرین

ِه، َكْم ِمْن فَِئةٍ ... َفَصَل طَالُوُت بِاْلُجُنوِد   َقاَل الَّذيَن يَظُنُّوَن اَنَُّھْم ُمَالُقوا اللّٰ

ُه َمَع الصَّابِرينَ  ِه، َواللّٰ  ).249/البقرة( .}"َقلیلٍَة َغلَبَْت فَِئًة َكثیَرًة بِاِْذِن اللّٰ

  ).شرح عبد القادر گولبینارلي(

 .Rabbin meleklere: "Ben sizinleyim. İman edenleri sebatlı kılınــــ 

İnkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Vurun boyunlarının 

üstüne ve vurun onların bütün parmaklarına" diye vahyediyordu :

ثّبنوا الذین آمنوا سأدخل خوفا . أنا معكم: "كان ربك یوحى إلى المالئكة قائال{

". اضربوا فوق األعناق، واضربوا على كل أصابعھم. إلى قلوب الذین كفروا

ي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَّ۪ذيَن ٰاَمُنوۜا اِْذ ُيو۪حي َربَُّك اِلَى اْلمَ : "معنى اآلیة ّ۪ ٰلٓئَِكِة اَن
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َساُْل۪قي ۪في ُقلُوِب الَّ۪ذيَن َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق اْالَْعَناِق َواْضِرُبوا 

  ).شرح أحمد وارول). (12/األنفال. (}"ِمْنُھْم ُكلَّ بََنانٍ 

 ،)beraberبرابر (الة بكلمة في ھذه الحالمفعول معھ عزز یمكن أن ی ـــ )267(

. الواسطة معنىتباس مع لتجنب االللیفید المعنى نفسھ، و ،)birlikteبرلكده (أو 

  :ویمكن أن یستخدم مع الضمائر الخبریة

  .}أكل الخبز مع الجبن{: برابر یديپینیرلھ ي �ـــ اكم

  .}أخذت الورق مع الدراھم{: آلدم پاره ایلھ برابرـــ كاغدي 

  .}أتیُت مع أحمد{: گلدم برابراحمدلھ ـــ 

:   Dostumuzla beraberiz {birlikteyiz) برلكده یز( برابرز  دوستمزلھـــ 

  .}نحن مع صدیقینا{

 Muhammed ile beraber {birlikte} گزدم) برلكده( محمد ایلھ برابرـــ 

gezdim } محمد) بصحبة(تجولت مع{.  

 (O zaman) Muhakkak Allah'a kavuşacaklarını umanlar (şöyle) dediler: 

'Nice küçük topluluk, daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galib 

gelmiştir; Allah sabredenlerle beraberdir.:}  وحینذان قال الذین یتمنون أن

ھناك فئات صغیرة  كثیرة تغلبت على فئة أكبر منھا بإذن : یالقوا هللا بصفة أكیدة

ا َفَصَل طَالُوُت بِاْلُجُنوِد : "معنى اآلیة. إن هللا مع الصابرینهللا،  َقاَل ... َفلَمَّ

ِه، َكْم ِمْن فَِئٍة َقلیلٍَة َغلَبَْت فَِئًة َكثیَرًة بِاِْذِن  الَّذيَن يَظُنُّوَن اَنَُّھْم ُمَالُقوا اللّٰ

ُه َمَع الصَّابِرينَ  ِه، َواللّٰ   ).الششرح علي بو). (249/البقرة. (}"اللّٰ

 O vakit Rabbin Meleklere şöyle vahyediyordu; “-Şüphesiz ki benـــ 

sizinle beraberim ,…   :}من غیر : "وحینذاك فھكذا كان ربك یوحي للمالئكة

 اِْذ ُيوحي َربَُّك اِلَى اْلَمٰلٓئَِكِة اَنّي َمَعُكمْ : "معنى اآلیة...". شك أنا معكم 

وا َساُْلقي في ُقلُوبِ الَّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب َفاْضِرُبوا َفْوَق َفَثبُِّتوا الَّذيَن ٰاَمنُ 

  ).شرح علي فكري یاووز). (12/األنفال. (}"اْالَْعَناقِ َواْضِرُبوا ِمْنُھْم ُكلَّ بََنان

 .İman edenlerle karşılaştıkları zaman: 'İman ettik' derlerــــ

Şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında ise, derler ki: “Şüphesiz, sizinle 

beraberiz. Biz (onlarla sadece) alay ediyoruz.' :} عندما یلتقون مع
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ال : "وعندما یبقون رأسا لرأس مع شیاطینھم یقولون. المؤمنین، یقولون إنا آمنا

َواَِذا لَُقوا الَّذيَن : "معنى اآلیة. / نستھزء بھم فقطفنحن . یوجد شك في أننا معكم

ٰاَمُنوا َقاُلٓوا ٰاَمنَّا، َواَِذا َخلَْوا اِٰلى َشیَاطینِِھْم َقالُٓوا اِنَّا َمَعُكْم، اِنََّما نَْحُن 

  ).شرح علي بوالج(، )14/البقرة. (}"ُمْسَتْھِزُؤنَ 

 "İman etmiş olanlarla bir araya geldiklerinde: "Biz de iman ettikــــ 

derler. Ama kendi şeytanlarıyla başbaşa kaldıklarında: "Biz sizinle 

birlikteyiz; ötekilerle ise sadece alay ediyoruz" derler. :} معنى اآلیة

  ).شرح وارول. (}نفسھا

 Fakat onlar, onu inkar ettiler, yalancı saydılar, biz de onu ve onunla ــــ

beraber gemide bulunanları kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayanları 

suya boğduk. Şüphe yok ki onlar kör bir kavimdi. :} كفروا (ولكنھم أنكروه

واعتبروه كاذبا، ونحن أنجیناه ومن كانوا معھ في السفینة، وأغرقنا الكاذبین  ،)بھ

ُبوُه َفاَْنَجْیَناُه : "معنى اآلیة. ن غیر شك قوم عميوإنھم م. بآیاتنا في الماء َفَكذَّ

ُبوا بِٰايَاتَِنا، اِنَُّھْم َكانُوا َقْوماً َوالَّ  ذيَن َمَعُه فِي اْلُفْلِك َواَْغَرْقَنا الَّذيَن َكذَّ

  ).شرح عبد الباقي گولپینارلي( ).64/األعراف. (}"َعمینَ 

 Kavminin önde gelenlerinden büyüklük taslayanlar (müstekbirler)ــــ 

dediler ki: 'Ey Şuayb, seni ve seninle birlikte iman edenleri ya 

ülkemizden sürüp-çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize geri 

döneceksiniz.' (Şuayb:) 'Biz istemesek de mi?' dedi. :} قال الذین

یا شعیب، إما سنخرك أنت ومن آمنوا معك من بلدنا، : "استكبروا من أعیان قومھ

معنى اآلیة " / أحتى وإن لم نرد ذلك؟: " فقال شعیب. أو أنكم ستعوون إلى دیننا

َقاَل اْلَمَألُ الَّذيَن اْسَتْكبَُروا ِمْن َقْوِمه لَُنْخِرَجنََّك يَا ُشَعْیُب َوالَّذيَن " :الكریمة

. }"ٰاَمُنوا َمَعَك ِمْن َقْريَتَِنٓا اَْو لََتُعوُدنَّ في ِملَّتَِنا، َقاَل اََولَْو ُكنَّا َكاِرھینَ 

  )شرح علي بوالج). (88/عرافاأل(

 Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri dediler ki: "Ey Şu'ayb! Yaــــ 

seni ve seninle birlikte iman edenleri kasabamızdan çıkaracağız, ya da 
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dinimize döneceksiniz." O da şöyle dedi: "İstemesek de mi? :} معنى

  ).أحمد وارول شرح(. }اآلیة نفسھا

 ,Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki: “Ey Şu‘aybـــــ 

ya mutlaka seni ve seninle beraber inananları şehrimizden çıkartırız, 

ya da dinimize dönersiniz!” Şu'ayb dedi ki: “İstemesek de mi?” :} معنى

  .)ایراقلىبایراقدار بشرح (.}اآلیة نفسھا

 De ki: Haber verin bana, Allah beni ve benimle beraber olanlarıــــ 

helak etse, yahut da bize acısa bile kim kurtarabilir kafirleri elemli 

azaptan? :}أخبروني لو یھلكنى هللا أنا والذین معي، أو حتى أنھ یشفق : قل

ُقْل اََراَْيُتْم : "معنى اآلیة. ن العذاب األلیممعلینا، فمن یستطیع أن ینجي الكافرین 

ُه َوَمْن َمِعَي اَْو َرِحَمَنا، َفَمْن ُيجیُر اْلَكافِريَن ِمْن َعَذابٍ  اِْن اَْھلََكنَِي اللّٰ

  )).شرح عبد الباقي گولپینار). (28/الملك. (}"اَلیمٍ 

 De ki: 'Haber verir misiniz; eğer Allah, beni ve benimle birlikteــــ 

olanları yıkıma uğratır ya da bizi esirgerse, (peki) bu durumda kafirleri 

acı bir azabtan kurtaracak olan kimdir? :}شرح علي . (}معنى اآلیة نفسھا

  ).بوالچ

 )beraberبرابر(بلفظة یمكن التعبیر عن المعیة والمرافقة : ـــ مالحظة) 268(

  :ةالمفعول معھفقط من غیر صیغ 71)معیت(و

  ).286/سامي. (}أتینا مع بعض{:  Beraber geldikـــ برابر گلدك

  ).286/سامي(. }نجلس مع بعض{:  beraber otuyoruzـــ برابر اوتوریورز

  ).286/سامي. (}ھو برفقتھ/ ھو معھ {: ـــ اونڭ برابرنده در

  ).286/سامي. (}جاء برفقتھ{: ـــ برابرنجھ گلدى

  ).258/كیلیكیان. (}أتینا مع بعض{ :برابرجھ گلدك ـــ

  ).1378/سامي. (}جاء بمعیة فالن{: ـــ فالنڭ معیتنده گلدى

                                                 
71

  .كانت مستخدمة في التركیة العثمانیة، أما في التركیة الحدیثة فلم تبق كذلك: معیت  
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لمدة ثالث ) برفقتھ(معھ ) بقي(وجد {): قالدى(ـــ اوچ سنھ اونڭ معیتنده بولندى 

  ). 1378/سامى. (}سنوات

 O'nu yalanladılar, biz de O'nu ve O'nunla beraber gemideـــــ

bulunanları kurtardık, âyetlerimizi yalanlayanları boğduk! Çünkü 

onlar, kalb gözleri körleşmiş bir kavim idiler :} فقد كذلوه، ونحن أیضا

أنجیناه في السفینة ھو ومن كان معھ، وأغرقنا الكاذبین ألنھم كانوا قوم لھم قلوب 

ُبوُه َفاَْنجَ : "معنى اآلیة. عین أصابھا العمىوأ ْیَناُه َوالَّ۪ذيَن َمَعُه فِي اْلُفْلِك َفَكذَّ

ُبوا بِٰايَاتَِنۜا اِنَُّھْم َكانُوا َقْوماً َع۪مینَ  شرح ). (64/األعراف. (}"َواَْغَرْقَنا الَّ۪ذيَن َكذَّ

  ).ألمالیلي حامد

 Onu yalanladılar. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri gemiــــ 

içinde kurtardık, ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Gözleri görmez 

bir topluluktu onlar. :}شرح یاشار نورى أوز ترك. (}معنى اآلیة نفسھا.(  

 Onu yalanladılar. Bunun üzerine onu ve gemide beraberindeــــ 

bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Onlar 

kör bir halktı. :}شرح أدیب یوكسل. (}معنى اآلیة نفسھا{  

 Bunun üzerine onu tekzib ettiler, biz de kendisini ve ma'iyyetindeـــــ

iyman edenleri gemide necâta erdirdik de âyetlerimizi tekzib edenleri 

garkeyledik, çünkü bunlar basıyretleri körelmiş bir kavm idiler :}ى معن

  ).شرح قدیم/ شرح المالیلي. (}اآلیة نفسھا

 De ki: "Ne dersiniz, eğer Allah beni ve beraberimdekileri helâk etseــــ

yahut bize merhamet ederse inkâr edenleri acıklı bir azaptan kim 

kurtarabilir?" :}ماذا تقولون، إذا أھلكني هللا أنا ومن معي، أو یشفق : "كل

ُقْل اََراَْيُتْم اِْن : "معنى اآلیة. / ا، فمن ینقذ الذین كفروا من عذاب شدید؟علین

ُه َوَمْن َمِعَي اَْو َرِحَمَنا . }"َفَمْن ُيجیُر اْلَكافِريَن ِمْن َعَذابٍ اَلیمٍ  ،اَْھلََكنَِي اللّٰ

  ).شرح أحمد وارول). (28/الملك(
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وھو المعنى نفسھ مع  :)و( العطفللداللة على  المفعول معھ استخدام ـــ ) 269(

ول عن عالمة المفویالحظ ھنا أ. ) veو(، واألداة ) de, da, dahaده، دخى(األداة 

 :معھ تأتي بین االسمین المعطوفین

  }مكة والمدینة{:  Mekke ile Medineـــ مكھ ایلھ مدینھ

ذھب جودت {  Cevdet ile Ali eve gittilerاوه كیتدیلر جودت ایلھ عليـــ 

  .}إلى المنزل وعلي

سورتا {:  Bakara ile Ali İmran sureleriسوره لرى آل عمرانبقره ایلھ ـــ 

  .}البقرة وآل عمران

 Dicle ile Fırat denilen Kürdistanقلرىمَ دینلن كردستان ایرْ  دجلھ ایلھ فراتـــ 

ırmakları  :}نھرا كردستان المسمیان دجلة والفرات{.  

 Hasan ile Hüseyn iki güzelلرطورندی وزلایكي گ حسن ایلھ حسینــ 

torundular :}الحسن والحسین كان حفیدین حسنین{  

 Hasan ile Hüseyn başına yeminباشنھ یمین ایدرم حسن ایلھ حسینـــ 

ederim  :}أحلف برأس الحسن والحسین{.  

  .}تناصف اللیل والنھار{: Gece ile gündüz yarı olduـــ 

یبست تلك {:  O ağaç ile şu ağaç kurumuşقوریمش غاجاو آغاج ایلھ شو آـــ 

  .}الشجرة وتلك الشجرة

اشا ایلھ سلیمان پاحمد وفیق ایلك بابالرى  �ڭورولیور كھ توركجیلگــــ 

اشا وسلیمان پیظھر أن األبوین األولین للقومیة التركیة ھما أحمد وفیق {: اشادرپ

  ).8/ پوك آلگ. (}اشاپ

ایلك  ڭدورلرى ایلھ سلطان عبد الحمید ڭصو ڭـــ سلطان عبد العزیز

أصبحت استانبول {: ھ تجلیكاه اولمشدرن، استانبول، بویوك فكر حركتدورلرنده

في اواخر عھد السلطان عبد العزیز وأوائل عھد السلطان عبد الحمید مركزا 

  ).6/  ك آلپوگ. (}لحركة فكریة كبیرة) قطبا(

 Bu kasabada üç değirmenleواردر اوچ دگرمنلھ بر فابریقھ ـــ بو قصبھ ده

bir fabrika vardır :}توجد في ھذه المدینة ثالث مطاحن ومصنع{ .

  ).975/سامي(
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:  Gitmek ile gelmek / gidip gelmek)تیدوب كلمكگ( / لمكگ إیلھیتمك گـــ 

  }الذھاب واألیاب{

ھل {:  ?Bilen ile bilmeyenin hali birmidirحالي بر میدر بیلن ایلھ بیلَمینڭ ـــ

  .}ل یستوى الذي یعلم والذي ال یعلمھ: حال الذي یعلم والذي ال یعلم واحد

ال ( توجد ثقةال {  At ile avrata inan olmazاینان اولماز آت ایلھ عورتھ ـــ

  .}في الحصان والمرأة )یوثق

ابلیس آدم  }أغرى{أغوى {: ایتدي }اغفال{ ابلیس اغوا آدملھ حوایي ـــ

  .}وحواء

 Ev yapanla evlenenin)یاردمجیسیدر( درسى هللا یاردمجی انلھ اولَننڭپاْو یا ـــ

Allah yardımcısıdır  :}یتزوجمن من یبني منزال ولمعین ال ھو هللا{.  

والعمل  )المال(سمال الرأ{: ایكي عاملیدر ڭعامھء ثروتن سرمایھ ایلھ ایش ـــ

  .}لثروة العامةل )السببان( نعامالالھما 

ھ میان چاو آزلغندن ڭآغرلغیلھ توكلرین ڭوبدِننقوشى افریقاده یاشار  ـــ دوه

النعامة ھي طاشر ضخم یعیش في أفریسقسا وال یستطیع أن {: جسیم بر قوشدر

  ).635/ سامى . (}یطیر بسبب ثقل بدنھ وقلة ریشھ

، وهللا دوستلري اولن مؤمنلرڭ }ایلھأھوال { أھواللـھأعداِء دیندن حادث أولن  ـــ

أخبار طویلھ در وحادثھ دخى  ھزیمتي ایلھري وعدو هللا اولن كافرلرڭ نص

ومعھا انتصارات  )اإلسبان(المصائب التي وقعت من أعداء الدین إن {جلیلھ در 

من رسالة أھل ( .}عظیمةم الكفار، ھي أخبار طویلة وأحداث ئالمسلیمن وھزا

  .)م 1519/ ھـ  925الجزائر إلى السلطان سلیم األول عام 

بجایة  ىعل ستولواابعد أن {... الدقدن صڭره  سىبجایھ ایلھ طرابل ـــ

/ ھـ  925من رسالة أھل الجزائر إلى السلطان سلیم األول عام (. }طرابلسو

 ).م 1519

: اشعاري اجراسیلھ استحصال اولنھ جق نتیجھ نڭـــ تحقیقات جلیھ وخفیھ 

ل علیھا صالتي سیتح النتیجةء التحقیقیات الظاھرة والخفیة وإبالغ إجرا{

  .})اھالمتحصل علی(
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القبض على {: اجراسي ڭوتوقیفلھ حقلرنده ایجاب قانونینلري اخذ ودْ دُ یْ ــ خَ 

  .}اللصوص وتوقیفھم وتنفیذ القانون الالزم بحقھم

 .Allah inkâr edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek verdi ـــ

Bu ikisi kullarımızdan iki salih kulun (nikâhı) altındaydılar. Ama onlara 

hıyanet ettiler. Bu durumda (kocaları), Allah'tan gelen hiçbir şeyi 

onlardan savamadı ve o iki kadına: "Girenlerle beraber siz de ateşe 

girin" denildi :}ما كانتا كالھ. قدم هللا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط مثاال

وفي ھذه الحالة فإن  .ولكنھما خانتاھما. عبدین صالحین من عبادنا) زواج(تحت 

زوجاھما لم یستطیعا أن یبعدا عنھما أي شيء جاءھما من هللا، وقیل للزوجتین 

ُه : "معنى اآلیة". ادخال أنتما أیضا إلى النار مع الداخلین: "المذكورتین َضَرَب اللّٰ

ْمَراََت ُنوحٍ َواْمَراََت لُوٍط، َكانََتا تَْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َمَثالً لِلَّذيَن َكَفُروا ا

ِه َشْیـٔاً َوقیَل اْدُخَال النَّاَر َمَع  َصالَِحْیِن َفَخانََتاُھَما َفلَْم ُيْغنِیَا َعْنُھَما ِمَن اللّٰ

اِخلینَ    ).أحمد وارول). (10/التحریم. (}"الدَّ

جناب حقھ بو نعمتلره مقابل  ھ بیوك ثروتلر قزانانلرنائل اوالنلرلـــ بیوك َمسند 

ون بو چبى نعمتلره نائل اوالنلر نیگتشكر ایتدكلرى حالده، فكر سلیم وقلب صافى 

إذا كان الذین یحصلون على الوظائف {: تشكرینى ایفاده قصور ایدرلر؟ ڭنعمتلر

عم، فلماذا السامیة ویكسبون الثروات الكبیرة یشكرون هللا عز وجل على ھذه الن

یقّصر الذین حصلوا على الفكر السلیم والقلب الصافي ومثلھما من النعم، في 

  ).503سامي، امثال، . (}إسداء الشكر على ھذه النعم

بدال من عالمة ) و( العطف العربي رفحیمكن استخدام : ةمالحظ ــــ) 270(

 :وفي الجمل الطویلة یجمع بینھما. المفعول إلیھ للتعبیر عن العطف

  .}فاطمة وزینب{: فاطمھ وزینب/ ب ـــ فاطمھ ایلھ زین

 ben ile siz yarınزگـیده جـگیارین استانبولھ ) بن وسز(سز  ایلھـــ بن 

İstanbul’a gideceğiz :}سنذھب أنا وأنتم غدا إلى إستانبول{.  

 Allah, küfre sapanlara, Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak ــــ

verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikâhları 

altındaydı; ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı, onlara, 



194 

 

(kocaları) kendilerine Allah'tan gelen hiç bir şeyle yarar 

sağlayamamıştı. İkisine de, “Diğer girenlerle birlikte ateşe girin” 

denildi :}شرح قادرى چلیك). (10/التحریم. (}معنى اآلیة نفسھا أعالھا.(  

امور وسیاسیھ سندن واداریھ واحوال اجتماعیھ  ڭــــ بو اثر ممالك عثمانیھ ن

یتحدث ھذا {: جدیده سندن بحث ایدروقدیمھ  ءِ مؤسسات علمیھ ایلھمذھبیھ سى 

ر المذھبیة الكتاب عن األوضاع اإلجتماعیة واإلداریة والسیاسیة واألمو

  ).1/  شركس. (}والمؤسسات العلمیة القدیمة والجدیدة المتعلقة بالدولة العثمانیة

آیلق تقسیطلرى  ڭوارداتى، اعضاسن ڭتورك اوجاغن: رمى برنجى ماده�ی ـــ

ورسالھ اولوناجق كتاب  ونشر، قونفھ رانس، مسامره لردن وتبرعلر ایلھ درس

واردات : لمادة الواحدة والعشرونا{: لردن حاصل اوالجق تمتعدن عبارتدر

ھي من االشتراكات الشھریة ألعضائھا والتبرعات، " تورك اوجالغى"جمعیة 

دروس والمحاضرات والحفالت، ومما ینشر من اصلة من المن العوائد الحو

   ).تورك اوجاغى. (}الكتب والرسائل

 :بمعنى، والمساعدة الواسطةاستخدام المفعول معھ للداللة على  ـــ) 271( 

  :)بـ/ بواسطة (

  ).1476/سامي. (}بأي لسان یتكلم؟{: سویلیور؟ لسانلھــــ خانغى 

حفر البئر بواسطة {:  Eğne ile kuyu kazmak قویى قازمق ای�نھ ایلھـــ 

  .}عمل المستحیلتعبیر عن المثل شعبي یضرب لل( }باإلبرة/ برةاإل

/ أخرجتھ بواسطة أسناني {:  Dişimle çıkardımچیقاردم )دیشملھ( ایلھـــ دیشم 

  .}بأسناني

  .}بالتعلم) ینمو( كبریفكر البشر {: بیور )اوقومغلھ( ومقلھاوق 72بشرْ  ـــ فكرِ 

العمل ال ینتھي {:  Lakırdı ile (Lakırdıyla) iş bitmezایش بیتمز لقردى ایلھـــ 

  )حكمة شعبیة( }بالكالم) ال یتم(

  .})بالعلوم(بالمعارف ) تكون(اإلنسانیة الحیاة {:در رفلھامع 73انسانیھ ـــ حیاتِ 

                                                 
72

  .اإلضافة ھنا فارسیة  
73

  .رسیةإضافة فا  
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 Agaç, yaprağıyla (yaprağı ile)گوزلدر) یاپراغي ایلھ( یاپراغیلھـــ آغاج 

güzeldir  :}مثل شعبي. (}ابورقھ ةجمیل ةالشجر .(  

بالعمل {:  Çalışmakla her iş tamam olurھر ایش تمام اولور لھالیشمغچـــ 

  . }یتم كل شيء

. }یصبح  عالما) بالصبر(باالنتظار  جلالر{: معرفتلى اولور بكلمكلھـــ آدم 

  ).مثل شعبي(

بارتكاب  الرجل{:  Adam yanılmakla alim olurعالم اولور مغلھلْ یاڭِ ـــ آدم 

  )مثل شعبي. (}الخطإ یصیر عالما

 آلمْتھ{:  Bu renge bakmakla gözü ağrıdıگوزى آغریدي باقمغلھـــ بو رنگھ 

  .}إلى ھذا اللون )النظربسبب ( النظربعیُنھ  )ھأوجعتْ (

:  Günümü hep çalışmakla geçirdimیردمگچ الیشمغلھچپ ـــ گونمي ھ

  .}أمضیت یومي كلھ بالعمل{

حیوانیة الرجل قائمة {: قائمدر اوقومقلھانسانیتى  یمكلھدمڭ حیوانیتى آــ 

  ).حكمة شعبیة( }باألكل وانسانیتھ بالقراءة) تكون(

  .}بحفظ اللسان) تتم(سالمة اإلنسان {: در لسان ایلھ حفظِ تى انسانڭ سالمـــ 

 İş, zor ile (zorla)اولور) لھزر( ایلھ رْ زَ اولماز ) زورلھ( زور ایلھـــ ایش 

olmaz zer ile (zerle) olur :} قودبالن(بالذھب ) وإنما(العمل ال یكون بالقوة({  

اشتریت الورق {:  Kağıdı para ile (parayla) aldımدمآل پاره ایلھــ كاغدي 

  . 74}الدراھمب

  .}الجبنب ل الخبزَ أكَ {:  Ekmeği peynirle yediیدي پینیرلھــ اكمكي 

: Sabır ve cehd ile fare tahtayı delerفاره تختھ یي دلر صبر وجھد ایلھ ـــ

  .}یخرق الفأر الخشبوالجھد الصبر ب{

 Kafa selametiyle ھ محتاجم�زلیسِ سْ یچین سَ اچالیشمق  قفا سالمتیلھ ـــ

çalışmak için sessizliğe muhtacım :} لعمل ل )الھدوء(أنا محتاج إلى الصمت

 .}بعقل سلیم

                                                 
74

  .}أخذت الورق مع النقود{: ایلھ برابر آلدم كاغدى پاره: لتجنب الخلط ھنا مع صیغة العطف یقال  
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الذكاء ال {:   Akıl, para ile (parayla) satılmazتیلمازصا پاره ایلھعقل   ـــ

  .}یباع بالمال

 ماقدر ب أردـ  بھا خذتبالكیلة التي أ )أرد(أعطي { :ویررم كیلھ ایلھآلدیغم  ـــ

  .}أخذت

 طادصالیُ {: bir taş ile iki kuş vurulmaz ایكي قوش اورولماز بر طاش ایلھ ـــ

  .}عصفوران بحَجر واحد )ال ُیصاب(

/  بالبخار تعملمطحنة {:  Buhar ile işler değirmenرمن�ِ ایشلر د بخارلھـــ 

  .}المطحنة التي تعمل بالبخار

قراءة ھذه الكلمة بفتح جوز ی{: ى جائزدرقرائت صادڭ فتح وكسریلھـــ بو لغتڭ 

  .}لصاد وكسرھاا

الحب یبدأ {: بیتر ز ایلھڭعینیسز پڭباشالر، ھ باشقھ سن ایلھـــ عشق سن 

  .}بعبارة أنت انسان آخر، وینتھي بعبارة كلكم صنف واحد

 Ey inananlar, sabretmek ve namaz kılmakla Allah'tan yardımــــ 

dileyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerledir. :}ایھا المؤمنون، اطلبو العون 

معنى . ومن غیر شك فإن هللا مع الصابرین. من هللا بواسطة الصبر والصالة

َه َمَع : "اآلیة يَٓا اَيَُّھا الَّذيَن ٰاَمُنوا اْسَتعیُنوا بِالصَّْبِر َوالصَّٰلوِة، اِنَّ اللّٰ

  ). عبد الباقي گولپینارليشرح ). (153/البقرة. (}"الصَّابِرينَ 

 Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçektenــــ 

Allah, sabredenlerle beraberdir. :}شرح علي بوالج. (}معنى اآلیة نفسھا.(  

 Ey mü'minler! Sabır ile salat ile yardım isteyiniz. Şüphe yok kiـــــ 

Allah Teâlâ sabredenlerle beraberdir. :}شرح عمر . (}معنى اآلیة نفسھا

  )نصوحي بیلمن

 Allah, kafir olanlara, Nuh'un karısıyla ve Lut'un karısıyla örnek ـــــ

getirmededir; ikisi de, temiz kullarımızdan ikisinin nikah altındaydı, 

derken onlara karşı hainlikte bulundular da o iki temiz kul, hiçbir 

suretle onları kurtaramadı Allah'ın cezasından ve onlara girin denildi 

ateşe, girenlerle beraber. :}قد هللا للكفار مثال بامرأة نوح وامرأة لوط .
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ووجدتا في حالة خیانة في . فكانت كلتاھما زوجتین الثنین من عبادنا الطاھرین

اھرین لم یستطیعا أن ینقذاھما من عذاب هللا، وقیل حقھما، ولذلك فإن الزجین الط

ُه َمَثالً لِلَّذيَن َكَفُروا ": معنى اآلیة. / لھما ادخال إلى جھنم مع الداخلین َضَرَب اللّٰ

اْمَراََت نُوحٍ َواْمَراََت لُوٍط َكانََتا تَْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصالَِحْیِن َفَخانََتاُھَما 

اِخلینَ َفلَْم ُيْغنِ  ِه َشْیـٔاً َوقیَل اْدُخَال النَّاَر َمَع الدَّ . }"یَا َعْنُھَما ِمَن اللّٰ

  ).شرح عبد الباقي گولپینارلى). (10/التحریم(

تعبیر للمع بعض الكلمات الدالة على الحال، ـــ  استخدام المفعول معھ ) 272(

  :)بـ(: بمعنى ،الفعل تم بھا يالصورة أو الطریقة الت عن

ھذا {:  Bu adam fasahat ile (fasahatle) söylerلسویلر فصاحتلھآدم  ـــ بو

  .}الرجل یتكلم بفصاحة

  .}نسیر مزدحمین /نسیر بازدحام {:  Zahmetle yürürüzیورورز زحمتلھـــ 

 /یؤدي عملھ بسھولة {:  Kolaylıkla işini görüyorوریورگایشني  قوالیلقلھـــ 

  }یراعي عملھ بسھولة

 /أخذ ھذا المنزل بالكراء {:  Kira ile bu evi tuttuبو اْوي طوتدي ھكرا ایلـــ 

  }أخذ ھذا المنزل كراء

  .}نعیش متعاونین /نعیش بالتعاون {: نیورزگچ معاونتلھـــ 

  .}اذھبوا بعون هللا{: یدڭزگ هللا ڭ عوني ایلھـــ 

 .}بأمر هللاحدث {:  Allah’ın emri ile olduاولدى ایلھـــ هللا ڭ امري 

  .}سلّم القلعة بأمان{: قلعھ یي تسلیم ایتدي امان ایلھــ 

  .}التدخل بصفة الوسیط{: مداخلھ ایتمك صورتیلھـــ توسط 

  .}بھذه الصورة{:   Bu suret ile (Bu suretle))بوصورتلھ( ایلھـــ بو صورت 

  .}بسرور{:   memnuniyetleممنونیتلھ ـــ

  }أكیدةبصورة / بصورة قطعیة {: Kesinlikleــــ 

  .}سالمةب{:   selametleسالمتلھ ـــ

  .}بھذه المناسبة{:   Bu münasebetle مناسبتلھبو  ـــ

الطعام {:  Aş tuzu ile, tuz mıkdarı ile ایلھ مقداري، طوز طوزي ایلھآش  ـــ

  .}رهاقدمبملحھ، والملح ب
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 ُطبع ھذا{: طبع اولنمشدر رخصتیلھـــ بو كتاب معارِف نظارِت جلیلھ سنڭ 

  .}الكتاب بترخیص من وزارة المعارف الجلیلة

: صغیر اولور  استغفار ایلھناه كبیر اولور، بیوك گُ  اصرار ایلھناه ك گُ چكو ـــ

الجرم الصغیر یصیر باإلصرار كبیرا، والجرم الكبیر یصیر باالستغفار {

  .}صغیرا

ر مقدار ناكاه ناصر دین وحامي مسلمین ومجاھد في سبیل هللا اولن اروج بك ب ـــ

 زیرا ،استقبال ایلدك واكراملھقبول یقھ كلدي، بیز داخي آني چ غازیلریلھ

ناصر الدین  وفجأة قدم{: خالص ایتدي  فضلیلھهللا }تخوفمزدن{زدن تخوفمو

مع عدد من جنوده،  ،أوروج بك )ھوو(مجاھد في سبیل هللا الوحامي المسلین و

من رسالة أھل ( .} من خوفناخلصنا بفضل هللاوإكرام، ألنھ  رضاقبلناه نحن بواس

  .)م 1519/ ھـ  925الجزائر إلى السلطان سلیم األول عام 

سلطنت سنیھ مزڭ قوت وِمْكَنت  رعایت اولندیغندن كمالیلھ ـــ قوانین شرعیھ یھ

إن سلطنتنا {: غایت واصل اولمش ءِ وبالجملھ تبعھ سني رفاه ومعموریت رتبھ

أعلى درجات القوة والتمكین، ورعایاھا إلى  وصلت إلى) دولتنا العثمانیة(السنة 

خط . (}أعلى درجات الرفاھیة والرفعة، بسبب تطبیق القوانین الشرعیة بكاملھا

  ).كلخانھ

  ):بـ(ـــ استخدام المفعول معھ مع المصدر، بمعنى ) 273(

 ڭوآخر) در(كافھ سى حریت شخصیھ لرینھ مالك ڭعثمانلیلر: ـــ طقوزنجى ماده

جمیع : المادة التاسعة{: مكلفدر )ایتممكلھ( ایتمامكلھجاوز حقوق حریتنھ ت

العثمانیین یملكون حریاتھم الشخصیة، وھم مكلفون بعدم التعدى على حریة 

  ).قانون اساسى. (}حقوق اآلخرینو

 De ki: "Ey insanlar! Benim dinimden şüphede iseniz bilin ki benـــ 

Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ancak, sizi öldürecek olan 

Allah'a kulluk ederim. İnananlardan olmakla emrolundum. :}یا : "قل

. أیھا الناس إن كنتم في شك من دیني فاعلموا أنني ال أعبد ما تعبدون من غیر هللا

ُقْل : "وأُمرت بأن أكون من المؤمنین؟ معنى اآلیة. ولكننى أعبد هللا الذي یتوفاكم

ا اَيَُّھا النَّاُس اِْن ُكْنُتْم في َشّكٍ ِمْن ديني َفَالٓ اَْعُبُد الَّذيَن تَْعُبُدوَن ِمْن يَٓ 
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یُكْم، َواُِمْرُت اَْن اَُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمنینَ  َه الَّذي يََتَوفّٰ ِه َوٰلكِْن اَْعُبُد اللّٰ . }"ُدوِن اللّٰ

  ).شرح وزارة الشؤون الدینینة). (104/یونس(

 Kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilenle sevinirler. Fakatـــــ 

(aleyhteki) gruplardan onun bir kısmını inkâr edenler vardır. De ki: 

"Ben sadece Allah'a ibadet etmek ve O'na ortak koşmamakla 

emrolundum. Ben yalnız O'na çağırırım ve dönüşüm de O'nadır. :

ولكن یوجد جماعة منھم ینكرون . ن أعطیناھم الكتاب یفرحون بما أُنزل إلیكالذی{

دتى وإلیھ أدعو، وعو. أنا أُمرت بأن أعبد هللا فقط، وأالّ اشرك بھ: "فقل. قسما منھ

ا اُْنِزَل اِلَْیَك : "معنى اآلیة. إلیھ ھو ایضا َوالَّذيَن ٰاتَْیَناُھُم اْلكَِتاَب َيْفَرُحوَن بَِمٓ

َه َوَالٓ اُْشِرَك بِه، َوِمَن ا ا اُِمْرُت اَْن اَْعُبَد اللّٰ َمٓ ْالَْحَزابِ َمْن ُيْنكُِر بَْعَضُه، ُقْل اِنـَّ

  ).شرح أحمد وارول). (36/الرعد. (}"اِلَْیِه اَْدُعوا َواِلَْیِه َمٰابِ 

 ,maklaمغلھ ــ م�لھ( :الفعلي مع المصدر المفعول معھ استخدام ــــ) 274( 

mekle ( نیاالربط بین فعلین متتالیین زما والقصد من ذلك :یر عن السببللتعب ،

) صدروھو الم(یكون أولھما  ومن جھة أخرى ول حتى یقع الثاني،فما أن یقع األ

یكون الثاني الفعل لثاني، أو أن لفعل اسببا ل، ھالذي ترتبط بھ عالمة المفعو مع

: بمعنىوذلك كلھ  ،حدوث األول یؤدى إلى حدوث الثانيي أن أنتیجة لألول، 

 قاممفي ھذه الحالة المفعول معھ  قومویمكن أن ی. )بمجرد ،، عندما، ألنبسبب(

مع . 75صیغة الصلة في حالة المفعول منھ كما سنبین ذلك في فصل خاص

في التركیة العثمانیة الثقیل  اإلشارة بأن حرف القاف التي یتشكل منھ المصدر

الذي یاشكل منھ المصدر  ، والكاف العربي)مغلھ(تحول في ھذه الحالة إلى غین ی

المعنى الذي یؤدیھ  اوھذ . )لھ�م( یائيیتحول في النطق إلى كاف  الخفیف

المفعول معھ في اللغة التركیة ھو نفسھ تؤدیھ في اللغة العربیة الباء السببیة، 

  :الظرفیة) مع(كلمة و

 Merkebin kolağını kesmekleُكَھْیالن اولماز كسم�لھـــ مركبڭ قوالغني 

küheylan olmaz   :} بسبب قطع ) فرسا عربیا أصیال(ال یصیر الحماُر كھیالنا

  . }ال یصبح الحمار كھیالنا بقطع أذنیھ/ أّذنیھ 

                                                 
75

  .راجع فصل الصلة في حالة المفعولیة في الجزء الثالث  



200 

 

بشرب القھوة تخلص من بالء {: َبْرَسھ ِاْبتالدن خالص اولدى ایچمكلھـــ قھوه 

  ).1/54/بیانشي. (})المخدرات(األفیون ) تناول(

كتب بأنھ لن یستطیع أن یأتي بسبب {گلھ میھ ج�ني یازمش  اولمغلھــ كیفسز 

  ).249/سامي. (}مرض بسیط

عاصیلر )  ایتدیگندن ـ ایتدیگي اجلدن( لھ�ظھور ایتملھ ده عصیان ه ورمْ غزَّ  ـــ

تل العصاة قُ  )بفلسطین( بظھور العصیان في غزة والرملة{ :قتل ایدلدي

 تل العصاةقُ /  زة والرملة قتل العصاةمع ظھور العصیان في غ) / المتمردون(

عندما ظھر العصاة في /  بسبب ظھور العصیان في غزة والرملة )نالمتمردو(

بمجرد ظھور العصیان في غزة والرملة قتل / غزة والرملة قتل العصاة 

   .}العصاة

سلطان سلیم ادرنھ یھ  لھ�ظھور ایتمبو آره لق استانبولده بیوك بر یانغین   ـــ

 كبیر حریق )حدوث(ظھور ذھب السلطان سلیم إلى أدرنة بسبب { :یتديگ

إستانبول ذھب السلطان سلیم حریق كبیر حینذاك بر ومع ظھ / آنذاك بإستانبول

بظھور حریق كبیر في إستانبول آنذلك ذھب السلطان سلیم إلى أدرنھ /  إلى أدرنة

  .}درنھبمجرد ظھور حریق كبیر في إستانبول ذھب السلطان سلیم إلى أ/ 

لم {:   İstanbul’a gitmekle derse gelmediدرسھ گلمدي لھ�گیتمـــ استانبولھ 

بذھابھ إلى إستانبول لم یأت إلى الدر /  إلى إستانبول ألنھ ذھبیأت إلى الدرس 

  .}س

 وعنین اولمغلھون الوب بر مدت استخدام چـــ مریمي عجملرڭ بري خدمت ایـ

تھ، واستخدمھا مریم أخذھا أحد األجانب لخدم إن{: قالدي حالتیلھبكارت مرقومھ 

فإنھا ) لزوجیةغیر قادر على أداء الحقوق ا(مدة من الزمن، وبسبب كونھ عنینا 

  ).الترجة التركیة لكتاب ألف لیلة ولیلة. (}ةبقیت بحالة العزوب

 اولمغلھ براھیم ایسھ عمي سلطان مصطفى یھ مشابھ برحال وطوردهسلطان إ ـــ

 أنھ كانبسبب كوأما السلطان إبراھیم ف{: النده قالدي ڭبون ڭنامور سلطنت شو

فى فإن شؤون السلطنة بقیت في أیٍد ھ السلطان مصطمِّ عَ لِ  ةمشابھطبیعة حال و في

  .}غیر مؤھلة

إشعار {: ياشعار وصولنڭگوندرلمش اولمغلھ ـــ طلب بیوریالن اوراق 

  .   }الوصول بسبب ارسال األوراق المطلوبةب
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اعمالھ صالحیاتي  )كیفما یشاء( مالني كیف ما یشاء نابالغ اولمغلھـــ ھنوز 

ألنھ لم یبلغ  كیفما یشاء )أمالكھ(لیس لھ الصالحیة للتصرف في أموالھ {: یوقدر 

  .}سن الرشد بعد

رف تركجھ وفارسي كلمھ ـــ ض تركجھ الفبانك او سكزنجي حرفي اولوب، صِ 

إن حرف {. عربیھ مخصوصدر، لسانمزده مستعمل كلمات بولنمامغلھلرده 

أنھ ال یوجد في الكلمات  بسببالضاد ھو الحرف الثامن في الھجائیة التركیة، وب

التركیة والفارسیة األصیلة، فإنھ خاص بالكلمات العربیة المستعملة في لغتنا 

  ).851/سامي( .})التركیة(

 Biz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı, (göğe) kaçmaklaــــ 

da O'nu aciz bırakamayacağımızı anladık. :}  نحن فھمنا أننا لن نستطیع أن

) إلى السماء) (بسبب ھروبنا(نترك هللا عاجزا على سطح األرض، وأننا بھروبنا 

َ فِي اْالَْرِض َولَْن ."ایضا لن نستطیع أن نتركھ عاجزا
ا اَْن َلْن ُنْعِجَز ّهللاٰ ا َظَننَّٓ َواَنَّ

  ).شرح أحمد وارول). (12/الجن. (}"هُ َھَرباً ُنْعِجزَ 

 Dedi ki: "Andolsun, o senin koyununu kendi koyunlarına (katmak)ــــ 

istemekle sana zulmetmiştir. ….  :}بسبب طلبھ (أقسم أنھ بطلبھ ضم  : قال

َقاَل لََقْد ": معنى اآلیة). / ظلمك(نعجتك إلى نعاجھ، بأنھ تعدى علیك ) ضم

َواِنَّ َكثیراً ِمَن اْلُخلَطَٓاِء لَیَْبغي بَْعُضُھْم  لََمَك بُِسَؤاِل نَْعَجتَِك اِٰلى نَِعاِجه،ظَ 

َعٰلى بَْعضٍ اِالَّ الَّذيَن ٰاَمُنوا َوَعِملُوا الصَّالَِحاتِ َوَقلیٌل َما ُھْم، َوظَنَّ َداُوُد اَنََّما 

  ).شرح أحمد وارول). (24/ادص: (}"َواَنَابَ  كِعاً  َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َرا

 Hani Musa, kavmine, siz buzağıya kapılmakla gerçekten kendinize ـــــ

zulmettiniz; tertemiz yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. 

Bu, yaratıcınız katında sizin için çok hayırlıdır demişti de Allah, bu 

yüzden tövbenizi kabul etmişti. Şüphe yok ki o, tövbeleri kabul eden 

rahimdir. :} إذ قال موسى لقومھ أنتم بسبب عبادتكم للعجل فقد جلبتم حقیقة

فذلك خیر لكم عند خالقكم، . ألنفسكم الظلم فتوبوا لخالقكم الصافي، واقتلوا أنفسكم

. ك فإنھ ھو قابل التوبة والرحیمومن غیر ش. وبسبب ذلك فإن هللا قبل توبتكم

َواِْذ َقاَل ُموٰسى لَِقْوِمه يَا َقْوِم اِنَُّكْم ظَلَْمُتْم اَْنُفَسُكْم : "معنى اآلیة

بِاتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبٓوا اِٰلى بَاِرئُِكْم َفاْقُتلُٓوا اَْنُفَسُكْم ٰذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم ِعْنَد 
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شرح عبد ). (54/البقرة. (}"ُكْم، اِنَُّه ُھَو التَّوَّاُب الرَّحیمُ بَاِرئُِكْم، َفَتاَب َعلَیْ 

  ).الباقي گول پیمارلي

 Allah, mü'minlere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları ـــــ

arındıran ve onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber 

göndermekle lütufta bulunmuştur. Oysa daha önce açık bir sapıklık 

içinde idiler. :} رسوال إلى المؤمنین من بینھم، ) بسبب إرسال(إن هللا بإرسالھ

على . یقرأ علیھم آیاتھ، ویزكیھم، ویعلمھم الكتاب والحكمة، فإنھ كان لطیفا بھم

ُه لََقْد َمنَّ اللّٰ : "معنى اآلیة". الرغم من انھم كانوا من قبل في ضالل واشع

َعلَى اْلُمْؤِمنیَن اِْذ َبَعَث فیِھْم َرُسوالً ِمْن اَْنُفِسِھْم يَْتلُوا َعلَْیِھْم ٰايَاتِه 

َوُيَزكّیِھْم َوُيَعلُِّمُھُم اْلكَِتاَب َواْلِحْكَمَة، َواِْن َكانُوا ِمْن َقْبُل لَفي َضَالٍل 

  ).شرح أحمد وارول). (164/آل ِعمران. (}"ُمبینٍ 

 Biz İsrâiloğulları'nı, on iki kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su ـــــ

isteyince, Mûsâ'ya, “Asânı taşa vur!” diye vahyettik. Ondan on iki 

pınar fışkırdı. Her oymak su içeceği yeri belledi. Onların üzerlerine 

bulutları gölgelik yaptık, kendilerine kudret helvası ve bıldırcın 

indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyiniz! Fakat onlar 

emirlerimizi dinlememekle bize değil, kendilerine zulmediyorlardı :

وعندما طلب قومھ منھ الماء، .  نحن قسمنا بني إسرائیل إلى اثنتي عشر قبیلة{

فتدفقت منھ اثنتا ". ك إلى الحجراضرب عصا" :فإننا أوحینا إلى موسى قائلین

وجعلنا علیھم . فعلمت كل عشیرة المكان الذي ستشرب منھ الماء. عشرة عینا

 نھم بعدم سماعولك. لكم ااھكلو من طیبات األرزاق التي أعطین... السحب ظالال، 

. لیس أنھم جلبوا الظلم إلینا، وإنما ألنفسھم) بسبب عدم سماعھم أوامرنا(أوامرنا 

ى ": آلیةمعنى ا َوَقطَّْعَناُھُم اْثَنَتْي َعْشَرَة اَْسبَاطاً اَُمماًۜ َواَْوَحْیَنٓا اِٰلى ُموٰسٓ

اِِذ اْسَتْسٰقیُه َقْوُمُهٓ اَِن اْضِرْب بَِعَصاَك اْلَحَجَرۚ َفاْنبََجَسْت ِمْنُه اْثَنَتا َعْشَرَة 

لَْیِھُم اْلَغَماَم َواَْنَزْلَنا َعلَْیِھُم َعْیناًۜ َقْد َعلَِم ُكلُّ اُنَاٍس َمْشَربَُھْمۜ َوظَلَّْلَنا عَ 

ْلٰوۜى ُكلُوا ِمْن طَیِّبَاتِ َما َرَزْقَناُكْمۜ َوَما ظَلَُمونَا َوٰلكِْن َكانُٓوا  اْلَمنَّ َوالسَّ

 )شرح بایراقدار بایراقلي). (160/األعراف. (}"اَْنُفَسُھْم يَْظلُِمونَ 

 .Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruzـــ ـ

Hâlbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. :} بإنزالنا ھذا الوحي
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والحالة ھذه أنك . إلیك، فإننا نروي لك أجمل القصص) بسبب إنزالنا ھذا الوحي(

نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیَك اَْحَسَن اْلَقَصصِ : "معنى اآلیة. لم تكن على علم بھذا من قبل

 .}"ا اَْوَحْیَنٓا اِلَْیَك ٰھَذا اْلُقْرٰاَن، َواِْن ُكْنَت ِمْن َقْبلِه لَِمَن اْلَغافِلینَ بِمَٓ 
  ).شرح وزارة الشؤون الدینیة). (3/یوسف(

من بدال  مع المفعول معھ) اإلسمي( ـــ استخدام المصدر التخفیفي) 275(

 :)السبب( المصدر الفعلي للتعبیر عن المعنى نفسھ أعاله

 یجب إعداد{: ئیھ نڭ تداركي اقتضا ایدرلوازم شتا ایتمسیلھیش تقرب ـــ ق

مع (باقتراب /  بسبب اقتراب فصل الشتاء) لوازم الشتاء(اللوازم الشتائیة 

  ).249/سامي( .}فصل الشتاء یجب إعداد اللوازم الشتائیة) اقتراب

/  ملتغیر الع) قررتم(عندما عزمتم {: ایش د�یشدى ایتمڭزلھـــ سزڭ عزیمت 

. }بقراركم تغیر العمل/  راركم تغیر العملمع ق/ یر العمل ألنكم قررتم ذلك تغ

  ).249/سامي(

مع وصول /  ةبوصول الوثائق المنتظر{: ...  گلمسیلھن اوراقڭ نیلــــ بكل

  ).249/سامى. (}عندما أتت الوثائق المنتظرة/الوثائق المنتظرة

دیغى حالده، برنجى ھجاسنڭ خفیف خالص تركجھ بر لغت اول: ــــ اینانمق فعلى

اینانمق (إن فعل {: أھنك قاعده سنھ مخالفتى غریبدر اوقونمسیلھ یعنى اینجھ

inanmak ( مع أنھ كلمة تركیة خالصة)فإن مخالفتھ لقاعدة التجانس ) أصیلھ

. }الصوتى یعتبر غریبا بسبب  قراءة الحرف األول منھ خفیفا یعنى رقیقا

  ).252/سامي(

 Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruzــــ 

Hâlbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. :} بإنزالنا ھذا الوحي

والحالة ھذه أنك . إلیك، فإننا نروي لك أجمل القصص) بسبب إنزالنا ھذا الوحي(

َعلَْیَك اَْحَسَن اْلَقَصصِ نَْحُن نَُقصُّ : "معنى اآلیة. علم بھذا من قبل لم تكن على

ا اَْوَحْیَنٓا اِلَْیَك ٰھَذا اْلُقْرٰاَن، َواِْن ُكْنَت ِمْن َقْبلِه لَِمَن اْلَغافِلینَ  . }"بَِمٓ

  ).شرح وزارة الشؤون الدینیة). (3/یوسف(

 .Sana bu sûreyi vahyetmemizle, en güzel kıssayı sana anlatacağızــــ 

Halbuki sen, daha önce bundan asla haberdar değildin :} معنى اآلیة

  ).شرح علي فكري یاووز. (}نفسھا أعاله
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Dedi ki: "Andolsun, o senin koyununu kendi koyunlarına (katmak) 

istemekle sana zulmetmiştir. ….  :}بسبب طلبھ (أقسم أنھ بطلبھ ضم  : قال

َقاَل لََقْد : "معنى اآلیة. / )ظلمك(نعجتك إلى نعاجھ، بأنھ تعدى علیك ) ضم

َواِنَّ َكثیراً ِمَن اْلُخلَطَٓاِء لَیَْبغي بَْعُضُھْم  ظَلََمَك بُِسَؤاِل نَْعَجتَِك اِٰلى نَِعاِجه،

َعٰلى بَْعضٍ اِالَّ الَّذيَن ٰاَمُنوا َوَعِملُوا الصَّالَِحاتِ َوَقلیٌل َما ُھْم، َوظَنَّ َداُوُد اَنََّما 

  ).شرح أحمد وارول). (24/صاد: (}"كِعاً َواَنَابَ  ْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراَفَتنَّاُه َفاْستَ 

 Davûd dedi ki: “- Doğrusu o, senin bir dişi koyununu kendiــــ 

koyunlarına katmak istemesiyle .... :}شرح علي . (}معنى اآلیة نفسھا

  ).فكري یاووز

بدال من )  arak, erekارق ـ ه رك(استخدام الالحقة یمكن : مالحظةـــ ) 276(

  :أعاله ن المعنى نفسھتعبیر علل ) makla, mekleمغلھ ـ مكلھ(

 .Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruzــــ 

Hâlbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. :} بإنزالنا ھذا الوحي

والحالة ھذه أنك . ، فإننا نروي لك أجمل القصصإلیك) بسبب إنزالنا ھذا الوحي(

نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیَك اَْحَسَن اْلَقَصصِ : "معنى اآلیة. علم بھذا من قبل لم تكن على

ا اَْوَحْیَنٓا اِلَْیَك ٰھَذا اْلُقْرٰاَن، َواِْن ُكْنَت ِمْن َقْبلِه لَِمَن اْلَغافِلینَ  . }"بَِمٓ

  ).دینیةشرح وزارة الشؤون ال). (3/یوسف(

 ..Biz bu Kuran'ı vahyederek, sana en güzel kıssaları anlatıyoruzــــ 

Oysa daha önce sen bunlardan habersizdin :}معنى اآلیة نفسھا أعاله{ .

  ).قدیم/شرح وزارة الشؤون الدینیة(

 Hani Musa, kavmine, siz buzağıya kapılmakla gerçekten kendinize ــــ

zulmettiniz; tertemiz yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. 

Bu, yaratıcınız katında sizin için çok hayırlıdır demişti de Allah, bu 

yüzden tövbenizi kabul etmişti. Şüphe yok ki o, tövbeleri kabul eden 

rahimdir. :}ل فقد جلبتم حقیقة إذ قال موسى لقومھ أنتم بسبب عبادتكم للعج

فذلك خیر لكم عند خالقكم، . ألنفسكم الظلم فتوبوا لخالقكم الصافي، واقتلوا أنفسكم

. ومن غیر شك فإنھ ھو قابل التوبة والرحیم. وبسبب ذلك فإن هللا قبل توبتكم

َواِْذ َقاَل ُموٰسى لَِقْوِمه يَا َقْوِم اِنَُّكْم ظَلَْمُتْم اَْنُفَسُكْم : "معنى اآلیة
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اتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبٓوا اِٰلى بَاِرئُِكْم َفاْقُتلُٓوا اَْنُفَسُكْم ٰذلُِكْم َخْیٌر لَُكْم ِعْنَد بِ 

شرح عبد ). (54/البقرة. (}"بَاِرئُِكْم، َفَتاَب َعلَْیُكْم، اِنَُّه ُھَو التَّوَّاُب الرَّحیمُ 

  ).الباقي گول پیمارلي

 Ve Musa halkına dönüp “Ey halkım!” demişti. Doğrusu buzağıyaــــ 

taparak kendinize yazık ettiniz ...  :}شرح عبد . (}معنى االیة نفسھا أعاله

  ).هللا پارلیان

 Allah, mü'minlere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onlarıـــ

arındıran ve onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber 

göndermekle lütufta bulunmuştur. Oysa daha önce açık bir sapıklık 

içinde idiler. :} رسوال إلى المؤمنین من بینھم، ) بسبب إرسال(إن هللا بإرسالھ

على . یقرأ علیھم آیاتھ، ویزكیھم، ویعلمھم الكتاب والحكمة، فإنھ كان لطیفا بھم

ُه : "معنى اآلیة". الرغم من انھم كانوا من قبل في ضالل واشع لََقْد َمنَّ اللّٰ

َعلَى اْلُمْؤِمنیَن اِْذ َبَعَث فیِھْم َرُسوالً ِمْن اَْنُفِسِھْم يَْتلُوا َعلَْیِھْم ٰايَاتِه 

َوُيَزكّیِھْم َوُيَعلُِّمُھُم اْلكَِتاَب َواْلِحْكَمَة، َواِْن َكانُوا ِمْن َقْبُل لَفي َضَالٍل 

  ).أحمد وارول شرح). (164/آل ِعمران. (}"ُمبینٍ 

 Allah, mesajlarını onlara iletmek, onları arındırmak ve onlara ilahîــــ 

kelâmı ve hikmeti öğretmek için içlerinden kendileri gibi (beşerden) 

bir elçi çıkararak müminlere lütufda bulunmuştur; halbuki daha önce 

apaçık bir sapıklık içinde bulunuyorlardı. :} باختباره رسوال منھم إن هللا

ویعلمھم كالم هللا و  رسائلھ، ویزكیھم، بلغھممن أجل أن یمثلھم، ) من البشر(

معنى . مع أنھم  كانوا من قبل في ضالل كبیر. الحكمة، فإن كان لطیفا بالمؤمنین

  ).شرح محمد أسد). (164/آل عمران. (}اآلیة نفسھا

 المعنى نفسھ لتعبیر عنلالمصدر العربي مفعول معھ مع ــــ استخدام ال) 277( 

  ):، عندما، ألنبسبب( :أعاله

كھ تركچھ دیلى اوزرینھ بر طرفدن ) قبولي ایلھ در( اسالمیتڭ قبولیلھ درـــ 

 ـــباشالمشدر ) یاپمھ یھ(یاپمیھ  ھ تأثیرطرفدن فارسچ )ول براُ ( بر عربچھ او

İslamiyetin kabuliyledir (kabuli iledir) ki, Türkçe dili üzerine bir 

taraftan arapça, öbür taraftan Farsça etki yapmaya başlamıştır }سببب 
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بدأت ) عندما قبلوا اإلسالم/  بقبول اإلسالم / مع قبول اإلسالم(اإلسالم قبول 

  .}على اللغة التركیةتؤثران العربیة من جھة والفارسیة من جھة أخرى 

للتعبیر ) برابر(یمكن أن تدعم الصیغة المذكورة بكلمة : )أ( ةـــ مالحظ) 278(

   :عن المعنى نفسھ

بدأوا یعطون مع كالمي {: ایشھ اھمیت ویرم�ھ باشالدیلر سویلمملھ برابرـــ بنم 

تكلمت بدأوا یعطون أھمیة  لما/ كالمي بدأوا یعطون أھمیة للعمل ب/ أھمیة للعمل 

  ).249/سامي( }للعمل

بوصولھ /  مع وصولھ دخلوا للعمل{: برابر ایشھ گیریشدیلر یلھوصولـــ اونڭ 

  ).249/سامي( .}بمجرد وصولھ دخلول للعمل/  دخلوا للعمل

 Haber alması ile beraberیتدي گبرابر استانبولھ  آلمسى ایلھـــ خبر 

İstanbul’a gitti  :} مع وصول / ما إن وصلھ الخبر حتى ذھب إلى إستانبول

  .}وصول الخبر إلیھ ذھب إلى إستانبولب/ ب إلى إستانبول ر إلیھ ذھالخب

  :یمكن التعبیر عن المعنى نفسھ بواسطة الصلة: )ب( ــــ مالحظة) 279(

ایش  ڭز آندهگعزیمت ایتدیـسزڭ = ایش د�یشدى  ایتمڭزلھـــ سزڭ عزیمت 

  ).249/سامي. (}تغیر العمل) قررتم(عندما عزمتم {: د�یشدي

سببلھ، سببیلھ، ( ): sebepسبب(مة لمفعول معھ مع كلدام اخـــ است) 280(

sebeple, sebebiyle, (  السبب والتعلیلمعنى لیفید:  

حضرت پادشاھى یاد وتذكار  ءِ دخى ادعیھ بو سببلھبر مكتب كشاد اولنوب ــــ 

. }افتتحت مدرسة، ولھذا السبب أقیمت األدعیة والتھالیل للسلطان{: قیلندى

  ).704/سامي(

یغولرى فضلھ انكشاف وانبساط پیدا انسانڭ حاسھ لرى، دُ  سببیلھل وفكر عق ــــ 

. یات پیدا اولمشدرچوق چشید چشید حسّ  سببیلھواحتیاجاتڭ كثرتى . ایتمشدر

پك چوق مقاصده متوجھ  سببیلھتى وفطرتڭ جامعیّ . یتى چوق تنوع ایتمشوحاسّ 

آالت  سببیلھ فطریھ سى بولندیغى ءِ وپك چوق وظیفھ. آرزولره مدار اولمشدر

العقل والفكر فإن حواس ) فبفضل(فبسبب {: وجھازاتى زیاده انبساط پیدا ایتمشدر

شمولیة ) وبفضل(وبسبب . انكشافا وانبساطا كبیرا انتجتاإلنسان ومشاعره 

وبسبب امتالكھ . فإنھ صار متوجھا نحو رغبات وأھداف كثیرة) لدیھ(الفطرة 
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 /النورسى( .}أكبر اھ انتجت انبساطلوظائف فطریة كثیرة فإن آالتھ وأجھزت

  ).117/الكلمات

 Ayetlerimizi yalanlayan kavme karşı ona yardım etmiştik. Çünkü ــــ

onlar kötü bir toplum idi, bu sebeple onların hepsini suda 

boğmuştuk :}ُبوا بِٰايَاتِ : "معنى االیة اِنَُّھْم  ،َناَونََصْرنَاُه ِمَن اْلَقْوِم الَّذيَن َكذَّ

  ).77/األنبیاء( }"َكانُوا َقْوَم َسْوٍء َفاَْغَرْقَناُھْم اَْجَمعینَ 

ركدر كھ سلطنت عثمانیھ گخاطرلرنده اولسھ  ڭـــ وقایع سیاسیھ یى تتبع ایدنلر

 سببلریلھكرفتار اولمش بولندقلرى غفلت وفساد اخالق  ڭایلھ خدیویت مصریھ ن

االحتمال األقوى {: اوزره اشغال اْیلمشلردى لیزلر مصرى كویا موقتاً اولمقگان

في مذكرات المتتبعین لألحداث السیاسیة أن األنكلیز احتلوا مصر بالشكل ) ال بد(

الذي یقال أنھ مؤقتا، بسبب فساد األخالق والغفلة التي ابتلیت بھا الدولة العثمانیة 

  ).99شركس، . (}ووالیة مصر

 Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah Teâlâ da onlar içinــــ

hastalığı artırmıştır. Ve onlar için yalan söylemeleri sebebiyle gâyet 

acı bir azap vardır. :}وهللا تعالى زاد لھم المرض. یوجد في قلوبھم مرض .

۪في ُقلُوبِِھْم : "معنى اآلیة الكریمة. ولھم عذاب ألیم بسبب أنھم یقولون الكذب

ُه َمَرضاًۚ َولَُھْم َعَذاٌب اَ۪لیٌمۙ بَِما َكانُوا يَْكِذُبونَ مَ   البقرة. (}"َرٌضۙ َفَزاَدُھُم اللّٰ

 ).شرح عمر نصوحي بیلمان). (10/

  .}لم استطع أن آتي لھذا السبب{: Bu sebeple gelemedimـــــ 

الذي ال یستطیع الحج {: Hastalık gibi bir sebeple hac yapamayanــــــ 

  ).قاموس المعاني. (}سبب مثل المرضب

. }بسبب جرائمھم) ماتوا(ھلكوا {: Günahları sebebiyle helak oldularـــــ 

  ).قاموس المعاني(

قاموس . (}أطعتھ بسبب الخوف{: Korku sebebiyle ona itaat ettimــــ 

  ).المعاني

 نیلھندنلھ، ند): ( nedenندن(ة دام المفعول معھ مع كلمخستـــ ) 281(

nedenle, nedeniyle  ( نفسھ أعاله معنىاللیفید )السبب والتعلیل(:  
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فّر سكان {: Şehir halkı devam etmekte olan savaş nedeniyle kaçtıـــــ  

 ).قاموس المعاني. (}المدینة بسبب الحرب المستمرة

. }تساقط شعره بسبب المرض{: Hastalık nedeniyle saçı döküldüـــــ 

  ).المعاني قاموس(

ة قّصر الصال{: Namazı yolculuk nedeniyle kasr eyledi (kısalttı)ـــــ 

  ).قاموس المعاني. (}بسبب السفر

لم تأت اإلبل {:  Deve yeni ve taze ot yemesi nedeniyle suya gelmediــــ 

  ).قاموس المعاني. (}إلى الماء بسبب أكلھا العشب الجدید والطري

 İzmir’in çevresi kar nedeniyle beyaza bürünürken İzmirliler buــــ

güzelliği uzaktan seyredebildi. :} عندما توشحت ضواحي إزمیر بالبیاض

  .}بسبب الثلج، تمكن اإلزمیریون من التفرج على ھذا الجمال من بعید

 برلكده(أو  ) beraberبرابر(لفظة مع ـــ استخدام المفعول معھ ) 282( 

birlikte( :بمعنى :)ویشترط في ھذه الحالة أن  :)مع أن، على الرغم من أن

، أو اونفی اایجاب( :ة معاكسة للجملة األولى، كأن تشكل الجملتانتكون الجملة الثانی

  :76)ایجابا وإنفی

  .}مع ھذا/  على الرغم من ذلك{ Bununla beraber   بونڭلھ برابر ـــ

 Bununla beraber ümitsizliğeگلمز  ھ دوشمك الزم�امیدسزل بونڭلھ برابر ـــ

düşmek lazım gelmez   :} یجب عدم االستسالم ف )على الرغم من ھذا(مع ھذا

  ).98/طوغالجي(. }للتشاؤم

تمامیلھ عكسني  لھ برابرڭبونـزه سوز ویرمشدڭـز ڭـچالیشھ جغسز بڭا  ـــ

 Siz bana çalışacağınıza söz vermiştiniz, bununlaوریورمگ يیاپدیغگز

beraber tamamiyle aksini yaptığınızı görüyorum   :}ي لقد وعدتمو

عكس ال ونتعمل مأرى أنك فإنني ، ومع ھذاونستجتھد مبأنك )لي الكلمة مأعطیت(

  ).98/طوغالجي(. }تماما

                                                 
  ).المعیة(أعاله، والتي تفید معنى ) 267(هذه الحالة تختلف عن الحالة المذكورة في القاعدة   76
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 :فنا طانیلمش ایدي لھ برابراولمغدنیاده بوتون ارككلرڭ اڭ صافي سى كندی ـــ

 رفھ قد عُ في العالم إال أن صفاء الرجالأكثر ا )ونھعلى الرغم من ك(مع كونھ {

  .}ءسي بأنھ )بین الناس(

مع أنھ أقام في { :بیلمز چھ ھیچترك ایلھ برابر اوتورمسىاستانبولده اوچ سنھ  ـــ

  .}استانبول ثالث سنوات إال أنھ ال یعرف التركیة أبدا

 İstabul’a üç  رمدمآق سرایي گو )برلكده( كیتمكلھ برابردفعھ  چاستانبولھ او ـــ

defa gitmekle beraber Ak Sarayı görmedim } على الرغم من (مع أنني

  .}رايسآق  )قصر( تانبول ثالث مرات إال أنني لم أرذھبت إلى إس )أنني

 Çalışkan olmamakla امتحاني باشاردي )برلكده(برابر  لھاولممغالیشقان چ

beraber (birlikte) imtihanı başardı } لیس  )على الرغم من أنھ(أنھ مع

  .})بنجاح(مجتھدا فإنھ اجتاز االمتحان 

) ایفا ایتمش أولدیغي حالده( اولمغلھ برابروظیفھ سني ایفا ایتمش سى ـــ كندی

أخذ الخطأ على ( تحمل الخطأإال أنھ  وظیفتھ دىأمع أنھ {: قباحتي اوستنھ آلدي

  .})عاتقھ

 Namazlara ait hususi süreler olmamakla beraber Peygamberـــ

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bazı namazlarda daha sık 

okuduğu süreler vardır :} على الرغم من عدم وجود سور مخصصھ

) صلى هللا علیھ وسلم(للصلوات، فإن ھناك سورا قرأھا سیدنا رسول هللا 

  .}باستمرار

 Osmanlılar döneminde surre genellikle İstanbul ve Kahire'denــــ

gönderilmiş olmakla birlikte bazan Yemen ve Halep'ten de 

sevkedilirdi :} مع أن الصرة كانت ترسل في الغالب في العھد العثماني من

إستانبول والقاھرة، إال أنھا كانت ترسل في بعض األحیان من الیمن وحلب 

  .}أیضا

 :) suretصورت(و)  vecihوجھ( مع لفظة ول معھاستخدام المفع ـــ )283(

 :) suretle, suretiyle، صورتیلھ، صورتلھ vechle, vechiyle، وجھیلھوجھلھ(

  .)مثلما بشكل، ،صورةھ، بجوب( : بمعنى
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بھذه / بھذا الوجھ { :Bu vecihle / Bu suretle  بو صورتلھ/  ـــ بو وجھلھ

  }الصورة

بأیة صورة من الصور {: Hiç bir vecihleلھ صورتبر  چھی/  وجھلھبر  چـــ ھی

  )1487/سامي( .})نفي(

بأیة / بأي وجھ؟ {:   Ne vecihle / Ne suretleنھ صورتلھ/  وجھلھـــ نھ 

  .}صورة؟

یجب إنھاء ھذا العمل {: بیتیرملى )وجھلھ(صورتلھ ــــ بو ایشى بر حسن 

  ).838/سامي. (}بصورة جیدة

  }دون انفصال/ ة ال مفارقب{: Ayrılmayacak vecihleــــ 

  }بالطریقة المناسبة/ بالوجھ المناسب {: yollu vecihleــــ 

بالوجھ {: Yukarıda beyan olduğu vecihle وجھلھیوقاریده بیان اولدیغي  ـــ

  }كما ھو مبین أعاله / أعاله ةبالصورة المبین /مبین أعالهال

كر توسطي عقیم قالھ جك دولتلرڭ ف وجھلھورنمكده اولدیغي گشیمدي  شاید ـــ

بالوجھ الذي یبدو بھ اآلن  عقیما الوساطة الدولیةمشروع  یبقى لو{ :... اولورسھ

  .}....فإن 

بھذه {:  Bu suretle her şey halledilirھر شيء حل ایدیلیر صورتلھ بوــــ 

  ).651/طوغرالي. (}الكیفیة سیحل كل شيء

  ): Böylece بویلھ جھ(لمة یمكن التعبیر عن المعنى نفسھ بك ـ ــ) 284(

/ بھذه الكیفیة / سأتكلم بھذه الصورة {: سویلیھ ج�م) بوصورتلھ( بویلھ جھــــ 

  ).325/سامي. (}ھكذا

Âhiret tatdırdıAllah dünyâ hayâtında onlara rüsvâylığı  Bu suretle .ــــــ 

azâbı ise, elbet daha büyükdür. Eğer (bunu) bilselerdi... :}ذه وبھ

. أما عذاب اآلخرة فھو قطعیا أكبر. الصورة فإن هللا أذاقھم الذل في حیاة الدنیا

ُه اْلِخْزَي فِي : "معنى اآلیة الكریمة. یالیت أنھم كانوا یعلمون ذلك َفاََذاَقُھُم اللّٰ

ِخَرِة اَْكبَُر لَْو َكانُوا يَْعلَُمونَ  ْنیَا، َولََعَذاُب اْالٰ شرح ( ).26/الزمر ( .}"اْلَحٰیوِة الدُّ

  ).حسن بصر چانطاي

 Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette kiــــ 

ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi! :}معنى اآلیة نفسھا{ .

  ).شرح وزارة الشؤون الدینیة(
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 بقصد،( : بمعنى): قصدیلھ(: )قصد(ـــ استخدام المفعول معھ مع لفظة ) 285(

  ).بھدف

پاه اسالمى اتالف الیق سِ  قصدیلھبو مقولھ دوشواركیر حصارى تسخیر  ــــ

لیس الئقا بالدولة أن تضحي بالجیش اإلسالمي {: د�لدر) دولتھ الیق(دولت 

  ).1/17/بیانشي. (}بھدف االستیالء على مثل تلك القلعة الصعبة

ذھبت إلى سوق الكتب بھدف {: صحافلره گیتدم قصدیلھــــ بر طاقم كتابلر آلمق 

  ).1072/سامي. (}شراء مجموعة من الكتب) بنیة/ بقصد(

/ سامي. (}الح بقصد القتلشھر السّ أ{: تشھیر سالح ایتدى قصدیلھــــ قتل 

1072.(  

 Müslümanların özel bir zamanda bir ibadeti yapmak kasdıylaــــ 

Mekke'de bulunmasıdır. :}القیام بعبادة ) بنیة(ة بقصد وجود المسلمین في مك

  .})محدد(معینة في زمن خاص 

 Fıtır sadakası (fitre), insanın yaradılışına bir şükür olmak üzereــ ــ

sevab kazanmak kasdıyla verdiği sadaka demektir. :} زكاة الفطر ھي

كرا على نیل الثواب وباعتبار ذلك ش) بنیة (الصدقة التي یقدمھا اإلنسان بقصد 

  }خلقھ

 İlim tahsili kasdıyla Kurân hakikatleri ezberlenildiğinde söz ve ــــ

lafızları sonradan unutulsa dahi manası kalp ve ruha yerleşir :} عندما

تحفظ الحقائق القرآنیة بقصد تحصیل العلم،  فإنھ حتى وإن ُنسیت كلماتھا 

  .}على القلب والروح) یستقر( یتعلقوعباراتھا بعد ذلك فإن معناھا 

بدال من األداة ) لن(، واختصارھا )ایلن(األداة  في العثمانیة ستخدمتُ   ـــ) 286( 

ولكن ذلك االستخدام كان نادرا لدى . للتعبیر عن حالة المفعول معھ) ایلھ(

العثمانیین، وكان یستخدم في لغة الحدیث الیومي أكثر مما یستخدم في لغة 

  :الكتابة

  .}معك{): سنلھ(سن ایلھ ) = سنلن(سن ایلن ـــ 

ة المعیة اكان العثمانیون یستخدمون أد :المعیة العربیة ـ استخدام أداةــ) 287(

  .، في بعض الصیغ العربیة أو المزیجة بین العربیة والتركیة)مع(العربیة وھي 

  .بونڭلھ برابر= ـــ مع ھذا، مع ذلك 
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  .زیاده سیلھ= ـــ مع زیادة 

  زورلھ= الكراھة ـــ مع 

  ممنونیتلھ= ــ مع الممنونیة 

  .بونڭلھ برابر= بو حال ایلھ برابر = ـــ  مع ما فیھ 

بو تركیب عربیدر، مع ما فیھ لسان تركیده صورت استعمالي عربي یھ كلیا  ـــ

عربي، لكن صورة استعمالھ في اللغة ) التعبیر(إن ھذا التركیب {: مخالفدر

  .})تماما(العربیة كلیا التركیة ھي مخالفة للغة 

  اونڭلھ برابر= ـــ معھ 

  .برلكده= برابر = ـــ معاً 

  .}ذھب االثنان معا{: معا كیتدیلرسى ایكی ـــ

  .})بفرح( ذلك بامتنان أفعلُ {: رمیاپ) ممنونیتلھ(آنى مع الممنونیة ـــ  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  التاسعفصل ال

  المفعولیة ن عالمة المضاف وعالماتالنون الفاصلة بی

المفعول (ت المفعولیة األربع عندما تضاف عالمة من عالما :غةالصیـــ ) 288( 

مع الضمیر الغائب الملكیة  في حالةإلى كلمة تكون ) منھ وأفیھ،  وأإلیھ،  وأ، بھ

الة المضاف، وتكون حفي تكون أو ، )onlar اونلر( والجمعأ )oاو ( المفرد

أو )  ı,i,u,ü(في العثمانیة، و) سي( ،أو) ي(: في كلتا الحالتین عالمة تلك الكلمة

)sı,si,su,sü (لتفصل بین  ، فإن نونا تضاف إلى تلك الكلمةفي التركیة الحدیثة

كان العثمانیون و. عالمة المفعولیةبین و ،عالمة المضافضمیر الملكیة أو

ألن  ،المضافالملكیة أو  الدال على في الكتابة حرف الیاء یحذفون في ھذه الحالة

الكلمات التي تنتھي  ون ذلك الحذف عادة فيكوی .الكسرة كافیة للداللة علیھا

  .78بقى علیھا في الكلمات التي تنتھي بحرف انفصال، ویُ 77بحرف اتصال

ـــ أمثلة توضیحیة عن الكلمات التي تكون في صیغة الملكیة مع ) 289(

  :الغائب المفرد والجمع يضمیر

  المفعول إلیھحالة   المفعول بھحالة   الملكیةحالة   الضمیر

 }یده{  eliالى  )اونڭ(

  }كتابھ{ kitabı كتابى

  }اسمھ{ adı آدى

  }منزلھ{ eviاوى

   odası اوده سى

ھ{ ennesi آننھ سى   }أمُّ

 elini النى

  kitabını كتابنى

  adını آدینى

  evini اوینى

  odasını اوده سنى

  annesini آننھ سنى

  eline النھ

  kitabına كتابنھ

  adına آدینھ

  evine اوینھ

  odasına اوده سنھ

  annesineآننھ سنھ 

  }ایدیھم{ elleri اللرى  اونلرڭ

  kitapları كتابلرى

  ellerini  اللرینى

  kitaplarını كتابلرینى

  ellerine اللرینھ

  kitaplarına نھلریبكتا

                                                 
77

الباء والتاء والجیم والسین (ي التي تتصل في الكتابة بالحروف التي تأتي بعدھا، مثل حروف االتصال ھ  
  ).والالم والنون

78
حروف االنفصال ھي الحروف التي ال تتصل في الكتابة بالحروف التي تأتي بعدھا وإنما تكتب منفصلة   

  )الدال، والراء، والواو(عنھا، مثل 



214 

 

  adları آدلرى

  evleri اولرى

  odaları اوده لرى

  enneleriآننھ لرى 

  adlarını لرینىآد

  evlerini اولرینى

  odalarını اوده لرینى

  annelerini آننھ لرینى

  adlarına ینھآدلر

  evlerine لرینھاوْ 

  odalarına اوده لرینھ

  annelerine آننھ لرینھ

  :تابعـــ ) 290(

  المفعول فیھ  المفعول منھ  حالة المضاف  الضمیر

  eliالى  )نڭاو(

  kitabı كتابى

  adı آدى

  evi اوى

  odası اوده سى

  ennesi آننھ سى

   elindenالندن

   kitabındanكتابندن

   adındanآدیندن

   evindenاویندن

   odasındanاوده سندن

  annesinden آننھ سندن

   elindeالنده

   kitabındaكتابنده

   adındaآدنده

   evindeاوینده

   odasındaاوده سنده

   annesindeسندهآننھ 

  elleri اللرى  اونلرڭ

  kitapları كتابلرى

  adları آدلرى

  evleri اولرى

  odaları اوده لرى

  analarıھ لرى آن

   ellerindenاللریندن

  kitaplarındanكتابلریندن

  adlarından آدلریندن

   evlerindenاولریندن

  adalarından اوده لریندن

  analarından لریندن آنھ

   ellerindeاللرینده

   kitaplarındaندهیكتابلر

   adlarındaآدلرینده

   evlerindeاولرینده

   odalarındaاوده لرینده

   analarındaھ لریندهآن

وھي . (ـــ أمثلة توضیحیة عن الكلمات التي تكون في صیغة المضاف) 291(

  :)نفسھا في حالة الملكیة مع الضمیرین الغائبین المفرد والجمع

عالمة 

  المضاف

  المفعول إلیھ  المفعول بھ  لمةالك

  ي

)ı,i,u,ü(  

  

   kazıقیزي

   diliدیلى

   yoluیولى

   yüzüیوز

  kızınıقیزینى

   diliniدیلنى

   yolunuیولنى

   yüzünüیوزینى

   kızınaقیزینھ

   dilineدیلنھ

   yolunuیولنھ

   yüzünüیوزینھ

  سى

)sı,si,su,sü(  

  babası باباسى

  annesi آننھ سى

  ordusu اوردوسى

   babasınıباباسنى

   annesiniآننھ سنى

  ordusunu اوردوسنى

   babasınaباباسنھ

   annesineآننھ سنھ

  ordusuna اوردوسنھ
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  köprüsüne كوپریسنھ  köprüsünü كوپریسنى  köprüsü ىكوپریس

  :ـــ أمثلة عن المفعول بھ)  292(

  .}قرأت كتابھ{:  Kitabını okudumأوقودم كتابنيــ 

 Zeyneb’in babasını İstanbul’da gördümوردمگتانبولده اس باباسنىـــ زیَنبڭ 

  .}رأیت والد زینب في إستانبول{ 

قیمة الرجل یعرفھا {:  Adamın kıymetini adam bilirآدم بیلیر قیمتنىـــ آدمڭ 

  ).حكمة شعبیة. (}الرجل

ال تترك {:  Akşamın işini sabaha bırakmaصباحھ براقمھ ایشنىـــ آقشامڭ 

  .}اء إلى الصباحعمل المس

 Allah sabırlı kulunu severسَؤر قولنىـــ هللا صبرلى 

 ,Kedi "زیور دیرمشڭصیچانھ بـ" )زمان(ییھ جگي وقت  یاوروسنيـــ  كدي 

yavrusunu yiyeceği vakit (zaman) sıçana benziyor dermiş } عندما ترید

قال عند لتبریر األخطاء مثل شعبي ی. (}إنھ یشبھ الفأر: القطة أن تأكل ولدھا تقول

  ).غیر المعقولة

 Bir sualınز ڭجواب ویرَمِیـ )اونجھ(ـالمھ دن اّول ڭآ ُكْنُھنيـــ  بر سؤالڭ 

künhünü anlamadan evvel (önce) cevap vermeyiniz  } ال تجیبوا عن

  .}سؤال قبل أن تفھموا مدلولھ

 İnsanca oturup kalkmasınıبیلمیور قالقمسینياوطوروب ـــ  انسانجھ 

bilmiyor  } مثلما یفعل الناس(ال یعرف الجلوس والقیام بطریقة إنسانیة({.  

  ).حكمة شعبیة. (}یعرفھا الصائغ قیمة الذھب{: َزْركار بیلیر قیمتنىـــ التونڭ 

حكمة . (}الذي یصبر على البالء ینال أجره{: آلیر اجرینى ـــ بالیھ صبر ایدن

  ).شعبیة

تنتج بالد العرب أحسن خیول {: چیقاریر آتلرینيوزل گ اڭ ڭــ عربستان دنیان

  .}العالم

  :ـــ أمثلة عن المفعول إلیھ) 293(
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ال تنظر إلى بدایة الشيء وإنما إلى {: باق صوڭنھباقمھ  بدایتنھـــ بر شیئڭ 

  .}نھایتھ

ال ُینظر إلى كالم {:  Cahilin sözüne bakılmazباقیلماز سوزینھ ـــ جاھلڭ

  ).ة شعبیةحكم. (}الجاھل

Bu yazıyı benim gibi dil kursuna gitmeyi sevmeyip kendi kendine dil 

öğrenmeye çalışanlar için yazıyorum :} أكتب ھذه المقالة من أجل الذین ال

، ویجتھدون من أجل أن مثلي وال یحبونھا الخصوصیة إلى دروس اللغات نیذھبو

  .}یتعلموا اللغة بمفردھم

أنظروا إلى قمة ھذا {  Bu dağın tepesine bakınızباقڭز بھ سنھتـــ بو طاغڭ 

  .}الجبل

 Gülün kukusunaتحّمل ایتملیدر دیَكِننھ) نظًرا(رعایًة  قوقوُسنھـــ گولڭ 

nazaran dikenine tahammül etmelidir  } رعایة لرائحة الورد یجب تحمل

  .}یجب تحمل شوك الورد رعایة لرائحتھ /شوكھ 

 Havanın kararmasına rağmen, yollarına hâlâ yürüyerek devamـــ 

ediyorlardı. :} على الرغم من ظالم اللیل فإنھم كانوا مستمرین في السیر في

  .}طریقھم

  :ـــ أمثلة عن المفعول منھ) 294( 

  .}أخرج النقود من جیبھ{: پاره یي چیقاردي جیبندن ـــ

الذي یخاف {: تجاوز ایتمز حقوقنھڭ قورقان كیمسھ ن عذابندن)هللا ڭ(ـــ هللا 

  ).حكمة شعبیة. (}عذاب هللا ال یتعدى على حقوق الناس

خرج محمد من {  Muhammed odasından çıktıیقديچ اوده سندنـــ محمد 

  .}غرفتھ

79ِشگاْرلَْنمز آغزندن نـــ ارسال
Arslan ağızından şıkarılmaz  :} األسد ال

                                                 
79

): اهگشكار(ومنھ جاء اسم ). الصید(، بمعنى )şikarشكار / ار گشِ : (ھو فعل مشتق من الكلمة الفارسیة  
  .}مكان الصید، مصید{
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  ).مثل شعبي. (}ُیصطاد من فمھ

واحد من مدافع {: Kulenin toplarından biri  برى طوپلرندنقلعھ نڭ  ـــ

 .}القلعة

:  Kurdu kolağından tutmak güçtürطوتمق گوجدر قُالغندنـــ قوْردى 

  .}مسك الذئب من أذنة صعب/ الذئب من أذنھ)  اإلنسان(صعب أن یمسك {

Osmanlı Devleti doğuşundan beri şeriata son derecede bağlı 

olduğundan Saltanat Kuvvetli ve halk refah içinde idi } إن الدولة

، فإن السلطنة كانت قویة، اإلسالمیةبالشریعة منذ نشأتھا العثمانیة بسبب تمسكھا 

إن السلطنة كانت قویة والرعیة في رفاھیة بسبب تمسك  /ورعیتھا في رفاھیة 

 ).لخانھ ـ الصیاغة التركیة الحدیثةخط ك. (}الدولة العثمانیة منذ نشأتھ بالشریعة

  :ـــ أمثلة عن المفعول فیھ) 295( 

  .}1256لد في سنة وُ {: senesinde doğdu 1256 طوغدى سنھ سنده 1256ـــ 

ما ذا {:   ?Fatıma’nın çantasında ne varنھ وار؟ انطھ سندهچـــ فاطمھ نڭ 

  .}؟یوجد في حقیبة فاطمة

O zamandan kalma eski pıyanolar son zamanlara kadar Dolmabahçe 

Sarayı’nın salonlarında idi :} من ذلك العھد كانت  الباقیةإن أجھزة البیانو

 /عثمان اوغلى. (}موجودة في صالونات قصر طولمھ باھجھ حتى الفترة األخیرة

   ).29ص 

 Evimizle eviniz arasındaبولنان مدرسھ ده اوقور اراسندهـــ اِومزلھ اوڭز 

bulunan medresede okur :} یدرس في المدرسة التي توجد بین منزلنا

  .}ومنزلكم

 Evladını dövmeyen sonundaكندیني دوگر ندهڭصوـــ  اوالدیني دوگَمین، 

kendini döver   :} یضربونھ في النھایة ) وھم صغار(من ال یضرب أوالده

  ).مثل شعبي( })وھو كبیر(
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األخطاء التي {: Osmanlı tarihi konusunda doğru bildiğimiz yanlışlar ـــــ

في موضوع تاریخ الدولة ) التي نحن متأكدون منھا(نعرفھا بشكل صحیح 

  .}العثمانیة

في حالة االسم المفعول لما یكون  یةمة المفعولحذف عالیمكن ـــ ) 296( 

  .80یرین المفرد والجمع الغائبین، وفي حالة المضافالملكیة مع الضم

  :ـــ أمثلة عن حذف عالمة المفعول بھ) 297(

  .}قرأت كتابھ{: اوقودم كتابن= أوقودم  كتابنيــ 

  .}رأیت والِدھم {: گوردم) بابالریني( بابالرینــ 

تنتج بالد العرب {: چیقاریر )آتلریني( آتلرین ــ عربستان دنیانك اڭ كوزل

  .}خیول العالم أحسن

  .}رأیت والد زینب في إستانبول{: وردمگاستانبولده  )باباسنى( باباسنـــ زیَنبڭ 

حكمة . (}قیمة الرجل یعرفھا الرجل{: آدم بیلیر )قیمتنى( قیمتنـــ آدمڭ 

  ).شعبیة

ال تترك {: صباحھ براقمھ ایشنآقشامڭ =  صباحھ براقمھایشنى ـــ آقشامڭ 

  .}عمل المساء إلى الصباح

) پارماغیني( پارماِغن) یدكده(رسول هللا علیھ السالم ھر یمك ییدكده  ـــ

  .}كان رسول هللا علیھ السالم یْعَلق أُصبَعھ كلما تناول الطعام{: یاالردي

اسامھ اوشڭ حبسنھ ویروب چریان قتلھ مستحق اولورسھ اورتھ چیـڭر یـگـــ ا

 ندي االنكشاري القتل فإنھتحق الجعندما یس{... : ـالرلر چ )اسامھ سیني(سن 

أیوبى ( }) ....في دفتر الجند(اسمھ  إلى سجن أورتھ جاوش ثم یشطب ؤخذی

  ).75 / أفندى

سى طوتار، وبری) اللریني( اللرینـــ ایكي اسكي یولداش بري باشي طرفندن 

بعد أن یشد أحد الجنود { ... :ره ڭطوتدقدن صـــ) یاقلرینيأ( ایاقلریندخى 

  ).75/أیوبى أفندى( }...ن جھة رأسھ، ویشد اآلخر رجلیھ القدامى یدیھ م

                                                 
80

  ).182(أمثلة أخرة في الفصل الرابع المخصص للمفعول بھ، الثاعدة    

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=81&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAOFA&url=http%3A%2F%2Fwww.turkcuturanci.com%2Fturkcu%2Fturk-tarihi%2Fosmanli-tarihi-konusunda-dogru-bildigimiz-yanlislar%2F%3Fwap2&ei=J4KrVLr4GcKvU4exgagL&usg=AFQjCNGPc531gdUI0B96Wd8HDLkTQWrE4Q
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ـــ تسلیِم قلعھ تقدیري اوزره مناصب ُبلَْند ومراتب ارجمند ایلھ َبْھَره َمْنْد  بیورمق 

كرر لھ تعھداتھ بإعطائھ مناصب {): ایتدي(مكرر اتدي  )وعد لریني(وعدلرین 

  .})قلعةإذا سلم ال(عالیة ومنزلة خاصة في حالة تسلیم القلعة 

ره زیاده بر ڭادا ایتدكدنصـ) ینيمركلرگ( مركلرینگتره تجاري بر یرده یلگـــ ان

ترا الرسوم الجمركیة في یلگبعد أن یؤدي تجار أن{: قجھ وبر حّبھ طلب اولنمیھآ

  .}منھم أي نقود أو غیرھا زیادة بعد ذلك) فیجب أال یطلب(مكان ما، فال یطلب 

ویره ) تذكره لریني(تذكره لرین لدقلرنده، ادا آ )يمركلرینگ( امنا، گمركلرینـــ  

تذاكر ) یجب أن یسلّموا(عندما یأخذ األمناء رسومھم الجمركیة فلیسلموا {: لر 

  .}دفع الرسوم

بروج اوزرینھ دوران ایتدكچھ یكرمى یدى گون یدى ساعت قرق  ءِ ـــ قمر دایره

عندما یدور القمر {: تمام ایدر) دوره سنى( دوره سناوچ دقیقھ بش ثانیھ ده 

 5دقیقة و 40ساعات و 7یوما و 27حول دائرة البروج فإن یكمل دوراتھ في 

 ).1/871/بیانشي. (}ثوان

حكمة . (}قیمة الذھب یعرفھا الصائغ{: َزْركار بیلیر )قیمتنى( قیمتنـــ التونڭ 

  ).شعبیة

. }ل أجرهالذي یصبر على البالء ینا{: آلیر )اجرینیى( اجرینبالیھ صبر ایدن ـــ 

   ).حكمة شعبیة(

وحق القرآن {: بولور) جزاسني(جزاسن ــ قرآن ُمنّزل حقیچون او مقولھ كیمسھ 

فرمان سلطاني، . (}أن الشخص المذكور سیلقى جزاءه) من السماء(المنزل 

  ).591/دوني

  :81ـــ أمثلة عن حذف عالمة المفعول إلیھ) 298(

جزایر  ء اولمغھ سبب والىــــ جزایر غرب بلده سى استعالء كفاره مبتال

بشنجى  ڭرمضان شریف )ڭسنھ سن( چایكیوز قرق او ڭبی. اشاپصاندقلیلى حسین 

كلمات ) بربرلرینھ( بربرلرینافرنجھ قونسلوسیلھ صحبت اواننده  )ندهونگ( ونىگ

                                                 
81

في الوقت الذي تمكنا من العثور في النصوص على شواھد كثیرة بخصوص حذف عالمة المفعول بھ،   
ذف عالمة المفعول إلیھ إال على شاھد واحد، أما بخصوص المفاعیل األخرى فإننا فإننا لم نعثر بخصوص ح

لم نعثر على أي شاھد، مما یدل على أن الحذف المذكور كان ُیستخدم بصورة بارزة في حالة المفعول بھ، أما 
  .المفاعیل األخرى فكان الحذف فیھا نادرا أو منعدما
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بتھجم الكفار علیھا ھو والي  ء مدینة الجزائرإن سبب ابتال{: قبیحھ سویلیوب

سنة ألف من ففي الیوم الخامس من رمضان . اشاپین الجزائر صاندقلیلي حس

قاال لبعضھما أربعین، في أثناء تبادل الحدیث مع قنصل فرنسا، ثالثة وومائتین و

  ).331 /اوتوكار. (}كلمات قبیحة بعضا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  العاشرالفصل 

  المفعول ألجلھ

. بعد الكلمة )için اچین  /ایچون( إضافة كلمةب یصاغ :ــــ صیاغتھ) 299(

 وأسماء اإلشارة وأدوات االستفھام والضمائروالمصادر وتستخدم مع األسماء 

ا على  أن منفصلة عن الكلمة التي تتبعھفي العثمانیة  كتبتُ ویجوز أن . والصلة

 بشكل ةختصرمتبت كتب متصلة بھا على أن تكأن تُ  تكتب كما ھى، كما یجوز

مع  )ن، چینوچ(مع الكلمات المنتھیة بحرف متحرك، وبشكل ) نون ـ یچییچ(

ھما االختصار االتصال وولكن ذلك  .)ساكن(كلمات المنتھیة بحرف صامت ال

ھو كما  المنتھیة بیاء واألسماء األفعالمع  انوأكثر ما یستخدماالستعمال،  قلیال

مفرد والجمع الغائبین ین الالملكیة مع الضمیرالمضاف، وصیغة الصلة وفي حالة 

ومن جھة أخرى فھو یصادف في النصوص العثمانیة فقط  ). o, onlarاو، اونلر(

معنى في اللغة التركیة ویفید المفعول ألجلھ  .دون نصوص التركیة الحدیثة

  ).لـِ /  المفعول إلیھ، القَسم، ألجل، بسبب(

لكلمة التي اعن كتابة عالمة المفعول ألجلھ منفصلة عن أمثلة ـــ ) 300(

   :تتبعھا

  معناه  المقعول ألجلھ

 Ceevdet için  جودت ایچون

 Allah için  هللا ایچون

 Benim hatırrım için  بنم خاطرم ایچون

 Selim Bey için  سلیم بك ایچون

 Fatıma için  فاطمھ ایچون

 Zeynep için  زینب خانم ایچون

 Efendimiz için  افندیمز ایچون

 Okumak için  اوقومق ایچون

 Gezmek için  گزمك ایچون

  Gelmeniz için  گلمڭز ایچون

  لجودت/ ألجل جودت 

  �/ ألجل هللا 

  ألجل خاطرى 

  ألجل السید سلیم 

  ألجل فاطمھ

  ألجل السیدة زینب 

  ألجل سیدنا

  ألجل القراءة 

  ألجل التنزه 

  ألجل أن تأتوا
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في  بالكلمة التي تتبعھا ـــ أمثلة عن كتابة عالمة المفعول ألجلھ متصلة) 301(

المضاف، والملكیھ والصلة مع الضمیرین المفرد والجمع مع ( :التركیة العثمانیة

  :82)الغائبین

 }ورأس سیدنا{ : Efendimizin başı için )باشي ایچون(افندمزڭ باشیچون ـــ 

 }وحق هللا{:  Allah hakkı için )حقى ایچون(وهللا حقیچون ـــ 

 .}ألجل صحتھ{: Onun sağlığı için  )صاغلغیى ایچون( اونڭ صاغلغیچونـــ 

 }لكي یعمل{: Onun işlemesi için  )ایشلمسى ایچون(اونڭ ایشلمسیچون ـــ 

ألجل {: Onların menfaatarı için )منفعتلرى ایچون(اونلرڭ منفعتلریچون ـــ 

 .}منافعھم

 }لكي یأتوا{: Onların gelmeleri için  )گلملرى ایچون(اونلرڭ گلملریچون ـــ 

  }ألنھ ال یقرأ{: okumadığı için  )اوقومدیغى ایچون(اوقومدیغیچون ـــ 

ألنھم {: onların yanıldıkları için )یاِڭْلدقلرى ایچون(اونلرڭ یاِڭْلدقلریچون ـــ 

  }أخطأوا

  

  :83المفعول ألجلھ مع الضمائر الشخصیة ــ استخدام ) 302(

  معناه  المفعول ألجلھ  الضمائر

  benبن

   senسن

   o او

   bizبز

   siz سز

   onlar)آنلر(اونلر 

   benim içinبنم ایچون

   senin içinسنڭ ایچون

   onun içinاونڭ ایچون

   bizim içinبزم ایچون

   sizin içinسزڭ ایچون

   84onlar içinاونلر ایچون

  ألجلى

  ألجلك

  ألجلھ

  ألجلنا

  ألجلكم

  ألجلھم

                                                 
82

من ھذا الجزء،  ولفھم صیغة الصلة راجع الفصل الخاص بھا في ) 22(لفھم صیغة الملكیة راجع الفعصل   
  ).الصلة في حالة المفعولیة(الجزء الثالث 

83
= ون چایاونڭ . (ھناك من اللغویین من یجیز كتابة عالمة المفعول ألجلھ متصلة بالضمائر الشخصیة  

  ).214كلكیان، قاموس فرانسوى، ص : راجع) (ونڭچاون
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  :سماء اإلشارةاالمفعول ألجلھ مع  ــ استخدام) 303(

  معناه  المفعول ألجلھ  سماء اإلشارةأ

   buبو

   şuشو

   oاو

   bunlarبونلر

   şunlarشونلر

   onlarاونلر

   bunun içinبونڭ ایچون

   şunun için شونڭ ایچون

   onun içinاونڭ ایچون

   85bunlar içinبونلر ایچون

   şunlar içinشونلر ایچون

   onlar içinاونلر ایچون

  ألجل ھذا

  ذاكألجل 

  ألجل ذلك

  ألجل ھؤالء

  ألجل اولئك

  ألجل اولئك

  :ـــ استخدام المفعول ألجلھ مع أدوات االستفھام) 304(

  معناه  المفعول ألجلھ  أدوات االستفھام

   neنھ

   kimكیم

  niçin)نھ ایچون(نیچون 

   kimin içinكیمڭ ایچون

  لماذا

  ألجل من

 ):بھدف كذا ،ألجل كذا: (دفاستخدام المفعول ألجلھ للتعبیر عن الھــ ـ) 305(

  :ویمكن أن یعبر عنھ في بعض األحیان بواسطة المفعول إلیھ

  .}المحبة من أجل هللا{:  Allah için sevmekمكــــ هللا ایچون سوْ 

من أجل {:  Babası için / Babasıyaباباسیھ / )باباسیچون(ایچون سى بابا ـــ 

  .}لوالده / والده

 / Sizi görmek için geldimگلدم گورم�ھسزي  / گلدمایچون  رمكسزي گو ـــ

sizi görmeğe geldim :}رؤیتكل( رؤیتكجل أتیت أل({.  

جمیع {:  Herkes geçinmek için çalışırچالیشیر گچنمك ایچونھركس  ـــ

  .}یعیشوا )لكي( یعملون من أجل أن) الجمیع(الناس 

                                                                                                                   
84

ر الجمع الغائب یأتى في الصیغة المجردة، أى مجرد من عالمة المضاف إلیھ، وذلك یالحظ ھنا أن ضمی  
  .بعكس الضمائر األخرى

85
یالحظ ھنا أن أسماء اإلشارة لّما تكون في حالة الجمع  تأتى مجردة، أى خالیة من عالمة المضاف إلیھ،   

  .وذلك بعكس شكلھا في حالة المفرد
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:  Herkes evladı için çalışırچالیشیر) اوالدي ایچون( اوالدیچونھركس ـ ــ

  ).237/سامي( .}الجمیع یعملون من أجل أوالدھم{

 .}أتعب من أجلكم{:  Sizin için yoruluyorumیوریلیورم سزڭ ایچون ـــ
  ).237/ سلمي (

 Onun için hayattnı tehlikeحیاتني تھلكھ قودي) اونڭچون( اونڭ ایچون ـــ

kodu  :} ّ237/، سامي214/كلكیان( .}ھ للخطر من أجلھحیاتَ  ضَ عر(  

  .}یأتي اللكی /یأتي  ألجل أالّ {:  Gelmesin içinلمسون ایچونگ ـــ

الدرھم األبیض ھو {:  Ak akça kara gün içindirایچوندرآق آقچھ قاره گون  ـــ

  ).مثل شعبي. (}ن أجل الیوم األسودم

ن دعوا م{: دعا ایتدیلر اولمھ لري ایچونمجاھدین اسالمیھ نڭ نائل مظفریت  ـــ

  }أجل أن ینتصر مجاھدو اإلسالم

  }من أجل محمد{:   Muhammed için:محمد ایچون ـــ

  .}من أجل أبي{:  Babam içinبابام ایچون ـــ

) شخص(من أجل {:  Öylesi için / Öyle için أویلھ ایچون /اویلھ سیچون  ـــ

  .}مثل ذلك الشخص من أجل /مثلھ 

 Ben yazık ki öylesi içinصرف ایتدمبو قدر امك  اویلسیچونبن یازیق كھ  ـــ

bu kadar emek sarf ettim :}كبیرا من أجل  إنھا خسارة أنني صرفت جھدا

  .}شخص مثلھ

 صدرت أمراأ{: دھا بورایھ كلمسین دیھ امر ایتمشدم بر سنڭ ایچون ـــ

أال : رت أمرا بخصوصك قائالدصأ / بأال تأتي مرة أخرى إلى ھنا بخصوصك

  .}ھنا یأت مرة أخرى إلى

ایشتمك قوالغى  ، وایكيگورمك ایچون ىحق تعالى حضرتلرى ایكي گوزـــ 

، وایكي سویلمك وَیمك ایچون، ودیلِى وآِغزى قوْقَلمق ایچون، وبروُنى ایچون

، وعقل وفكرى ھنر ومعرفت یوریمك ایچون، وایكي آیاغى طوتمق ایچونالِى 

، )للرؤیة( نین ألجل الرؤیةعی )لنا(خلق هللا تعالى {: یراتمشدر اوگرنمك ایچون
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، ولسانا وفما ألجل الكالم )للشم( ، وأنفا ألجل الشم)للسمع( وأذنین ألجل السمع

 ، ورجلین ألجل المشي)للمشك( ، ویدین ألجل الشد)للكالم واألكل( واألكل

  .})لتعلم العلوم( ، وعقال وفكرا ألجل تعلم العلوم)للمشي(

ویمكن أن  ،)بسبب، ألن: (عن السبیبلتعبیر ـــ استخدام المفعول ألجلھ ل) 306(

 :ول منھبصیغة المفعفي بعض الحاالت یعبر عنھ 

 Gittikleri)گیتدكلرى سببدن/ گیتدكلریندن  /گیتدكلرى ایچون (ــ گیتدكلریچون ـ

için  :}ألنھم ذھبوا{.  

 لھ مديگ) اولدیغي سببدن /اولدیغیندن  /اولدیغي ایچون (ــ خستھ اولدیغیچون 

Hasta olduğu için gelemedi / olduğundan/ olduğu sebepten :} لم

  ).237/سامي(  .})بسبب مرضھ( یستطع أن یأتي ألنھ مرض

 Onun için (Ondanاغالیور) او سببدن /اوندن طوالیي (ایچون  ڭــ اون

dolayı/ O sebepten) ağlıyor  :}237/سامي( .}یبكي بسببھ / یبكي من أجلھ(  

ألجل {:  Bunun için çalışmak sevmiyorمیورچالیشمق سوْ ـــ بونڭ ایچون 

  .}ال یرید أن یعمل) لذلك(ذلك 

  :Niçin / neden/ ne sebepten نھ سببدن /دن نھ / ) نھ ایچون(ــ نیچون 

  .}لماذا{

  .}لماذا أتیتم{:  Niçin geldinizــ نیچون گلدیڭز

لماذا أنت {:  Niçin ayak üzere duruyorsunآیاق اوزره طوریورسننیچون ـــ 

  .})على رجلیك( واقف

 Yoksa peygamberlerini tanıyamadılar da bunun için mi inkarــــ 

ediyorlar? :} ّمعنى /  لسبب ھم ینكرونھفإنھم لم یعرفوا رسولھم، ألھذا  ا وإال

  .)69/المؤمنون( }"اَْم لَْم يَْعِرُفوا َرُسولَُھْم َفُھْم لَُه ُمْنكُِرونَ : "االیة

 Yoksa peygamberlerini henüz tanımadılar da, bu yüzden mi O'nuــــ 

inkâr ediyorlar? :}یة نفسھامعنى اآل{.  
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  :القسمـــ استخدام المفعول ألجلھ للتعبیر عن ) 307(

  ).237/سامي( .}وهللا{: ــ هللا ایچون

  ).237/سامي( .}وحق هللا{: ــ هللا حقیچون

  .}يوحق دین{: ــ دینم ایچون

  }العزیز ورأسكم{: ونـــ عزیز باشڭز ایچ

  ).237/سامي( .}ورأس أوالدكم{: )باشیچون( ــ اوالدڭزڭ باشي ایچون

  .}ورأس السلطان{): باشیچون(ــ پادشاھڭ باشي ایچون 

وحق القرآن {: بولور) جزاسني(قرآن ُمنّزل حقیچون او مقولھ كیمسھ جزاسن  ــ

فرمان سلطاني، . (}كور سیلقى جزاءهأن الشخص المذ) من السماء(المنزل 

  ).591/دوني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الحادي عشر الفصل

   sıfatالصفة

كما في سائر (ھناك نوعان من الصفة في اللغة التركیة  :ـــ تعریف) 308(

بكلمات أصلیة  ھاھي التي یعبر عناألصلیة، و الصفة ، النوع األول ھو)اللغات

أما النوع الثاني فھو الصفة المشتقة، ولھا أشكال مختلفة سنتناولھا في . غیر مشتقة

لتركیة قبل الموصوف، وتكون في اللغة ابصفة عامة تأتي الصفة و. فصول آتیة

ت ال تلحقھا أیة عالمة من العالمات التي تلحق الموصوف كعالماف مجردة،

  .ن الصفةتلحق الموصوف دوعالمات فة، وھي كلھا المفعولیة أو الجمع أو اإلضا

  :وفصـــ أمثلة عن استخدام الصفة والمو) 309(

  .}الشجرة العالیة{:  Yüksek ağaçآغاج  یوكسك ـــ

  .}شجرة عالیة{:   Yüksek bir ağaçبر آغاج  یوكسكـــ 

  .}األشجار العالیة{:  Yüksek ağaçlarآغاجلر  یوكسك ـــ

  .}من األشجار العالیة{:  Yüksek ağaçlardan آغاجلردن یوكسكــ ـ

  .}إلى األشجار العالیة{:  Yüksek ağaçlaraآغاجلره  یوكسكـــ 

  .}مثل األشجار العالیة{:  Yüksek ağaçlar gibiآغاجلر گبى  یوكسكــــ 

  .}في األشجار العالیة{:  Yüksek ağaçlardaآغاجلرده  یوكسكـــ 

  .}مع األشجار العالیة{:  Yüksek ağaçlarlaآغاجلرلھ  یوكسكـــ 

  .}ألجل األشجار العالیة{:   Yüksek ağaçlar içinآغاجلر ایچون  یوكسك ـــ

   .}أشجار التفاح العالیة{:  Elma yüksek ağaçlarıآغاجلرى  یوكسكـــ الما 

أشجار {:   Şekerli elma yüksek ağaçlarıآغاجلرى یوكسكالما  شكرلىـــ 

  .}عالیةالتفاح الحلو ال

  :ـــ جمل تطبیقیة عن استخدام الصفة) 310(

الدرھم األبیض ھو {:  Ak akça kara gün içindirگون ایچوندرقره آقچھ  آقـــ 

  ).مثل شعبي: (}سودجل الیوم األأل

. }ألفم المفتوح ال یبقى جائعا{:  Açık ağız aç kalmazقالماز آچآغز  آچیقـــ 

  ).مثل شعبي(
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  .}اإلسالم حسن الخلق{: .İslâm, güzel ahlâktırـــ 

  Akdeniz karadenizden daha büyükـزدن دھا بیوك ڭد قرهـز ڭد آقـــ 

  .}أكبر من البحر األسود) المتوسط( البحر األبیض{

 Ahmed, zengin adamla çarşıdaارشیده قارشیالشديچادملھ  ینزنگـــ احمد 

karşılaştı   :}لسوقالتقى أحمد مع الرجل الغني في ا{. 

 Ahmed yoksul adamıارشیده قارشیالديچدمي آ )زكورت(یوقسول ـــ احمد 

çarşıda karşıladı   :}في السوق أحمد الرجل الفقیر) استقبل /صادف (ى التق{.  

 Bu küçük çocuk, büyük adamالیشیورچدم قدر آ بیوك چوجق كچوكـــ بو 

kadar çalışıyor   :}الرجل الكبیر بقدر ھذا الولد الصغیر یعمل{.  

 مشيی{:   Ahmed, yaşlı adam gibi yürüıyorیوریوربي گ آدم یاشلىـــ احمد 

  .})سنالمُ (أحمد مثل الرجل العجوز 

 Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediyeـــــ 

veremez :}ال یمكن ألي أب أن یعطي لولده ھدیة أغلى من التربیة الحسنة /.

. }"ألن يؤدب الرجل ولده خیر من أن يتصدق بصاع: "معنى الحدیث الشریف

  ).حدیث 16000). (البر/الترمذي(

كم العظیمة توجد في الحِ {: سوزلرده بولنور )قیصھ( قصھمتلر كْ حِ  بیوك ـــ

 ).8سامي، امثال، . (}األقوال القصیرة

یجوز إھمال ــــ إذا تعددت الصفات یجوز وضع واو العطف بینھا، و) 311( 

  :ذلك، و صار في العصر الحدیث یوضع فاصلة بدال من حرف العطف

:  Büyük ve geniş (Büyük geniş) bir evبر او) نیشگبیوك ( بیوك وكنیشـــ 

  .}منزل كبیر وواسع{

رجل عالم وفاضل {): بر ذات مقتدر عالم فاضل(بر ذات  عالم وفاضل ومقتدر

  .}ومقتدر

 Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer bunaـــ ـ

gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben 

karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. :} إذا رأى أحد شیئا سیئا

من رأى منكم منكرا : "معنى الحدیث الشریف. .... / وقبیحا فلیقّومھ بیده
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يستطع فبقلبه، وذلك  یغیره بیده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لمفل

  ).حدیث 16000( .) رواه مسلم ( .}"أضعف اإليمان

إذا ُذكرت الصفة من غیر موصوف فتصبح : ـــ الحالة اإلسمیة للصفة) 312(

 المفعولیة تفي حاال فصرّ مثل اإلسم وتعامل مثلھ، فتجمع وتضاف وت

  :المختلفة

الرجل {:  Zengin adamزنگین آدم: ویقصد بذلك. }غنيال{:  Zengin زنگینـــ 

  .}الغني

 Zenginزنگین آدملر(ویقصد بذلك . }األغنیاء{:  Zenginler زنگینلرـــ 

adamlar :}الرجال األغنیاء{.  

  .}ثروات األغنیاء{:  Zenginlerin servetleriثروتلري  زنگینلرڭـــ 

  }ة، أغنیاء الدولةأغنیاء الدول{: ـــ دولتڭ زنگینلرى

 Devlet, zenginlerinden yardım istediیاردم ایستدي  زنگینلریندنـــ دولت، 

  .}طلبت الدولة المساعدة من أغنیائھا{: 

 /ابدو االحترام تجاه الكبار{:  Büyüğe hürmet edinizحرمت ایدیڭز بیو�ھـــ 

  .}احترموا الكبار

االحترام تجاه الكبار {:  Büyüklere hürmet vaciptirحرمت واجبدر بیوكلرهـــ 

  }واجب

  .}الكبیر منكم /كبیركم{:  Sizin büyüğüبیو�ىـــ سزڭ 

  .}ال أحب الكسول{:  Tembeli sevmemسومم تنبلىـــ 

  .}أحب المجتھدین{: سَورم لرينچالیشقاـــ 

ال یمیز {: Bu kişi iyiyi kötüden fark etmez یى كوتیدن فرق ایتمز ـــ ایى

  ).255/ سامي( .}من السيءالجید 

أخذ الرديء {:  Kötüsünü alıp iyisini aldıكوتیسنى آلوب اییسنى براقدى ــــ

  .}وترك الجید

. }ثروة ذلك التاجر قریبة من الملیون{: ثروتى بر ملیونھ یاقیندر ڭــــ او تاجر

  ).1533/سامي(
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ال یجد فیر الذي ال یفرح بالكث{: بولماز هوقدن ممنون اولمیان آزى دچــــ 

 ).521/سامى. (}القلیل

 Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygıـــــ

göstermeyen bizden değildir: }لیس منا من لم : "معنى الحدیث الشریف

). الترمذي. (}"يرحم صغیرنا ويوقر كبیرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر

  ).1/27/حدیث 16000(

، )87، زیاده، غایت çokوق، چpek 86پك(بواسطة  ة المبالغةصیغ ـــ) 313( 

حدى إ، و)پك(لفظة لزیادة المبالغة فإنھ یجمع بین و .)جدا، كثیرا: (بمعنى وذلك

  ):، پك زیادهپك چوق: (یقالاأللفاظ األخرى المذكورة، بأن 

  .}جید جدا{:  Pek iyiـــ پك ایى

  .}جمیل جدا{:  Pek güzelـــ پك گوزل

یتكلم بصوت {:  Pek yüksek sesle konuşuyorسسلھ قونوشیور كسكپك یوـــ 

  .}عال جدا

  .}طویل جداجسر {:   Pek uzun bir köprüري پبر كو اوزونك پ ـــ

یعیش في {: Pek fena bir durumda yaşıyorیاشیور  هبر طورمد ك فناپ ـــ

  .}وضع سيء جدا

 Pek güzel (çok güzel) bir arabaبر عربھ آلدم ) وزلگوق چ(وزل گك پ ـــ

aldım :}اشتریت سیارة جمیلة جدا{. 

اشتریت فاكھة حلوة {:  Pek şirin bir meyve aldımبر میوه آلدم پك شیرینـــ 

  .}كثیرا

  .}جید جداإنھ شخص {:  Çok iyi bir insandırبر انساندر وق ایيچـــ 

  .}لذیذة جداالكلة األ{:  Çok tatlı yemekیمك چوق طاتليـــ 

  .}جو ردئ جدا{:  Çok fena bir havaبر ھوا وق فناچ ـــ

  .}منزل جمیل كثیرا{:  Gayet güzel bir evبر او غایت گوزلـــ 

  }منارة عالیة كثیرا{:  Gayetle yüksek bir minareبر مناره غایتلھ یوكسكـــ 

                                                 
86

: ذو رأس صلب{: پك باشلى): قاس، صلب(بمعنى ) پك(، و)جدا، كثیرا(بمعنى ) پك(یجب التمییز بین   
  .}قاسى القلب: ذو روح قاسیة{: ، پك جانلى}عنید

87
  )961/سامي(راجع ) غایت(بخصوص الصور المختلفة التي تستخدم بھا لفظة   
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  }حدیقة جمیلة كثیرا{:  Gayette güzel bir bahçeبر باغچھ غایتده گوزلـــ 

  }كتاب مفید كثیرا{: بر كتاب بغایت استفاده لى ـــ

ولد {:  Ziyadesiyle çalışkan bir çocukبر چوجق زیاده سیلھ چالیشقانـــ 

  }مجتھدا كثیرا

قوي بستاني {:  Pek çok güç bir bahçevanبر باغچوان پك چوق گوچـــ 

  .}ةیاللغ

  .}للغایة ةسھللغة {:  Pek çok kolay bir dilبر دیل پك چوق قواليـــ 

 Bu esvabın biçimi güzelد�لدرپك ایى بو اثوابڭ بیچمى گوزل اما قماشى ـــ 

ama kumaşı pek iyi değil :}ھذه األلبسة جمیل ولكن قماشھا لیس جیدا  لُ كْ ش

  .}كثیرا

تجد {: بر دانھ چوسنده ھیپزندان ق. ڭاحباب بولورس وقچك پوسنده پـــ میخانھ ق

. }اب المخمرة، ولكنك ال تجد أي واحد في باب السجنأصدقاء كثیرین جدا في ب

  ).14سامى، امثال، (

چوق چوق، پك (: إحدى اللفظتین اآلتیتینبتكرار صیاغة المبالغة ــــ  )314(

  :)پك

 Bu kitapیھ صاتیلیر بھالي اولسھ، یوز لیرا) پك پك( چوق چوقبو كتاب ـــ 

çok çok (pek pek) pahalı olsa, yüz liraya satılır :} ھذا الكتاب لو یكون

  .}بمائة لیره) في أقصى تقدیر(غالیا كثیرا كثیرا، فھو یباع 

 Pek pek olsa beş kuruşاولسھ بش اون غروش ویره بیلیر پك پكـــ 

verebilir :}على أكثر تقدیر یستطیع أن یعطي عشرة غروش{  

بعض  في الحروف في أول الكلمة بزیادة بعض صیغة المبالغة ــــ) 315(

األول منھما ھو نفسھ : تكون من حرفینبزیادة مقطع للكلمة یوتتم  :الكلمات

، مع الحركة الصوتیة التي تتبعھ الحرف األول من الكلمة الدالة على الصفة

مع مالحظة . )p, m, s, r ، م، س، رپ ( :والحرف الثاني ھو أحد الحروف اآلتیة

الكلمات یجوز كتابتھا في وع من ھذا النأن المقاطع الدالة على المبالغة في 

وھذه . العثمانیة متصلة بالكلمة الدالة على الصفة كما یجوز كتابتھا منفصلة عنھا

  :تلك الصفات وصیغة المبالغة منھا ببعض قائمة

  .}معروف كثیرا{:   besbelliبسبللى/ ى بس بلل : }معروف{  belliبللي ـــ
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  .}الكلّ / الجمیع {:   büsbütünنبوسبتو/  بوس بتون : }كل{  bütünبتون ـــ

 اسریع{:   çarçabukابوكچارچ/  ابوقچار چ : }سریع{  çabukابوقچ ـــ

  .}جدا

  .}أصفر كثیرا{:   masmaviماص ماوي : }أزرق{  maviماوي ـــ

  .}بنفسجي تماما{:   mosmorموص مور : }بنفسجي{  morمور ـــ

مآلن إلى  / كامل تماما{ :  tastamamتاص تمام : }كامل{  tamamتمام ـــ

  .}النھایة

  .}جدا نظیف{  tertemizتر تمیز : }نظیف{  temizتمیز ـــ

  .}مملوء تماما{  dopdoluطولو پطو:  }مملوء{  doluطولو ـــ

  .}كثیراأسود {  kapkaraقاره پقا:  }أسود{  karaقره ـــ

  .}واضح كثیرا{  apaçıkیقچآ پآ:  }واضح{ açık یق چآ ـــ

  }كثیراأحمر {  kıpkırmızıقیرمزي پقی:  }أحمر{  kırmızıمزيقیر ـــ

  .}كثیراأحمر {  kıpkızılقزیل پقی:  }أحمر{   kızılقزیل ـــ

  .}طویل جدا{  upuzunاوزون پاو : }طویل{  uzunاوزون ـــ

 }كثیراأصفر {  sapsarıصاريپ صا:  }أصفر{  sarıصاري ـــ

  .}جدید تماما{  yepyeniیڭي پی:  }جدید{  yeniیڭي ـــ

  .}وحید تماما{:  yapyalnızزڭیال پیا: }وحید{  yalnızزڭـــ یال

  .}ناضج تماما{  taptazeتازه پتا:  }ناضج{  tazeتازه ـــ

  .}مسطح تماما{  yamyassıیاصي میا : }مسطح{  yassıیاصي ـــ

  .}أسود تماما{  simsiyahسیم سیاه:  }أسود{  siyahسیاه ـــ

  .}أبیض تماما{  bembeyazم بیاضب:  }أبیض{  beyazبیاض ـــ

 مختلف /مختلف كثیر{  bambaşkaبام باشقھ:  }مختلف{ başka باشقھ  ـــ

  .}تماما

  .}فارغ تماما{  bomboşبوم بوش:  }فارغ{  boşبوش ـــ

  .}سماوي تماما{  gömgökوكگوم گ:  }سماوي{  gökوكگ ـــ

  .}ضر تماماأخ{  yemyeşilم یشیلی }أخضر{  yeşilیشیل ـــ

  : صیغة المبالغة بتكرار اللفظة الدالة على الصفة ــــ) 316(

  .}أصفر تماما / رایأصفر كث: صفرأأصفر {  Sarı sarıصاري صاري ـــ
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  .}مرتفع كثیرا / مرتفع مرتفع{  Yüksek yüksekیوكسك یوكسك ـــ

  }عمیق كثیرا / قعمیق عمی{  Derin derinدرین درین ـــ
یكن اسكى سورلردن قاالن بعض كمرلرى ییقوب عظمتلى ـــ بن بوراده ا

ارتمان انشاسنده پآنلرى آ كسیورلردى طاشلرینى بیوك بیوكورمش گچُبحرانلر 

فإنھم كانوا یھدمون بعض  ]في مدینة الجزائر[وأنا ھناك {: قولالنیورلر ایمش

األقواس الباقیة من األسوار القدیمة، ویكسرون حجارتھا الضخمة التي مرت 

 ).74/ شركس زاده . (}لیھا األزمات الكبیرة، ویستخدمونھا في بناء مساكنھمع

ترجیح صفة موجودة في شيء معین،  بھاویقصد : الصفة الترجیحیة ــــ) 317(

وھي نفسھا  ،)daha دھا(عنھا ھي نفسھا في شيء آخر، وتكون بواسطة اللفظة 

 dan / den dahaدن دھا(فیقال  ھول منویسبقھا مفع ،في العثمانیة كذلك )دخى(

الصفة تأتي )  dahaدھا(وبعد لفظة ). كثر منأكبر من، أ(بمعنى ك ، وذل)

  :تأخذ حالة الخبرالترجیحیة التي 

  .}أكبر{:  daha büyük بیوكدھا ـــ 

  }أكثر جماال /أجمل{:  daha güzelوزلگدھا ـــ 

كبر من أ الفیل{:  Fil deveden daha küçüktürفیل دوه دن دھا بیوكدر ـــ

  .}الجمل

صغر من أالقمر {:  Ay güneşten daha küçüktürگونشدن دھا كوچكدرـــ آي 

  .}الشمس

أحمد {:  Ahmet Ali’den daha çalışkandırـــ احمد علي دن دھا چالیشقاندر

  .}أكثر اجتھادا من عليّ 

أكثر (ھذا أعلى {:  Bu ondan daha yüksekدھا یوكسك )آندن( ـــ بو اوندن

  .}من ذاك) علوا

  }كبر منيأأنتم {:  Siz benden daha büyüksünüzـــ سز بندن دھا بیوكسڭز

االنتظار أشد {:  Beklemek ateşten daha şedittirـــ بكلمك آتشدن دھا شدیدر

  ).حكمة شعبیة. (}من النار

دخى /  دن دھا(بدال من )  dan / den çokچوقدن (یمكن استخدام  ـــ) 318(

dan/ den daha:(  
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بال طملھ  / بال طملھ سى سیڭك طوتار چوق )فیچوسندن( فیچیسندنـــ سرگھ 

قطرة العسل تجمع {: سیڭك طوتار چوق) فیچوسندن(فیچیسندن سى سرگھ 

  ).1/78/باربیي. (}من الخل برمیلالحشرات أكثر من 

)  dhaدخى/  دھا( عن لفظةفي الصفة الترجیحیة االستغناء  ـــ) 319( 

  :فقط غة المفعول منھواالكتفاء بصی

  .}أنتم أكبر مني{:  Siz benden büyüksünüzبندن بیوكسڭزسز ـــ 

الخل الرخیص {:  Ucuz serge baldan tatlıdırبالدن طاتلیدرـــ اجوز سرگھ 

أحلى من الشيء الذي ال  ى شرائھعلاإلنسان الشيء الذي یقدر ( }أحلى من العسل

  ).حكمة شعبیة( ).یقدر علیھ

ال تتنازع مع من {:  Senden kuvvetli ile çekişmeایلھ چكشمھ قوتلوسندن ـــ 

  ). حكمة شعبیة. ( }ھو أقوى منك

:  Salon yatak odasından büyüktürیتاق اوطھ سندن بیوكدرــ صالون 

  .}الصالون أكبر من غرفة النوم{

ال یوجد شيء أحسن من {:  Bundan iyi şey olmazاولماز بوندن ایي شيءــ 

  .}ھذا

 Az söylemek çok söylemektenسویلمكدن خیرلیدرـــ آز سویلمك چوق 

hayırlıdır  :}م القلیل خیر من الكالم الكثیرالالك{.  

 Belli düşman gizliدوشمندن ایودردوشمن گیزلى ) بللى(ـــ آشكار 

düşmandan iyidir :}حكمة شعبیة. (}العدو الظاھر خیر من العدو الخفي.(  

:  Akıllı düşman akılsız dosttan iyidirدوستدن ایودر شمن عقلسزـــ عقللو دو

  .}الغبيأحسن من الصدیق  ذكيالعدو ال{

أن {: اولمقدن اییدرـــ مستقال آز بر شیئھ مالك اولمق مشتركا خزاین صاحبى 

، أحسن من أن تكون لھ خزائن من بذریقة مستقلةیملك اإلنسان شیئا صغیرا 

  ).502سامي، أمثال، . (}بطریقة مشتركةاألموال 

 بولنمقدننده چای ڭون احمقلرچنده، وعاقل آدم ایچای ڭون جاھللرچـــ عالم آدم ای

من أن لم اال یوجد عذاب أكبر بالنسبة إلى الرجل الع{: عذاب اولھ ماز بیوك
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سامي، امثال، . (}أن یكون بین الحمقىمن لرجل الذكي یكون بین الجھلة، وا

381.(  

 عنھ غیر مصرح بھ في الجملة، وبالتالى حأن یكون المرجــ یمكن  )320(

  :المفعول إلیھبتى مكانھ یستغنى عن حالة المفعول منھ، ویؤ

ھذه األلبسھ ھي {:  Bu elbise sana daha güzelگوزل سڭا دھاــ بو البسھ 

  .}أجمل لك

ا گوزل قولالنلمسى البتھ دھ" ایلھ"اولمیوب، یرینھ  احتیاج استعمالنده ھیچ" با"ـــ 

" با"استعمال األداة  لیس ھناك حاجة إلى{: اویغوندر دھا فصاحتھ ءِ وقاعده

مكانھا ھو من غیر شك أجمل وأنسب ) التركیة" (ایلھ"، واستعمال )الفارسیة(

  ).256/سامى. (}لقواعد الفصاحة

 المقدارمع األسماء الدالة على )  dahaدخى/  دھا(لفظة  استخدامــ  )321(

  ، )آخرأكثر، زیادة، (لتفید معنى  والعدد والزمن

  .}قلیال ونيزید{:  Biraz daha verinڭویر )دخى( دھا ز آ برـــ 

 انتظروا ساعة أخرى{:  Bir saat daha bekleyinبكلھ یڭبر ساعات دھا  ـــ

  .})ساعة زیادة(

 Bitirmeğe daha birقالدى )بر ایكي سطر دھا( دھا بر ایكى سطرھ  �ـــ بیتیرم

iki satır kaldı  :} سطر أو سطرین آخرین لالنتھاء) لي(بقى{.  

 İki gün daha geçirse bir ayگچرسھ بر آى اولھ جق )دخى( ایكي گون دھاـــ 

olacak  :}لو یمضي یومان آخران سیكتمل شھر{.  

  .}ھل  یوجد أكثر من ذلك / ھل توجد زیادة{:  Daha var mıdırوارمیدر دھاـــ 

ال یوجد أكثر من  / ال توجد زیادة{:  Artık daha yokturیوقدر آرتق دھاـــ 

  .}ذلك

  .}فلیذھب مرة أخرى{:  Bir daha gitsinگیتسین بر دھاـــ 

  .}مرة أخرى) ذلك(ال تفعل {:  Bir daha yapmaیاپمھبر دھا ـــ 
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 Bir daha ağızını açarsın seni döverimدوگرمآغزنى آچرسڭ سنى  بر دھاـــ 

  .}أضربكسة أخرى لو تفتح فمك مر{: 

الجملة وبعد  ،في بدایة الجملة)  dahaدخى/  دھا(لفظة  استخدامــ  )322(

بعُد، إلى (لتفید معنى )  ise deایسھ ده) ( deده(المدعومة باألداة  الشرطیة

  ):بعدُ (بمعنى )  henüzھنوز(، وتؤدى في ھذه الحالة معنى )اآلن، حتى اآلن

 Daha burada mısınız? / Henüz؟اده میسڭزھنوز بور/  زبوراده میسڭ ـــ دھا

burada mısınız?    :}أال تزالون ھنا  / ھل ما زلتم ھنا{.  

لم یأت بعد، {:  Daha gelmedi / Henüz gelmediلمدى گھنوز /  ـــ دھا گلمدى

  .}لم یأت حتى اآلن

 وصل إلى سن{: دھا اْولْنمھ ِمش/  شھنوز اْولْنمھ مِ ـــ ِسن بلوغھ ایروب ده 

  .}البلوغ ولم یتـزوج بعد

 Tayin olundu ise deدھا یرینھ گیتمدى )اولندى ایسھ ده( اولندیسھ ده ـــ تعیین

daha gitmedi  :} ّإال أنھ لم یذھب بعُد إلى ) فةوظیالفي (ن على الرغم من أنھ ُعی

  .}مكانھ

 İstannbul’dan geldiyse de dahaدھا گورمدمـــ استانبولدن گلدیسھ ده 

görmedim  :}على الرغم من أنھ أتى من إستانبول إال أنني لم أره بعد{.  

ویكون ذلك باستخدام لفظة  :یةصفة الترجیحالواإلقالل في  اإلكثارـــ ) 323(

، ) pek dahaپك دھا(، فیقال في الحالة الثانیة) آز(في الحالة األولى، و) پك(

  :)أكبر كثیرا، وأكبر قلیال(عنى م، ب) az dahaدھا  آز(و

الشمس {:  Güneş aydan pek daha büyüktürبیوكدر آیدن پك دھاـــ گونش 

  .}القمر أكبر كثیرا من

القمر {:  Ay güneşten pek daha küçüktürكدرچكو گونشدن پك دھاـــ آي 

  .}أقل كثیرا من الشمس
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:  Fatıma Zeynep’ten pek daha akıllıdırعقللیدر زینبدن پك دھاـــ فاطمھ 

  .}بذكى كثیرا من زینفاطمة أ{

 Akdeniz Karadenizden az dahaبیوكدر دھا قره دڭزدن آ زـــ آق دڭز 

büyüktür   :}البحر األبیض أكبر قلیال من البحر األسود{.  

 Türkçe Fransızçadan az dahaقوالیدر دھا دن آ ززجھ انسفرـــ تركچھ 

kolaydır  :}التركیة أسھل قلیال من الفرنسیة{.  

أنت أغنى {:  Siz benden az daha zenginsinبندن آز دھا زنگینسڭـــ سز 

  .}قلیال مني

، مثل( :، بمعنى) kadarقدر(تصاغ باستخدم لفظة و :المماثلةصفة  ـــ )324(

  ):مساو فيبقدر، 

جودت {  Cevdet, Selim kadar çalışkandırالیشقاندرچ سلیم قدرجودت،  ـــ

  .}یم في االجتھادجودت مساو لسل / سلیم مجتھد بقدر

أنا /  مساو لك في الطولأنا {:  Ben sen kadar uzunumماوزونُ  سن قدرـــ بن 

  }طویل مثلك

أنا حزین بقدر ما أنت {:  bem sen kadar üzgünümونماوزگ سن قدرـــ بن 

  .}حزین

ھذا الرجل قوي بقدر {:  Bu adam şu kadar güçtürگوچدرشو قدر بو آدم ـــ 

  .})الرجل(ذلك 

، بمعنى )enاڭ (: وتكون باستخدام األداة :المطلقة ـــ الصفة التفضیلیة )325(

  :وتستخدم مع الصفات العربیة أیضا .)األفضلاألكثر، األكبر، (

  .}األكبر{:  En büykــ اڭ بیوك

  .}األكثر أدبا{:  En edepliــ اڭ ادبلي

  }األكثر بیاضا/  األبیض{:  En beyazــ اڭ بیاض

  .}األغلى، األكثر قیمة{: En pahalı /En kıymetli )قیمتلى( ــ اڭ بھالي
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جودت {:  Cevdet sınıfta en çalışkandır الیشقاندرچاڭ ـــ جودت، صنفده 

  .}األكثر اجتھادا في القسم

 : Bu mahallede en edepli çocuk odurاودرچوجق  ادبلىاڭ بو محلھ ده ـــ 

  .}إنھ الولد األكثر أدبا في ھذا الحي{

من ھو أعز {: ?En aziz dostunuz kimdir ز كیمدر؟ڭـــ اڭ عزیز دوستـ

  .}أصدقائك

  .}هللا ھو األكبر{:  Allah en büyüktürاڭ بیوكدرـــ هللا 

أجمل األشیاء {:  Şeylerin en güzel afiyettirعافیتدر اڭ گوزلـــ شیلرڭ 

  ).حكمة شعبیة. (}العافیة

  }الكتاب األھم{ :  En mühim kitapكتاباڭ مھم  ـــ

  .}البناء األعظم، األضخم{:  En azım binaبنا اڭ عظیمـــ 

ــــ استخدام الصفة في حالة المضاف لتفید التفضیل المطلق، ویمكن أن ) 326(

  ):enاڭ (تكون في حالة المبالغة بواسطة االداة 

: Namın en büyüğü iyilik ile anılırمقدرلْ آڭِ / ایولك ایلھ آِڭلیر نامڭ اڭ بیو�ىـــ 

  ).حكمة شعبیة( }أعظم األسماء یخلّد بالخیر{

ایسھ درین  ومعناسىالشیالن، ڭساده قیصھ اولوب، قوالى آ وزلىگ ڭا ڭكالمـــ 

أجمل الكالم ھو الكالم الذي یكون بسیطا وقصیرا، ویفھم {: ودقیق اوالن كالمدر

  ).7سامى، امثال، . (}بسھولھ، أما معناه فیكون عمیقا ودقیقا

أحلى انتقام ھو فعل الخیر {: فنالغھ قارشى اییلك ایتمكدر طاتلیسى ڭا ڭانتقامــ ـ

  .}مقابل اإلساءة

في صیغة الجمع، یكون ــــ یمكن أن تكون الصفة مضافا لمضاف إلیھ ) 327(

وتعامل الصفة في ھذه الحالة معاملة اإلسم، وتكون صفة لواحد من المجموعة 

  :التي یدل علیھا المضاف إلیھ

  .}أغنى الرجال{:  Adamların zenginiزنگنيـــ آدملرڭ 

  .}أطول الطرق{:  Yolların uzunuاوزونىـــ یوللرڭ 

  .}أحسن الكتب{:  Kitapların iyisiایوسىـــ كتابلرڭ 

  .}أجملھم ھو ھذا{:  Onların en güzeli şudurشودر اڭ گوَزلىـــ اونلرڭ 
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:  Fil, hayvanların en büyükütür  denilirدینلیر حیوانلرڭ اڭ بیوكیدرـــ فیل 

  )143/سامي. (}یقال أن الفیل ھو أكبر الحیوانات{

. }رتبة العالم ھي أعلى الرتب{: رتبھ لرڭ اڭ عالیسیدرم رتبھ سى ـــ عالِ 

  ).حكمة شعبیة(

:  Büyüklerin sözü ve sözlerin büyüğüوسوزلرڭ بیو�ىــــ بیوكلرڭ سوزى 

  }مكالم الكبار وأكبر الكال{

 Bu sınıfta talebelerin enكمیدر؟اڭ چالیشقاني  ڭطلبھ لرـــ بوصنفده 

çalışkanı kimdir? }من ھو األكثر اجتھادا بین الطلبة في ھذا القسم{.  

ره اعضاى مؤتمر عقد اجتماعھ دعوت ڭختامندن صو ڭـــ مراسم افتتاحیھ ن

ــ شعباتھ آیرلدى،  ورهگتنوعنھ  ڭاولندى، وانجمن ــ مذاكره یھ قونیلھ جق مواد

بعد نھایة مراسم {: مباحث اسالمیھ شعبھ سى ایدى ى�بویو ڭا ڭبونلركھ 

ھیئة ـ بحسب تنوع المؤتمر إلى عقد اجتماع، وقسمت الاالفتتاح، ُدعي أعضاء 

، وكان أكبرھا شعبة )لجان(للمناقشة ـ  إلى ُشعب  تعرضالموضوعات التي س

  ).103/ شركس. (}البحوث اإلسالمیة

تكون الصفة في صورة اسم فاعل، في ھذه الحالة یجب أال : ـــ مالحظة) 328(

  :المعنى یتغیر ألن

 المداھنة ر ما یھلك األزھار ھيأكث{: 88مداھنھ در مھلكى ڭا ڭـــ زھرلر

  ).16سامى، امثال، . (}أكبر قاتل لألزھار المداھنة/  )اإلطراء(

 ، ویكونصفة مركبة للتشكی یأتى الموصوف قبل الصفة ـــ یمكن أن) 329(

في ھذه الحالة مضافا إلى ضمیر غائب یعبر عنھ اسم یأتى قبلھ، أو  الموصوف

، )اولمق(بعده، أو اسم غیر مصرح بھ ینوب عنھ اسم فاعل مشتق من الفعل 

  :ھو الذي یكون موصوفا للصفة المركبة

فاسد / ة الذي أخالقھ فاسد{:  Ahlakı bozuk)بوزوق(بوزق  اخالقىـــ 

  .}خالقاأل

  }فاتح الفم/  الذي فمھ فاسد{:  ağızı bozukبوزق ىزغِ آـــ 

  .}رجل متحرر /عارى الرأس/ رأسھ عارالذي {:  başı zçıkآچیق باشيـــ 
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  .ھي أن تمدح شخصا من أجل تحقیق المصلحة الشخصیة: مداھنة  
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 .}غیر مشغول /الذي رأسھ فارغ{:  başı boşبوش باشىـــ 

الجیش  /جیش غیر النظامیین {: Başı bozuk ordusuسى بوزوق اردو باشيـــ 

  .}االحتیاطي /الشعبي

  .}جرئ /شجاع /جسور/ قوي العین{:  gözü pekپك گوزىـــ 

  .}قنوع/ شبعان العین {:  gözü tokطوق گوزىـــ 

  }بخیل/ ثقیل الید {:  eli ağırغر آ الىـــ 

  .}بطال/ فارغ الید {: Eli boşبوش  الىـــ 

  }الذي یده خفیفة/ خفیف الید {:  Eli hafifخفیف الىـــ 

  .}سخي /كریم / مفتوح الید  {:  Eli açıkقآچی الىـــ 

صاحب  / مقتدرال /الرجل الطویل الید {:  Eli uzun adamآدم اوزون الىـــ 

  }نفوذال

  .}البطّ  /یده فارغةالذي {:  Eli boş adamاوالن بوش الىـــ 

  .}ذلك الرجل یده فارغة{:  O adam eli boşturبوشدر الى او آدمـــ 

الجمل مات {:  Ayağı kırık deve geberdiدوه گبردى) یققیر(قیرق  ىآیاغـــ 

  .}ھلُ جْ المكسورة رِ 

ھذه ھي المرأة {:  Oğlu çalışkan kadın budurچالیشقان قادین بودر اوغلىـــ 

  .}المجتھد ولدھا

قماشھ ) دنىء(رُجل سافل {:  Kumaşı aşağı adamآشاغى آدم قماشىـــ 

  ).1082/سامى. (})أصلھ(

  .}عقدة حلھا سھل{: الى عقدهقو لِّىحَ  ـــ

  .}عقدة حلھا سھل{:  Çözülmesi kolay düğümقوالى ُدوُكم ُزْلمسىوچ ـــ

 Başı büyük olanچوبان اولور اوالناوزون  ایاغيبك،  اوالنبیوك  باشيـــ  

bey, ayağı uzun olan çoban olur   } أمیرا(من یكون رأسھ كبیرا یكون بایا (

  .}یكون راعیا ومن تكون رجلھ طویلة 

 :89ـــ استخدام األسماء الدالة على المواد الصناعیة لتفید معنى الصفة) 330(

عتبر االسم الدال على الصفة في ھذه الحالة مضافا إلیھ، والموصوف مضافا، ویُ 
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وتحمل الصیغة . ولكنھما مجردان من عالمات اإلضافة كأنھما صفة وموصوف

  ):ُصنع من(العامة لھما معنى 

  )ید من حدید/ ید حدید / ید حدیدیة (  Demir elمیر الـــ د

  )جسر من حجر/ جسر حجر / جسر حجري : ( Taş köprüـــ طاش كوپري

  ).عملة من ورق/ عملة ورق/ عملة ورقیة: (Kağıt paraـــ 

، مع ) ca, ceجھ(بواسطة الالحقة ) التقلیلیة(ـــ الصفة التخفیفیة ) 331(

  :الحروف القاسیة بعد çe, ça ( 90چھ (نطقھا 

  .}ُثقّیل/ ثقیل إلى حد ما /ثقیل قلیال { ağırcaاغیرجھ : }ثقیل{  ağırـــ اغیر

  .}جمیل إلى حد ما/  جمیل قلیال{  güzelceوزلجھگ: }جمیل{  güzelوزلگـــ 

  .}ُطوّیل/  طویل قلیال{  uzuncaاوزونجھ: }طویل{  uzunـــ اوزون

  .}كبیر قلیال{  büyükçeبیوكجھ: }كبیر{  büyükـــ بیوك

  .}ُصغّیر/  صغیر قلیال{  küçükçeكجھچكـو: }صغیر{  küçükـكچـــ كو

  }إلى حد ما جید/  جید قلیال{:  iyiceاییجھ: }جید{:  iyiــ ایى

  .}إلى حد ما لذیذ/ لذیذ قلیال{:  tatlıcaطاتلیجھ: }لذیذ{:  tatlıـــ طاتلى

إلى حد ظریف  / یف قلیالظر{:  zarifçeظریفجھ: }فیرظ{:  zarifـــ ظریف

  .}ما

  .}خطیر قلیال{: خطیرجھ: }خطیر{: ـــ خطیر

  .}بیضأكأنھ  /أبیض قلیال{:  beyazcaبیاضجھ:  Beyazـــ بیاض

  .}مھم قلیال{:  mühimceمھمجھ: }مھم{  mühim ـــ مھم

  .}كثیر قلیال{:  çokçaچوقجھ: }كثیر{:  çokــــ چوق

  .}غبي قلیال{:  akılsıcaعقلسزجھ: }غبي{: akılsızـــ عقلسز

  }إنھ تلمیذ غبي قلیال{:  Akılsızca bir talebedirــــ عقلسزجھ بر طلبھ در

 ,Ondan mühümce (güzelceدر) گوزلجھ، ظریفجھ( مھمجھ) آندن(ـــ اوندن 

zarifça)dır :} قلیال) أظرف منھ / أجمل منھ(ھو أھم منھ{.  

 Gemiye erkence girip yerسڭزیگیروب یر طوتمل اركنجھمى یھ گـــ 

tutmalısınız  :} لكم(یجب أن تذھبوا إلى السفینة باكرا قلیال وتحجزوا أمكان({.  
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للصفات لتدل على الصورة أو الطریقة ) ca, ceجھ (تضاف الالحقة ـــ  )332(

، وتأتي في ھذه الحالة من غیر موصوف، التي وقع بھا الفعل، وھي الحال

  .ویأتي بعدھا فعل

 /  یقة جیدةبطر/  استمعت بصورة جیدة {:  İyice dinledimدیڭلدم ھاییجـــ 

  .}جیدااستمعت 

  .}جیدا یكتب/ یكتب بصورة جیدة {:  Güzelce yazıyorیازیور گوزلجھـــ 

ھذا الفاكھاني {:  Bu meyveci ucuzca satıyorصاتیور اجوزجھـــ بو میوه جي 

  .})یبیع رخیصا(یبیع بأسعار رخیصة 

:  Bu hoca açıkça derslerini anlatıyorالتیورڭدرسلیني آ آچیقجھھ ـــ بو خوج

  .})یشرح واضحا(یشرح ھذا المعلم دروسھ بطریقة واضحة {

  .}یجیب بطریقة ذكیة{:  akıllıca cevap veriyorجواب ویریور عقللیجھــ 

  İyice onu muamele ediyor (davranıyor)اونى معاملھ ایدیور اییجھـــ  

  .})یعاملھ جیجا(بصورة جیدة ـ  یعاملة{

یتكلم التركیة {  Güzelce türkçe konuşuyorتركجھ قونشیور گوزلجھـــ  

  .}جیدا  /بصورة جمیلة 

 Akdenizde serbestçe ملرى ایچونھ بیلتجارت یاپ سربستجھــــ آق دڭزده 

ticaret yapabilmeleri için :}  یمارسوا التجارة بحریة في یستطیعوا أن لكى

  }البحر األبیض

 Akılsızca, şaşkınca, deliceایشلرینى یاپیور  شاشقینجھ دلیجھ عقلسزجھــــ  

işlerini yapıyor )ینفذ أعمالھ بطریقة غبیة وحمقاء وجنونیة(  

 ,rekرك ـ رق، راق(بواسطة الالحقة ) التقلیلیة(ـــ الصفة التخفیفیة ) 333( 

rak :(للمبالغة في الصفات المعنویة  وكانت تستعمل في العثمانیة القدیمة) صیغة

، بمعنى ) dahaدخى/  دھا(، وھو المعنى نفسھ الذي تؤدیھ لفظة )التفضیل

تستخدم ثم بعدھا في التركیة الحدیثة ولكنھا صارت في العثمانیة الحدیثة ). أكثر(

 آز(بعكس ذلك، أي للتخفیف من حدة الصفة، وھو المعنى نفسھ الذي تؤدیھ كلمة 

az(نى ، بمع)91وإذا انتھت الكلمة بحرف الكاف أو القاف، فإنھ یحذف). قلیل .
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   .92وتضاف ھذه الالحقة إلى الصفات كما تضاف إلى األسماء أیضا

   العثمانیة الحدیثة  العثمانیة القدیمة  الصفة التخفیفیة   الصفة

  }صغیر{:  küçükكوچوك

  }كبیر{:  büyükبیوك

  }منخفض{ alçak اقچآلـ

  :}لجمی{  güzelكوزل

  :}أخضر{  yeşilیشیل

  :  }أبیض{  akآق

  }صغیر{:  ufakاوفاق

  küçürek كوچورك

   büyürekبیورك

   alçarak الجرق

  güzelrek كوزلرك

  yeşilrek یشیلرك

   akrakآقرق

   ufarakاوفارق

  أصغر

  أكبر

  أكثر انخفاضا

  أجمل

  أكثر اخصرارا

  أكثر بیاضا

  أصغر

  صغیر قلیال 

  كبیر قلیال

  منخفض قلیال

  قلیالجمیل 

  أخضر قلیال

  أبیض قلیال

  صغیر قلیال

 ,cik, cıkجك ـ جق (بواسطة الالحقة ) التقلیلیة(ـــ الصفة التخفیفیة ) 334(

cuk, cük  :( مع تحول حرف الجیم العربي)جc  ( إلى جیم فارسي)چç  ( بعد

الحروف القاسیة، ومراعاة قاعة التجانس الصوتي كما یتضح في التركیة الحدیثة، 

وھناك بعض . ك حذف حرف الكاف أو القاف إذا وقع في نھایة الكلمةوكذل

وھذه العالمة تلحق الصفات كما تلحق . الكلمات یحدث فیھا تغییر في الحركات

  :األسماء أیضا

  }قصیر قلیال{  kısacıkقیصھ جق:  }قصیر{  kısaـــ قیصھ

  }قلیل قلیال{  azacıkآزاجق }قلیل{  az ـــ آز

  }ضیق قلیال{  daracıkطاراجق }ضیق{  darـــ طار

  }طویل قلیال{  uzuncukاوزونجق: }طویل{  uzunاوزون ـــ

 }صغیرا قلیال{  ufacıkاوفاجق: }صغیر{  ufakـــ اوفاق

  .}منخفض قلیال{: الچاجق: }منخفض{) اقچآلـ(ق چـــ آلـ

  }رقیق قلیال{  incecikاینجھ جك: }رقیق{  inceـــ اینجھ

  }نظیف قلیال{  temizcikتمیزجك : }نظیف{  temizـــ تمیز

 }صلب قلیال{  sertçikسرتجك: }صلب{  sertـــ سرت

  }مرتفع قلیال{  yüksecikیوكَسجك: }مرتفع{  yüksekـــ یوكسك

  ـ.}كبیر قلیال{:  büyücükبیوجك: }كبیر{:  büyükــ بیوك
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  .}صغیر قلیال{  küçücükوجكچكو :küçük )كوچوك(ك چــ كو

  ):ْمسى(بواسطة الالحقة التشبیھیة  الصفةـــ ) 335(

إذا كان  الحرف األخیر من الصفةو .إلى الصفة )ْمسى( وتصاغ بإضافة الالحقھ

ة حسب أو ضمھ بحركة ثقیلة أو خفیف فیجب كسره) صامتا أو صحیحا(كنا سا

 ,ımsı, imsi, umsu( :ة التجانس الصوتي كما یتضح في التركیة الحدیثةقاعد

ümsü ( رفا صوتیا كان ح، وإذا)المذكورة فتضاف إلیھ الالحقة  )متحركا أو علة

 ,msı, msi( :قاعدة التجانس الصوتي كما یتضح في التركیة الحدیثةمع مراعاة 

msu, msü  .(معنى  وتفید ھذه الالحقة)وتضاف  ).شبیھ، مثل، كأنھ، مائل إلى

  :إلى األلوان واألسماء والصفات

كأنھ  /شبھ أبیض { beyazımtrakراق بیاضمت=   beyazımsıمسيبیاضِ  ـــ

  . }ضارب إلى األبیض / أبیض

ضارب إلى  /لون یشبھ األصفر {  sarımsı bir renkبر رنك سى ـــ  صاریم

  .}األصفر

  .}شبھ بنفسجي{  morumsuـــ  موریمسي

  .}شبھ شفاف{  şeffafımsıـــ  شفافمسي

  .}شبھ حلو{  tatlımsıـــ  طاتلیمسي

  .}شبھ قزم{  cücemsiـــ  جوجھ مسي

غرفة {  Alifrangamsı döşenmiş bir odaدوَشنمش بر اوطھسى االفرنجھ م ـــ

  .}على الطراز األوروبي /مؤثثة كأنھا أوروبیة 

  .}شبھ ُمعلّم{:  hocamsiـــ خوجھ مسي

  .}شبھ منزل{  evimsiـــ  اَِویْمسي

  .}شبھ قریة{  köyümsüـــ  كویمسي

 ,ımtrak, imtrekمتراك ـ متراق  ( بواسطة الالحقة ـــ الصفة التشبیھیة) 336(

 umtrak, ümtrek:(  وتفید معنى)وتأتي ). ضارب إلى ،یمیل إلى ،كأنھ ،یشبھ

  :في الغالب مع األلوان واألذواق

  .}ضارب إلى األبیض /یمیل إلى األبیض {  beyazımtrakـــ  بیاضمتراق

  .}ضارب إلى األحمر / ریمیل إلى األحم{  kırmızımtrakـــ  قرمزیمتراق

  .}صفرضارب إلى األ /یمیل إلى األصفر {  mavimtrakـــ  ماویمتراق
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  .}ضارب إلى البنفسجي /یمیل إلى البنفسجي {  morumtrakمتراقـــ  مورُ 

  .}كأنھ مر/  یمیل إلى المراراة{  acımtrakـــ  آجیمتراق

  .}مضكأنھ حا/ یمیل إلى الحموضة {  ekşimtrakـــ  اكشیمتراك

  .}قماش یمیل إلى اللون األصفر{   sarımtrak bir bez ـــ  صاریمتراق بر بز

  ):لیس(، بمعنى ) değilدگل(تنفى الصفة بلفظة : ـــ نفي الصفة) 337(

  .}دسوألیس  / سمرلیس أ{:  kara dğilـــ قره دگل

  .}لیس غنیا{:  zengin değilـــ زنگین دگل

  .}طویال لیس{:  uzun değilل�ـــ اوزون د

  :والفارسیة ـــ الصفة العربیة) 338(

كانت تستخدم في اللغة العثمانیة، وتأتي بعد الموصوف كما في اللغة العربیة،  

ویكون ھذا األخیر مكسورا دائما كأنھ مضاف والصفة مضاف إلیھ، ولذلك تعتبر 

 .ھذه الصیغة في استخدام الصفة نوعا من اإلضافة حسب قواعد اللغة الفارسیة

 الصفةكون تأو  أو فارسیتین، فة والموصوف كلمتین عربیتین،وقد تكون الص

  .أو العكس، أو العكس، أو تركیة فارسیة الموصوف كلمةعربیة و

  .}القرآن الكریم{: ـــ قرآِن شریف 

  .}األسطول العثماني{: ـــ دوننمايِ عثماني 

  .}الدولة العثمانیة{: ـــ دولِت عثمانیھ 

  .}الدولة العلیة ـــ الدولة العثمانیة{: ـــ دولِت علیھ 

  .}الخط الشریف ـــ األمر السلطاني{: ـــ  خطِّ شریف 

  .ـــ سلطاِن سعید وخاقاِن فرید سلطان عبد العزیز

  .}مضیق الدردنیل /ناق قلعھ چ /القلعة السلطانیة {: سلطاني  ءِ ـــ قلعھ

  .}ةمدرسة ثانوی /المدرسة السلطانیة {: ـــ مكتِب سلطاني

  .}الرتبة الخامسة{: خامسھ ءِ ـــ رتبھ

  .}السلطان محمد الخامس{: ـــ سلطاِن محمد خاِن خامس

  .}الفعل الخبري{: ـــ فعِل خبري

  .}الجملة الخبریة{: خبریةِء جملھ /خبري  ءِ ـــ جملھ

  .}منزل خراب /دار خراب {: خراب ءِ ـــ خانھ

  .}ریة السلطانیةالبح /الترسانة العامرة {: عامره ءِ ـــ ترسانھ



246 

 

  .}المطبعة السلطانیة /المطبعة العامرة {: عامره ءِ ـــ مطبعھ

  .}الوزارة الجلیلة /النظارة الجلیلة {: ـــ نظارِت جلیلھ

  .}التعلیم العام /وزارة التربیة العامة {: ـــ معارِف عمومیھ نظارتي

  .}األوردة الرئویة{: رئویھ ءِ ـــ اْوِرده

  .}یش االحتیاطيالج{: ـــ عساكر ردیفھ

  .}الجیش الدائم /الجیش العامل {: ـــ عساكر موظفھ

  .}الجیش البري{: ـــ عساكر بریھ

  .}الشعبي /الجیش غیر النظامي {: ـــ غیر منتظم اردو

  .}السلطاني /األمر العالي الشأن {: ـــ فرماِن عالیشان

  .}الدیوان السلطاني{: ـــ دیواِن ھمایون 

  .}األمر السلطاني{: ـــ خطِّ ھمایون 

  .}الجیش السلطاني{: ـــ ارُدِوي ھمایون 

  .}القصر السلطاني{: ـــ سرايِ ھمایون 

  .}األسطول السلطاني{: ـــ دوننمايِ ھمایون 

  }بابي السلطاني/ بابي الھمایوني{: ـــ باب ھمایونم 

  .}السجل السلطاني{: ـــ دفتِر خاقاني

رسیة عندما تأتي قبل الموصوف كما تعامل تعامل الصفة العربیة والفا ـــ) 339(

  : الصفة التركیة، فال تؤنث وال تذكر وال تجمع

  .}األعمال المھمة{: ایش مھمـــ 

  .}مواد خطیرة{: مواد خطیرـــ 

  .}دقة دائمة{: دقت دائميـــ 

  :ـــ اشتقاق األفعال من الصفات) 340(

  .}حضر{  Hazır bulunmakمقنـــ حاضر بول

:  Hazır bulunanlara hitaben söylediنانلره خطابا سویلدىـــ حاضر بول

  ).536/ سامي. (}تكلم للحاضرین بطریقة خطابیة/ ألقى خطابا على الحاضرین {

السیارة لم ُتحّضر {:  Araba daha hazır olmadıـــ عربھ دھا حاضر اولمدى

  ).536/سامى. (}بعد

  }أعدّ / حّضر {:  Hazırlamakـــ حاضرالمق

:  Aşçıya söyleyin yemeği hazırlasınرالسونحاضى �یم ڭیھ سویلیچآشــــ 

  ).537/سامي. (}قولوا للطباخ فلیحّضر الطعام{
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  .}أعد نفسھ/ استعد {:  Hazırlanmakــــ حاضرالنمق

أنا {:  Ben yolculuk için hazırlanıyorumحاضرالنیورمون چـــ بن یولجیلق ایـ

  ).537/سامي. (}استعد للسفر

  : }نفع/  أفاد{:  İyi etmekایى ایتمك ـــ

/ سامي( .}ذلك العلج أفادنى{:  O ilaç beni iyi ettiاو عالج بنى ایى ایتدى ــــ 

255.(  

  :}حّسن/ جعلھ جیدا {:  İyileştirmekـ اییلشدرمكـــ

 Geçen günkü yağmur havayıاییلشدیردىونكى یاغمور ھوایى گن گچ ــــ

iyileştirdi  :}255/ سامي( .}الجوّ  أمسر الیوم حّسنت مط.(  

/  صار مریضا{:  Hasta olmak / Hastalanmakنمقخستھ ال/ــــ خستھ اولمق

  .}مرض

أخذت {:   Soğuk alıp hastalandım)خستھ اولدم(ـــ صوئوق آلوب خستھ الندم 

  ).581/ سامى ( .}مرضت بأخذي البرد/  بردا فمرضت

  .}جعلھ مریضا{ : Hastalandırmakــــ خستھ الندیرمق

:  Dünkü ruzgar beni hastalandırdıخستھ الندیردىار بنى گــــ دونكي روز

  ).581/سامي. (}ریح یوم أمس جعلني مریضا{

  .}ندم/ صار نادما {: نادم اولمق ـــ

  .}یئس{: مأیوس اولمق ــــ

  .}جعلھ یشعر بالیأس/ خذل {: ـــ مأیوس ایتمك

  }بتطیی{:  Hoş etmekـــ خوش ایتمك

طیبوا {:  gönülünü / hatırını hoş edinizزڭخاطرینى خوش ایدی/ ى ڭلڭوگ ــــ

  ).591/ سامي. (}خاطره/ قلبھ 

  .}أستریح/  استمتع/ استطیب {:  Hoşlanmakخوشالنمق ــــ

 استریحأ ال{:  Bu kokudan hiç hoşlanmamخوشالنمام چــ بو قوقودن ھیــ

  ).591/ سامي( .}رائحةال تعجبني ھذه ال/  من ھذه الرائحة

  :، وتأتي في ھذه الحالة قبل الفعلاستخدام الصفة للتعبیر عن الحال ــــ) 341(

 Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi  sağlam ve iyiـــ 

yapmasından hoşnut olur :} إن هللا یرضى عن العمل الذي تعملونھ بصورة

إِّن اللََّه تََعالى ُيِحّب إَِذا َعِمَل أََحُدُكْم : "حدیث الشریفمعنى ال. / جیدة ومتقنة

  ).1/9/حدیث 16000). (رواه الطبراني. (}"َعَمالً أَْن ُيْتِقَنهُ 
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 .}جاءك ھذا الثوب جیدا{:  Bu esvap size iyi geldiلدىگایى ــــ بو اثواب سزه 
  ).255/ سامي(

  }یتكلم اللغة التركیة جیدا{:  Türkçe iyi konuşuyorقونوشیور يایــــ تركچھ 

 Biraz çıkıp havaخیلى اییلشدیرديھوا آلمسى كندیسنى  یقوبچبر آز ــــ 

alması kendisini haylı iyileştirdi  :} نھ حسّ خروجھ أحیانا واستنشاقھ الھواء

  ).255/ سامي( .}كثیرا

 .}كثیراأحب ھذه األكلة {:  Bu yemeği çok severimوق سورمچى �ــــ بو یم
  )521/سامي(

ھذا الحال یحدث عندنا {:  Bu hal bizde çok olurوق اولورچـــ بو حال بزده 

  ).521/سامي. (}كثیرا

  .}ال تذھبوا بعیدا{:  Uzak gitmeyinــــ اوزاق گیتمیڭ

  .}ال تأتوا إلى الدرس متأخرین{:  Derse geç gelmeyinڭلمیگ گچــــ درسھ 

أنتم تتكلمون {:  Siz doğru söylüyorsunuzزڭطوغرى سویلیورســــ سز 

  .}بصورة صحیحیة

  .}ذھب إلى عملھ مسرعا{:  İşine çabuk gittiیتدىگوق پاچــــ ایشنھ 

 }یكتب بصورة ردیئة{:  Kötü yazıyorــــ كوتى یازیور

  .}یعیش بصورة سیئة{: Fena yaşıyorــــ فنا یاشیور

  .}بسرعة/ یسیر بخفة {: خفیف یوریورــــ 

  .}یقرأ بسرعة{: ـــ سریع اوقویورـ

  }یقبیم في مكان قریب/ یقیم قریبا {:  Yakın oturuyorـــ یاقین اوتوریور

 .}یدرس في مكان بعید/ یدرس بعیدا {:  Uzak okuyorـــ اوزاق اوقویور

التحیة التي تقال {:  Hoş geldiniz / Hoş buldukخوش بولدق/ ز ڭلدیگ شــــ خو

  .}علیھاورد الضیف / للضیف

باربیي . (}بقوة )بقدمھ(الحصار المتعب یضغط {: آغیر باَصرْ یورغون آت 

/1/8.(  

  ).1/507/باربیي . (}الذي یركب بسرعة ینزل بسرعة{: ـــ تیْز بینان تیْز ایَنر

. }اإلیجاص ال یسقط بعیدا عن شجرتھ{: اوزاق دوشمزـــ آرمود، آغاجندن 

  ).1/40/باربیي (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  صل الثاني عشرالف

   الصفة النسبیة

الالحقة تصاغ الصفة النسبیة في التریكة العثمانیة بإضافة  :صیاغتھا ـــ )342(

انس ویخضع نطقھا لقاعدة التج .في العثمانیة القدیمة) لو(فسھا ھي نو ،)لى(

ھذه الصفة وتشتق : )lı, li, lu, lüلى، لو ( :ةالصوتى كما یتضح في التركیة الحدیث

وإذا ذكر المعدود مع العدد فإنھا تلحق المعدود ولیس  ،واألعداد من األسماء

وإذا كان االسم یدل على  . في اللغة العربیة) صاحب، ذو(وتفید معنى  .العدد

ك تل(، فإنھا تفید معنى النسبة إلى ذلك المكان )مدینة أو بلدا(مكان جغرافي 

وإذا أتت متبوعة بالموصوف فھي صفة، وإذا أتت من غیر  ).المدینة أو البلد

  :موصوف فھي اسم أو حال

  معناھا  الصفة المشتقة منھا  الكلمة

  }أدب{  edepادب

  }سكر{  şekerشكر

  }اسم{  adآد

  }صوت{  sesسس

  }شوكة{  dikenدیكن

  }فائده{  faydaدهئفا

  }شجرة{  ağaçآغاج

  }رخط{  tehlikeتھلِكھ

  }قامة{  boyبوي

  }ملح{  tuzطوز

  }اراتنظّ {  gözlükوزلكگ

  }الصوم{:  oruçاوروج

  }ذكاء{:  akılعقل

  }حالوة، لذة{:  tatطات

  }دْین{:  borçبورج

  }حساب{:  sayıصایي

    edepliادبلي

    şekerliشكرلي

    adlıآدلي

    sesliسسلي

    dikenliدیكنلي

    faydalıده ليئفا

    ağaçlıآغاجلي

    tehlikeliتھلكھ لي

    boyluبویلي

    tuzluطوزلي

    gözlüklüوزلكليگ

 oruçluاوروجلي 

  akıllıعقللي 

  tatlıطاتلى 

  borçluبورجلى 

  sayılıصاییلي 

  مؤدب  /ذو أدب 

  حلو /ذو سكر  

  مشھور /ذو اسم  

  مرتفع بصوت 

  ائكش /ذو شوك  

  نافع /ذو فائدة  

  مشجر /ذو شجر  

  خطیر /ذو خطر  

  طویل /ذو قامة  

  مملح 

  ذو نظارات

  صائم

  ذكي

  لذیذ /حلو  

  مدین

  دقیق / بحساب 
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  }الماء{:  suصو

  }قلب{:  yürekیورك

  }نوم{:  uykuاویقو

  }حس{:  duyguطویغو

  }ربح{:  karكار

  }ٍأبعة{:  dörtدرت

  }خمسة{  beşبش

  }ثمانیة{:  sekizسكز

  }عشرة{  onاون

  }وجھان{:  İki yüzایكى یوز

   suluصولي

   yürekliیوركلي

   uykuluاویقولى

   duyguluطویغولى

   karlıكارلي

   dörtlüدرتلى

    beşliبشلى

   Ssekizliسكزلى 

   onluاونلى

  İki yüzlü ایكى یوزلى

  كثیر ءبھ ما 

  شفوق /صاحب قلب 

  نوام 

  حساس 

  مربح 

  ذو اربعة/ رباعي  

  ذو خمسة/ خماسى

  ذو ثمانیة/ مثمن 

  ذو عشرة

 ذو وجھین

  :مع الموصوف النسبیةن استخدام الصفة ـــ أمثلة ع) 343( 

  .}مؤدب: ولد ذو أدب{: Edepli bir çocuk وجقچبر  أدبليــ 

  .}حلوة: قھوى ذات سكر{: Şekerli bir kahve بر قھوه شكرليـــ 

  .}مشھور، معتبر: رجل ذو اسم{:  Adlı bir adamبر آدم  آدليـــ  

  .}وردة شائكة{:  Dikenli gülول گ ِدیكنليـــ 

  .}كتاب مفید{:   Faydalı bir kitapبر كتاب  فائده ليــ ـ

  .}طریق ُمشّجر{:   Ağaçlı yolیول آغاجليـــ 

  .}مادة خطیرة{:   Tehlikeli maddeماده تھلكھ ليـــ 

  .}سمك مملح{:  Tuzlu balıkبالیق طوزليـــ 

  .}لذیذطعام {:  Tatlı yemekیمك طاتلىـــ 

  }، عالمتنقلةمكتبة م{:  Ayaklı kütüphaneكتبخانھ آیاقلىـــ 

خرجنا في ھذا {:  Bu işte biz zararlı çıktıkیقدقچ ضررلىـــ بو ایشده بز 

  .}العمل متضررین

 / ةمكلف مراسم استقبالقدم لضیوفھ {: ویردى بر ضیافت كلفتليمسافرلرینھ ـــ 

  .}فیھا تكلفة ومصاریف كثیرة

  .}لھ خط ردئ{:  Zararlı yazısı vardırیازیسى واردر ضررليـــ 

 ال أستریح من{:  Kiberli adamdan hoşlanmamآدمدن خوشالنمام ِكَبرلىــــ 

  .}الرجل المتكّبر
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التي فیھا  في األشعار ال توجد أیة متعة{: بر لذت یوقدر چشعارده ھیاَ  كلفتلىــــ 

 .}تكلف

ب كتا{: اولملیدر حركھ لىوجقلره اوقوتدیریلھ جق ایلك قرائت كتابى چـــ 

  ).545/سامي( .}القراءة األول الذي ُیدّرس لألوالد یجب أن یكون مشكوال

ال {:  Ticaret kadar kazançlı iş yokturایش یوقدر قزانجلىـــ تجارت قدر 

  . }یوجد عمل مربح مماثل للتجارة

یؤدى الصالة {:  Başlı başına namaz kılıyorباشنھ نماز قیلیور باشليـــ 

  .}منزلھ تال فيسقم/ منفردا

الحجر المثقوب ال {:   Dilekli taş yerde kalmazطاش یرده قالمز ِدَلْكلىـــ 

  ). ألنھ ُیحتاج إلیھ(یبقى في األرض 

استقبلنى بكالم {:  Tatlı söz beni karşıladıسوز لھ بڭى قارشالدى طاتلىـــ 

  .}حلو

 .}ذات خمس طلقات/ بندقیة خماسیة {:  Beşli tüfekتوفنكبشلى ـــ 

  .}فرقة ذات كمائة جندي{:  Yüzlü Bölükبولوك یوزلىـــ 

. }الرجل صاحب المال تخاف منھ الجبال{: آدمدن طاغلر قورقار آقجھ لوـــ 

طورمق اْوالدر  اویقوسز گورمكدن ایسھـــ قورقولُي رؤیا )85/ 1/باربیي(

Korkulu rüya görmekten ise uykusuz durmak evladır :} البقاء دون نوم

ــ إذا كان ال بد من رؤیة حلم مرعب فالبقاء دون  }ضل من رؤیة حلم مرعبأف

  .})نوم أحسن

وھي في ھذه الحالة إما اسم : ـــ الصفة النسبیة من غیر موصوف ) م 343( 

  :أو حال

یمشي أحمد مثل {:   Ahmed, yaşlı gibi yürüıyorبي یوریورگیاشلى ـــ احمد 

  .}الُمسنمثل / العجوز 

 Edepli adam edebi edepsiz adamdanادبى ادبسزدن اوگرنمش ادبلىـــ 

öğrenmiş   :}مثل شعبي. (}لمؤدب تعلم األدب من غیر المؤدبا.(  

زوجتھ أكبر منھ {:  Haremi kendisinden yaşlıdırیاشلیدرـــ حرمى كندیسندن 

 ًّ   .}سنا
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كون مدینا لألكول، ال ت{: رامدهیْ تر یا بَ سْ ونده اِ �دُ  یااولمھ،  بورجلو ـــ اكدى یھ

  ).90/  1/باربیي. (}سیطلب دینھ إما في الزفاف أو في العید

  .}یجیب بطریقة ذكیة{:  akıllıca cevap veriyorجواب ویریور عقللیجھــ 

إنھ األكثر أدبا {:  Bu mahallede en edepli odurاودر اڭ ادبلىـــ بو محلھ ده 

  .}في ھذا الحي

/ ألغلىھذا ھو ا{: En pahalı /En kıymetli budur بودر )قیمتلى( اڭ بھاليــ 

  .}األكثر قیمةھذا ھو 

تؤكدھا  ھا، توضحھا أوصفة أخرى تأتي قبلالمسبوقة بالصفة النسبیة ــ ) 344(

  :أو تخفف من حدتھا

  .}ذو لحیة سوداء{:  Kara sakallıـــ قره صقاللي

  .}ذو لحیة بیضاء{:  Ak sakallıـــ آق صقاللى

  }ذو وجھ أسود{:  Kara yüzlüلىـــ قره یوز

  }ذو عین سوادء{:  Kara gözlüـــ قره گوزلى

  }ذو قامة طویلة{:  Uzun boyluـــ اوزون بویلو

  }ذو رأس ثقیل{:  Ağır başlıباشلى) آغیر(ـــ آغر 

  }ذو قدر عال{: ـــ عالى قدرلى

  .}ذو قلب قاس{:  Pek yüreklüیوركلى 93ـــ پك

  .}عنید / ذو روح صلبة{:  Pek canlıـــ پك جانلى

  .}ذو رأس صلب{:  Pek başlıـــ پك باشلى

  .}معروف /ذكي /ذو رأس كبیر{:  Büyük başlıـــ بیوك باشلى

  }ذو كالم حلو{:  Tatlı sözlüـــ طاتلى سوزلى

  }طماع{:  Aç gözlüـــ آج گوزلى

  .}سخي /كریم /باب مفتوحصاحب {:  Açık kapılıـــ آچیق قپولى

 : }مسرور /منشرح /حنفتوجھ م ذو{:   Açık yüzlüزلىـــ آچیق یو

 :}مشرب مفتوحذو {:  Açık meşrepliـــ آچیق مشربلى

  :}ذو رأس عار{:  Açık başlıـــ آچیق باشلى
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  .صلب، قاس: ھي ھنا بمعنى: پك  
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  }یقظ/ ذو عین مفتوحة {:  Açık gözlüگوزلى) آچیق(ـــ آچق 

ال یحفظ  / ھعدیم االحتیاط في كالم /ذو فم فاسد{:  Boz boğazlıـــ بوز بوغازلى

  .}السر

  .}غیر مھتم بالنظافة في األكل/ذو فم وسخ {:  Pis boğazlıـــ ِپیس بوغازلى

والصفتان  ،مرفقة بصفة اسمیة قبلھا یمكن أن تأتى الصفة النسبیةـــ ) 345( 

وذلك سواء لتقویة الصفة أو  معا یكونان صفة مركبة لموضوف یأتي بعدھما،

  :لتخفیف منھا أو تأكیدھال

  }و قلب حجريرجل ذ{:  Taş yürekli bir adam بر آدم طاش یوركلى ـــ

  }و وجھ قمريولد ذ{:  Ay yüzlü bir çocukوجقچبر  ـــ أى یوزلى

  }أسدنظرة  لھ{:  Arslan bakışlıن باقیشلىـــ ارسال

  }صقرنظرة لھ {:  Şahin bakışlıقیشلىـــ شاھین با

  .}بلید  /خروفرأس  لھ{:  Koyun başlıـــ قویون باشلى

جاء رجل {:  Derviş kıyafetli bir adam geldiلدىگـــ درویش قیافتلى بر آدم 

  }لھ لباس دراویش

خفف من وضحھا أویؤكدھا أو یی ــ الصفة النسبیة المسبوقة بمضافـ) 346(

  :حدتھا

  .}غیر مجرب/  عینھ مغلقة{:  Gözü kapalı)تجربھ سز(ـــ گوزى قپالى 

  }شریر: فنالقده مشھور /یده مرفوعة{:  Eli bayraklıـــ الى بایراقلى

لزیاد حدة الصفة في  النسبیةمع الصفة )  ca, ceجھ(ــــ تستخدم األداة ) 347(

  :، أو لبیان الطریقة التي وقع بھا الفعلبعض الكلمات

94)باشلوجھ(ـــ باشلیجھ 
 Başlıca  :}في المقام األول/ كثر أھمیةاأل /ساسیةاأل/ 

  }قبل كل شيء

إن ثروة أنكلتره {: ـ انكلتره نڭ باشلیجھ ثروتى محصوالت صناعیھ درــ

  ).1301/سامي. (}ھي المنتجات الصناعیة) األولى/  األھم(األساسیة 

                                                 
94

  .اڭ اساسلى، اڭ اھمیتلى، اڭ معتنا، اڭ اّول: یمكن التعبیر عنھا بكلمات أخرى  
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إن أھم مؤلفات سعدي {: ـــ سعدینڭ باشلیجھ تألیفاتي گلستانیلھ بوستانیدر

  ).266/سامي( }گلستان وبوستانا كتاباه ھم 95)الشیرازي(

بشكل ( سیكون قبل كل شيء{: یجھ بو ایشلھ مشغول اولھ جقدرـــ او باشل

  .}منشغال بھذه العمل )أساسي

  .}األولى/ما ھي واجباتنا األساسیة {: Başlıca görevlerimiz nedirـ ـــ

 Ege Denizi'ndeki başlıca sorunlar esas olarak 5 kategori altında ــــ

toplanmaktadır :} لبحر إیجھ تجتمع في خمسة مجموعات إن القضایا األساسیة

  .}أساسیة

  .}یجیب بطریقة ذكیة{:  Akıllıca cevap veriyorجواب ویریور عقللیجھــ 

  ):لھ/  ذو ،صاحب: (معنىب النسبیة الصفة  استخدامــ ـ) 348(

  .}أدبصاحب {: ادب صاحبي: ادبلي  ـــ

  .}صاحب اللطف والكرم /صاحب العنایة{: عنایتلى/ ـــ  عنایتلو 

  }رحیم / صاحب الرحمة{: ــــ  مرحمتلو

  .}صاحب السعادة{: ــــ  سعادتلو

  .}سعادةال صاحب/ الدولة  صاحب{): دولتلو(ـــ دولتلى 

  .}الملتحي / لحیةذو {:  Sakallıصاقاللي  ـــ

  .}أمواجبحر ذو {:  Dalgalı denizطالغھ لى دڭز  ـــ

  }صاجب السیف{:  Kılıçlıقلیجلى  ــــ

  .}ذو وجھ ضحوك{: یوزلى ولرگـــ 

 .}لھ عالقة باللصوص{: عالقھ لیدرـــ خرسزلره 

صاحب مرتب من خزینة /  معاش/  صاحب علوفة{: علوفھ جى/  ــــ علوفھ لى

  .}الدولة

  .}منزل لھ أربعة أوجھ/ منزل ذو أربعة أوجھ {: ـــ دورت یوزلى بر خانھ
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ھو أحد أدباء بالد فارس المشھورین، وكان على المذھب الشافعي، ) م 12/ ھـ  7ق (سعدي الشیرازي   
والعربیة، وعاصر الغزو المغولي للبالد اإلسالمیة، وزار مدنا إسالمیة كثیرة في  ره بالفارسیةثوكتب شعره ون

  .المشرق والمغرب
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 للداللةوالمكان  والبلدان نسماء المداشتقاق الصفة النسبیة من أـــ ) 349( 

عل یاء ، كما تف)من أھل ذلك المكان(، بمعنى )المكاني(على النسب الجغرافي 

 :النسبة في اللغة العربیة

  }جزائري{:  cezayirliجزایرلى:  Cezayirـــ جزایرِ 

  }مصري{  mısırlıمصرلى:  Mısırـــ مصر

  }ازمیري{:  izmirliازمیرلى:  İzmirـــ ازمیر

  }فاسي، مغربي{  Faslıفاسلى:  Fasـــ فاس

  }بورصوي{:  Bursalıورصالىب:  Bursaـــ بورصا

  }تیروي{:  Tireliتیره لى:  Tireـــ تیره

  }استانبولي{:   istanbulluاستانبوللو:  İstanbulـــ استانبول

  }تونسي{:  tunusluتونسلى:  Tunusـــ تونس

  }إیراني{:  İranlıىایرانل:  İranـــ ایران

  }عراقى{:  Iraklıعراقلى:  Irakعراقـــ 

  }من سكان ھذه المنطقة{:  Buralıبورالي:  Buraـــ بورا

  .}محلى{:  yerliیرلى:  Yerـــ یر

  .}من أي بلد أنتم{:  ?Nerelisinizز؟ ڭـــ نره لیس

الذي یطلق على مؤسس ) عثمان( اشتقاق الصفة النسبیة من اسمـــ ) 350( 

  :نسوبة إلى أسرتھق الصفة المالدولة العثمانیة، الشتقا

  .}عثماني{:  Osmanlıـــ عثمانلى

  .}اللغة العثمانیة /لغة العثمانیین {:  Osmanlı lisanıـــ عثمانلى لسانى

  .}الدولة العثمانیة /دولة العثمانیین {:  Osmanlı Devletiـــ عثمانلى دولتى

  .}الجیش العثماني /جیش العثمانیین {: ـــ عثمانلى عسكرى

  .}سطول العثمانياأل{: ــــ عثمانلي دوننماسى

  .}أخالق العثمانیین{: ـــ عثمانلیلرڭ اخالقى

  .}ھمةصاحب أخالق وكرم وشجاعة و/  رجل عثماني{: ــــ عثمانلى آدمدر

  .}القانون األساسي العثماني/ الدستور العثماني {: Osmanlı anayasasıــــ 

  .}انياألرشیف العثم{: Osmanlı arşiviــــ 
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  }الفرمانات العثمانیة{: Osmanlı fermanlarıــــ 

  .}الماضي العثماني{: Osmanlı geçmişiــــ 

  .}التاریخ العثماني{: Osmanlı tarihiــــ 

األلقاب التي كانت تعطى للسلطان  للداللة على تستخدم الصفة النسبیةـــ  )351(

، وتنطق )لو(ه الحالة العثماني وكبار شخصیات الدولة، وتكتب دائما في ھذ

  ):26/حسنى: (بالضم

  .}صاخب السعادة{: ـــ سعادتلُو

  .}صاحب الدولة{: ـــ دولتلُو

  .}صاحب الرحمة، رحیم{: ـــ مرحمتلُو

  .}صاحب الرأفة{: ـــ رأفتلُو

ــــ ھناك ألفاظ عربیة تستخدم عند العثمانیین للداللة على معنى الالحقة ) 352(

، كما تستخدم لفظة )أھل، صاحب، ذو، بو(ركیة، ومنھا في اللغة الت) لي، لو(

  :لتدل على الصفة المناقضة لھا) بال(

  .}علماء / عالم /أھل المعرفة {: ـــ  اھل معرفت

  }عالم / صاحب علم{: ـــ اھل ھنر

  .}من أھل الجنة/  أھل الجنة{: ـــ اھل جنت

  .}غني / ثروةصاحب {: ـــ اھل ثروت

  }قانوني / قانونصاحب {: ـــ اھل ناموس

  .}عقللي{ـــ  صاحب عقل 

  .}دولتلو{ـــ  صاحب دولھ 

  ..}ناموسلي{ـــ  صاحب ناموس 

  .ـــ  صاحب اعتبار

  .ـــ  صاحب الخیرات

  .ـــ  ذو القدر

  .ـــ  ذو الفقار

  .ـــ ذو اللحیة

  ).قوتلي(ـــ  ذو القوة 
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  .}معجب بنفسھ / غریب / عجیب{: ـــ بو العجب

  .}طائش / ستسلم لنزواتھ وشھواتھم{: ـــ بو الھوس

  .}فخور{): بوش بوغازلي(ـــ بو الفضول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الثالث عشرالفصل 

   )النقیضة( المنفیةالصفة 

المشتقة بواسطة الالحقة  النسبیة لصفةن اعمسلوبة صفة ھي  :ـــ تعریف) 353( 

وتصاغ . أیى معاكسة لھا أو نقیضة ،التي سبق شرحھا ))lı, li, lu, lüلو  لى،( 

مع نطق السین مكسورة أو مضمومة إلى آخر الكلمة،  )سز(بزیادة الالحقة 

حسب قاعدة التجانس الصوتى كما یظھر ذلك في اللغة بحركة ثقیلة أو خفیفة 

في ) یر، من دون، بالمن غ(معنى وتفید . )sız, siz, suz, süz( التركیة الحدیثة

  . اللغة العربیة

  :، وأكثر ما تكون من األسماءـــ اشتقاق الصفة النقیضة) 354(

  معناھا  الصفة المشتقة منھا  الكلمة

  }أدب{:  edepادب 

  }قلب{:  yürekیورك

  }سكر{ : şekerشكر

  }صوت{ : sesسس

  }خطر{ : tehlikeتھلكھ

  }شوك{ : dikenدیَكنْ 

  }فائده{ : faydaفائده

  }شجرة{ :ağaçıآغاج 

  }اسم{ : adآد

  }حساب /عدد{:sayıى صای

  }ربح{  : karكار

  }ذكاء /عقل{: akıl عقل

  }مذاق{:  tatطات

  }دین{:  borçبورج

  }صوم{:  oruçاوروج

  }ماء{:  suصو

  .}نوم{:  uykuاویقو

    edepsizزادبس

  yüreksizیوركسز

    şekersizشكرسز

    sessizسسسز

    tehlikesizتھلكھ سز

    dikensizدیَكْنسز

    faydasızفائده سز

    ağaçsızآغاجسز

    adsızآدسز

  sayısyzصاییسز

   karsızكارسز

  akılsızعقلسز 

  tatsızطاتسز 

   borçsuzبورجسز

  oruçsuzاوروجسز 

  susuzصوسز

  uykusuzاویقوسز

  بغیر أدب /غیر مؤدب

  قاس /بال قلب

  من غیر سكر

  بصمت /بغیر صوت 

  غیر خطیر

  غیر شائك /من غیر شوك

  غیر مفید

  غیر مشجر /من غیر شجر

  غیر معروف/من غیر اسم 

  بال حساب

  ةخاسرب /بال ربح

  غبي /غیر ذكي

  غیر لذیذ

  غیر مدین

  غیر صائم

  جاف /عطشان /بال ماء

  نبال نوم، نعسا
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  .}إحساس{: duyguطویغو

  }قامة{ :  boyبوي

  }ملح{ : tuzطوز 

  }نظارة{ :  gözlükوزلكگ

 duygusuzیغوسزطو

   boysuzبویسز

    tuzsuzطوزسز 

  gözlüksüzوزلكسزگ

  عدیم الحس /بال إحساس

  قصیر /من غیر قامة 

  غیر مملح

  من غیر نظارات

  :ــــ اشتقاق الصفة النقیضة من الصفات، وحاالتھا قلیلة) 355(

  }نكرة / غیر معروف{:  Bellisizبللیسز: }معّرف /معروف{:  Belliـــ بللي

غیر {:  Gidip gitmeyeceği bellisizdirبللیسزدرى �یتمیھ جگیدوب گــــ 

 ).302/سامي. (}معروف أن یذھب أو ال یذھب

غیر / صارت أنقاض بابل غیر معروفة {: اولمشدر بللیسزخرابھ لرى  ڭــــ بابل

  .}مرئیة

  .}غیر مناسب{:  Uygunsuzاویغونسز: }مناسب{:  Uygunـــ اویغون

ھذا {:  Bu esvap size uygunsuz geliyorلیورگـــ بو اثوب سزه اویغونسز 

  .}اللباس جاء غیر مناسب لكم

  :ــــ اشتقاق الصفة النقیضة من الضمائر الشخصیة) 356(

  .}ال تذھبوا من دوني{:  Bensiz gitmeyinizزڭگیتمی بنسزـــ 

  .}ال نستطیع أن نذھب من دونكم{:  Sizsiz gidemiyoruzگیده میورز ِسزِسزـــ 

  .}ال تأتوا من دونھ{:  Onsuz gelmeyinلمھ یڭگ ُسزوناـــ 

  :لصفة النقیضةاالصفة النسبیة و ـــ الجمع بین) 357(

  .}من غیر طعام وال ماء{:  aç susuzـــ آج صوسز

  .}جمیل ومن غیر شوك{:  Güzel dikensizـــ گوزل دیكنسز

  :مع الموصوف النقیضةـــ استخدام الصفة ) 358(

  .}غیر مؤدب /ولد من غیر أدب{:    Edepsiz bir çocuk وجقچـــ ادبسز بر 

  .}مرة /قھوى من غیر سكر{:   Şekersiz bir kahve ـــ شكرسز بر قھوه

غیر /  غیر مشھور /رجل من غیر اسم{: Adsız bir adam ـــ آدسز بر آدم

  .}معتبر

  }غیر شائكة ال توجد وردة{:   Dikensiz gül olmazول اولمازگـــ دیَكْنسز 

  }كتاب غیر مفید{:   Faydasız bir kitapفائده سز بر كتاب ـــ
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  }طریق غیر مشجر{:   Ağaçsız yolـــ آغاجسز یول

  }ماة غیر خطیرة{: Tehlikesiz maddeـــ تھلكھ سز ماده

  }سمك غیر مملح{:  Tuzsuz balıkـــ طوزسز بالیق

  }ال یوجد فیھا تكلف / ضیافة غیر مكلفة{: ـــ كلفتسز بر ضیافت

لم یتعود بعد على قراءة النصوص {: اوقومغھ دھا آلیشمدى حركھ سز یازىــ ـ

  )545/ سامي. (})من غیر شكل(من غیر حركات 

كان {:  Hisapsız (sayısız) malı var idiمالى وار ایدى) صاییسز( حسابسزــــ 

  .}لھ مال ال یحصى

لھ خط  / دیئلھ خط غیر ر{:  Zarasız yazısı vardırواردرسى یازی ضررسزـــ 

  .}جید

 Edepli adam edebi edepsizاوگرنمش دنآدم ادبسزادبى آدم  ادبلىـــ 

adamdan öğrenmiş   :}غیر المؤدبالرجل لمؤدب تعلم األدب من لرجل اا{ .

  ).مثل شعبي(

الحرفة {:  Sermayesiz sanat  dilenciliktirلنجیلكدیصنعت  سرمایھ سزــــ 

  ).1/79/بیيبار. (}تسولمن غیر رأسمال 

رجل عدیم التربیة ھو مثل جسم عدیم {: گبیدر روحسز جسم تربیھ سز آدمـــ 

  ).حكمة شعبیة. (}الروح

أظھر أنھ {:  Pek akılsız adam gösterdiوستردىگاولدیغنى  عقلسز آدمك پـــ 

  .}أحمق/ غبي/ رجل غیر ذكي 

 Hünersiz adam meyvesiz ağacaاغاجھ بڭزر میوه سز ھنرسز آدمـــ 

benzer  :}رجل من غیر معرفة یشبھ شجرة من غیر ثمار{.  

 وارسھ عقلسز اوالدڭمالي، ) نھ ایلرسڭ(نیلرسڭ  وارسھ عقللي اوالدڭـــ  

ن الثروة {: 96نیلرسڭ مالي ألنھم ال (إذا كان لدیك أوالد أذكیاء فلماذا ُتكوِّ

أوالد أغبیاء ، وإذا كان لدیك )یحتاجون إلیھا ویستطیعون الحصول علیھا بأنفسھم

ن الثروة    . })ألنھم یبذرونھا(فلماذا ُتكوِّ

 Buخانمي بیلھ باشقھ دورلي ایتدي گلدي گلھ لياویمزه  بو ادبسز قادینـــ  

edepsiz kadın evimize geldi geleli hanımı bile başka türlü etti: } منذ أن

                                                 
96

  .مالي نیلرسڭ= نیلرسڭ مالي : عن المفعول بھ) یلمكا(یوجد ھنا تقدیم للفعل   
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فحتى  /  أتت ھذه المرأة غیر المؤدبة إلى منزلنا فإنھا غیرت حتى زوجتي

  .}زوجتى جعلتھا شكال آخر

 چوگاقتدارلى ایتمكدن بشقھ، دھا مھم ودھا  اقتدارسز آدمىـــ ثروت ومنصب 

: ، اقتدارسزلغنى آرتیرر)ونچقاریشدیردیغي ای(ون چایشلره قاریشدیردیغی

زیادة على أن الثروة والمنصب ال یجعالن اإلنسان الفاشل انسانا قادرا، فإنھما {

سامى، امثال، . (}ھ ألنھما یقحمانھ في األعمال المھمة والصعبةیزیدان من فشل

357.(  

/  1/باربیي . (}مطمئنالقلیل ورأسى الطعامى {: غوغاسز باشمـــ آزیجق آشم 

42.(  

ال یوجد منزل من غیر خبز وقریة من غیر {: اولمز كسز كوىپكو اتمكسز اوْ ـــ 

  ).14/  1/ باربیي ( .}كلب

، وفي من غیر موصوف، لتفید معنى الحالضة صفة النقیـــ استخدام ال) 359(

  :ھذه الحالة یأتي بعدھا فعل

  .}بصمت یقرأ /ت یقرأ من غیر صو{:   Sessiz okuyorاوقویور َسْسِسزـــ 

  .}ال تذھبوا من دونى{:  Bensiz gitmeyinizگیتمیڭزبنسز ـــ 

  .}یر من غیركماذا ُكنا نص{: Sensiz nice olurduk!نیجھ اولوردق  سنسز ـــ

ھذا الرجل یتكلم {:  Bu adam edepsiz konuşuyorقونوشیور ادبسزـــ بو آدم 

  }من غیر أدب

الخبز ال یؤكل من {:  Ekmek katıksız yenmezینمز قاِتیْقسز )اكمك( ـــ اتمك

  .}97غیر إدام

بقینا ثالثة أیام من غیر {:  Üç gün susuz kaldıkقالدق صوسزون گ چــــ او

  .}ماء

ن من الخارج ُیظ{: ظن اولنور وستریشسزگـــ جامعڭ بناسى خارجدن اوفق وـ

  ).35/ركسچ. (}ومن غیر منظر أن ھیكل الجامع صغیر

الذي یقرأ من غیر قلب ال {: زبر استفاده اولنما چاوقونان درسدن ھی لسزڭوگ ــــ

  .}یستفید من الدرس شیئا
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  ).زالجوا(اإلدام ھو الشيء الذي یؤكل مع الخبز لیسھل مضغھ، ویعبر عنھ في الدارجة الجزائریة بـ   
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 Korkulu rüyaْوالدر طورمق ا اویقوسز گورمكدن ایسھـــ قورقولُي رؤیا 

görmekten ise uykusuz durmak evladır :} البقاء دون نوم أفضل من رؤیة

  .})ــ إذا كان ال بد من رؤیة حلم مرعب فالبقاء دون نوم أحسن }حلم مرعب

القناعة {: بر ایشلھ قناعت ایتمك اییدر فائده لىطورمھ دن ایسھ آز  ایشسزــــ 

  .}البقاء من غیر عمل) أحسن من(بعمل ذو فائدة قلیلة خیر من 

ال تخرجوا من دون {: Şemsiyesiz çıkmayınız زڭچیقمایـ شمسیھ سزـــ  

  .}شمسیة ــ بال شمسیة

ال {: Bu mektubu cevapsız bırakmaynız زڭبراقمایـ جوابسزـــ  بو مكتوبي 

  }تتركوا ھذه الرسالة دون جواب ــ بال جواب

 Medresrye niçin kitapsızز ڭگلدیـ ترسزكتابسز دفـــ  نیچون مدرسھ یھ 

deftersiz geldiniz    :}دفتر من دونتیتم إلى المدرسة من دون كتاب ولماذا أ{.  

ال أستطیع أن أذھب {  Sensiz çarşıya gidememچارشي یھ گیده مم سنسزـــ  

  .}إل السوق من دونك

حتى الدیك {  Horos bile vakitsiz ötmezاوتمز وقتسز )بلھ(بیلھ ـــ  خوروس 

  .})في غیر موعد(ال یصیح من غیر وقت 

  Sebebi bilmeksizin rahatsız oldumاولدم راحتسز بیلمكسزینسببي  ـــ

  .}أشعر بالتعب دون أن أعرف السبب{

بى، بو حركت ده مملكتمزده كى بعض متفكرلرڭ گــــ فقط برنجى حركت 

ثانیة، ھي مثل الحركة األولى، ولكن ھذه الحركة ال{: قالمیوردى ثیرسزأتروحنھ 

  ).6/  پوك آلگ. (}لم تكن تبقى غیر مؤثرة على أفكار بعض المفكرین في دولتنا

كتبخانھ سى ویازیخانھ سى  ڭالیشقان آدمچاوى دائما منتظم،  ڭالیشقان قادینچـــ 

المرأة المجتھدة یكون منزلھا دائما منظما، والرجل {: بولنور انتظامسزدائما 

  ).509سامي، امثال، . (}تكون مكتبتھ ومكتبھ دائما غیر منظمالمجتھد 

، بدال من )بي(ة بواسطة األداة الفارسیة قیضاشتقاق الصفة النــ ــ) 360( 

وتأتى قبل الصفة، وتستخدم مع الكلمات الفارسیة ). سز(الالحقة التركیة 

  :والعربیة بشكل خاص

  .}من غیر امان{): امانسز(ـــ بى امان 

  .}مرض قاتل{: بي امان ـــ مرض
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  .}من غیر شك{): شكسز(ـــ بى شك 

  .}من غیر اعتبار{): اعتبارسز(ـــ بي اعتبار 

  .}ةمن غیر شبھ{): شبھھ سز(بي شبھھ  ـــ

  }من غیر نھایة{: ـــ بي نھایھ

  .}من غیر حساب{: ـــ بي حساب

  .}صل وبال أساسأبال {: ـــ بي اصل واساس

  .}ر أدبمن غی{): ادبسز(ـــ بي أدب 

  .}بطریقة ینقصھا األدب / الجلوس بطریقة غیر مؤدبھ{: ـــ بي ادابانھ اتورمق

  .}بؤس شدید / جائع ومن غیر عالج{: ـــ آج وبى عالج

  .}من غیر حظ{): نصیبسز(ـــ بي نوا 

  .}من غیر ملجأ{): ملجأسز(ـــ بي وایھ 

  .}من غیر طاقة{): طاقتسز(ـــ بي تاب 

  ).یتیم / من غیر أب{): پدرسز(ـــ بى پدر 

  .}من غیر استعداد{: ـــ بي اھنك

  .}بؤس شدید / جائع ومن غیر عالج{: ـــ آج وبى عالج

للتخفیف والتقلیل لصفة النقیضة إلى ا)  ce, caجھ(ــــ تضاف الالحقة  )361(

. عبیر عن الحال، اي للتالتي وقع بھا الفعل الصورةمن حدة الصفة، أو لبیان 

 التركیة  ، والالحقة)انھ...بى ( اسطة الالحقة الفارسیة ویمكن شرحھا بو

  ):سزلقلھ، سزلكلھ(

 / Edepsızca haraket ediyorقونشیور/ حركت ایدیور  ادبسزجھــــ 

konuşuyor  :} یتكلم  بغیر أدب/ یتصرف{.  

  .}بطریقة غیر مضرة /ر كبیرمن غیر ضر{): ضررسزلقلھ( ضررسزجھـــ 

یتصرف من غیر أدب قلیال {: حركت ایدیور) بي ادبانھ ادبسزلكلھ،( ادبسزجھـــ 

  ).84/سامي. (}ــ بطریقة غیر مؤدبة

  .}كبیر جھدثروة من غیر استقر على {: بر ثروتھ قوندى كْلفتسزجھـــ 

نرید منك ضیافة غیر {: بر ضیافت استرز) كلفتسزلكلھ( كلفتسزجھـــ سزدن 

  .}متواضعةضیافة / مكلفة 

  .}غیر رحمةمن {: مرحمتسزجھـــ 
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  :)، عدیمبال( العربیتین لفظتیناشتقاق الصفة النقیضة بواسطة الــــ ) 362(

  )حسابسز: (ـــ بال حساب

  )معرفتسز: (ـــ بال معرفت

  )اخالق سز: (ـــ بال اخالق

  )ادبسز: (ـــ بال ادب

  )واسطھ سز( :ـــ بال واسطة

  ).سببسز(ـــ بال سبب 

  )تأخیرسز: (ـــ بال تأخیر

  .}بال زمن محدد{: مدت ـــ بال

  ).تكلیفسز(ـــ بال تكلیف 

  )مثالسز: (ـــ عدیم المثال

  ).امكانسز(ـــ عدیم اإلمكان 

  ).اقتدارسز(ـــ عدیم االقتدار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الرابع عشرالفصل 

  an( 98  ان( لالحقةال بصفة اسم الفاع

 ,anان، ن : (الالحقة بإضافة تتم صیاغة اسم الفاعل ھنا :اصیاغتھـــ ) 363( 

en( حرف صامت إلى الفعل الذي ینتھي ب)بإضافة یاء للوقایة قبل ، و)ساكن

ین، (: كما یأتي) متحرك(حرف صوتي ب إلى الفعل الذي ینتھي الالحقة المذكورة

الالحقة المذكورة كما في ثبات حرف األف إفي العثمانیة ویجوز . ) yan, yenیان

. وبعضھم یثبتھا مع الحركات الثقیلة، ویحذفھا مع الحركات الخفیفة ،یجوز حذفھا

تبعا لقاعدة  ظھر فى اللغة التركیة الحدیثةكما توتكون الفتحة ھنا ثقیلة أو خفیفة 

حسب  ) ma, meمـ، ما مھ،(ون بإضافة أداة النفي ھ فیكأما نفیُ . التجانس الصوتى

میان، مین، ما ( :، وبعدھا عالمة اسم الفاعل كما یأتيالتجانس الصوتيقاعدة 

مة المذكورة، كسرة أو تحة في العالمع جواز قلب الف).  mayan, meyenیان

ضمة، ثقیلة أو خفیفة حسب قاعدة التجانس الصوتى، بسبب وقوع حرف الیاء 

ثم إن حرف  ).mıyan, miyen, muyan, müyen ِمیان، ِمین( :بعدھا، كما یأتى

ویفید اسم الفاعل ھنا . التاء في نھایة األفعال ُیقلب داال بسبب تحركھ بالفتحة

الفاعل، الذي یفعل، : (، بمعنىالزمن الحاضر، ولكن قد یفید الزمن الماضي أیضا

  ):الذي فعل

أمثلة عن اسم الفاعل المشتق من المصادر المنتھیة بحرف صامت ـــ ) 364(

 ):ساكن(

  معناه  اسم الفعال  درالمص  الحركة

  

A  

  yazmakیازمق

   bakmakباقمق

   yazanیازن/ یازان

   bakanباقان

  الذي یكتب/الكاتب

  الذي ینظر/ الناظر

  ھو قادمالذي / القادم   gelenكالن/ گلن    gelmekلمكگ 
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  .نفسھ سم الفاعلالرابع عشر المخصص ال فصلالراجع تفاصیل أخرى في   
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E  یتمكگgitmek   99كیدن/گیدانgiden   بھالذي یذ/ الذاھب  

 

I  

   kıtmakقیرمق

   kızmakقیزمق

   kıranقیران

   kızanقیزان

  الذي یكسر/ الكاسر

  الذي یغضب/ الغاضب

 

İ  

   bilmekبیلمك

   işitmekتمكیایش

   bilenبیلن

   işidenندیایش

  الذي یعرف/ رفاالع

  الذي یسمع/ السامع

 

ö, u  

   bulmakبولمق

   kurmakقورمق

   bulanبولن/بوالن

   kuranقوران

  الذي یجد/ الواجد

  الذي یؤسس/ المؤسس

  

ö, ü  

   yüzmekیوزمك

   ötmekاوتمك

   yüzenیوزن 

   ödenاودن

  الذي یسبح/ السابح

  الذي یزقزق/ المزقزق

أمثلة عن اسم الفاعل المشتق من المصادر المنتھیة بحرف متحرك ـــ ) 365(

  ):صوتى(

  معناه  اسم الفعال  المصدر  الحركة

  

 ثقیلة

a, ı, o, u  

  anlamak آڭالمق

   acımakآجیمق

   okumakاوقومق

   anlamayan یانمآڭال

   acımayanان میآجی

   okumayanان میاوقو

  یفھمال الذي 

  یتألمالذي ال 

  یقرأ ال الذي

 خفیفة

e, i, ö, ü 

  

   söylemekسویلمك

  ödemek اوده مك

   yürümekیورومك

   söylemeyenینمسویل

   ödemeyenینماوده 

   yürümeyenینمیورو

  یقول ال الذي

  یسدد ال الذي

  یسیر ال الذي

  :أمثلة عن اسم الفاعل المنفىــ ـ) 366(

  معناه  اسم الفعال  المصدر  الحركة

  

  ثقیلة

   yazmakیازمق

  bakmakباقمق

  anlamak آڭالمق

   acımakآجیمق

   okumakاوقومق

  yazmayan یازمیان

  bakmayanباقمیان

   anlamayanآڭالمیان 

   acımayanیان یمآج

   okumayan یانمااوقو

 الذي ال یكتب

 الذي ال ینظر

  یفھم ال الذي 

  یتألم ال الذي

  یقرأ ال الذي
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 خفیفة

  

   gitmekگیتمك

  yüzmekیوزمك

   söylemekسویلمك

  ödemek اوده مك

   yürümekیورومك

   gitmeyenگیتمین

 yüzmeyen یوزمین

   söylemeyenینمسویل

   ödemeyenینماوده 

   yürümeyenینمیورو

  الذي ال یذھب

 الذي ال یسبح

  یقول ال الذي

  سددی ال الذي

  یسیر ال الذي

  :ـــ جمل تطبیقة عن استخدام صفة اسم الفاعل) 367(

  }یقةالذي یقول الحق{:   Doğru söyleyenسویلینـــ طوغرى 

  }الذي ینھض متأخرا{:  Geç kalkanقالقان) گیج(ـــ گج 

  }الذي یعجب بنفسھ{:  kendini beğenenب�نان )كندیني/ كندونى ( ـــ كندویي

  }الولد الذي ینظر إلى البحر{:  Denize bakan çocukچوجق باقانـــ دڭزه 

  .}البنت التي تقرأ{:  Okuyan kızقیز اوقویانـــ 

 تسیرالمرأة التي {:  Köye kadar yürüyen kadınقادین یوروینـــ كویھ قدر 

  .}حتى إلى القریة

الماء الجاري ال یشد { Akan su yosun tutmazصو یوصون طوتماز   آقانـــ 

  )مثل شعبي. (}لطحالبا

السمكة التي تفر تصیر {  Kaçan balık büyük olur بالیق بیوك أولور انچقاـــ  

  )مثل شعبي( .}كبیرة

یحبھا  انحةالید الم{ Veren eli herkes severالي ھركس سور   ویرنـــ 

  )مثل شعبي. ( }الجمیع

ید الشغال ال الحد{ İşleyen demir pas tutmazدمیر پاس طوتمز  یشلینا ـــ

  ).مثل شعبي. ( }یشد الصدأ

:  Bir asırda yaşamış olan adamlarآدملر یاشامش اوالنـــ بر عصر ده 

  .}الرجال الذین عاشوا في عصر من العصور{

جمعھ گوني جامعمزده مشھور بر واعظ كمال حرارتلھ اھالي یھ بر  نچگـــ 

واعظ مشھور في جامعنا یوم الجمعة الماضي قال {: طاقم گوزل شْیلر سویلمش

  .}وبحماس كبیر أشیاء جمیلة للناس

یكون ) الذي یكون بخیال(البخیل {: ذلیل اولور )ھر آن(م ھرد بخیل اوالنـــ 

  ).حكمة شعبیة. (}دائما ذلیال
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لشيء ماض ) الذي یبقى(األثر الباقي {: عالمتى قاالنـــ گچمش بر شیئڭ 

  . })قدیم(

الولد الذي ال {:  Medreseye gitmeyen çocukچوجق گیتمین مدرسھ یھـــ 

  .}یذھب إلى المدرسة

الرجل الذي ال ینام في {:  Gecede uyumayan adamآدم اویومیانگیجھ ده ـــ 

  .}اللیل

ال الماء الذي { Akmayan su yosun tutarصو یوصون طوتار   آقمیان ــــ

  ).مثل شعبي( }الطحالب یشد) الراكد(یجري 

:  Bir kere biçmeyen çiftçi yine ekerجفتجي ینھ اكر بچمینبر كره ـــ 

  }الذي لم یحصد مرة یزرع مرة ثانیة) المزارع(الفالح {

 İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz; Allahــــ 

korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda, nöbet 

tutarak geçiren göz. :}بكت(بكي عین ت: نان ال تمسھما نار جھنمتوجد عی (

معنى الحدیث . / اللیل تحرس في سبیل هللا) تمضي(ت من خوف هللا، وعین أمض

عین بكت من خشیة هللا، وعین باتت : عینان ال تسمھما النار": الشریف

  ).1/12/حديث 16000). (رواه الترمذي( }"تحرس في سبیل هللا

 Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse komşularına eziyet etmesinـــ

rahatsızlıkvermesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, 

misafirine ikramda bulunsun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden 

kimse, ya hayır söylesin veya sussun :} الشخص الذي یؤمن با� واآلخرة

ووالشخص الذي . الذي یؤمن با� واآلخرة فلیكرم ضیفھوالشخص .  یؤذ جارهفال

َمْن َكاَن : "معنى الحدیث الشریف. / یؤمن با� واآلخرة فلیقل خیرا أو لیسكت

ُيْؤِمُن بِاللَِّه َواْلیَْوِم اْآلِخِر َفَال ُيْؤِذ َجاَرُه َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َواْلَیْوِم اْآلِخِر 

 }"ُه َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن بِاللَِّه َواْلیَْوِم اْآلِخِر َفْلَیُقْل َخْیراً أَْو لِیَْصُمتْ َفْلُیْكِرْم َضْیفَ 
 ).1/30/حدیث 16000). (البخارى ومسلم راوه(

والمشتقة  ،الصفة االسمیة الدالة على الوظائف والمھنُتشرح  ـــ) 368( 

 :، بواسطة اسم الفاعل) ci, cı, cu, cüجى(بواسطة الالحقة 

  }ائل الكذبق: الكذاب{:   yalancı: yalan söyleyen :سویلینیاالن  : یاالنجىـــ 
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 Değirmen: Değirmeni idare eden آدم ایدند�رمني اداره : رمنجى�دـــ 

adam :}لرجل الذي یدیر المطحنةا: الطحانا{.  

: یدلعنا{:  Inatçı: Muhalefette ısrar eden مخالفاتده اصرار ایدن: انادجىـــ 

  .}العناد على صرّ لذي یُ 

  .}الذي یشتغل بالصید :الصیاد{:   avcı: Av eden آو ایدن :آوجىـــ 

لذي یصطاد ا: الحواتا{:  Balıkçı: balık tutanبالیق طوتان: بالیقجىـــ 

  .}السمك

 Ekmekçi: Ekmek yapan صاتانو یاپان) اتمك(اكمك : اتمكجى/ اكمكجى ـــ 

ve satan   :}الخباز/  لذي یصنع ویبیع الخبزا: الخبازا{.  

/  ائع اللبن والحلیبب: اللبان{:   Sütçü: Süt satan  صاتانسوت : سوتجىـــ 

  .}اللبان

: لكناسا{:   Süpürgeci: Süpürge yapan یاپانسوپورگھ : ھ جىگورپسوـــ 

  .}الكناس/  لذي یصنع المكنساتا

: آدم یدیرانو صاتانلره ، دكاننھ مراجعت ایدنپیشرانشیْشده  :كبابجىـــ 

الرجل الذي یطبخ اللحم في المطارق ویبیعھ لألشخاص الذین یأتون  :الشواي{

  .})یقدمھ لھم لیأكلوه(إلى دكانھ ویطعمھم بھ 

/ لحفار ا{: یاپان، حك ونقش آچان) چوقور(، ُچقورحفر ایدن :قازیجيـــ 

 .}نقش، الذي یفتح الحفر، الذي یقوم بالحك والحفرلذي یا: النقاش

)  lı, li, lu, lüلى، لو(ـــ ُتشرح الصفة االسمیة المشتقة بواسطة الالحقة ) 369(

، وتشرخ الصفة ) an, enان: (في بعض الحاالت بواسطة صفة االسم الفاعل

في بعض الحاالت )  sız, siz, suz, süzسز(المضادة لھا والمشتقة بواسة الالحقة 

ویستخدم في . ) mayan, meyenمیان( :فة اسم الفاعل المنفيیضا بواسطة صأ

  :) etmekایتمك(و)  olmakاولمق( :مختلفة ومنھا لافعأذلك 

 Zararlı: zararı dokunan / zararضرر ایدن/ نان ضررى طوقُ  :ضررلىـــ 

eden : }الذي َیُضر/  لذي یسبب الضررھو ا: لمضرا{.  

 Zararsız: zararı dokunmayanاولمیان رمض/ ضررى طوقنمیان  :ضررسزـــ 

/ zarar etmeyen  :}الذي ال یضر/ الذي ال یحدث الضرر ھو  :غیر المضر{.  

  }الذي لھ معنى، المفھوم{:   Manalı: manası olanمعناسى اوالن :معنالىـــ 
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  .}حالوةلھ  /ذة ل لھ /الذي لھ طعم{:  Tatlı: tadıطادى االن: طاتلىـــ 

لیس لھ  / الذي لیس لھ طعم{:  Tadsız: tadı olmayanطادى اولمیان: طاتسزـــ 

  .}حالوة لیس لھ/  لذة

 :Terbiyeliتربیھ وادبى یرنده اوالن/  اوالنوادبى تربیھ سى : تربیھ لىـــ 

terbiye ve edebi olan / terbiye ve edebi yerinde olan  :}الذي لھ تربیة  /

  }الذي تلقى أدبا وتربیة

 :Terbiyesizتربیھ وادبى یرنده اولمیان/  یاناولم وادبى تربیھ سى: تربیھ سزـــ 

terbiye ve edebi olmayan / terbiye ve edebi yerinde olmayan  :} الذي

  .}الذي لم یتلق أدبا وتربیة/  تربیةأدب ولیس لھ 

 .}فصیح/ الذي لھ لسان {:  Dilli: dili olanدیلى اوالن: دیللى ــــ

   .}أبكم /الذي لیس لھ لسان{:  Dilsiz: dili olmayan/  دیلى اولمیان : دیلسزـــ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الفصل الخامس عشر

  )ıcı  ىجی( الالحقة اتذ الفاعلاسم  صفة

  

إلى ) ıcı – ici – ucu – ücüیجى (تصاغ بإضافة الالحقة  :صیاغتھاـــ ) 370(

، وبإضفة یاء للوقایة قبل الالحقة )ساكن(ینتھي بحرف صامت الفعل الذي 

، )yıcı, yici, yucu, yücü ییجى(بحرف متحرك المذكورة بعد األفعال التي تنتھي 

. لقاعدة التجانس الصوتى كما یظھر ذلك في اللغة التركیة الحدیثة ھ وفقاً وذلك كلُّ 

وتستخدم للداللة القیام بھ،  تكرار الفعل أو االستمرار فير ھذه الصفة عن عبِّ وتُ 

  :)والصفات الشخصیة ظیفةالوحرفة واآللة وال الدال على علفاالسم أ(على 

  :أمثلة عن الصفات المشتقة من األفعال المنتھیة بحرف صامتـــ ) 371(

  االسم المشتق  الفعل

  }یھدم{: yıkmakییقمق 

  }یبیع{: satmak صاتمق

 }ینشر /یوزع {: yaymakیایمق 

  }یسیل{: akmakآقمق 

  }ینظر{:  bakmakباقمق

  }ینجز/ یعمل {: yapmakمق پیا

  }یعد{: saymakصایمق 

  }یجر{: sürmekسورمك 

 }ھربی{: kaçmakمق چقا

  }یمضي/  یمرّ {:   geçmekگچمك

 }یمنح/  یعطي{:   vermek ویرمك

  }یقتل{: öldürmek  اولدیرمك

  }ُیضحك{: güldürmek گولدرمك

  }یمسك{: tutmakطوتمق 

  }یؤلم{: üzmekاوزمك 

 }یفكر{: düşünmekدوشنمك 

  }یقلع /یفك {: sökmekسوكمك 

  }امھدّ {: yıkıcı ىییقیج

  }بائع{: satıcı  ىصاتیج

 }ناشر /موزع {: yayıcı ىیاییج

 }سائل{: akıcı ىآقیج

  }عراف /مراقب{: bakıcıى باقیج

 }بناء /منجز {: yapıcı ىیجپیا

 }عداد{: sayıcı ىصاییج

 }جرار{: sürücü ىسوریج

 }ھارب{: kaçıcı ىـیجچقا

  }عابر سبیل /مسافر{: geçiciى گچیج

 }رازق/ مانح {:  verici ىویریج

  }قاتل{:   öldürücüىاولدریج

 }مضحك{: güldürücüى گولدریج

 }محافظ{: tutucu ىطوتیج

 }مؤلم{: üzücü ىاوزیج

 }مفكر{: düşünücü ىدوشنیج

  }مقالع /مفك {: sökücü ىسوكیج
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  :أمثلة عن الصفات المشتقة من األفعال المنتھیة بحرف متحركـــ  )372(

  صفة اسم الفاعل  الفعل

  }یبحث{ : aramakأرامق

  100}تقدمی{:  ilerlemekمك ایلریلَ 

  }ستمعی{:  dinlemekدینلمك 

  }نادىی{:  ünlemekاوڭلمك 

  }راقبی{ : gözlemekگوزلمك

 }جمعی{:  toplamakطوپالمق

  }قرأی{ : okumakاوقومق

  }باحث{: arayıcı ى آراییج

 } متقدم{:  ilerleyiciایلریلھ ییجى 

   }منتبھ /مستمع { :dinleyiciدینلھ یجي 

  }مناد{ :ünleyici اوڭلییجى 

  }مراقب{:  gözleyiciییجىگوزلَ 

  }جامع{: toplayyıcı طوپالییجى

 }قاريء{: okuyucuى اوقوُیج

  :ـــ امثلة تطبیقیة) 373(

 }دواء منوم{:  Uyuducu ilaçـــ اویودیجى عالج

  .}الرزاق{: Kut verici ىـــ  قوت ویریج

  .}قاتل الحشرات{ : Haşarat öldürücüىـــ  حشرات اولدیریج

  }بائع السیوف{ :Kılıç satıcı ىـــ  قلیج صاتیج

  }مراقب المرضى{: Hasta bakıcıى ـــ  خستھ باقیج

  }شرجامعو العُ { : Öşür diricilerـــ  ُعُشر دیریجیلر

 Satıcıların seslerindenسسلرندن انسان صباح اویویھ ماز ڭصاتیجیلرـــ 

insan sabah uyuyamaz :}صوات طیع اإلنسان أن ینام صباحا بسبب أال یست

  .}الباعة

 باش یازیجىومحاسبھ جیسنھ  یازیجىخزینھ دارینھ  ڭرى اوجاغنچیڭــــ وقتیلھ ی

 لخزینھ دار االنكشاریة یازیجي) يفي الماض(كان یقال في القدیم {: ىدینیرد

  .})الكاتب العام(، ولمحاسبھم باش یازیجى )الكاتب(

 İman, yetmiş küsür derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tanــــ

başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir 

şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır. :}یمان سبعون درجةإلا 

والحیاء " عن الطریق ، وأدناھا رفع شيء مؤذٍ "كلمة ال إلھ إال هللا"أعالھا . ونّیف

اإليمان بضع وسبعون شعبة فأفضلھا : "معنى الحدیث الشریف./ من اإلیمان

                                                 
 .في التركیة الحدیثة) كذا( 100



277 

 

ال إله إال هللا، وأدناھا إماطة األذى عن الطريق، والحیاء شعبة من : قول

  ).1/10/حدیث 116000().  رواه مسلم(. }"اإليمان

 ,Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılınــــ 

Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekâtını verin, 

yöneticilerinize itaat edin. Böylelikle Rabbinizin cennetine girersiniz. :

أقیموا صلواتكم الخمس، وصوموا شھركم، واعطوا إحذروا من عصیان ربكم، و{

معنى الحدیث ./ زكاة أموالكم، وأطیعوا من یدیر شؤونكم، فستدخلون الجنة

اتقوا هللا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شھركم وأدوا زكاة : "الشریف

. }"رواه األمام الترمذي(أموالكم وأطیعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم 

 ).1/40/حدیث 16000). (رواه الترمذى(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
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  السادس عشرالفصل 

  مختلفة فعلیةصفات 

 ,anن، ان(ادة عالمة اسم الفاعل بزیوتصاغ   :صفة اسم المفعول ):أ( ــ )374(

en ( المة ویجوز في العثمانیة كتابة األلف في ع. 101على صیغة المبنى للمجھول

اسم المفعول، كما یجوز حذفھا، وإن كان البعض یثبتھا مع الفتحة  الثقیلة، 

مھ، : (عالمة النفي: بعد الفعل حالة النفي تضاففي و. ویحذفھا مع الفتحة الخفیفة

وبعدھا یاء للوقایة، ثم عالمة  ،)مـ( عادةفي العثمانیة التي تكتب  ) ma, meمـ، ما

مع جواز قلب الفتحة في  ). mayan, meyen، میانمین( :كما یأتي اسم المفعول 

عالمة النفي، كسرة أو ضمة ثقیلة أو خفیفة حسب قاعدة التجانس الصوتى، 

  ).mıyan, miyen, muyan, müyen: (لوقوع الیاء بعدھا، وذلك كما یأتى

  اسم المفعول  المبنى للمجھول  المصدر األصلى

  yazmakیازمق

 takmak طاقمق

  almakآلمق

  okumak ومقاوق

  bulmakبولمق

 söylemek سویلمك

   öldürmek اولدیرمك

  dikmek دیكمك

  yapmak یاپمق

  kırmak قیرمق

  sevmek مكسوْ 

 yazılmak یازلمق

 takılmak طاقلمق

 alınmakآلنمق 

   okunmakاوقونمق

 bulunmak بولنمق

 söylenmek سویلنمك

  öldürülmek اولدیرلمك

   dikilmekدیِكْلمك

  yapılmak یاپلمق

  kırılmak قیرلمق

   sevilmekسویلمك

  }محرر{:  yazılan یازیالن

 }معلق{: takılan طاقیالن

 }مأخوذ{:  alınanآلینان

  }مقروء{: okunanاوقونان

 }موجود{: bulunanبولنان

 }مسّمى{:  söylenenسویلنن

  }مقتول{:  öldürülenاولدیرلن

  }مثّبت، مغروس{ : dikilenدیكلن

  }غیر منجز{:yapılmayan لمیانیاپ

  }غیر مكسور{ : kırılmayaقیرلمیان

 }غیر محبوب{: sevilmeyenسویلمین

                                                 
101

  .في الجزء الثاني) 35(حول صیاغة المبنى للمجھول راجع الفصل   
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  :ـــ أمثلة تطبیقیة) 375(

  .}عةنوع من األرض المزرو{: یرڭ نوعى زرع اولنانـ ــ

اللوحات والكتابات المعلقة على {: لوحھ وكتابھ طاقیالن ـــ ابنیھ نڭ جبھھ سنھ

  .}واجھات البنایات

لنوع من ) آلباغة(یقال {: بر جنس حیوانھ آلپاغھ دینیر بولنان هدأمریقاـــ 

  .}جد في أمریكایوالحیوان 

ال تنسوا {: Okunan dersleri unutmayınızدرسلري انوتمیڭز  اوقونانـــ 

  .}قرئتالدروس التي 

ال  المقطوعالرأس { Kesilen baş yerine konmazباش یرینھ قونماز   كسیلنــ 

  ).مثل شعبي( }ھُیعاد إلى مكان

:  Verilmiş hediye geri alınmazآلنماز) گرو /گرى(رو یھدیھ گ نویرلـــ 

  .}ال تعاد/  ال تسترجع )المعطاة( تعطىالھدیة التي {

األجرة التي تؤخذ شھرا {: اجرت آلنانـــ مأموریت وخدمتھ مقابل ماه بماه 

  .}مقابل الخدمات والعمل اإلدارى) كل شھر(بشھر 

حیوان {: معروف چارپا حیوان مونس قولالنیالنوقوشى ویوك ایچون ـــ بینك 

  .}ألثقالللركوب والسباق  وال، یستخدم ألیف معروف ذو أربعة أرج

الكتاب {:  Okunmayan kitap hediye edilmezكتاب ھدیھ ایدلمز اوقونمیانـــ 

  .}قرأ ال یھدىیُ  الذي ال

 Gülistan (Gülzar) içindeدرییالن گبی گیزلمشایچنده ) گلزار(ـــ گلستان 

gezilmiş yılan gibidir :} حدیقة (ھو مثل الثعبان المختبيء في مكان الورود

  .})الورود

:  Verilmiş hediye geri alınmazآلنماز) گرى، گرو(رو یھدیھ گ ویرلمشـــ 

  .}ال تعاد/  عطاة ال تسترجعمُ الھدیة التي ال{

 Bir sıkıntılıآدمھ دوست دینلمز یانبولنمـــ بر صیقندیلى گوننده دوستنھ 

gönünde dostuna bulunmayan adma dost denilmez :}  ال یسمى صدیقا

  .}إلى جانب صدیقھ في الیوم الضیق موجوداالرجل الذي ال یكون 
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 اولھ میھ جغىایدار پ ڭممالك اولنمیانـــ حالبو كھ قوانین شرعیھ تحتنده اداره 

لحالة ھي أنھ صار من األمور الواضحة أن وا{: بولنمش اولوب واضحاتدن

لخانھ، گخط . (}قدامھاون تحت إدارة شرعیة، لن تقف على أالدول التي ال تك

12.( 

ال / ال أستطیع أن أمد كتفي للدنیا المنھارة {: دنیایھ اوموز ویره مم یقیالنـــ 

  ).197، 1باربیي، . (}استطیع أن أنقذ شیئا منھارا

باربیي، . (}ما یكتب في السماء یقرأ في األرض{: ده اوقنوریر یازیالن وكدهگـــ 

1 ،179.(  

 ر(في الحالة المثبتة وعالمتھ  :102فة المضارع االستمراريص): ب(ـــ ) 376(

r( وفي الحالة المنفیة ،)مز، مازmaz, mez .(  معنى اسم ھذه الصفة وتؤدى

  :الفاعل أیضا

  .}بركان /ذي یشتعلالجبل المشتعل ال{:  Yanar dağطاغ یانارـــ 

  .}الوجھ المبتسم{:  güler yüzـــ �ولر یوز

  .}الماء الجاري{:  akar suصو آقارـــ 

النھر الصغیر {:  Yalnız kışın akar küçük çayاىچك چكو آقارز قیشین ڭـــ یال

  ).608/سامى. (}الذي یجرى في الشتاء فقط

لمطحنة التي تشتغل ا{:  Buharla işler değirmenدڭرمن ایشلرـــ بخارلھ 

  .}بالبخار

  .}لیس مرضا ُیتحمل{:  Çekilir bir hasta değildirبر خستھ لق دگل چِكلیرـــ 

:  Kendi dilinden başka diller bilir adamآدم بیلیرـــ كندى دیلندن باشقھ دیللر 

  .}الرجل الذي یعرف لغات أخرى زیادة عن لغتھ{

الفضیلة ھي أكبر صفات {: ممدوحیدر ڭا ڭصفتلر یاقیشیرـــ فضیلت انسانھ 

  ).828/سامي. (}المدح التي تناسب اإلنسان
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المخصص لذلك، في الجزء الثاني، القاعدة ) 42(الفصل حول صیاغة المضارع االستمرارى راجع   
  ..وما بعدھا) 967(
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عقدة ُتحّل {:  Kolay çözülür bir düğümوم�بر دو ورچوزیل ــــ قوالى

   .}بسھولة

أن  بالد یمكن{: مملكھ اولنھ بیلیرا ضبط اولنوب عسكرلھ اداره وتأمین ــــ حربً 

  ).543/سامى( }بالجیشوتؤمَّن وتدار  حربسیطر علیھا بالیُ 

 Bulunmaz bir kitaptır / adamdır/ evdirدراوْ / آدمدر / بر كتابدر  بولنمازـــ 

  .})نادر( منزل غیر موجود/ رجل/ كتاب {:  

  .}جزء ال یتجزأ{:  Bölünmez parçaھچارپ بولنمزــــ 

 القناعة كنز ال{:   kanaat tükenmez hazinedirدرخزینھ  توَكْنمزـــ قناعت 

  .}یفنى

لھ طبع ال {:  Çekilmez bir hali vardırواردر) بر طبیعتى(بر حالى  چِكلمزـــ 

  .}یطاق

  }أشخاص ال یفھمون الكالم{:   söz anlamaz adamlarآدملر آڭلمزـــ سوز 

  }ئایش فھمطالب ال ی{:   Hiç anlamaz bir talebeبر طلبھ المزڭآچ ــ ھیـ

رجل ال یعرف المعاملة {:  Muamele bilmez bir adamبر آدم بیلمزــــ معاملھ 

  .})كیف یتعامل مع الناس(

  }موظف ال یفي بوعده{:   Söz tutmaz bir mamurبر مامور طوتمزـــ سوز 

اللغة  تكلمبنت ال ت{:   Türkçe konuşmaz bir kızبر قیز قونشمزـھ چـــ تركـ

  }التركیة

 .}ال یطالع /ال یقرأ معلم {:   Okumaz bir hocaبر خوجھ اوقومزـــ  

 ھجیش ال تستوعب{:  Yer gök götürmez asker عسكر وتورمزگوك گـــ یر 

  }جیش كبیر العدد /السماء األرض و

/ وجھھ  ینظر إلىرجل ال {:  Yüzüne bakılmaz adamآدم باقلمازـــ یوزینھ 

  }رجل بشع المنظر
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 ,dıkدق، دك(بواسطة الالحقة : 103صفة الماضي الشھودى ):ت( ـــ) 377( 

dik, duk, dük  (الدالة على ضمیر جمع المتكلم:  

عمل / عمل غیر مسبوق / من قبلعمل لم یحدث {  Olmadık işـــ اولمدق ایش

  .}غریب

لیس / لم یسبق حدوثھ  فعاللیس {  Olmadık iş değildirـــ اولمدق ایش د�لدر

  .}غریبافعال 

 Olmadık yerde olmadık zamanda olumsuz düşünceler zihnimiziــــ 

kaplayarak bizi gideceğimiz yoldan alıkoyabilirler. :} إن األفكار السلبیة

اتباع تغمر ذھننا في المكان والزمان غیر المسبوقین، ویمكن أن تمنعنا من 

 }ننوى السیر فیھالطریق الذي 

  }أي غریب /شيء لم یسمع{:  İşidilmedik şeyشيء ایشدلمدكـــ 

لم لم أترك مكانا {:  Aramadık bir yer bırakmadımبر یر براقمدم مدقآراـــ 

  .}أفنش فیھ

  .}غابة لم یدخلھا فأس{:  Balta girmedik ormanاورمان گیرمدكـــ بالطھ 

 ,mış, mişمش(بواسطة الالحقة : 104الماضي النقلى صفة): ث(ـ ــ ) 378(

muş, müş(ول، وتفید الزمن ، وتصاغ من الفعل المبني للمعلوم، والمجھ

  :الماضي

ھ مشروب شب{: َداِرى خمورندن معمول اْكِشیْمسى بر مشروب تخمر ایتمشـــ 

  ).313/سامى. (}معمول من خمور الذرى المخمرة) حامض قلیال(حامض 

/ سامى( .}بالبصل الكبیر الحجم مطبوخطعام {: یمك یشمشپـــ بول صوغانلھ 

318.(  

ن قاالن بعض كمرلرى ییقوب عظمتلى ـــ بن بوراده ایكن اسكى سورلرد

ارتمان انشاسنده پآنلرى آ كسیورلردى بیوك بیوك طاشلرینى ورمشگچُبحرانلر 

فإنھم كانوا یھدمون بعض  ]في مدینة الجزائر[وأنا ھناك {: قولالنیورلر ایمش

                                                 
103

) 961(المخصص لذلك في الجزء الثاني، القاعدة ) 41(حول صیاغة الماضي الشھودى راجع الفصل   
  .وما بعدھا

104
وما ) 942(المخصص لذلك في الجزء الثاني، القاعدة ) 41(حول صیاغة الماضي النقلى راجع الفصل   
  .عدھاب
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األقواس الباقیة من األسوار القدیمة، ویكسرون حجارتھا الضخمة التي مرت 

 ).74/ شركس زاده . (}كبیرة، ویستخدمونھا في بناء مساكنھمعلیھا األزمات ال

الذي تخرج برتبة مالزم {: اوالن یقمشچـــ مكتب فنون حربیھ دن مالزملكلھ 

 ).851/سامى. (}من مدرسة الفنون الحربیة

الحصول مرة ثانیة على شيء {: یرمكگچھ بر شیئى تكرار الَ  غائب اولمشـــ 

  ).321/سامى. (}ضاع/  مفقود

مكان المقصورة ھي {: دریر آیرلمشبر بیوك یردن بولنوب مقصوره ــــ 

  ).321/سامى. (}مفصول عن مكان كبیرمستخرج و

 .}الذي احترق /المنزل المحترق {  Yanmış ev او یانمشـــ 

  .}الذي طبع /الكتاب المطبوع{:  Basılmış kitapكتاب باصیلمشـــ 

  }ملح ناعم /حوقملح مس{: Ezilmiş tuzطوز  مشلْ ازِ ـــ 

الذي ُربي في {:  Gölgede beslenmiş çocukوجقچش منْ بسلَ ـــ گولگھ ده 

  }الظل

) صادر(إنھ كتاب صدر {:  Yeni çıkmış bir kitapبر كتابدر یقمشچـي ڭـــ یـ

  .}حدیثا

 Mısra gitmiş bir adam yokmuبر آدم یوقمى بوراده گیتمشـــ مصره 

burada  :}ب إلى مصرأال یوجد ھنا شخص ذھ{.  

:  Verilmiş hediye geri alınmazآلنماز) گرى، گرو(رو یھدیھ گ ویرلمشـــ 

  .}ال تعاد/  ال تسترجع عطاةمُ التي الالھدیة {

الطفل {:  Terbiye verilmemiş çocukوجقچ) ویرلممش( ویرلمھ مشـــ تربیھ 

  .}لم یتلق تربیة /عط تربیة الذي لم یُ 

 Gülistan (Gülzar) içindeییالن گبیدر مشنْ یزلَ گِ ایچنده ) گلزار(ـــ گلستان 

gizlenmiş yılan gibidir :} حدیقة (ھو مثل الثعبان المختبيء في مكان الورود

  .})الورود

 }غابة مراقبة ومحافظ علیھا{: اورمان حفظ اولنمشـــ باقیلوب 

105صفة الزمن االستقبالي): ج(ــ ــ) 379(
   ه جك،(وتصاغ بواسطة الالحقة  :

المجھول، وتفید زمن ، وتصاغ من المبني للمعلوم، و) acak, ecekه جق

                                                 
  ).987(المخصص لذلك في الجزء الثاني، القاعدة ) 43(حول صیاغة الفعل االستقبالى راجع الفصل  105
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). ـمن أجل، ل(معنى و ،معنى اسم الفاعل: ب والبعید، ولھا معنیانیرالمستقبل الق

معنى المبنى للمجھول حتى وإن كان الفعل  الثانیة ویمكن أن تؤدى في ھذه الحالة

  : في حالة المبنى للمعلوم

كتاب {: ایلك قرائت كتابى حركھ لى اولملیدر ریلھ جقاوقوتدیوجقلره چـــ 

  ).545/سامي. (}القراءة األول الذي ُیدّرس لألوالد یجب أن یكون مشكوال

القدر (كفى ی الذي قدرالال یوجد {:  Yetişecek kadar yokقدر یوق یتشھ جكـــ 

  .})الكافي

 Gelecek Cuma günü Mısr’aز �یده جگمصره  ونيگجمعھ  لھ جكگـــ 

gideceğiz   :}إلى مصر بل سنذھبقالجمعة الم یوم{.  

ھا ھي {:   İstanbul’a gidecek gemi budur بو در ميگ كیده جكـــ استانبولھ 

  .}إلى إستانبول) المتوجھة(السفینة التي ستتوجھ 

أنتظر السفینة {:  Gelecek vapur bekliyorumواپوره بكلیورم گلھ جكـــ 

  .}القادمة

:  Okula gidecek bir şakird gördümبر شاكرد گوردم گیده جكـــ مكتبھ 

  .}إلى المدرسة) یرید أن یرذھب(رأیت تلمیذا سیذھب {

 Hoşlanılmıyacak bir halde bulunmuşبر حالده بولنمش خوشالنلمیھ جقـــ 

 .}ُوجد في حالة ال تعجب{: 

  ? Yiyecek / yenecek bir şey yok mu؟ بر شي یوقمي  ینھ جك/  ییھ جكـــ 

  .}من أجل األكل /لألكل /أال یوجد شي یؤكل {

  Okuyacak / okunacak kitabım yokكتابم یوق اوقونھ جق/  ـــ اوقویھ جق

 .}من أجل القراءة / للقراءة كتاب /لیس لي كتاب ُیقرأ {

: بر شیئڭ بھاسنى قرارالشدیرمق ایچون مذاكره ایتمكآلنھ جق ـــ صاتیلوب 

یباع  /یتاجر بھ/ للتجارة  من أجل تحدید سعر شيء معین) نقاشال(التداول {

  ).235/سامى(. }ویشترى

الصفة الفعلیة التي تأتي بین المضاف إلیھ والمضاف، وھي صفة ـ ــ ) 380(

  :106آخر ھي فعل لفاعل ھو المضاف إلیھللمضاف إلیھ، وبأسلوب 

                                                 
106

  ).راجع ذلك في الجزء الثالث. (ھذه الصیغة تشبھ صیغة الصلة من الفعل االستقبالي والفعل الماضي  
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 Rüzgarın gelecek : ڭیقپا) دلكلرینى(َدلیكلریني  لھ جكگارڭ گـــ روز

deliklerini kapayın :}الفجوات التي یأتي منھا الریح واغلقأ{.  

هللا {  Yılanın ısıracak yerini Allah bilirیریني هللا بیلیر اصیره جقـــ ِیالنڭ 

  ).مثل شعبي. (}یعلم المكان الذي سیلسع منھ الثعبان

أسلوب آخر وبتأتي بعد المضاف، وھي صفة لھ، التي ــ الصفة الفعلیة  )381(

  :فھي فعل لفاعل ھو المضا

ى اولمیان �بر ارك اولھ جققوجھ سى ویا دی�ر حامیسى  )ڭاون( ــــ

:  kocası veya diğer hamisi olacak bir erkeği olmayan kadın (Onun)قادین

  ).91/سامى. (}المرأة التي لیس لھا رجل یكون زوجا لھا أو مدافعا عنھا{

تكونا صفتي اسم فاعل،  مكن للصفتین األخیرتین أنی :ـــ مالحظة) م 381(

  .ومضارع حالى، وماضي نقلي، واستقبالي

ویمكن . )مھ(فیفي، وتصاغ بواسطة الالحقة صفة المصدر التخ ):د( ــــ ) 382(

  :نى للمجھولھذه الصفة صفة الماضي النقلى المباستخدام بدال من 

كتاب {: Basma kitap / Basılmış kitap لمش كتابباصِ /  كتاب باصمھـــ 

  }مطبوع

كتاب {: Yazma kitap / Yazılmış kitap كتاب لمشیاز/  كتاب یازمھـــ 

  }مخطوط

  .}أشیاء مسروقة{: Çalma şeylerشیلر المھچـــ 

  Bu kitap basma mıdır yoksa؟مي یازمھمیدر یوخسھ  باصمھ ـــ بو كتاب

yazma mıdır? :}ھذا الكتاب مطبوع أم مخطوط{.  

جیشھا كلھ یتكون من {: آدملردن عبارت ایدي سچمھـــ اونڭ عسكرى ھپ ـ

  .}عبارة عن رجال مختارین/ الرجال المختارین 

 O zamandan kalma eski pıyanolar son zamanlara kadar ـــ

Dolmabahçe Sarayı’nın salonlarında idi :} إن أجھزة البیانو التي بقیت

ت موجودة في صالونات قصر طولمھ باھجھ حتى من ذلك العھد كان) الباقیة(

  ).29ص  /عثمان اوغلى. (}الفترة األخیرة
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، وتصاغ بواسطة الالحقة األصلي المنفیة صفة المصدر ):ذ( ـــ) 383(

  ): maksızın, meksizinمكسزن، مقسزن(

ال یستطیع {: تشخیص مرض ایده مز گورمكسزینـــ  بر حكیم، خستھ یي 

  .}ص المرض دون أن یرى المریضشخِّ ن یُ أ) أي طبیب(الطبیب 

ھو فعل {:  Kendi istemeksizin bunu yaptıبونى یاپدى ایستمكسزینـــ كندى 

  }ذلك دون أن یرید

  Bir kelime ilave etmeksizin gittiگیتدي عالوه ایتمكسزینـــ  بر َكلَِمھ 

  .}ذھب دون أن یضیف كلمة واحدة{

 Suya sabuna dokunmaksızınنیركچی طوقنمقسزینـــ  صویھ صابونھ 

geçinir  }یعیش دون أن یؤذي أحدا / یعیش دون أن یلمس ال ماء وال صابونا{. 
  ).مثل شعبي(

إلى آخر الفعل مع ) ق، ك(حرف الإضافة الصفة المشتقة ب): ر(ـــ ) 384(

 ,k, ık,ik, uk( :كما یتضح في التركیة الحدیثة  كسره أو ضمھ إذا كان ساكنا

ük:(  

  الصفة المشتقة  مصدرال

  }كسر{:  Kırmakقیرمق

  }احترق{:  yanmakیانمق

  }فسد{:  Bozmakبوزمق

    }دبرّ { :soğutmakصوغوتمق  

  }امتزج/ اختلط{ : Karışmakقارشمق

  .}خرج{:  çıkmakچیقمق

 }أخذ{ : Almakآلمق

  }سرق/ أمال/دق/ نفخ{:  Çalmakچالمق

  }ضرب/ صدم{:  çarpmakمقپارچ

  }كسورم{  Kırıkقِریق

  }محترق{:  Yanıkیانیق

  }فاسد{:  Bozukبوزوق

   }بارد{: soğukوق غصو

  }مختلط /ممزوج{ Karışık قارشیق

   }خارج/ ظاھر / بارز {:  Çıkıkچیقیق

  }متصوف /مجذوب{:  Alıkلیقآ

  }فاسد/ مائل{:  Çalıkچالیق

   }منحرف/ مقوس{:  çarpıkچارپیق

  :أمثلةـــ ) 385(

عظم / مكسور سن {: Kırık diş / kırık kemik میكك قیریق /ـــ قیریق دیش 

 .}مكسور
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 أزھار{: Karışık çiçekler / Karışık suصو قاریشق / كلر چیچـــ قاریشق 

  .}ماء مختلط/ مختلطة

/ كتابة {:  Karışık yazı / iş / kitap / saçچصا/ كتاب / ایش/ یازى  قاریشقـــ 

  }شعر غیر مرتب وغیر منظم/ كتاب/ عمل

 / Bozuk para / Bozuk adam  عسكر بوزوق/ آدم  بوزوق/ اره پ بوزوق ــــ

Bozuk asker :} جیش منھزم/ رجل فاسد / نقود مفككة{.  

/ عقلھ {: Akılı / ahlakı / ağzı bozuktur بوزقدرآغزى / اخالقى / عقلى  ـــ

  .}أخالقھ فاسدة/ فمھ 

رجع {: Çıkık ve kırık kemik yerine geldiلدى گكمیك یرینھ  قریقو یقیقچـــ 

  .}جبر/ العظم البارز والمكسور إلى مكانھ 

  .}مطرود/ من الدفتر  محذوف جندى{: اھيپالیق سچـــ دفتردن 

  .}جو بارد/ ماء {:  Soğuk su / havaھوا/ صوئوق صو / ـــ صوغوق 

  .}منحرف/ عقلھ طائش {:  Aklı çalıktırدرالیقچـــ عقلى 

عضولرى یرینھ اعاده ایدوب اصالح  یقیقچامش ى مفصلدن اوینچیقیقچـــ 

الذي یقوم بالعملیات (اح العملیاتي ى ھو الجرّ چیقیقچ{: احوتعمیر ایدن عملى جرّ 

إلى  الذي یصلح ویعید األعضاء التي خرجت وانفصلت عن المفاصل )الجراحیة

  .}مكانھا 

فرعون الیقظ أحسن من موسى {: فرعون یكدر اویانقـــ اویور موسى دن 

  ).201، 1باربیي، . (}النائم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  السابع عشرالفصل 

  اإلسمیة  الصفات

، تشتق من األسماء وتتخذ شكلھ الصفات اإلسمیة ھي صفات: تعریف): 386( 

  .كما تتخذ شكل الصفة أیضا

 ,lık, likلك، لق( الالحقةبواسطة المشتقة االسمیة الصفة  ):أ( ـــ) م 386(

luk, lük( :بشكل خاص وتصاغ من األسماء الدالة على الزمن والعدد:  

  }یومي{:  Gün / Günlükگونلك: گونـــ 

   }متعلق بالنھاري، یومي{:  Gündüz / Gündüzlükگوندوزلك: ـــ گوندوز

  }أسبوعي{:  Hafta / Haftalıkھفتھ لق: ـــ ھفتھ

  .}شھري{:  Ay / Aylıkآیلق: ـــ أى

  }سنوي{:  Sene / Senelikسنھ لك : ـــ سنھ

  .}مائوي/  كل مائة سنة{:  Yüzyıl / yüzyıllıkیوزییللق: ـــ یوزییل

  }شتوي{:  Kış / Kışlıkقیشلق: ـــ قیش

  }صیفي{:  Yaz / yazlıkیازلق: ـــ یاز

  }لیلي{:  Geçe / Geçelikگیجھ لك: ـــ گیجھ

  }عیدي، بمناسبة العید{:  Bayram / Bayramlıkبیراملق: ـــ بیرام

  .}یتعلق بالجنة /مستحق الجنة{:  Cennet / Cennetlikجنتلك: ـــ جنت

  .}أبو عشرة /عشري/مشكل من عشر {:  On / Onlukاونلق: ـــ اون

  }بو مائةأ /مشكل من مائة {:  Yüz / yüzlükیوزلك: ـــ یوز

  .}ثنائي /ذو اثنین /من اثنینمشكل {  İki / İkilikایكیلك: ـــ ایكي

  .}خماسي / ذو خمسة / من خمسة مشكل{:  Beş : Beşlikبشلك: ــ بش

 }ثمانین ذو{:  Seksen: seksenlikسكسانلك: سكسانـــ 

  : ـــ اون

  .}ھل تبیعھ بعشرة قروش{ز؟ ڭـــ بر اونلغھ  ویررمیس

لبس ألبسة تُ {:  Gündüz : Gündüzlük elbiselerگوندوزلك البسھ لر :وزگوند ـــ

  }نھارفي ال
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عمل أخروي، مخصص {:  Ahiret: Ahiretlik işآخرتلك ایش :آخرت ـــ

  .}لآلخرة

ولیس  المعدود لحقتإذا ذكر المعدود مع العدد فإن عالمة الصفة ـــ ) 387(

  :العدد

  .}ولد ذو عشر سنوات{: Onluk bir çocuk وجق چاونلق بر ـــ 

  في شیخ{:  seksenlik bir ihtiyarسكسانلك بر اختیارـــ 

غرفة  /غرفة لشخصین{:  İki kişilik bir odaبر اوده )كشیلك( ـــ ایكي كیشیلك

  .}مخصصة لشخصین

  }كتاب بسعر خمس لیرات{:  Beş liralık bir kitapـــ بش لیرالق بر كتاب

قطع في یُ طریق  / طریق ذو خمسة أیام{:  Beş günlük yolـــ بش گونلك یول

  .}یامأخمسة 

  .}ولد ذو خمس سنوات{:  Üç senelik bir çocukوچقــ اوچ سنھ لك بر چ

 – cı – ci – cuجي(بواسطة الالحقة المشتقة الصفة اإلسمیة   ):ب( ـــ )388(

cü (: الحروف القاسیة بعد  وھي)çı  çi – çu – çü .( وتضاف إلى األسماء

المشتقة منھا شبیھة والصفات . لتدل على أصحاب الحرف والوظائف والمھن

   .فاعلباسم ال

  :ـــ أمثلة عن الصفات الدالة على المھن والوظائف) 389(

  الصفة  االسم

  }مائدة الطعام{: sofra ُسفره

  }خزینة المال{: hazne خزنھ

  }تقریر{: arzuhal عرضحال

  }طالء{: boya بویا

 }دفة السفینة{: dümen ُدوَمنْ 

  }بندقیة{: tüfek تفك /تفنك

  }خدمة منزلیة{: hizmet خدمت

  }قھوة{: kahve قھوه

  }خادم{: sofracıى سفره ج

  }أمین المال{: hazneciى خزنھ ج

  }مقرر{: arzuhalcıى عرضحالج

  }صبَّاغ{: boyacıى بویاج

ھ السفینة{: dümencıى دوَمْنج   }مَوجِّ

  }مكاحلي{: tüfekçiى تفكج /ىتفنكج

  }خادم{: hizmetciى خدمتج

  }ھوةُمعد الق{: kahveciى قھوه ج
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  }بیت المال{: بیت مال

  }حلي{: kuyum قویوم

 }ألبسھ{: elbise  ألبسھ

 }صید{ :av   آو

  }رصاص{: korşun قورشون

  }عین{: göz گوز

 }سن{: diş دیش

  }حلیب ـ لبن{: süt سوت

  }خبز{: ekmek اكمك

  }طعام{: Aş آش

  }سمك{: balık بالیق

  }مدفع{: topطوپ

  }الخبز{:  Ekmekاكمك

  }حریر{:  İpekایپك

  }كتاب{:  Kitapكتاب

  }ناظر بیت المال{: ىبیتمالج

  }بائع الحلي{: kuyumcuقویومجي

 }بائع األلبسة{: elbiseci ى البسھ ج

 }صیاد{ : avcı ى آوج

  }رّصاص{: korşuncuى قورشونج

  }مراقب{: gözcüى كوزج

 }طبیب أسنان{: dişçiى دیشج

  }لّبان{: sütçüى سوتج

  }خباز{: ekmekçiى اكمكج

  }طباخ{: Aşçıى آشج

  }بائع السمك{: balıkçıى قجبالی

  }رجل مدفعیة{: topçuى طوپج

  }خباز{:  Ekmekçiى اكمكج

  }حّرار{:  İpekçiى جكایپ

 }مكتباتي{:  Kitapçıى كتابج

  :الدالة على أصحاب العاداتالصفات  أمثلة عنـــ  ) 390(

  الصفة  االسم

  }الكذب{: yalan یاالن

  }ِسباق{: Barış باریش

  }دةمساع{: yardım یاردیم

  }طریق{: yol یول

  }سعر /ثمن {: Paha پھا

  }نوم{: uyku اویقو

  }حسد{: kin كین

  }ماذا{: ne  نھ

 }رخیص{: ucuz اوجوز

  }من غیر ثمن{: beleş بلش

  }الكذاب{: yalancıى یاالنج

  }متسابق{: barışçıى باریشج

  }خدوم ـ مساعد{: yardımcıى یاردیمج

  }مسافر{: yolcuى یولج

  }بائع باثمان غالیة{: Pahacıى پھاج

  }نوام{: Uykucuى اویقوج

  }حسود{: kinciى كینج

  }أیة مھمنة{: neci ى نھ ج

 }سعر رخیصب بائع{: ucuzcuى اوجوزج

  }متطفل{: Beleşçiى بلشج
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  }دعوى{: davet دعوت

  }عمل{: iş ایش

  }ِعناد{: inat عناد

  }أجرة{:gündelik گونده لك

  }شكوى{: Şikayet شكایت

  }ةبادی/ خالء { :yaban یبان

 }مدعي{: davetçiى دعوتج

  }عامل{:   işçiى ایشج

  }عنید{: inatçıى عنادج

  }یومىعامل { :Gündelikçi ىگونده لكج

  }مشتكي{: Şikayetçiى شكایتج

  .}غریب /أجنبي{: yabancı ىیبانج

بواسطة )  cıجي(واسطة الالحقة تشرح الصفة االسمیة المشتقة بـــ ) 391( 

  ):  an, enان(لمشتقة بواسطة الالحقة اسم الفاعل اصفة 

 الذي یقول: الكذاب{:  yalancı: yalan söyleyenسویلینیاالن : ـــ یاالنجي

  .}الكذب

 Değirmenci: Değirmeni idare edenآدم ایدند�رمني اداره : ْرَمنجيـــ د�

adam  :}الرجل الذي یدیر المطحنة: الطحان{.  

: العنید{:  İnatçı: Muhalefette ısrar edenنایدمخالفاتده اصرار : ـــ عنادجي

  .}رأي المعارض أو المخالفالذي یصر على ال

  .}الذي یشتغل بالصید: الصیاد{:  Avcı: Av edenایدنآو : ـــ آوجي

  .}الذي یصطاد السمك: السماك{:  Balıkçı: balık tutanطوتانبالیق : ـــ بالیقجي

 Ekmekçi: Ekmek yapan veان وصاتانیاپ) اتمك(اكمك : )اتمكجي(ـــ اكمكجي 

satan  :}الذي یصنع ویبیع الخبز :الخباز{.  

  .}بائع اللبن والحلیب :اللبان{:  Sütçü: Süt satanسوت صاتان: : ـــ سوتجي

الذي  :الكناس{:  Süpürgeci: Süpürge yapanسوپورگھ یاپان: ـــ سوپورگھ جى

  .}یصنع المكنسات

: النقاش/ الحفار {: آچان، حك ونقش یاپان) چوقور(ورحفر ایدن، ُچق: ـــ قازیجي

  .}الذي یقوم بالحفر، الذي یفتح الحفر، الذي یقوم بالحك والنقش

: شیْشده پیشران، دكاننھ مراجعت ایدنلره صاتان ویدیران آدم: ـــ كبابجي

الرجل الذي یطبخ اللحم في المطارق ویبیعھ لألشخاص الذین یأتون : الكبابجي{

  .})یقدمھ لھم لیأكلوه(ھ ویطعمھم بھ إلى دكان
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 لجمیع حاالت) جي(تخضع الصفات اإلسمیة المشتقة بواسطة الالحقة ــ  )392(

  :یخصع لھا االسم التصریف التي

  ).اسم مجرد( .}ع الكتبئمكتباتي، با{:  Kitapçıىكتابج ـــ

  .}بائعو الكتب/  مكتباتیون{: Kitapçılarكتابجیلرـــ 

  .}حرفة المكتباتي /المكتباتیة {:  Kitapçılıkكتابجیلقـــ 

  ).مفعول فیھ( .}عند المكتباتي{  Kitapçıdaكتابجیدهـــ 

  ).مفعول إلیھ. (}إلى المكتباتي{  Kitapçıyaكتابجیھـــ 

  .}مكتباتي المدینة{: Şehrin kitapçısıى جیسكتاب شھرڭـــ 

  ).إلیھمضاف ( .}دار المكتباتي{:  Kitapçının eviىجینڭ اوـــ كتاب

 :) daş, taşداش(بواسطة الالحقة المشتقة الصفة اإلسمیة  ):ت( ـــ) 393(

  :وتدل على المرافقة والمشاركة: في الفارسیة )طاش(ھي و

  الصفة االسمیة المشتقة منھا  الكلمة

  }الطریق{:  yolیول

  }وظیفة{:  meslekمسلك

  }وطن{:  vatanوطن

  }ظھر{:  arkaآرقھ

  }دین{:  dinدین

  }بطن{:  karınقارن

  }اسم{:  adآد

  107}رفیق  /شریك في الطریق{  yoldaşیولداش

  }زمیل  /شریك في العمل{:  meslektaşمسلكداش

  }مواطن /شریك في الوطن{  vatandaşوطنداش

  }صدیق /شریك في العبء{:  arkadaşآرقھ داش

  }أخ في الدین  /شریك في الدین{:  dindaşدینداش

 karındaşقارنداش{
  }آخ  /في البطنشریك {: 108

   }شریك في اإلسم{: addaş )اداش(آدداش 

)  daş, taşداش(تخضع الصفات اإلسمیة المشتقة بواسطة الالحقة ـــ ) 394(

  :التي یخصع لھا االسمالتصریف لجمیع حاالت 

  .}رفیق{:  yoldaşـــ یولداش

  }رفقاء{:  yoldaşlarــ یولداشلر

  }فقةارمال{:  yoldaşlıkـــ یولداشلق

                                                 
107

لمناداة ومخاطبة بعضھم بعضا، ) یولداش(لما كان الجنود االنكشاریة في العھد العثماني یستخدمون لفظة   
شار إلى الجنود االنكشاریة في الوثائق والسجالت وبھا یُ ). جندي(فإن تلك اللفظة صارت تحمل آنذاك معنى 

  .الرسمیة للدولة
108

  .وھي عامیة ،)قرداش( :وصارت تنطقاللفظة  خففت: قارنداش  
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  }إلى الرفیق{:  yoldaşaــ یولداشھـ

  }عند الرفیق{:  yoldaştaـــ یولداشده

  }اسم الرفیق{ : yoldaşın ismiـــ یولداشڭ اسمي

  }رفیق محمد{:  Muhammed’in yoldaşıـــ محمدڭ یولداشي

ق من األعداد بواسطة الالحقة وتشت): الترتیبیة(الصفة العددیة  ):ث( ـــ) 395(

  :ncı, nci, ncu, ncü(109ى نج(

  }األول: واحد{:  Bir / Birinciبرنجى : رـــ ب

  }الثاني: اثنان{:  iki / ikinciایكنجي: ـــ ایكي

  .}الثالث: ثالثة{:  üç / üçüncüاوچنجي: ـــ اوچ

  .}الرابع: أربعة{:  dört / dörtüncüدوردنجي: ـــ دورت

  .}الخامس: خمسة{:  Beş / Beşinciبشنجي: ـــ بش

  .}السادس: ستة{:  altı / altıncıتنجيال: ـــ التي

  }السابع: سبعة{:  yedi / yedinciیدینجي : ـــ یدي

  }الثامن: ثمانیة{:  sekiz: sekizinciسكزنجي :ـــ سكز

  .}التاسع: تسعة{:  dokuz: dokuzuncuطقوزنجي :ـــ طقوز

  .}لعاشرا: عشرة{:  on: onuncuاوننجي : ـــ اون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 
109

  .لجزء الثانيفي ا ألعدادالمخصص ل) 26( فصلالالتفاصیل راجع  فيلزیادة   
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  الثامن عشرالفصل 

  الفارسیة اتالصف: أوال

 .ھي صفات خاصة بالتركیة العثمانیة :األصلیة الفارسیة الصفة) : أ(ـــ ) 396( 

، فیأتي أوال 110ھي القاعدة نفسھا في اإلضافة الفارسیة ھاالتي تتحكم فیالقاعدة و

الصفة التي تكون في حالة  الموصوف الذي یكون في حالة المضاف، وبعده

رفا صحیحیا، أو یاء ون الموصوف آخره مكسورا إذا كان حیكو. المضاف إلیھ

مكسورة إذا كان آخره ألفا أو واوا، وھمزة مكسورة تكتب فوق آخره إذا كان ھاء 

وتجرى ھذه القاعدة  ).ساكنة(أما الصفة فتبقى على حالھا غیر متحركة  .أو یاء

على  تجريرسیة على الكلمات الفارسیة والعربیة فقط، وال في تركیب الصفة الفا

وإذا كان الموصوف والصفة كلمتین عربیتین فیراعى فیھما . الكلمات التركیة

الموصوف  أما إذا كان التذكیر والتأنیث والتثنیة والجمع كما في اللغة العربیة،

ذكیر بار للتذكرة ألن ال اعتقى الصفة مُ كلمة فارسیة والصفة كلمة عربیة فتب

صوف وقد یكون المو. )إال في بعض الكلمات القلیلة( والتأنیث في اللغة الفارسیة

ألن الھاء ھي عالمة للفتح ولیس  اكلمة فارسیة منتھیة بھاء، فال یعتبر مؤنث

  ).138/محمد كامل. (رةذكّ تبقى الصفة مُ  ة العربیة، ولذلككما ھي في اللغ للتأنیث

  :ن الموصوف والصفة كلمتین عربیتینـــ أمثلة لما یكو) 397(

  .}العالي بابال{: عالى بابِ ـــ 

  }القرآن الكریم{: ـــ قرآِن كریم

  .}والسنة النبویة) القرآن(الكریم النص {: ـــ نصِّ كریم وسنت نبویھ

  }الصدر األعظم{: ـــ صدِر اعظم

  .}الصدارة العظمى{: ـــ صدارِت عظمى

  }الجھو العلیا{: علیا ـــ جھتِ 

  }ألدولة العلیة{: علیھ ـــ دولتِ 

نیة{: ـــ سلطنِت سنیة   }السلطنة السَّ

                                                 
110

. وھي قاعدة معقدة قلیال وتتطلب معرفة اللغة الفارسیة .إلضافةل المخصص) 3( فصلالراجع ذلك في   
  ).103ـ  96/األنسي(وحول تفاصیلھا راجع 
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  }السنة الشریفة{: شریفھ ـــ سّنتِ 

  .}األحادیث الشریفة{: شریفھ ـــ احادیثِ 

  }التواریخ المختلفة{ :ـــ تواریِخ مختلفھ

  .})الماضیة(القرون القدیمة {: ـــ قروِن قدیمھ

  .}كورةالمادة المذ{: مذكوره ءِ ـــ ماده

ءِ ـــ زاویھ
  .}الزاویة القائمة{: قائمھ 

أو  مثلھ فارسیة ـــ أمثلة لّما یكون الموصوف كلمة فارسیة والصفة) 398(

  :عربیة

  .}الیوم السعید{: مسعود ـــ روزِ 

  .}العالي) األمر(الفرمان {: فرماِن عالىـــ 

  .}األسطول السلطاني{: ھمایون ءِ طوننمھ /دوننماىِ /  طوننمايِ ـــ 

أمثلة عن تراكیب شاذة یأتي فیھا الموصوف كلمة فارسیة والصفة  ـــ) 399(

  :كلمة عربیة مؤنثة

  .}دار المدفعیة العامرة/  الطوبخانھ{: عامره ءِ ـــ طوپخانھ

  .}دار الصناعة البحریة العامرة{: عامرة ءِ ـــ ترسانھ

  .}دار التبرید/  111دار الثلج العامرة{: عامره ءِ ـــ قارخانھ

): terَتْر ( بواسطة الالحقة وتتم :الفارسیة المبالغةصفة ): ب(ـــ  )400(

، في اللغة التركیة) پك، دھا(وتؤدي معنى  ،ات الفارسیة والعربیةللصفوتضاف 

  :وھي قلیلة االستخدام .في اللغة العربیة) أكثر، وأفضل(و

جید { :/ك خوشپ/  دھا خوش=   خوش تر / خوشتر: }جید /حسن{: خوشـــ 

  }اجد

 /عال كثیرا{: ك یوكسكپ/ دھا یوكسك = باال تر/ باالتر  :}عال{: ـــ باال

  .}أعلى

  .}األعلى/ عال كثیرا {: عالى تر/ عالیتر: }عال{: ـــ عالى

  .}األفضل{: فاضلتر/ فاضل تر : }فاضل{: ـــ فاضل

                                                 
111

ھي عبارة عن مخزن یوجد تحت األرض یوضع فیھ الثلج لیبقى محافظا على حالتھ الجامدة إلى فصل   
  . والمأكوالت والمشروبات المختلفة التى تتناول في فصل الحرارة الصیف، وفیھ تحفظ األطعمة
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  }متواضع/ ذلیل/ كثیرا  ریحق{: كمتر: }حقیر{: ـــ كم

  }اكثر ارتفاعأ{: برتر: }مرتفع{: ـــ بر

وتضاف : )terinَتِرین ( بواسطة الالحقة وتتم :یلالتفضصفة  ):ت( ـــ )401(

األكثر، (في اللغة التركیة، و) اڭ(وتؤدي معنى  .ات الفارسیة والعربیةللصف

  . وھي قلیلة االستخدام. في اللغة العربیة) واألفضل

  }األحسن{ :اڭ خوش=  ـــ خوشترین

  .}أفضل العلماء{: ـــ فاضلَتِریِن علما

  )عبارة تستخدم للتعبیر عن التواضع( .}أحقر الِعباد{: ـــ كمتِریِن ِعباد

  }األكثر ارتفاعا، األعلى{: برترین: }مرتفع{: ـــ بر

َمْنْد، َوْر (ھا منوتتم بلواحق مختلفة،  :الفارسیة صفة النسبة ):ث( ـــ) 402(

ظ الفارسیة والعربیة، وتؤدى معنى وتضاف لأللفا). َداْر، ِكین، كار ، َناْك،)وارْ (

   :العربیةفي اللغة ) ذو(في اللغة التركیة، و) ، صاحبلى، لو(

  }تممغ / حزین / نذو حز{: دردلى= دردمند ـــ 

  }ذكي / ذو ذكاء{: عقللىي = ـــ خردمند

  }مفید / ذو فائدة{: فائده لى= ـــ سودمند 

  }صاحب كلمة{: سوز صاحبي = ــ سخنَور

  .}غدار / ذو نیة سیئة{: غرضكار/كیندار = َور ـــ كینھ

  }ذو روح، حي{: جانلى  = ـــ جانَور

  .}عالم / ب معرفةحصا{: ھونردر / ھنرمند / ھنرلي = ـــ ھنرَور

  .}مغموم/ حزین /ذو حزن{: دردلى / دردمند = ـــ دردناك

  .}غضبان{: غضبلى = ـــ حشمناك

  .}رطب /ذو رطوبة{: رطوبتلى = ـــ نمناك

  .}حزین/  متمغ{: كدلى / غملى = ـــ غمكین

  .}ذو خجل، خجول{: شرمند = ـــ شرمكین

  .}مغموم{: كدلى / اندھلى = ـــ اندوھكین

  }صاحب صناعة، حرفي{ : ـــ صنعتكار 

  .}محتال{): حیلھ جى( = ـــ حیلھ كار

  .}قنوع / ذو قناعة{ : ـــ قناعتكار
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  }طماع{ :ـــ طمعكار

  .}خادم{: جىخدمت =  ـــ خدمتكار

  }صاحب قانون، قانوني{: ـــ ناموسكار

  }مجرم{: نھكارگ/  ناھكارگـــ 

  .}هللا /الخالق{: ـــ افریدكار

  .}هللا /الرزاق{: ـــ پروردكار

  .}السلطان /الحاكم{: ـــ ُخَداَونِدكار

  ).حكمة شعبیة. (}الرجل الذلیل یكون طماعا{: ــ  ذلیل آدم طمعكار اولور

. }المجرم یستحق نار جھنم{: نم اودینھ مستحق اولورـــ گناھكار جھ

  ).185/سامى(

إذ اكانت  :)انھ( :الالحقة المشتقة بواسطةالفارسیة  صفةال ):ج( ـــ) 403(

 یتحولساكنة، فتضاف الالحقة المذكورة و الصفة فارسیة ومنتھیة بحرف ھاء

ولكن  ؛لى حرف متحرك بفتحإحرف ساكن  بحكم ذلك حرف الھاء المذكور من

) الھاء(فإن الحرف المذكور )أي غیر أصلي(على الفتح  إذا كان حرف الھاء یدل

، وبعد ذلك تضاف الالحقة المذكورة التي تصبح بشكل )گ(یقلب كافا فارسیة 

بعده یاء، وتصبح  فتضافألف أو واو حرف وإذا كانت الكلمة منتھیة ب ).انھگ(

 ء دالة على الكسر، فإنیة بحرف یامنتھ الكلمة كانت وإذا ).یانھ(ة بشكل الالحق

عنى مالصفة، كما تفید الالحقة معنى  ھذه وتفید  .تصبح حرفا متحركا بفتح) الیاء(

خدام في اللغة التركیة كثیرة االست وھذه الصفة. الحال الذي وقع بھ الفعل أیضا

  .العثمانیة

) صحیحةساكنة أو (الكلمات المنتھیة بحروف صامتة ة حالعن ـــ أمثلة ) 404(

  ):من غیر حروف العلة(

  .}بتواضع / بطریقة فقیرة / فقیرة /فقیر{: ـــ فقیرانھ

  .}متواضع/  لي منزل فقیر{: م واروِ ـــ فقیرانھ بر اَ 

: قسم اعظمنى خیراتھ صرف ایدیور نڭیاشامغى اختیار ایدوب واردات فقیرانھـــ 

في األعمال  دخولھماختار العیش في حالة فقیرة وأن ینفق القسم األكبر من {

  ).1001/سامي. (}الخیریة

  .}بدأت أكتب كتابا متواضعا{: بر كتاب یازمغھ باشالدم عاجزانھـــ 



299 

 

  .}كالم حكیم{: سوزلر حكیمانھـــ 

  .}بأسلوب األمر /بأسلوب یتضمن األمر{: بر طرزلھآمرانھ ـــ 

  .}وب األمرھذا الرجل یتكلم دائما بأسا{: لقردى سویلر آمرانھـــ بو آدم دائما 

  .}یفكر بطریقة ذكیة{: دوشنیور عاقالنھـــ 

  .}بطریقة العلماء{: بر طورلھ عالمانھـــ 

  .}بطریقة ذكیة /بطریقة رأى آصف / الرأي اآلصفى{: آصفانھ ىـــ رأ

  .}السیر بحال الرجل الشجاع{: یورومك رانھبھادِ ـــ 

  .}شي الشجعانم لھ{: واردر) ومھ سىیورُ (ي شُ ویُ ورُ بر یُ  بھادرانھـــ 

  .}بعنایة / استقبل الضیوف بلطف{: قارشیالدى عنایتكارانھمسافرلرى ـــ 

  :ةـــ أمثلة عن الكلمات المنتھیة بحرف الھاء الساكن) 405(

  .}بطریقة سلطانیة /سلطاني{: شاھانھ: }سلطان{: ـــ شاهْ 

  .}بطریقة العساكر السلطانیة /العساكر السلطانیة{: ـــ عساكر شاھانھ 

  .}القصر السلطاني{: ــ سراى شاھانھـ

  .}أمر سلطاني{: رمان شاھانھفـــ 

  .}قصر سلطاني{: ـــ شاھانھ بر قصر

  :أمثلة عن الكلمات المنتھیة بھاء دالة على الفتحـــ ) 406(

  .}بیدعالبطریقة  /عبودى {: گانھدَ بن: }خادم /عبد{: ـــ بنده

  :ـــ أمثلة عن الكلمات المنتھیة بألف) 407(

  .}بصورة فقیرة /نسبة إلى الفقیر{: كدایانھ: }متسول/  فقیر{: ـــ كدا

  112.}بطریقة أمیریة /أمیري {: میرزایانھ: }أمیر{: ـــ میرزا

  :ـــ أمثلة عن الكلمات المنتھیة بحرف واو) 408(

  .}بطریقة نسائیة / نسوي{: بانویانھ: }یدةس{: ـــ بانو

                                                 
112

، بمعنى )امیرزاده(لقب تشریفي كان یستعمل في إیران عند العائلة التیموریة، وھو اختصار للقب : میرزا  
 وبالنسبة إلى أصحاب. حسن میرزا: كأن یقال: ویأتي بالنسبة إلى أبناء السلطان، بعد االسم). ابن األمیر(

میرزا محمد ، ویضاف : كأن یقال) السید فالن(فیأتي قبل االسم، بمعنى  ،العلماءمعھم و /الوظائف في الدولة
، ؛ سامي2053ردھاوس، قاموس . (میرزا محسن خان: ، كأن یقال)خان(إلیھ بالنسبة إلى السلطان لقب 

  ).1066ـ  2/1065؛ بیانشي، 1441قاموس، 
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  :بحرف یاءـــ أمثلة عن الكلمات المنتھیة ) 409(

  }بطریقة فروسیة /فروسي{: سواریانھ : }فارس{ :ـــ سوارى

  :مائر الشخصیةتصرف ھذه الصفة مع الض: ـ مالحظةـــ) 410(

: واصل اولدى عاجزانھ مھارسال بیوریالن تحریرات ید  عاجزانھ مھطرف ـــ 

. }وصلت إلى یدى المتواضعة الرسائل إلتي أُرسلت إلى طرفي المتواضع{

  ).920/سامي(

  .}تقریرى المتواضع /عریضتى المتواضعة {: حقیرانھ م ءِ ـــ عریضھ

  .}الوزراءمعالى إلى {: ھ لرینھآصفان ءِ ـــ حضور عالى

  ): بى(المنفیة بواسطة األداة  الفارسیة صفةال ):د( ـــ) 411(

. ولیس بعده مثل باقي األدوات المراد نفیھ وھي خاصة باألسماء، وتأتي قبل اإلسم

  :في العربیة) من غیر، من دونعدیم، بال، (في التركیة، و) زسِ (معنى  وتفید

  .}بال شك /بال اشتباه{: اشتباه سز/ ـــ بى اشتباه 

  .}غیر وفي /بال وفاء{: ـــ بى وفا

/ وحید /  من غیر صاحب /مرافقمن غیر {: كیمسھ سز/ بیكس /  ــ بى كس

  }من غیر راع/ یتیم 

  }بصورة منفردة{: ــ بیَكسانھ

  .}غیر مؤدب / بال أدب / دباأل عدیم{: ادبسز / ـــ بي ادب

  .}الجلوس بصورة غیر مؤدبة{: ادبسزلكلھ اوتورمق/ ادبسزجھ / ـــ بي ادبانھ 

  .}الذي ال یؤتمن / بال أمان {: امانسز/  ـــ بي امان

  .}بال شك{:  شبھھ سز/ ـــ بي كمان 

   .}أصل وال أساس بال{ :اساس واصلى أولمیان / ـــ بى أصل واساس

  .}بال نصیب{: نصیبسز/  نوا  بى= ـــ بى بھرة 

  .}بال ملجأ{: ملجأسز/  ـــ بى وایھ

  ):نا(المنفیة بواسطة األداة  الفارسیة الصفة ):ذ( ـــ) 412(

ولیس  أو االسم المراد نفیھ، وتأتي قبل الصفة واألسماء وھي خاصة بالصفات 

من غیر، عدیم، بال، (في التركیة، و) سز(ى وتفید معن. مثل باقي األدوات بعدھا

  :في العربیة) من دون

  }نسانیةإمن غیر {: مْرد ـــ نا
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  .}مخالف /غیر مطابق /غیر مناسب{: ساز ناـــ 

  .}مخالف /غیر موافق{: سازكار ـــ نا

  .}صبر غیرمن {: قلھلصبرسز= شكیب  ـــ نا

  .}متواضع{: عاجزانھ /حقیرانھ / چیزانھ  ناـــ 

  .}جاھل /منكر /جاحد / كافر  /غیر عارف{: ناسنا شـــ 

لم یسبق / غیر مسبوق {: امثالسز/  طویلمھ مش / ایشیدلمھ مش  =ـــ نا ِشنیده 

  .}حدوثھ

  }ناقص / غیر كامل{: تمام ـــ نا

  .}أجنبيغیر  / َمحرمغیر {: محرمیت ـــ نا

  .}لیس لھ أصل /صلأمن غیر  /من غیر جنس{: جنس ـــ نا

  .}غیر محدود{: حدسز/ محدود  ـــ نا

  .}غیر مرغوب فیھ{: بمرغو ـــ نا

  .}غیر مطبوع{: مطبوع ـــ نا

  .}كثیر من آثاره غیر مطبوعة{: طبوعدرـــ بر خیلى آثارى نا م

  .}غیر مالئم{: اویغونسز/ مالئم  ـــ نا

شكل الصفة ) نا(تتخذ الصفة الفارسیة المنفیة بواسطة : ـــ مالحظة) 413(

وتأتي قبل الموصوف، كما تأخذ شكل الصفة الفارسیة وتأتي بعد  التركیة

  :الموصوف في صورة مضاف إلیھ

  .}منزل غیر كامل{: تمام بر خانھـــ نا

لم یسبق  /من غیر نظیر) ألماسة(وحدة من األلماس {: یده بر الماسنادـــ 

  .}رؤیتھا

اوالن فخِر انبیا  ــــ وصالة نامعدوْد وسالِم غیِر محدوْد صاحِب مقاِم محمودْ 

م غیر محدود على حضرة وصالة غیر معدودة وسال{: وسنِد اصفیا حضرتلرینھ

. })محمد صلى هللا علیھ وسلم( فخر األنبیاء وسند األصفیاء

  ).295/قواعد/ردھاوس(

غیر قابل لألعتراض حكم {: حكم كسدرمھ/  حكم ــ نا قابل اعتراض وتغییر

  }قطعى/ والتغییر

  .}غیر قابل للتربیة/ غیر قابل لإلصالح {: نا قابل تربیھ/ یر ـــ نا قابل تعم
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  .}غریبة / حكایة لم یسبق سماعھا{: ناشنیده ءِ ـــ حكایھ

  .}ھدیتي المتواضعة{: ناچیزانھ م ءِ ـــ ھدیھ

  .}كافر بالنعمة{: ـــ نعمت ناشناس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  التاسع عشرالفصل 

  اللغة التركیة في األلقاب

تشكل األلقاب جزء من المنظومة األدبیة والثقافیة  :ـــ أنواع األلقاب) 414(

وكان العثمانیون یعتنون بھا عنایة كبیرة، في حیاتھم . واإلداریة للمجتمع

. االجتماعیة، وفي نظامھم السیاسى أیضا كما تعبر عن ذلك كتاباتھم المختلفة

متعددة یصعب شرحھا ھنا، ویتحكم فیھا من جھة قواعد ھا یخضع لواستخدام

بالنسبة إلى االسم، قبلھ أو بعده، ثم مفھوم اللقب، وأخیرا ترتیبھ ضمن  موقع اللقب

وفیما یلى شرح . األلقاب المتعددة التي تمنح في أحایین كثیرة للشخص الواحد

   :113تعّبر عنھ مختصر للنظام الذي ترد بھ تلك األلقاب والمدلول الذي

 إداریة: تشریفیةوھي ألقاب ( :ي بعد االسمألقاب تأت :النوع األولـــ  )415(

  :)واجتماعیة ودینیة وعسكریة

  .افندمز ـــ حضرت محمد صلى هللا علیھ وسلم

 1818ـ  1815/ ھـ  1233ـ  1230: صدر أعظم{ :پاشامحمد أمین رؤوف ـــ 

  .}م

  .}م 1605ـ  1604/ ھـ  1013: ردفترداباش { :أفنديـــ حافظ محمود 

  }م 1585/ ھـ  993: باش دفتردار{ :بكـــ خسرْو 

  .}م 1567ـ  1561/ ھـ  974ـ  969: باش دفتردار{ لبيچـــ مراد 

  .}م 1555ـ  1553/ ھـ  963ـ  960: باش دفتردار{ :لبيچبك ـــ لطفي 

  .}م 1597ـ  1596/ ھـ  1005: باش دفتردار{ :اووش أفنديچـ علي 

  ).بنات السالطینمن ( .انم سلطانخعائشھ ـ ـ

  .}السلطان والدة{ :سلطانوالده  ـــ

  .}العرب دھو جحا عن{ :خواجھـــ نصر الدین 
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  .شاء هللا، وسیكون مفصال بصورة أكبرسنخصص بحثا لھذا الموضوع إن   
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  ).م 1554ـ  1465: (رئیســـ پیري 

  ).م 1805ـ  1798: (دایيـــ مصطفى 

  .آغاـــ مصطفى 

  ).م 1861ـ  1839(: خان حصرتلرىعبد المجید ـــ سلطان 

حضرات سیدنا السلطان عبد {: حضرتلري أفندیمزعبد الحمید ـــ سلطان 

  }الحمید

  :ألقاب تأتي قبل االسم :النوع الثاني ــــ )416( 

  :والمعنویة ألقاب دالة على الصفات الجسدیةـ ــ أ

صدر ( }یوسف ضیاء الدین باشا األعور{ :پاشایوسف ضیاء الدین  ورگـــ 

  .)م 1811ـ  1809/ ھـ  1226ـ  1223: أعظم

/ ھـ  990ـ  989: باش دفتردار( }مرعواض باشا األس{: عواض پاشا قرهـــ 

  .)م 1582ـ  1581

/ ھـ  1133ـ  1130: قبطان درسا( }سلیمان باشا الكبیر{ :سلیمان پاشا قوجھـــ 

  .)م 1721ـ  1718

ـ  1049(قبطان دریا ( }المجنون /حسین باشا المختل {: اشاحسین پ دليـــ 

  .)م 1640/ ھـ  1050

/ ھـ  1054ـ  1052: قبطان دریا( }بیالھ باشا الطویل{: بیالھ پاشا اوزونـــ 

  .)م 1644ـ  1642

  .)م 1632/ ھـ  1041: وزیر أعظم( }رجب باشا األعرج{رجب پاشا  طوپالـــ 

/ ھـ  1098ـ  1097صدر أعظم ( }سلیمان باشا األشقر{: سلیمان پاشا صاريـــ 

  .})م 1687ـ  1685

 932ـ  908االسالم  شیخ/  علي أفندى صاحب القفة{: ي افندىعل 114ْنبیلّلىزَ ـــ 

  .}م 1525ــ  1503/ ھـ 
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  .ھو الشخص الذي یحمل القفاف بیده أو على ظھره: زنبیللى  
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  .}التریاق بائع / حسن باشا التریاقى{: حسن پاشا ریاكىت ــــ

   :لقاب دالة على الوظائفـ أـــ ب 

  }حضرات السلطان سلیم{: سلیم حضرتلري سلطانـــ 

صدر ( }ب العالمصاح /اشا العلمدار مصطفى ب{: اشامصطفى پ علمدارـــ 

  .)م 1808/ ھـ  1223: أعظم

ـ  1124: قبطان دریا{( }الكاتب /إبراھیم باشا المعلم { :إبراھیم پاشا خوجھـــ 

  .}م 1713/ ھـ  1125

 }صاحب السالح /السالحدار  سید محمد باشا{: سید محمد پاشا سالحدارـــ 
  .)م 1737ـ  1736/ ھـ  1150ـ  1148: صدر أعظم(

: قبطان دریا( }يالبستان/ البوستانجي عفر باشا ج{ :جعفر پاشا بوستانجيـــ 

  .)م 1634ـ  1632/ ھـ  1044ـ  1041

 1606/ ھـ  1015: صدر أعظم( }محمد باشا الدرویش{ :محمد پاشا درویشـــ 

  .)م

صدر ( }صاحب الختم/  إسماعیل باشا النشانجي{ :سماعیل پاشاا نشانجيـــ 

  .)م 1688/ ھـ  1099: أعظم

: شیخ اإلسالم( }العالم/  شمس الدین فناري المال{ :شمس الدین فناريُمال ـــ 

  .)م 1431ـ  1424/ ھـ  834ـ  828

  .}مھندسال /المعمار  سنان{ :سنان معمارـــ 

  :تكریمیةألقاب  ــــ ت

  ).م 1774ـ  1770/ ھـ  1187ـ  1184: قبطان دریا( :حسن پاشا غازيــ 

 السلطانمصطفى خان ابن  السلطان الغازيسلیم خان ابن  سلطان الغازيالـــ 

  .أحمد خان

  .)م 1808ـ  1807/ ھـ  1223ـ  1222: صدر أعظم( :مصطفى باشا لبيچـــ 

  ).م 1853ـ  1852/ ھـ  1269ـ  1268: وزیر أعظم( :محمد علي پاشا دامادـــ 
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  ).م 1733ـ  1732/ ھـ  1145ـ  1144: قیطان دریا( :أبو بكر پاشا حاجيـــ 

وتكتب في العادة في الرسائل الموجھة ألصحاب  :ـــ ألقاب خطابیة إداریة ث

  :السلطة

  .عبد المجید حضرتلري مھابتلو شوكتلو سلطانـــ 

  .محمد پاشا عزتلوـــ 

  .حسن پاشا دولتوـــ 

  .عزت پاشا رفعتلوــــ 

  :والعرقي ألقاب دالة على االنتماء الجغرافيـ ـــ ج

عثمان باشا زاده إبراھیم باشا {: اشاعثمان پاشا زاده إبراھیم پ اغریبوزلوــ ـ

  .)م 1770ـ  1768/ھـ  1183ـ  1182: قبطان دریا. (}األغریبوزي

ـ  1176: قبطان دریا( .}سلیمان باشا القراباغي{: سلیمان پاشا قره باغليـــ 

  .)م 1763/ ھـ  1177

ھـ  1066ـ  1065: صدر أعظم( .}ا األرمنيسلیمان باش{: سلیمان پاشا ارمنيـــ 

  .)م 1656ـ  1655/ 

ھـ  1148: صدر أعظم( .}إسماعیل باشا الجیورجي{: سماعیل پاشاإ كورجي ـــ

  .)م 1735/ 

ھـ  1141ـ  1131: باش دفتردار( .}إبراھیم أفندي التركي{ إبراھیم أفندي تركـــ 

  .)م 1728ـ  1719/ 

، وال مفھومھا بالنسبة إلى االسم ب ال یتغیر موقعھاألقا :ـــ النوع الثالث) 417(

، وھي بعكس النوع فھي تأتي دائما قبل اإلسم أو بعده، ومفھومھا ثابت ال یتغیر

   :الرابع الذي سیأتي اإلشارة إلیھ

  .باشاـــ مصطفى 

  أفنديإبراھیم  تركـــ 

  .پاشاسلیمان  قره باغليـــ 
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 :مفھومھافیتغیر بالنسبة إلى االسم موقعھا ألقاب یتغیر  :النوع الرابع ـــ) 418(

تأتي قبلھ فھي ألقاب  عندما تأتي بعد االسم فھي ألقاب تشریفیة، وعندماف

  :وصفات وظیفیة

  .)عبد الحمید الثاني ابنة السلطان( سلطانـــ عائشھ 

  .}م 1861ـ  1839/ ھـ  1277ـ  1255: حكم بین سنتي{ عبد المجید سلطان ـــ

  .}م 1713/ ھـ  1125ـ  1124: قبطان دریا{یم پاشا إبراھ خوجھـــ 

  .خوجھـــ عبد هللا 

  .سلطان محمدچلبي ـــ 

  .}م 1808ـ  1807/ ھـ  1223ـ  1222: صدر أعظم{: مصطفى باشا چلبي

  ).م 1496ــ  1595/ ھـ  901ــ  900: شیخ اإلسالم{: عالء الدین عربىچلبى ـــ 

 1539ــ  1534/ ھـ 945ــ  940: اإلسالم شیخ {: افندى چلبى ـــ سعد هللا سعدى

  }م

/ ھـ  1024ــ  1017: شیخ اإلسالم{: افندى چلبىــــ خوجھ سعد الدین زاده محمد 

  .}م 1615ــ  1608

  ).م 17/ ھـ  11ق : الرحالة العثمانیى المعروف{: چلبىـــ اولیا 

  ).م 1657ـ ـ 1609/ ھـ 1068ـ  1010: العالم العثماني المعروف{: چلبيـــ كاتب 

  .}م 1567ـ  1561/ ھـ  974ـ  969: باش دفتردار{ :لبيچـــ مراد 

  .}م 1561/ ھـ  969ــ  968: باش دفتردار{: چلبىـــ بابا نقاش زاده درویش 

  .}م 1555ـ  1553/ ھـ  963ـ  960: باش دفتردار{: لبيچ ـــ لطفي بك

وال یتغیر  لى االسمبالنسبة إ موقعھاألقاب یتغیر  :النوع الخامس ـــ) 419(

   :مفھومھا

  .حضرتلرىـــ حق تعالى 

  ).صلى هللا علیھ وسلم( حضرتلريـــ فخِر انبیا وسنِد اصفیا 

  .حضرتلريـــ حسین افندمز 

  .حضرتلري ـــ سلطان سلیمان خان
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  حضرتلري ـــ سعادتلو سلطانم

  .حضرتلرىـــ على پاشا ادام هللا اجاللھ 

  .حضرتلرىمحمد پاشا ـــ 

  .محمد صلى هللا علیھ وسلم افندمز حضرتـــ 

  عیسى حضرتـــ 

  فاروق حضرتـــ  

  .شھریاري حضرتـــ 

  .پادشاھىحضرت ـــ 

لھا تصنیف خاص بحسب  : تكریمیةألقاب تشریفیة و :النوع السادس ـــ) 420(

 بأفراد أسرتھ، ألقاب خاصة بالسلطان، وأخرى: الفئات التي ینتمى إلیھا الملقبون

، سادسة باإلداریینبالعسكریین، و كان الدولة، ورابعة بالعلماء، وخامسةأربوثالثة 

فئات مشتركة بین  عاشرة، بالرجال، وثامنة بالنساء، وتاسعةبالعامة، و سابعةو

  .وھي تدل على التنظیم المحكم للوسط السیاسي واالجتماعي في الدولة .مختلفة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  العشرونالفصل 

  في األسماء والصفات التصغیر
 İsimlerle sıfatlarda küçültme  

على  :) cık, cik, cuk, cükك، ججق(: الالحقة بواسطةالتصغیر  :)أ( ــ )421( 

بعد  )çچ (في الالحقة المذكورة إلى جیم فارسیة ) cج  (أن یتحول حرف الجیم 

لتجانس الصوتى كما یتضح في التركیة ، مع الخضوع لقاعدة االحروف  القاسیة

   :وتستخدم ھذه الالحقة مع األسماء كما ُتستخدم مع الصفات .ةالحدیث

التي تتبع  )cık, cukجق(األسماء بواسطة الالحق تصغیر ـــ أمثلة عن ) 422(

  :الحركات الثقیلة

  معناه  تصغیره  االسم

   odaاوده

   adamآدم

   Fatımaفاطمھ

   kitapكتاب

   dolapدوالب

   oğlanاوغالن

  ağa آغا

   hocaخوجھ

   Hatunخاتون

   bulutبولوت

  kutu قوطى

    vapurواپور

   odacıkاوده جق

  adamcıkآدمجق 

    Fatımacıkفاطمھ جق

  kitapçıkكتابجق 

    dolapçıkدوالبجق

   Oğlancıkاوغالنجق

   ağacıkآغاجق

   hocacıkخوجھ جق

   Hatuncukخاتونُجق

   bulutçuk بولوتجق

   kutucukقوطیجق

   vapurcukواپورجق

  ُغریفة / غرفة صغیرة

  ُرجیل /رجل صغیر

  فُطیِّمة /  فاطمة الصغیرة

  ُكتیب/ كتاب صغیر 

  ُخزیِّنة /خزانة صغیرة 

  ُولّید /ولد صغیر

  أغا صغیر

  معلم صغیر

  قلیلة االعتبار /سیدة صغیرة 

  ُسحیبة /سحابة صغیرة

  ُعلیِّبة /علبھ صغیرة

  .}فیِّنةسُ   /سفینة بخاریة صغیرة 

التي تتبع )  cik, cükجك(ـــ أمثلة عن تصغیر األسماء بواسطة الالحق ) 423(

  :الحركات الخفیفة
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  معناه  تصغیره  االسم

  evاو

   dereدره

   kediكدى

   elال

   bahçaباغجھ

   ütüاوتو

   gözگوز

   yüzیوز

   evcikاوجك

    derecikدره جك

   kedicikكدیجك

   elcikالجك

   bahçecikباغچھ جك

    ütücükوتوجكا

   gözcükگوزجك

   yüzcükیوزجك

  منزل صغیر

  ُنھیِّر /نھر صغیر 

  قطیط /قط صغیر

  ید صغیرة

  ُحدیِّقة / حدیقة صغیرة

  مكواة صغیرة

  ُعوینة / عین صغیرة

  ُوجیھ /وجھ صغیر

  :تطبیقیة ـــ أمثلة) 424(

:  Bak, bu kedicik soğuktan ölmüştürصوئوقدن اولمشدر كدیجكـــــ باق بو 

  .}أنظر، لقد مات ھذا القطیط من البرد{

:    ?Bu vapurcuk İstanbul’a gider miیدر مى؟گاستانبولھ  واپورجقــــ بو 

  .}ھل تذھب ھذه السفینة البخاریة إلى إستانبول{

ھذا الولد {:  Bu oğlancık kimin oğludurكیمڭ اوغلیدر اوغالنجق ـــ بو

  .}ھو ابن من) الولید(الصغیر 

  }القُطیطمن ضرب ھذا  {:  Bu kediciği kim vurduكیم اُوْردي كدیج�ى بوـــ 

:  Bu oğlancık şu adamcığın oğludur اوغلیدر آدمجغڭشو  اوغالنجق بو ـــ

جیل ھذا الولّید{   .}ھو ابن ھذا الرُّ

 Bu evde birواردي اوغالنجغيبر كمسنڭ بر خاتوني وایكي ده بو اوْ ـــ 

kimsenin bir hatunu ve iki oğlancığı vardı  :}في ھذا المنزل كان یوجد 

  .}رجل لھ زوجة ووولدان صغیران

التي تتبع )  cık, cukجق(ـــ أمثلة عن تصغیر الصفات بواسطة الالحق ) 425( 

  :الحركات الثقیلة
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  معناھا  تصغیرھا  الصفة

    }قصیر{:  kısaقیصھ

  }طویل{:  uzunاوزون

 }سكران{: sarhoşسرخوش

 }جریح{: yaralı یره لى

 }قاسى القلب{: yavuz یاُوز

 }صحیح{: doğru طوغرى

  }غاضب{: kızgın قیزغین

   kısacıkقیصھ جق

    uzuncukاوزونجق

 sarhoşçuk سرخوشجق

 yaralıcıkجق لییره 

 yavuzcuk یاوزجق

  doğrucuk طوغریجق

  kızgıncıkقیزغینجق 

  قُضیر / قصیر قلیال

  طویل قلیال

  سكران قلیال

  جریح قلیال

  قلیال مبطش/قلیال دیدش

  صحیح قلیال

  قلیال )خنسُ ( غاضب

التي تتبع )  cik, cükجك(ـــ أمثلة عن تصغیر الصفات بواسطة الالحق ) 426(

  :الحركات الخفیفة

  معناھا  تصغیرھا  الصفة

  }رقیق{  inceاینجھ

  }نظیف{  temizتمیز

  }صلب{  sertسرت

  }أخضر{  yeşilیشیل

  }عمیق{: derin دریڭ /درین

  }جمیل{:  güzelزلگو

  }جید{:  iyiایى

  }قبیح{: çirkin ِچركین

  }كسول{: tembel تنبل

  }مغطى{: Örtülü اورتولى

  }حاد{: keskin كسكین

    incecikاینجھ جك

    temizçik تمیزجك

  sertçik سرتجك

   yeşilcikیشیلجك

   derincikدرینجك

   güzelcikگوزلجك

   iyicikایى

   çirkincik ركینچ

   tembelcik  تنبلجك

  örtülücük اورتولیجك

   keskincikكسكینجیك

  ُرقیق /رقیق قلیال

  ُنظیف / نظیف قلیال

  صلب قلیال

  أخضر قلیال

  عمیق قلیال

  جمیال قلیال

  جید قلیال

  قبیح قلیال

 كسول قلیال

  مغطى قلیال

  حاد قلیال

لة على االسم أو الصفة بحرف قاف أو اإذا انتھت الكلمة الد: ــــ مالحظة) 427(

الحقة الدالة على التصغیر لابعده  افحذف، ثم تضف، فإن ذلك الحرف یُ كا

  :)جك / جق( المذكورة

  معناھا  تصغیرھا  االسم أو الصفة

  دجاجة صغیرة  tavucuk طاُوجق tavuk طاُوق
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  balık بالیق

  ayak آیاق

    tabak  طبق/ طباق

  sokak سوقاق

  }منخفض{ alçak اقچآلـ/ قچآلـ

  }صغیر{  ufakاوفاق

  }كلب{: köpek كوَپك

  }بقرة{ :inek ایَنك

  }مرتفع{  yüksekیوكسك

  :}كبیر{: büyük بیوك

  }صغیر{: küçük ك چكو

  }عصا{: deynek دینك

  }حار{: sıçak سیجاق

  }بارد{: soğuk صوغوق

  balıcıkبالیجق 

  ayacık آیاجق

  tabacık طباجق

   sokacık سوقاجق

  alcacık الچاجق

  ufacıkاوفاجق 

  köpecik كوَپجك

   inscikایَنجك

    yüksecikیوكَسجك

   büyücük بیوجك

    küçücükوجكچكو

  : deynecik دینجك

  sıçacık سیجاجق

  soğucuk صوغوجق

  سمكة صغیرة

  رجل صغیرة

  طبق صغیر

  شارع صغیر

  منخفض قلیال

  صغیرا قلیال

  كلب صغیر

  بقرة صغیرة

  مرتفع قلیال

  كبیر قلیال

  صغیر قلیال

  عصا صغیرة

  حار قلیال

  البارد قلی

تتشكل من تستثنى من حذف القاف والكاف الكلمات التي  :)أ( ـــ مالحظة) 428(

من دون حذف القاف أو ) جق، جك(مقطع صوتي واحد، ففیھا تضاف الالحقة 

  :الكاف

  .}تركي صغیر{:  türkçükتركجك           }تركي{:türk ـــ ترك

  .}رصغی سھم{:  okçukاوقجق              }سھم{: ok ـــ اوق

  .}أبیض قلیال{:  akçıkأقجق             }أبیض{ :ak ـــ آق

  .}شبعان قلیال{:  tokçukطوقجق         }شبعان{ :tok ـــ طوق

  :بعض الصفات شاذة عن القاعدة، منھاھناك  ):ب(مالحظة ـــ ) 429(

  .}ضیق قلیال{ daracık طاراجق:  }ضیق{:  dar ـــ طار

  .}قُلیل / قلیل قلیال{  azacıkآزاجق: }قلیل{:  az ـــ آز

  .}كثیرا قلیال{:  çoğucukچوغوجق /چوغیَجق :}كثیر{:  çokـــ چوق
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 ,cağız 115ز�َـجِ  جغاز، ز،غَ جِ ( الحقةلبواسطة االتصغیر  ):ب( ـــ) 430(

ceğiz :(  وھي مشتقة من الالحقة) ِضافة حرف الزايإمع  السابقة) كق، جِ ج 

كتابتھا  قاعدة التجانس الصوتى كما یتضح فيحسب ثقیلة أو خفیفة وتكون  ،إلیھا

وأكثر ما  .والدلع لتصغیر التصغیر إلبداء الشفقة ستخدموتُ . التركیة الحدیثةب

في  مع مالحظة أن الجیم. الدالة على اإلنسان والحیوان سماءستخدم مع األتُ 

 وتتحول إلى جیم فارسیة حتى وإن أتى قبلھا ضم، ما مكسورة،تكون دائ العثمانیة

  :مفتوجة ، أما الغین فتكونبعد الحروف القاسیة) چ(

التي تأتي بعد )  cağızجغز(الحقة لأمثلة عن التصغیر بواسطة اــــ ) 431(

  :الحركات الثقیلة

  معناه  تصغیره  االسم

  adamآدم 

   hocaخوجھ

   komşuقومشو

  kuşقوش

   hatunخاتون

     başباش

            yavruیاورى

    adamcağız)ازآدمِجغ(آدمِجَغز 

  hocacağız )خوجھ ِجغاز(خوجھ ِجَغز 

   komşucağızقومشوِجَغز

   kuşcağızقوشِجَغز

   hatuncağızخاتونِجَغز

   başcağızباشِجَغز

   yavrucağızیاوروِجَغز

  ُرجیل /رجل صغیر

  معلم صغیر

  جار صغیر

  عصفور صغیر

  قلیلة االعتبار /سیدة صغیرة

  رأس صغیر

  كتكوت صغیر /فرخ صغیر

التي تأتي بعد )  ceğizج�ز(أمثلة عن التصغیر بواسطة الالحقة ــــ ) 432(

  :الحركات الخفیفة

  معناه  تصغیره  االسم

   kediكدى

   evاوْ 

   elال

   işçiایشجى

   işایش

   kediceğizكدیِج�َز

   evceğizزگاْوِجـ

   elceğizالِج�ز

   �işçiceğizزایشجیج

   işçeğizایشِج�ز 

  قط صغیر، قُطیط

  منزل صغیر

  ید صغیرة

  عامل صغي

  عمل صغیر

                                                 
115

  .بكسر الحرف األول، وفتح الثاني، وسكون الثالثتنطق في العثمانیة   
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  :سماء اإلشارةأ ـــ تصغیر) 433(

  .}ھذا الصغیر{:  Buncağız بونجغز: ـــ ُبو

  .}ذاك الصغیر{:  şuncağızشونجغز: ـــ ُشو

  .}ذلك الصغیر{:  oncağızاونجغز: ـــ اُو

: ، وھي)صغیر(التصغیر بواسطة الصفات الدالة على معنى ): ت(ـــ ) 434(

  ): ufak، اوفاق küçükكوچك(

  .}منزل صغیر{:  küçük evـــ كوچك اوْ 

  .}دولة صغیرة{:  küçük devletـــ كوچك دولت

  .}جسر صغیر{:  ufak köprüـــ اوفاق كوپرى

  .}كتاب صغیر{:  ufak kitapـــ أوفاق كتاب

بالطریقتین األولى إن صیغة التصغیر في اللغة التركیة : مالحظة عامةـــ ) 435(

ال تستخدم إال إذا أراد المتكلم التعبیر عن عواطفھ تجاه المخاطب، من ، والثانیة

أما إذا أرید التعبیر عن التصغیر حقیقة . )مسكین، وعزیزي(، مثل محبة وشفقة

  .مثلة األخیرة أعالهكما في األ) صغیر(ر عن معنى فإنھ یستعمل الصفات التي تعب

  .}أبونا العزیز{:  babacağızـــ بابھ ِجَغز

 .}أبي العزیز{:  babacağımــ بابھ ِجَغمـ

  .}أمنا الحبیبة{:  anneceğizـــ اننھ جـِ�ز

  .}أمي الحبیبة{:  anneceğimـــ اننھ ِجـ�م

  .}العزیز/ ن قطنا المسكی{:  kediceğizـــ كدي جـ�ز

  .}العزیز/  قطنا المسكین{:   kediceğimـــ كدي جـِ�َم

جیل {  Su adamcağız gibiـــ شو آدمِجَغز كبي   .}المسكینمثل ھذا الرُّ

  .}الصغیر تعال یا كتكوتى{:  Gel yavrucağımـــ گل یاوریجغم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الواحد والعشرون الفصل

  Kişi (şahıs) zamirleri ةالضمائر الشخصی

  :وھي ،الشخصیة ستة الضمائر: ـــ تعریف) 436(

  }أنا{:     Benبنـــ 

  }أنَت، أنتِ {:     Senسن ـــ 

  }ھو، ھي{:     O اوـــ 

  }نحن{:      Bizبزـــ 

  }أنتما ،نأنت ،أنتم{:   Sizسزـــ 

  .}ھم، ھن، ھما{:   Onlar  آنلر /اونلر ـــ 

)   Bizبز(للضمیرین  ) lerلر(یمكن إضافة عالمة الجمع : مالحظةــ  )437(

  :نى المقصود بھماوال یتغیر المع ) Sizسز(و

  .}نحن{:  Bizler بزلرـــ 

  .}أ أنتما، أنتنأنتم{:   Sizlerزلرسِ ـــ 

   :ـــ أسلوب الخطاب )438(

معھ عالقة شخصیة لھ، ولھ  منزلة مساویة فيشخصا  التركي عندما یخاطب

أو خادما لدیھ، أو أقل منھ مقاما، أو  ف، أو شخصا أقل منھ سنا،یبعیدة عن التكال

 ضمیرمعھ فإنھ یستخدم في خطابھ  كأن یكون أحد أفراد عائلتھ، قریبا منھ

واألسلوب نفسھ یستخدم في الدعاء الموجھ �  ).sen سن( المخاطب المفرد

یاربي، سن : "تعالى، ولألنبیاء علیھم السالم، واألولیاء الصالحین، كأن یقول

  .وكذلك في الشعر أیضا. }أنت تعلم: یاربي{: "بیلیرسڭ

منھ، أو أكبر منھ سنا، وخصوصا في  زلة أعلىمن شخصا في اطبوعندما یخ

ھم مكانة معتبرة، أو الخطاب الرسمي المرتبط بالعمل، ومع األشخاص الذین ل

: طبضمیر جمع المخا خدمیستمن مقتضى آداب الخطاب،  فإنھ غیر مقربین،

: یینما كان لدى العثمانأو بعض األلفاظ األدبیة مثل ،)siz, sizler، سزلر سز(

ز ڭـ، حضرت}حضرتك{ ـڭ، حضرت}جنابكم{ز ڭـ، جناب}ــكجناب{ ڭباجن
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وعوض  ؛}قدمكم الشریف{ز ڭاكباي شریفـخ، }قدمكم{ز ڭ، خاكبایـ}حضرتكم{

یضا مون في ھذه الحالة ألفاظا أدبیة أیستخدكانوا فإنھم  )بن(ضمیر المتكلم المفرد 

 .}الداعي لكم{ز ڭـدعاجی، }، مطیعكمخادمكم، محسوبكم{ز ڭـز، قولُ ڭبنده : مثل
وكأسلوب للتواضع، خصوصا في الرسائل، فإنھم یستخدون أسلوب الجمع المتكلم 

، وضمیر الجمع )بز، بزلر(الجمع المتكلم ضمیر ، وكذلك )وابمزطرفمز، ج(

سلوب المفرد سلطان فیستخدم على العكس من ذلك أأما ال ). onlarاونلر(الغائب 

، }بموجب أمري السلطاني{ ":شاھانھ م موجبنجھفرمان " :، كأن یقولالمتكلم

، وذلك بعكس ملوك أوروبا الذین یستخدمون }بابي الھمایوني{ ":باب ھمایونم"

    .)نحن(ضمیر جمع المتكلم في لغاتھم 

ومن جھة أخرى  ھناك بعض الصیغ األدبیة التي ُتستخدم  :ــ صیغ خاصة) 439(

لة ضمیر الجمع الغائب، إال أنھا تفید ، مع أنھا في حاعند العثمانیین في الخطاب

  ).259ردھاوس، قاموس، : (ضمیر الجمع المخاطب

  }المخلص لكم / محبكم / خدیمكم{: بنده ڭز= ـــ بنده لرى 

  }عبدكم الضعیف /كم العاجزدعب{: ـــ عبد عاجزلر

  }المخلص لكم{: ـــ مخلصلرى

  }شخصكم الموقر{: ـــ ذات دولتلى

  }ھو معلوم لدیكم{: دریـــ معلوم عالیلر

  }إلى أنكلترا) أنتَ (ھل ذھبَت {: ـــ انكلتره یھ گیتدیلرمى

  .}ھو معلوم لديّ {: ـــ معلوم عاجزانھ مدر

سماء یجري على الضمائر ما یجري على األ :حاالت المفعولیة ـــ) 440(

الشخصیة أیضا، ولكن مع بعض االختالف في الكتابة والصیاغة، وذلك كما 

  :یأتي

  المفعول منھ المفعول فیھ المفعول إلیھ بھ المفعول  

   benden  بندن     bende بنده    banaاڭبـ   beni بني

      senden سندن   sende سنده   sana اڭسـ   seni سني
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   ondan  )آندن( اوندن   onda )آنده(اونده      ona)آڭا( اوڭا   onu)آني( اوني

    bizdenبزدن   bizde بزده   bize بزه    bizبزي

   sizden سزدن   sizdeسزده   size سزه  sizi سزي

  اونلري

   onları)آنلري(

   اونلره

    onlara)آنلره(

   اونلرده

   onlarda)آنلرده(

  اونلردن

   onlardan)آنلردن( 

  :تابعـــ ) 441(

  المفعول ألجلھ  المفعول معھ  صیغة الملكیة

   benim için ونچای )بنیم( بنم        benimle بنملھ ،ایلھ )بنیم( بنم   benim)بنیم( بنم

   senin içinونچسنڭ ای          seninle سنڭلھ ،سنڭ ایلھ    senin سنڭ

   onun için  ونچای )آنڭ( اونڭ   onunla اونڭلھ، ایلھ )آنڭ( اونڭ    onun)آنڭ( اونڭ

   bizim içinون چای )بزوم( بزم   bizimle بزملھ، )بزوم ایلھ( ھبزم ایل   bizim)بزوم( بزم

   sizin için  ونچسزڭ ای   sizinle ــ سزڭلھ  سزڭ ایلھ       sizin سزڭ

) آنلرڭ(،اونلرڭ

onların   

  116اونلرلھ )آنلر ایلھ( ایلھ اونلر

 onlarla    

   117ونچای)آنلر( اونلر

onlar için  

یالحظ أن ضمیر المفرد الغائب یكتب بشكلین في حالة  :مالحظةـــ ) 442(

، والثانیة بألف مفتوحة )او( واحدة منھا بألف مضمومة ممدوة المفعولیة، ففي

ضمیر ال، وفي الثانیة ھو )او(تركي الضمیر الفي األولى ھو ف. )آن( ممدود

وكذلك الحال بالنسبة إلى ضمیر الجمع الغائب، فھو بشكلھ التركي ). آن(فارسي ال

الفارسي، وبعده الضمیر ) آن: ()آنلر( التركي ، وبشكلھ الفارسى)اونلر(المحظ 

  )لر(عالمة الجمع التركیة 

  :استخدام الضمائر الشخصیة ـــ) 443(

                                                 
116

یالحظ ھنا أن جمیع الضمائر الشخصیة أتت مع المفعول إلیھ في حالة المضاف إلیھ، باستثناء ضمیر   
مع لفظة  المفعول ألجلھ في حالةوالقاعدة نفسھا تطبق . ، فھو یأتي في العادة مجردا)اونلر(لغائب الجمع ا

الدالة  اإلشارة ماءاس معوكذلك  )بىگ، اونار چونیااونلر ): (بىگ(وحالة التشبیھ باستخدام لفظة  ،)ونچای(
، محمد 237/ سامي). (بىگلر ، بونبونلرلھ، بونلر ایچون: (، فیقال)، شونلر، اونلربونلر( على الجمع

  ).77/كامل
117

  . راجع المالحظة أعاله  
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  .}أنا أقرأ كتابا{:  Ben bir kitap okuyorumبر كتاب اوقویورم بنـــ 

  .}أنت تقرأ كتابا{:  Sen bir kitap okuyorsunبر كتاب اوقویورسڭ سنـــ 

  .}یقرأ كتاباھو {:  O bir kitap okuyorبر كتاب اوقویور اوـــ 

  .}نحن نقرأ كتابا{:  Biz bir kitap okuyoruzبر كتاب اوقویورز بزـــ 

  .}أنتم تقرأون كتابا{:  Siz bir kitap okuyorsunuzبر كتاب اوقویورسڭز سزـــ 

ھم یقرأون {:  Onlar bir gün bir kitap okuyorlarاونلر بر كتاب اوقویورلرـــ 

  .}كتابا

 لما تكون فاعالن االسغناء عن الضمائر الشخصیة یمك: مالحظةـــ ) 444(

   :یوجد ما یعبر عنھا في الجملةو

  .}أقرأ كتابا {:  Bir kitap okuyorum  بر كتاب اوقویورمـــ 

  .}تقرأ كتابا {: Bir kitap okuyorsun  بر كتاب اوقویورسڭـــ 

  .}یقرأ كتابا {: Bir kitap okuyor   بر كتاب اوقویورـــ 

  .}نقرأ كتابا {: Bir kitap okuyoruz   تاب اوقویورزبر كـــ 

  .}تقرأون كتابا {: Bir kitap okuyorsunuz   بر كتاب اوقویورسڭزـــ 

  .}یقرأون كتابا {:  Bir kitap okuyorlar بر كتاب اوقویورلرـــ 

  ):مبتدأ، فاعل، نائب فاعل: (أمثلة عن استخدام الضمائر المجردة ـــ) 445(

  ).مبتدأ. (}أنتم مجتھدون{:  Siz çalışkansınızشقانسڭزچالی سزــ 

 ).مبتدأ( .}كنا ھنانحن {:   Biz burada idik / buradaydıkبوراده ایدك بزـــ 

  ).فاعل( .}كتبنا رسالةنحن { : Biz bir mektup yazdıkبر مكتوب یازدق  بزـــ 

  ).فاعل( .}یخھو حاكم مشھور في التار{: درتاریخده مشھور بر حكمدار او ـــ

ھو یصلي في { : O, bu camide namaz kılıyorجامعده نماز قیلیوربو  او ـــ

  ).فاعل( .}ھذا الجامع

 Siz kimin tarafından davet edilsinizزڭطرفندن دعوت ایدلمشس كیمڭ سزـــ 

  ).نائب فاعل(  .}عیتم من طرف منأنتم دُ {: 

ھم {:  Onlar benim tarafımdan görüldülerلدیلررگوبنم طرفمدن  نلرواـــ 

  ).نائب فاعل( .}شوھدوا من طرفي

  :حالة المفعول بھأمثلة عن  ـــ )446(
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رأتنى {:  Fatıma beni İstanbul’da gördüاستانبولده گوردى بنى فاطمھـــ 

  .}في إستانبول فاطمة

أتك ر{: Fatıma seni İstanbul’da gördü استانبولده گوردى سنى ـــ فاطمھ

  .}في إستانبول فاطمة

: Fatıma onu İstanbul’da gördü استانبولده گوردى )آنى( اونى ـــ فاطمھ

  .}في إستانبول فاطمة رأتھ{

رأتنا {: Fatıma bizi İstanbul’da gördü وردياستانبولده گ بزى فاطمھ ـــ

  .}في إستانبولفاطمة 

 كمرأت{: Fatıma sizi İstanbul’da gördü  استانبولده گوردى سزى ـــ فاطمھ

  .}في إستانبول فاطمة

: Fatıma onları İstanbul’da gördü ى استانبولده گورد اونلرى ـــ فاطمھ

  .}في إستانبول فاطمة ھمرأت{

الذي یأتى في حالة المفعول بھ ) او(الضمیر المفرد الغائب : ـــ مالحظة) 447( 

ا ُذكر فذلك یفید بشكل عام بصورة ضمنیة غیر ظاھرة في الجملة، وإذ ھیعبَّر عن

  :التوكید

  .}أحبھ{:  severimـــ سَورم

  .}أحبھ ھو{:  Onu severimسَورم )  اونى( آنىـــ 

  .}رأیتھ في مصر{:  Mısır’da gördümـــ مصره ده گوردم

  .}رأیتھ ھو في مصر{:  Onu Mısır’da gördümمصره ده گوردم آنىـــ 

  :أمثلة عن استخدام المفعول بھـــ ) 448(

  .}رأیناكم في استانبول{ : Sizi İstanbul’da gördükوردك گاستانبولده  سزي ـــ

  .}؟عرفونھمھل ت{ :?Onları tanıyor  musunuzز؟ ـڭـیسطانیور مُ  اونلري ـــ

  .}ھم یحبونكم{ :  Sizi seviyorlarیورلرسوِ  سزي ـــ

 Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer bunaـــ 

gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben 

karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. :} إذا رأى أحد شیئا سیئا

من رأى منكم منكرا : "معنى الحدیث الشریف. .... / وقبیحا فلیقّومھ بیده
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تطع فبقلبه، وذلك فلُیغیّره بیده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يس

  .)رواه مسلم (.}"أضعف اإليمان

معنى الحدیث . / لیس منا من خدعنا{: .Bizi aldatan bizden değildirـــ 

  ).1/35/حدیث 16000). (رواه مسلم. (}"من غّشنا فلیس منا: "الشریف

ونحن أیضا {قبول واكراملھ استقبال ایلدك  )أوني(آني داخي  )بز(بیز  ـــ

 .)رسالة أھالي الجزائر( .}رضا وإكراماستقبالناه ب

ألنھ { :خالص ایتدي )بزي(بیزي هللا فضلیلھ  )تخوفمزدن(زیرا تخوفموزدن  ـــ 

 .)رسالة أھالي الجزائر( }خلصنا بفضل هللا من خوفنا

  :حالة المفعول منھ ـــ ) 449(

منى  جودتطلب {:  Cevdet benden para istediستدىیاره اپ بندن جودت

  .}انقود

 منك جودت طلب{: Cevdet senden para istedi پاره استدى سندن جودت

  .}انقود

 منھجودت طلب {: Cevdet ondan para istedi ستدىیپاره ا اوندن جودت

  .}انقود

 مناجودت  طلب{: Cevdet bizden para istedi ستدىیپاره ا بزدن جودت

  .}انقود

 منكم جودت طلب{: Cevdet bizden para istediى ستدیپاره ا سزدن جودت

  .}انقود

 جودت طلب{: Cevdet onlardan para istediى ستدیپاره ا اونلردن جودت

  .}انقود منھم

  :المفعول منھ حالةأمثلة عن ـــ ) 450(

  .}لیس لدینا خبر عنھ{:   Ondan haberimiz yokخبرمز یوق  اوندن ـــ 

  .}انقودیریدون منا {:   Bizden para istiyorlarاره ایستیورلر پ بزدن ـــ 

  .}ھو أكبر منك{:  O, Senden daha büyükسندن دھا بیوك  او ـــ 

 Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi  sağlam ve iyiـــ 

yapmasından hoşnut olur :}إِّن اللََّه تََعالى ُيِحّب : "معنى الحدیث الشریف

  ).1/9/حدیث 16000). (رواه الطبراني. (}"َمالً أَْن ُيْتِقَنهُ إَِذا َعِمَل أََحُدُكْم عَ 
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 Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygıــــ 

göstermeyen bizden değildir.: } لیس منا من لن یرحم صغیرنا، ویظھر

م لیس منَّا من لم يوقِّر كبیَرنا ويرحَ : "معنى الحدیث الشریف. االعتبار لكبیرنا

  ).1/27/حدیث 16000). (رواه الترمذي وأبو داوود. (}"صغیَرنا

   :)لدى/  عند: بمعني( حالة المفعول فیھ ـــ ) 451(

  .}ال یوجد عندى نقود{:  Bende para yokپاره یوق بنده ــ

  .}ال یوجد عندك نقود{: Sende para yok پاره یوق سندهــ 

  .}د عنده نقودال یوج{: Onda para yok پاره یوق اوندهــ 

  .}ال یوجد عندنا نقود{: Bizde para yok پاره یوق بزده ــ

  .}ال یوجد عندكم نقود{: Sizde para yok پاره یوق سزدهــ 

  .}ال یوجد عندھم نقود{: Onlarda para yok پاره یوق اونلردهــ 

  :عن استخدام المفعول فیھأمثلة ـــ ) 452(

  }یوجد عندي حصانان{:  Bende iki at vardırایكي آت واردر بندهـــ 

  }نقود) لدیھ(ال یوجد عنده {:  Onda para yokturپاره یوقدر  اوندهـــ 

  .}ضیف )عندنا(یوجد لدینا {: Bizde bir misafir varبر مسافر وار  بزده ـــ 

: Sizde birkaç gün kalmak istiyorumون قالمق ایستیورم گ چبر قا هدسز ـــ 

  .}ندكم بضعة أیامبقى عأرید أن أ{

  .}نقوده وأوراقھ ھي عندي{: بنده دراوراقي سى ـھ چـــ اونڭ آقـ

  :حالة المفعول إلیھ  ـــ  )453( 

 ھو أرسل إليّ {:  O, bana bir mektup gönderdiبر مكتوب گوندردىبڭا او ـــ 

  .}رسالة

ھو أرسل {:  O, sana bir mektup gönderdiبر مكتوب گوندردى سڭااو ـــ 

  .}رسالة كیإل

 ھھو أرسل إلی{:  O, ona bir mektup gönderdiبر مكتوب گوندردى اوڭااو ـــ 

  .}رسالة

ھو أرسل {:  O, bize bir mektup gönderdiبر مكتوب گوندردى بزهاو ـــ 

  .}رسالة ناإلی
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 كمھو أرسل إلی{:  O, size bir mektup gönderdiبر مكتوب گوندردى سزهاو 

  .}رسالة

ھو أرسل {:  O, onlara bir mektup gönderdiبر مكتوب گوندردى اونلرهاو 

  .}رسالة ھمإلی

  :أمثلة عن استخدام المفعول إلیھ ـــ )454(

: Onlara dersden sonra gideceğimم گیده جگره ـڭودرسدن ص أونلره ـــ 

  .}سأذھب إلیھم بعد الدرس{

أرسلت إلیھ { : Ona iki cevap gönderdimوندردم گایكي جواب  اڭاو ـــ 

  .}رسالتین

كلمزدن اول تونس شھرندن بجایھ حصارنھ  )بزه(بیزه  مشار الیھ اروج بك ـــ 

قبل أن یأتي إلینا فإنھ كان قد أتى من تونس  )باي(بك  جإن أرو{لمش ایدي گ

 .)رسالة أھالي الجزائر( .}لحصار بجایة

  :حالة المفعول معھ ـــ ) 455( 

ھو سیذھب {:  O, benimle İstanbul’a gidecekه جكاستانبولھ گید بنملھاو ـــ 

  .}معى إلى إستانبول

ھو سیذھب {: O, seninle İstanbul’a gidecek استانبولھ گیده جك سنڭلھاو ـــ 

  .}معك إلى إستانبول

ھو سیذھب {: O, onunla İstanbul’a gidecek استانبولھ گیده جك اونڭلھاو 

  .}معھ إلى إستانبول

ھو سیذھب {: O, bizimle İstanbul’a gidecek نبولھ گیده جكاستا بزملھاو 

  .}معنا إلى إستانبول

ھو سیذھب {: O, sizinle İstanbul’a gidecek استانبولھ گیده جك زڭلھساو 

  .}معكم إلى إستانبول

ھو {: O, onlarla İstanbul’a gidecek استانبولھ گیده جك 118لھاونلراو 

  .}سیذھب معھم إلى إستانبول

                                                 
118

، وذلك بعكس الضمائر )الملكیة(جاء مجردا من عالمة المضاف إلیھ )  onlarاونلر(یالحظ ھنا أن ضمیر   
  .األخرى
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  :أمثلة عن استخدام المفعول معھـــ ) 456(

تعال { : Gel benimle burada oturبوراده اوتور  )بنملھ(بنم ایلھ ل گ ـــ 

  .}اجلس معي ھنا

ذھبنا { : Onunla İstanbul’a gittikیتدك گاستانبولھ  )لھڭـاون( ایلھ ـڭاون ـــ 

  .}معھ إلى إستانبول

 Abdullah İbnu Zeyd radıyallahu anh anlatıyor: "Bize Resülullahـــ 

aleyhissalâtu vesselâm gelmişti. Kendisine bakır kapta su getirdik, 

onunla abdest aldı." :}جاء إلینا رسول : روى عبد هللا بن زید رضي هللا عنھ

معنى  /ھ هللا صلى هللا علیھ وسلم، فأعطینا لھ ماء في إناء من نحاس، فتوضأ ب

جاءنا رسول هللا صلى هللا " :قالأنھ  رضي هللا عنھ عبد هللا بن زیدروایة 

بو رواھا أ. (}فتوضأ رٍ فْ من صُ  رٍ وْ علیه وسلم فأخرجنا له ماء في تَ 

  ).1/107/حدیث 16000). (داوود

  :حالة المفعول ألجلھ ـــ ) 457( 

ھو {:  O, benim için bu hediyeyi aldıبو ھدیھ یى آلدى بنم ایچوناو ـــ 

  .}اشترى ھذه الھدیة من أجلي

ھو {: O, senim için bu hediyeyi aldı بو ھدیھ یى آلدى سنڭ ایچوناو ـــ 

  .}اشترى ھذه الھدیة من أجلك

ھو {: O, onun için bu hediyeyi aldı بو ھدیھ یى آلدى اونڭ ایچوناو ـــ 

  .}اشترى ھذه الھدیة من أجلھ

ھو {: O, bizim için bu hediyeyi aldı بو ھدیھ یى آلدى بزم ایچوناو ـــ 

  .}اشترى ھذه الھدیة من أجلنا

ھو {: O, sizin için bu hediyeyi aldı بو ھدیھ یى آلدى سزڭ ایچوناو ـــ 

  .}اشترى ھذه الھدیة من أجلھم

ھو {: O, onlar için bu hediyeyi aldı ى آلدىبو ھدیھ ی 119ایچون اونلراو ـــ 

  .}اشترى ھذه الھدیة من أجلكم

                                                 
119

، وذلك على عكس ) onlarاونلر(ُیالحظ ھنا أن عالمة المضاف إلیھ حذفت من ضمیر الجمع الغائب   
  .مائر الشخصیة األخرىالض

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=4804
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  :أمثلة عن استخدام المفعول ألجلھـــ ) 458(

  .}من أجلك اھذفعلت { : Senin için bunu yaptımدمپبونى یا ونچای سنڭ ـــ 

 : Onun için hayatini tehlikeye koduحیاتنى تھلكھ یھ قودى اونڭ ایچونـــ 

  .}ض حیاتھ للخطر من أجلھرّ ع{

ال تتعب نفسك { : Bizim için kendini yormaمھ ي یورْ ـڭـكندی ایجونبزم  ـــ

  .}نامن أجل

القراءة مفیدة {  Sizin için okumak pektirكدر پاوقومق  ونچای ڭسز ـــ 

  .}لكم )خیر(

  .}أتعب من أجلھم{:  Onlar için yoruluyorumیوریلیورم ونچای اونلر ـــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الثاني والعشرونالفصل 

   İyelik / sahiplikصیغة الملكیة

التي تتحول تتشكل صیغة الملكیة من الضمائر المنفصلة  :ـــ صیاغتھا) 459(

الكلمات بعدھا و ، وتلحقھا بسبب ذلك عالمة المضاف إلیھ،إلى ضمائر ملكیة

صیغة معینة یراعى فیھا ل اوذلك وفق وھي المضاف، ،المملوكة األشیاءالدالة على 

   : نھایة الكلمات وقاعدة التجانس الصوتي، وھي كما یأتي

   :)ساكن(الكلمات التي تنتھي بحرف صامت صیغة  ـــ  ) 460(

 التركیة الحدیثة  التركیة العثمانیة

 ım, im, um, üm        Benim....  م....  )بنیم( بنم

 ın, in, un, ün             Senin...    ڭ....  ڭسن

 ı, i, u, ü                     Onun...  ي...  )آنڭ( ڭاون

 ımız, imiz, umuz, ümüz  Bizim...  )موز( مز...  )بزوم( بزم

 ınız, iniz, unuz, ünüz Sizin...  زڭ...  ڭسز

 ları, leri                     Onların...  لري...  )آنلرڭ( ڭاونلر

  : )صوتي( الكلمات التي تنتھي بحرف متحرك صیغةـــ  )461(

 التركیة الحدیثة  التركیة العثمانیة

 m  Benim...  م....  )بنیم( بنم

 n Senin...    ڭ....  سنڭ

 sı, si, su, sü                     Onun...  سي...  )آنڭ( اونڭ

 mız, miz, muz, müz  Bizim...  مز....  )بزوم( بزم

 nız, niz, nuz, nüz Sizin...  زڭ...  سزڭ

 ları, leri                     Onların...  لري...  )آنلرڭ( اونلرڭ

الكلمات التي تنتھي بحرف صامت  مع عن صیغة الملكیة أمثلة ـــ  )462(

  :)ساكن(

  )e,i( بعد فتحة أو كسرة خفیفة(  )a,ı(بعد فتحة أو كسرة ثقیلة (
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  }ید{ elال    }سأر{    başباش 

  }یدي{   Benim elim الم )بنیم( بنم }يرأس{   Benim başımباشم )بنیم( بنم

  }یدك{   Senin elin   ـڭال ـڭسن  }كرأس{  Senin başın  ڭباش ـڭسن

  }یده{   Onun eli   يال )آنڭ( ـڭاون  }ھرأس{     Onun başıı يباش )آنڭ( ڭاون

  }یدنا{ Bizim elimiz  زالم )بزوم( بزم  }ارأسن{   Bizim başımız مزباش )بزوم( بزم

  }یدكم{   Sizin eliniz زڭـال ڭسز  }كمرأس{    Sizin başıınız زـباشڭ ڭسز

   Onların başları لريباش )آنلرڭ( ڭاونلر

  }ھم، رؤوسھمرأس{

    Onların elleri اللري )آنلرڭ( ڭاونلر

  }أیدیھم /یدھم{

  :تابعـــ ) 463(

  (ö,ü)بعد ضمة خفیفة (

  }قریة{   Köyكوي

  )o,u(بعد ضمة ثقیلة 

  }عصفور{  kuş قوش

   Benim kuşumمقوش )بنیم( بنم   }قریتي{    Benim köyüm كویم )بنیم( بنم

  }عصفورى{  

  }عصفورك{   Senin kuşunكسنك قوش  }قریتك{   Senin Köyünڭكوی ڭسن

  }هعصفور{   Onun kuşuياونك قوش  }قریتھ{   Onun Köyüكویي )آنڭ( ڭاون

  مزقوش )بزوم( بزم  }قریتنا{  Bizim köyümüzكویمز )بزوم(بزم 

Bizim kuşumuz  }ناعصفور{  

     Sizin kuşunuzزڭقوش ڭسز  }قریتكم{   Sizin köyünüzزڭـكوی ڭسز

  }كمعصفور{

    Onların köyleriكویلري )آنلرڭ( ڭاونلر

  }قراھمقریتھم، {

    Onların kuşlarıلريقوش ڭاونلر

  }ھمعصافیرورھم، عصف{

الكلمات التي تنتھي بحرف صوتي  ـــ أمثلة عن صیغة الملكیة مع )464(

 :)متحرك(

  }السفینة{  gemiميگ }الخال{  dayıدایي

  }سفینتي{  Benim gemimمگمیبنم   }خالي{  Benim dayımبنم داییم

  }سفینتك{  Senin geminڭمیگ ڭسن  }خالك{  Senin dayınڭدایی ڭسن
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  }سفینتھ{  Onun gemisiمیسيگ ڭاون  }خالھ{  Onun dayısıسيیدای ڭاون

  }سفینتنا{  Bizim gemimizمیمزگبزم   }خالنا{  Bizim dayımızبزم داییمز

  }سفینتكم{  Sizin geminizزڭـمیگ ڭسز  }خالكم{  Sizin dayınızزڭـدایی ڭسز

، خالھم{  Onların dayılarıداییلرياونلرڭ 

  }أخوالھم

    Onların gemileriمیلريگ ڭاونلر

  }، سفنھمسفینتھم{

 :تابعـــ ) 465(

  }الجار{  Komşuقومشو   }الحقیبة{  Çantaچانطھ

  }جاري{   Benim komşumبنم قومشوم  }حقیبتي{    Benim çantam بنم چانطھ م

  }جارك{   Senin komşunسنڭ قومشوڭ  }حقیبتك{    Senin çantanسنڭ چانطھ ڭ

  }جاره{   Onun komşusuاونڭ قومشوُسي  }حقیبتھ{   onun çantasıاونڭ چانطھ سي

  }جارنا{   Bizim komşumuzبزم قومشومز  }حقیبتنا{   Bizim çantamızبزم چانطھ مز

  }جاركم{   Sizin komşunuzزڭسزڭ قومشو  }حقیبتكم{    Sizin çantanızزڭسزڭ چانطھ 

   onların çantalarıاونلرڭ چانطھ لري 

  }بھم، حقائحقیبتھم{

  Onların komşularıاونلرڭ قومشولري

  }، جیرانھمجارھم{

پ، (بالحروف  ةتنتھي في العثمانیة نطقا أو كتاب تھناك كلما: مالحظةـــ ) 466(

، فإنھا مع الضمائر الخمسة األولى، فعند تحركھا)p, ç, t, k چ، ت، ق، ك

 ,b, c, d ب، ج، د، غ، ګ: (تتحول إلى حروف قریبة منھا ھي على الترتیب

ğ:(  

  kurtقورت   ağaç آغاج  kitap كتاب

 kitabım كتابم

   kiabınڭكتاب

   kitabıكتابى

  kitabımız  كتابمز

   kitabınızزڭكتاب

   kştaplarıكتابلري

   ağacımآغاجم

   ağacınڭآغاج

   ağacıآغاجى

   ağacımızاغاجمز

   ağacınızزڭآغاج

   ağaçlarıآغاجلرى

  kurdumقوردم 

   kurdunڭقورد

   kurduقوردى

  kurdumuzقوردمز

   kurdunuzزڭقورد

  kurtlarıقورتلرى
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؛ ...كتاب، كتابك، كتابھ، كتابنا، كتابكم، كتابھم؛ شجرتي، شجرتك {: بمعنى

  }...ك، ذئبي، ذئب

  :ـــ تابع) م 466(

  çocuk وجقچ yemekیمك 

 }طعامي{:   yemeğimیم�م 

  }طعامك{:  yemeğinیم�ڭ

  }طعامھ{:  yemeğiیم�ى

  }طعامنا{:  yemeğimizیم�مز

  }طعامكم{:  yemeğinizیم�ڭز

  }طعامھم{: yemekleriیمكلرى

  }ولدي{:  çocuğumوجغمچ

  }ولدك{:  çocuğunڭوجغچ

  }ولده{:  çocuğuوجغىچ

  }ولدنا{:  çocuğumuzوجغمزچ

  }ولدكم{:  çocuğunuzزڭوجغچ

  }ولدھم{:  çocuklarıوجقلرىچ

الضمائر الشخصیة في صیغة یجوز حذف  :ـــ حذف الضمائر الشخصیة )467( 

   :إذا كان ذلك كاف لتوضیح المعنى الملكیة

  .}كتابي{    kitabım كتابم  ـــ  

  .}قریتنا{  köyümüzزمُ كویُ   ـــ 

ھي تفید ثالثة معان، ف): اونالر(الجمع الغائب ضمیر صیغة  حالةــــ ) 468(

/ ، حسنى76/محمد كامل( .، ولذلك فھناك لُبس فیھاالمفردتجمع بین الجمع و

40.(  

  .}تبھ، كتابھم، كتبھمكُ {:  kitaplarıـــ كتابلرى

  .}أوالده، ولدھم، أوالدھم{:  çocukalrıـــ چوجقلرى

إلزالة اللبس بین تلك المعاني الثالثة فإنھ یقال مع ضمیر المفرد ـــ  ) 469(

  ):o   او(الغائب 

  }كتابھ{:  onun kitabıـــ اونڭ كتابى

  }ولُده{:  onun çocuğuـــ أونڭ چوجغى

  }ُكتبھ{:  onun kitaplarıـــ اونڭ كتابلرى

  }أوالده{:  onun çocuklarıـــ اونڭ چوجقلرى

  ): onlarاونلر(ویقال مع ضمیر الجمع الغائب ـــ ) 470(

  }تابھمكِ {:  onların kitabıـــ اونلرڭ كتابى
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  }ولدھم{:  onların çocuğuـــ أونلرڭ چوجغى

  .}تبھمكُ {:  onların kitaplarıـــ اونلرڭ كتابلرى

  .}أوالدھم{:  onların çocuklarıـــ اونلرڭ چوجقلرى

 :ـــ أمثلة عامة عن صیغة الملكیة) 471(

  .}ثقیلة جدامحفظتى {: Benim çantam ağırdırوق آغیردرچ انطھ مچبنم ـــ 

 وجھك صار{:  Senin yüzün kırmızı olduقِرمزي اولدى سنڭ یوزڭـــ 

  .}أحمر

منزلنا {:  Bizim evimiz medreseye yakındırمدرسھ یھ یقیندر مزبزم اوِ  ـــ

  .}قریب إلى المدرسة

  .}ھل ھذا ولدكم؟{:  ?Bu sizin çocuğunuz mu؟مى سزڭ چوجغڭزـــ بو 

لكیال یفعل  )ناتحذیر(نا صدر تنبیھ{: صادر اولدي تنبیھمزایلممك اوزره  ـــ 

  .}ذلك

:  Evimiz oturulamaz bir hale gelmişلمش گر حالھ ھ ماز بوتورولَ اُ  ویمزاَ  ـــ 

  .}فیھ في حالة ال یمكن السكن منزلنا صار{

...  لى األبد باقي ودائمإ طاھره مزي ءِ ساللھھمان جناب رب العالمین  ـــ

  .}الطاھرة إلى األبد فلیبق هللا رب العالمین عائلتنا{ :بیورسون

 : خالص ایتدي )بزي(یلھ بیزي هللا فضل )تخوفمزدن(تخوفموزدن زیرا  ـــ

من رسالة أھالي الجزائر إلى السلطان سلیم ( }ألنھ خلصنا بفضل هللا من خوفنا{

  .)م 1519/ ھـ  925األول عام 

بر مرتبھ ده تعظیم واردر  یانمزده )بزم(بیزم   )ـزهڭعظیمـ(مقام عظیمڭوزه  ـــ 

مك العظیم ھو  لدینا في مقا{بر وجھلھ اجالل ایدرز  وزهڭعــ]ـو[ـوباب مرف ]...[

 .)رسالة أھالي الجزائر(  }بابكم السامي لُّ جِ نُ لھذا السبب و ]...[مرتبة عظیمة 

اولن  )بزم شھرمز(بیزوم شھرموز ره كھ ڭالدقدن صـسى بجایھ ایلھ طرابل ـــ 

 }بعد أن استولوا على بجایة وطرابلس بقیت مدینتنا الجزائر{ :جزایر باقي قالدي
  .)لي الجزائرمن رسالة أھا(

ھو  :ذف عالمة المضاف من الكلمات الدالة على األشیاء المملوكةح  ـــ )472(

  :جائز ما دامت صیغة الملكیة واضحة بواسطة الضمائر الشخصیة

  }دفترى{:  Benim defterبنم دفتر ـــ 
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  ، }كتابنا{  Bizim kitapبزم كتابـــ 

  .}حقیبتكم{  Sizin çantaانطھ چ ڭسزـــ 

ـــ یمكن التعبیر عن الملكیة باستخدام الضمائر الشخصیة في حالة  )473(

  :المفعول فیھ

  .}كتاب) لديّ (یوجد عندي {:  Bende bir kitap varبر كتاب وار  بندهـــ 

  .}نقود) عندنا(ال توجد لدینا {:  Bizde para yokپاره یوق  بزدهـــ 

، لكیة في حالتھا المنفردةوھي نفسھا ضمائر الم: الضمائر التخصیصیة ـــ) 474(

، وفي اللغة )mon, ton, son, notre, votre, leur: (وتقابل في اللغة الفرنسیة

ویشترط استخدامھا أن ). my, your, his, her, our, your, their: (األنكلیزیة

  :ھيووغیره، أیكون مضافھا مذكورا قبلھا، أو معلوما بواسطة اسم إشارة 

  }، متاعي، یخصنيليھو {:  benimبنمــ 

  }لك، متاعك، یخصكھو {:  seninڭسنــ 

  .}لھ، متاعك، یخصك{:  onun)آنڭ(ڭ نواــ 

  }لنا، متاعكم، یخصكمھو {  bizimبزمــ 

  .}لكم، متاعكم، یخصكمھو {:  sizinڭسزــ 

  .}لھم، متاعھم، یخصھماھو {:  onların)آنلرڭ(ڭ اونلرــ 

  :تخصیصیةعن استخدام الضمائر ال أمثلةـــ ) 475(

  .}متاعي /یخصني  / ليھذا الكتاب {:  Bu kitap benimdirبنمدرــ بو كتاب 

ھل ھذا الولد / ھل ھذا الولد لك{:  ?Bu çocuk senin mi؟ــ بو چوجق سزڭمي

  .}یخصك

  }؟ ھذا لناھذا لمن{:  Bu kimin? Bu bizimdirبو بزمدر ـــ بو كیمڭ؟

  :)سلی(بمعنى )  değilد�ل(لمة تنفى الملكیة بك: ـــ نفي الملكیة) 476(

  .}ھذا لیس كتابي{:  Bu kitabım değilـــ بو كتابم د�ل

  }ھذا لیس كتابك{: Bu kitabın değil ـــ بو كتابڭ د�ل

  .}ھذا لیس منزلنا{:  Bu evimiz değilـــ بو اومز د�ل

  }ھذه لیست عربتكم{:  Bu arabanız değilل�ز دڭـــ بو آربھ 

  }ھذا لیس كلبھم{:  Bu köpekleri değilل�د بو كوپكلرىـــ 
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  .}ھذا لیس لى{:  Bu benim değilـــ بو بنم د�ل

  }ھذا لیس لك{:  Bu senin değilل�د ڭـــ بو سن

  }ھذا لیس لھ{:  Bu onun değilل�د ڭـــ بو اون

  }ھذا لیس لنا{:  Bu bizim değilل�بزم د ـــ بو

  }لكمھذا لیس {:  Bu sizin değilل�د ڭـــ بو سز

  }ھذا لیس لھم{:  Bu onların değilل�د ڭبو اونلر

ویكون ذلك مع : )ال یوجد(بمعنى  ) yokیوق(ـــ نفي الملكیة بكلمة ) 477(

  :صیغة المفعول فیھ

  }ال یوجد لدي قلم{:  Bende kalem yok یوققلم  بندهـــ 

  }؟لدیك قلمي  یوجدأال{:   ?Sende kalem yok mu ؟یوقمى قلمه سندـــ 

 }أال یوجد عنده نقود{:  ?Onda kalem yok mu؟ یوقمىاونده پاره ــ ـ

  .}ال یوجد عندنا نقود{ : Bizde para yokیوق پاره بزده ــــ

  .}ال یوجد عندكم كتاب{: یوقكتاب  سزدهـــ 

  }كتاب ال یوجد عندھم{:  onlarda kitap yok یوق كتاباونلرده ـــ 

العربیة الشخصیة ال یستعمل من الضمائر  :العربیة الشخصیة لضمارـــ ا) 478(

  :في تعابیر قلیلةیأتي ، و)ھو(في التركیة العثمانیة إال الضمیر 

  .ـــ كما ھو حقھا

   .ـــ كما ھو حقھ

  }مطابق لھ، ھو نفسھ{: 120سنھـــ ھو

  .ــ ال إلھ إال ھو

  .}یا هللا{: ـــ یا ھو

: ر الدال على الغائبالضمی یستخم منھا: یةبالعر الضمائر المتصلةـــ ) 479(

، ویمكن أن تلحقھا عالمات في بعض التعابیر العربیة ، وتأتى)، ھا، ھما، ھمـھ(

  :المفعولیة التركیة

  .، لھ الشكرـــ لھ الحمد

                                                 
120

، ونون زائدة، وعالمة )سى(، وعالمة المضاف التركیة )ھو(كلمة مركبة من الضمیر المنفصل العربي   
  ).ـھ(المفعول إلیھ 
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  .ـــ من لھ األمر

  .ى إلیھمى إلیھما ، مومَ مَ موى إلیھا، مومَ ى إلیھ، ـــ مومَ 

  .لیھممشار إ ،، مشار إلیھا، مشار إلیھماـــ مشار إلیھ

  .علیھم ى علیھا، مدعى علیھما، مدعىى علیھ،  مدعَ عَ دّ مُ ـــ 

  .ـــ رحمة هللا علیھ، رحمة هللا علیھا، رحمة هللا علیھما، رحمة هللا علیھم

ال یقول ایة كلمة لصالح أحد أو {: سوز سویلمز علیھندهلھ و ڭـــ كیمسھ ن

  ).1248سامي، قاموس، (. }ضده

كیمسھ شھادت  علیھنده اما وارد روق آدملر چجك  ایده شھادت لھنده ڭـــ اون

. }یوجد اشخاص كثیرون سیشھدون لصالحھ، أما ضده فلم یشھد أحد{: ایتمیور

  ).1248سامي، قاموس، (

عول إلیھ، مفعول بھ، ومف :في حالة المفعولیة تصریف صیغة الملكیةــــ ) 480(

  :ومفعول منھ، ومفعول فیھ، ومفعول معھ، ومفضاف إلیھ

  منھ فعولم  إلیھ فعولم  بھ فعول م  جردالم

 kitabım كتابم

  kitabın كتابڭ

  kitabıكتابى

  kitabımız كتابمز

  kitabınız كتابڭز

  Kitapları كتابلرى

  kitabımı كتابمى

  kitabını كتابڭى

  kitabını كتابنى

  kitabımızı كتابمزى

  kitabınızı كتابڭزى

  kitaplarını كتابلرینى

  kitabıma كتابمھ

  kitabına ڭھكتاب

  kitabına كتابنھ

  kitabımıza كتابمزه

  kitabınızaكتابڭزه

  kitaplarınaكتابلرینھ

  kitabımdan كتابمدن

  kitabından كتابڭدن

  kitabından كتابندن

  kitabımızdan كتابمزدن

  kitabınızdan كتابڭزدن

  kitaplarından كتابلریندن

مفعول ( ...، ، إلى كتابي)ل بھمفعو( ...، ، كتابي)مجرد( ...، كتابى: بمعنى{

  })مفعول منھ( ...، ، من كتابي)إلیھ

  :ــــ تابع() 

  إلیھ افضم  معھ فعولم  فیھ فعولم  المجرد

 kitabım كتابم

  kitabın كتابڭ

  kitabı كتابى

  kitabımda كتابمده

  kitabında كتابڭده

  kitabında كتابنده

  kitabımla كتابملھ

  kitabınla كتابڭلھ

  kitabıyla كتابیلھ

  kitabımınكتابمڭ 

  kitabınınكتابڭڭ 

  kitabınınكتابنڭ



333 

 

  kitabımızكتابمز

  kitabınız كتابڭز

  Kitaplarıكتابلرى

  kitabımızda كتابمزده

  kitabınızda كتابڭزده

  kitaplarındaكتابلرینده

  kitabımızla كتابمزلھ

  kitabınızla كتابڭلھ

  kitaplarıylaكتابلریلھ

  kitabımızın كتابمزڭ

  kitabınızın كتابڭزڭ

  kitaplarınınكتابلرینڭ

مفعول ... (، مع كتابي، )مفعول فیھ... (؛ في كتابي، )مجرد... (كتابي، : بمعنى{

  .})مضاف إلي... (، كتابي، )معھ

  :أمثلة عن استخدام صیغة الملكیة في حاالت التصریف المختلفةـــ ) 481(

   :ةحالة المجردالـــ 

  }كتابى صغیر{:  kitabım küçüktürـــ كتابم كچوكدر

  }حقیبتھ جمیلھ{:  Çantası güzeldirـــ چانطھ سى كوزلدر

  }من ھنا منزلنا قریب{:  Evimiz buradan yakındırـــ اومز بورادن یقیندر

  :مفعول بھحالة الـــ ) 482(

  }كتابي قرأھل {:  ?kitabımı okudun muمى؟ڭاوقود كتابمى ـــ

  }بكم اشترى حقیبتھ{:  Çantasını kaça aldıىقاچھ آلد چانطھ سنىـــ 

بالكراء،  منزلنا أخذ{:  Evimizi kirayla ttuttuء ایلھ طوتدىكرا اومزىـــ 

  .}استأجر منزلنا

  :مفعول إلیھحالة الـــ ) 483(

 }ینظر إلى كتابي{:  kitabıma bakıyorباقیور كتابمھـــ 

 .}ادخل إلى غرفتك{:  Odana girیرگ ھڭاوده ـــ 

  .}دخل إلى غرفتھ{:  Odasına girdiیردىگ اوده سنھـــ 

أدعوكم إلى {:  Evimize sizi davet ediyorumرمیوسزى دعوت اید اومزهـــ 

  .}منزلنا

  :مفعول منھحالة الـــ ) 484(

  .}یتحدثون عن كتابي{:  Kitabımdan konuşuyorlarقونوشیورلر كتابمدنـــ 

أخذ شیئا من {:  Çantasından bir şey aldıبر شى آلدى چانطھ سندنـــ 

  }حقیبتھ
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ھل خرج {:  ?Misafirler evimizden çıktı mı؟چیقدى مى اومزدنـــ مسافرلر 

  }الضیوف من منزلنا

  :مفعول فیھحالة الـــ ) 485(

ھل توجد فائدة في {:  ?Kitabımda fayda var mıفایده وارمى؟ كتابمدهـــ 

  }كتابي؟

وضع كتابا {:  Çantasında bir kitap koyduویدىبر كتاب ق چانطھ سندهـــ 

  }في حقیبتھ

  }زلنانشغال في مأتوجد {:  Evimizde işler varایشلر وار اومزدهـــ 

  :مفعول معھحالة الـــ ) 486(

  }ال تلعب بكتابى{:  Kitabımla oynamaاوْینمھ كتابملھـــ 

  }تھیلعب بحقیب{:  Çantasıyla oynuyorوریاوین چانطھ سیلھـــ 

 Evimizle eviniz arasındaاوڭز اراسنده بولنان مدرسھ ده اوقور مزلھاوِ ـــ 

bulunan medresede okur :} یدرس في المدرسة التي توجد بین منزلنا

  }ومنزلكم

  :اف إلیھحالة المضـــ ) 487(

  }لون كتابي أخصر{:  Kitabımın rengi yeşildirي یشیلدرگرن كتابمڭـــ 

  }ما ھو ثمن حقیبتھ{:  Çantasının fiatı ne dirیاتى نھ درف چانطھ سینڭـــ 

 : Evimizin merdiveninden düştümدوشدم) نردبانندن(دن نْ نِ وَ مردِ  اومزڭـــ 

  .}م منزلنالّ من سُ سقطت {

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  الثالث والعشرونالفصل 

  ) kendiكندو /كْندي( الضمیر التوكیدي

 صرفیستخدم ھذا الضمیر مع جمیع الضمائر الشخصیة، ویُ  :تعریفـــ ) 488(

  :ویستخدم بثالثة اشكال. اإلضافة والمفعولیة حاالتفي جمیع  أیضامثلھا 

  .لینوب عن الضمائر الشخصیة استخدامھ مصرفا في حالة الملكیة :الشكل األول

الة المفعول منھ  لیفید وفي ح)  lıkلك(استخدامھ مع الالحقة  :الشكل الثاني

  التلقائیة

  .استخدامھ مجردا كما ھو لیفید التوكید :لثالشكل الثا

استخدامھ مكررا لیفید االنفراد بالقیام بالفعل، والفعل من تلقاء  :رابعالشكل ال

   .النفس، واالعتماد على النفس في القیام بالفعل

  :وفیما یلى توضیح لكل واحد من تلك األشكال الثالثة

  لشكل األولا

  عن الضمائر الشخصیةلینوب  استخدامھ مصرفا في حالة الملكیة

  :ـــ شكل تصریفھ) 489(

    .}ناأ{:   Kendim)كندم( كندیمــ 

  .}، أنتِ أنت{:   Kendin)ڭیكند( ڭكندــ 

  .}ھي ،ھو{:   Kendisi (kendi)) كندي(سى كندیــ 

  .}نحن{:   Kendimizكندیمزــ 

  .}، أنتن، أنتماأنتم{:   Kendinizـزڭكندیـــ 

  .}، ھماھم{:   Kendileri)كندولر / كندولري( كندیلر/  كندیلريــ 

   :لضمائر الشخصیة في تصریف األفعالنیابة عن ا استخدامھـــ ) 490( 

  .}أنا جئتُ {:  Kendim geldim = Ben geldimگلدم بن= گلدم  كندیمــ 

أنت {:  Kendin geldin = Sen geldinگلدك سن=  ڭلدگ )كندیڭ( ڭكندــ 

  .}جئت
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  .}ھو جاء{:  Kendisi geldi = O geldiگلدي او= لدي گسى كندیــ 

  .}نحن جئنا{:  Kendimiz geldik = Biz geldikگلدك بز= لدك گ كندیمزــ 

  .}أنتم جئتم{:  Kendiniz geldiniz = Siz geldinizگلدیكز سز= ز ڭلدیگ زڭكندیــ 

ھم {:  Kendileri geldiler = Onlar geldilerگلدیلر اونلر= لدیلر گ كندیلريــ 

  .}جاءوا

   :في الحالة الخبریة استخدامھ نیابة عن الضمائر الشخصیةأمثلة عن ـــ ) 491(

 kendim orucluyum = Ben  اوروجلي یم بن= م اوروجلي ی كندیمــ 

orucluyum :}أنا صائم{  

 kendin oruclusun = Sen  اوروجلیسڭسن =  ڭساوروجلی )كندیڭ( ڭكندــ 

oruclusun :}أنت صائم{  

: kendisi orucludur = O orucludur اوروجلیدر او=  دراوروجلیسى كندی ــ

  }ھو صائم{

 kendimiz orucluyuz = Biz زاوروجلي یُ  بز=  زیُ اوروجلي  كندیمزــ 

orucluyuz :}نحن صائمون{  

 kendiniz oruclusunuz = Siz اوروجلیسكز سز=  اوروجلیسكز زڭكندیــ 

oruclusunuz  :}أنتم صائمون{  

 = kendileri oruclulardır اونلر اوروجلیلردر=  اوروجلیلردر كندیلريــ 

Onlar oruclulardır :}ھم صائمون{.  

في حالة المفعول نیابة عن الضمائر الشخصیة  استخدامھأمثلة عن ــ ) 492(

  :بھ

ھو {:  kendimi gördü = Beni gördü گوردي بني=  گوردي كندیميــ 

  .}رآني

  .}ھو رآك{:  Kendini gördü = Seni gördüگوردي سني= گوردي  ڭيكندــ 

ھو {:  Kendisini gördü = Onu gördü گوردي نىوا= گوردي كندیسنيــ 

  .}رآه

ھو {:  kendimizi gördü = Bizi gördü گوردي بزي=   گوردي كندیمزيــ 

  .}رآنا
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ھو {:    kendinizi gördü = Sizi gördüگوردي سزي= گوردي كندیڭزيــ 

  .}رآكم

:    kendilerini gördü = Onları gördüگوردي اونلري= گوردي كندیلرینيــ 

  .}ھو رآھم{

حالة المفعول استخدامھ نیابة عن الضمائر الشخصیة في أمثلة عن ـ ــ) 493(

  :منھ

 Kendimden kitabı aldı = Benden كتابى آلدي بندن=  آلدي ىكتاب كندیمدنــ 

Kitabı aldı  :}مني الكتاب أخذ{    

 Kendinden kitabı aldı = Senden كتابى آلدي سندن=  آلدي ىكتاب دنڭكندــ 

kitabı aldı :}منك الكتاب خذا{     

 = Kendisinden kitabı aldı كتابى آلدي اوندن=  آلدي ىكتاب كندیسندنــ 

Ondan kitabı aldı  :}ابالكت منھ أخذ{    

 = Kendimizden kitabı aldı كتابى آلدي  بزدن=  آلدي ىكتاب دنكندیمزــ 

Bizden kitabı aldı  :}منا الكتاب أخذ{    

 = Kendinizden kitabı aldı كتابى آلدي سزدن=  آلدي ىكتاب دنزڭكندیــ 

Sizden kitabı aldı  :}الكتاب منكم أخذ{    

 = Kendilerinden kitabı aldı كتابى آلدي اونلردن=  آلدي ىكتاب ندنكندیلریــ 

Onlardan kitabı aldı :}منھم الكتاب أخذ{.   

  :استخدامھ نیابة عن الضمائر الشخصیة في حالة المفعول إلیھأمثلة ـــ ) 494(

 = Zeynep kendime bakıyorباقیور بڭازینب = باقیور كندیمھزینب ــ 

Zeynep bana bakıyor   :}نظر إليّ زینب ت{  

 Zeynep kendine bakıyor = Zeynep باقیور سڭا زینب =باقیور ھڭكندزینب ــ 

Sana bakıyor :}نظر إلیكزینب ت{  

 = Zeynep kendisine bakıyor باقیور اوڭازینب = باقیور كندیسنھزینب ــ 

Zeynep ona bakıyor   :}نظر إلیھزینب ت{  

 = Zeynep kendimize bakıyor  باقیور بزهزینب = باقیور هكندیمززینب ــ 

Zeynep bize bakıyor :}نظر إلینازینب ت{  
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 = Zeynep kendinize bakıyor باقیور سزهزینب = باقیور هزڭكندیزینب ــ 

Zeynep size bakıyor :}نظر إلیكمزینب ت{  

 Zeynep kendilerine bakıyorباقیور اونلره زینب =باقیور نھكندیلریزینب ــ 

= Zeynep onlara bakıyor   :}منظر إلیھزینب ت{.  

  :استخدامھ نیابة عن الضمائر الشخصیة في حالة المفعول فیھأمثلة ــ ) 495(

 = Kendimde bir misafir var بر مسافر وار بنده= بر مسافر وار كندیمدهــ 

Bende bir misafir var :}یوجد ضیف عندي{.   

 = Kendinde bir misafir varبر مسافر وار سنده= بر مسافر وار ڭدهكندـــ 

Sende bir misafir var :}یوجد ضیف عندك{.    

 kendisinde bir misafir var بر مسافر وار اونده= بر مسافر وار كندیسندهـــ 

Onda bir misafir var :}یوجد ضیف عنده{.   

 kendimizde bir misafir var بر مسافر وار بزده =بر مسافر وار كندیمزدهـــ 

= Bizde Bir misafir var :}عندنا یوجد ضیف{.     

 Kendinizde bir misafir var بر مسافر وار سزده= بر مسافر وار كندیڭزدهـــ 

= Sizde Bir misafir var  :}یوجد ضیف عندكم{ .   

 Kendilerinde bir بر مسافر وار اونلرده= بر مسافر وار كندیلریندهـــ 

misafir var = Onlarda bir misafir var :}یوجد ضیف عندھم{ .   

استخدامھ نیابة عن الضمائر الشخصیة في حالة المفعول أمثلة عن ــ ) 496(

  :معھ

:  kendimle okuyor = Benimle okuyorبنملھ اوقویور=  اوقویور كندیملھـــ 

  .}یقرْأ معى{

:  kendinle okuyor = Seninle okuyorلھ اوقویورڭسن=  اوقویور ڭلھكندـــ 

  }ْأ معكیقر{

 kendisiyle okuyor = Onunla okuyorاوقویور لھڭاون= اوقویور كندیسیلھـــ 

  }یقرأ معھ{: 

 kendimizle okuyor = Bizimle okuyorاوقویور بزملھ=  اوقویور كندیمزلھـــ 

  }یقرأ معنا{: 
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:  kendinizle okuyor = Sizinle okuyorاوقویور لھڭسز= اوقویور كندیڭزلھـــ 

  }كمیقرأ مع{

:  kendileriyle okuyor = Onlarla okuyorاونلرلھ=  اوقویور كندیلریلھــ 

  .}یقرأ معھم{

استخدامھ نیابة عن الضمائر الشخصیة في حالة المفعول أمثلة عن ــ ) 497(

  :ألجلھ

  }ألجلى{:   kendim için = benim içinونچبنم ای=  ـــ كندیم ایچون

  }ألجلى{:   kendin için = Senin içinونچای ڭسن=  ایچون) كندیڭ(ـــ كندك 

  }ألجلى{:  kendisi için = Onun içinونچای ڭاون=  ایچونسى ـــ كندی

  }ألجلى{:  kendimiz için = Bizim içinونچبزم ای=  ـــ كندیمز ایچون

  }ألجلى{:  kendiniz için = Sizin içinونچای ڭسز=  ـــ كندیڭز ایچون

  }ألجلى{:  kendileri için = Onlar içinونچر ایاونل=  ـــ كندیلرى ایچون

في التركیة ) وكند(بشكل ) كندي(خدم الضمیر إذا استُ  :مالحظةــ ) 498(

فإنھ یكون مع ضمیر المفرد الغائب في حالة المفعول بھ بشكل  العثمانیة

، وفي حالة المفعول منھ بشكل )دویھنك(، وفي حالة المفعول إلیھ بشكل )كندویي(

. ، وھكذا مع بقیة المفاعیل)كندوده(، وفي حالة المفعول فیھ )دنكندون(

  ).206، دوني 1186/، سامي2/217/بیانشي(

  :إلیھ المضاف استخدامھ نیابة عن الضمائر الشخصیة في حالةــ ) 499(

  }بیتي{:  Kendimin evi كندیمڭ اويــ 

  }بیتك{:  Kendinin eviڭ اويڭكندیــ 

  }بیتھ{:  Kendisinin eviكندیسنڭ اويــ 

  }بیتنا{:  kendimizin eviكندیمزڭ اويــ 

  }بیتكم{:  Kendinizin eviكندیڭزڭ اويــ 

  }بیتھم{:  kendilerin eviكندیلرڭ اويــ 

صیغة الملكیة واإلضافة للتعبیر عن یجوز الجمع بین حالة : مالحظةـــ ) 500(

 الحالة المذكورةستخدم الملكیة كما ھو موضح في الحالة اآلتیة، ولكن الغالب أن ت

  ):93ـ  92/محمد كامل: (أعاله
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  }بیتي{:  Kendimin evim  = Benim evimبنم اوم=  كندیمڭ اویمــ 

  }بیتك{:   Kendinin evin = Senin evinڭاو ڭسن=  ڭ اوڭڭكندیــ 

  }بیتھ{:   kendisinin evi = Onun eviاوى ڭاون=  كندیسنڭ اويــ 

  }بیتنا{:   Kendimizin evimiz = Bezim evimizومزبزم ا=  كندیمزڭ اویمزــ 

  }بیتكم{:  kendinizin eviniz = Sezin evinizزڭاوی ڭسز= كندیڭزڭ اویڭزــ 

:   kendilerin evleri = Onların evleriاولرى ڭاونلر=  كندیلرڭ اولريــ 

  }بیتھم{

ن یكون ویشترط أ: عن الضمائر الشخصیةاستخدامھ نیابة أمثلة عن  ـــ) 501(

  :حد مع الضمیر الذي یعود علیھ الضمیر التوكیديفي الجملة غیر متّ  الفاعل

 ینظر الجمیعكان { Herkes kendime bakıyordu باقیوردى مھكندیـــ  ھركس 

  .}إليّ 

 Evladını dövmeyenدوگر )كندیسنى(ى كندیننده ڭـــ  اوالدیني دوگَمین، صو

sonunda kendini (kendisini) döver  : } وھم صغار(من ال یضرب أوالده (

  ).مثل شعبي( })وھو كبیر(یضربونھ في النھایة 

 Hissederdi ki babası kendisiniسْومیور كندیسنيـــ  حس ایدردي كھ باباسى 

sevmiyor :}كان یحس بأن والده ال یحبھ{. 

ال تتعب {:   Onun için kendini yormaمھ یورْ  ـيڭكندیـون چـــ  اونـڭ ایـ

 .}سك من أجلھنف

ا كان ھو في لمّ {: بسبتون دوشوردي كندیسنيـــ ذاتا ضعیف ایدي بو خستھ لق 

   .}كامال) أضعفھ(ضعیفا، فإن ھذا المرض أسقطھ ) في أصلھ(ذاتھ 

اإلنسان یحب {: تقدیر ومدح ایدنى سَور كندیسنىل، �سَونى د كندیسنىـــ انسان 

  ).376سامى، امثال، (. }لیس الذي یحبھ، وإنما الذي یقدره ویمدحھ

اولن فضیلتھ  كندیندهاولمیان بر فضیلتلھ مالك بولنانى سومز،  كندیندهـــ انسان 

بر مقدارینھ مالك اوالنى  ڭبولنان فضیلت كندیندهز ڭمالك اوالنى ده سْومز، یال

اإلنسان ال یحب الذي یملك فضیلة لیست موجودة لدیھ، وال یحب كذلك {: سَور

وجد لدیھ، ولكنھ یحب الذي یملك جزءا فقط من الفضیلة التي الذي یملك فضیلة ت

  ).376سامى، امثال، . (}توجد لدیھ
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 الفاعل، ویشترط أن یكون ...)نفسي، نفسھ (ــــ استخدامھ لیفید معنى ) 502(

  :في الجملة متحدا مع الضمیر الذي یعود علیھ الضمیر التوكیدي

  .}لنفسي قلت{:  kendime söyledimسویلدم كندیمھـــ 

الجمیع یفكر في { Herkes kendisini düşünürدوشونور  كندیسنيـــ  ھركس 

  .}نفسھ

الرجل الجائع {:  Aç adam kendini ateşe salarآتشھ صاالر كندینىـــ آج آدم 

  .}یلقى نفسھ إلى النار

:  Yalnız kendilerini gören kişilerلرگورن كیشی يلرینكندیـــ یالڭز 

  .}فقط منفسھأإلى  ونینظر نص الذیاشخاأل{

الرجل الذي یحب {: ندیره مز�كیمسھ یھ ب كندینىنن آدم، �ب كندینىـــ كندى 

  ).14سامى، امثال، . (}نفسھ، ال یستطیع أن یجعل اي إنسان یحبھ

یبدو أنھ لم یحب {: دگل بلكھ عفتنھ جسارتنھ عاشق اولدي كندینھـــ  قیزڭ، 

  .}تھاالبنت لذاتھا وإنما لعفتھا وشجاع

  

  الشكل الثاني

  لیفید التلقائیة)  lıkلك(استخدامھ مع الالحقة 

مع و ، ثم صیاغتھ في حالة الملكیة) lıkلك(األداة  معـــ استخدامھ ) 503(

  :، للتعبیر عن التلقائیة في القیام بالفعلالمفعول منھ

  .}جئت من تلقاء نفسي{:  kendiliğimden geldimگلدم كندیل�مدنـــ 

  }جئَت من تلقاء نفسك{: Kendiliğinden geldin ڭلدگن دڭل�كندیـــ 

قرر {:  kendiliğinden bu işe karar verdiبو ایشھ قرار ویردي كندیل�ندنـــ 

 .}ھذا العمل من تلقاء نفسھ

:  kendiliğimizden bu mektubu yazdıkبو مكتوبى یازدق كندیل�مزدنـــ 

  .}كتبنا ھذه الرسالة من تلقاء أنفسنا{

فعلتم ھذا من {:  kendiliğinizden bunu yaptınızبوني یاپدیڭز كندیل�ڭزدنــ ـ

  .}تلقاء أنفسكم
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  }ذھبوا من تلقاء أنفسھم{: Kendiliklerinden gittilerیتدیلر گ كندیلكلریندنـــ 

   لثالشكل الثا

  لیفید التوكید مجرداھ استخدام

   :عالـــ یستخدم مجردا لیفید التوكید في تصریف األف) 504(

  }جئُت بنفسي{:  kendi geldimــ كندي گلدم

  }جئت بنفسك{:  kendi geldin ــ كندي گلدڭ

  .}جاء بنفسھ{:  kendi geldiــ كندي گلدي

  .}جئنا بأنفسنا{:  kendi geldikــ كندي گلدك

  .}جئتم بأنفسكم{:  kendi geldinizــ كندي گلدیڭز

  .}فسھموا بأنءجا{:  kendi geldilerــ كندي گلدیلر

  :لیفید التوكید إلضافةفي حالة ا مجردا یستخدمـــ ) م 504(

  .}بالذات أنا كتابي / كتابي أنا{: kendi kitabımكندي كتابم 

  }بالذاتأنت  ك كتاب / كتابك أنت{:  kendi kitabın كندي كتابڭ

  }بالذاتھو كتابھ  /كتابھ ھو{: kendi kitabı كندي كتابي

  }بالذاتنخن كتابنا  /كتابنا نحن{: kendi kitabımız كندي كتابمز

  }بالذات أنتم كتابكم / كتابكم أنتم{: kendi kitabınız كندي كتابڭز

  .}بالذات ھم كتابھم / كتابھم ھم{ : kendi kitapları كندي كتابلري

  :عن استخدامھ مجردا في حالة اإلضافة ـــ  أمثلة تطبیقة) 505(

یستطیع {: یاشایھ بیلیر) ڭ سعى وغیرتیلھاون( كندى سعى وغیرتیلھـــ انسان 

  .}اإلنسان أن یعیش بجھده الشخصي وعزة نفسھ

ھو عاجز عن رعایة {: عاجزدر ورمكدنگ )ایشنى ڭاون( كندى ایشنىـــ 

  ).920/سامى( .}شؤونھ
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: اولمیان بر چفتلكده معین اجرت آلمق مقاولھ سیلھ ایشلین آدم كندى مالىــــ 

خاصة بھ ویعمل في إحدى المزارع مقابل ) أموال(ك الرجل الذي لیس لھ أمال{

  .}أخذ أجرة معینة

 İki yşındaki sıpaصویھ گیدر) كندیسي( كنديا، پـــ  ایكي یاشنده كي صی

kendi suya gider  :}یذھب ( ھو الجحش الذي یكون في عمره سنتان یذھب

  ).مثل شعبي( }إلى الماء) بنفسھ

 ھو كتب تراجم{: اجم احولنى یازمشمعاصرلرینڭ تر كندىـــ او یالڭز 

  }معاصریھ فقط

 Kendi tarihini:سى بكلنمزگلھ جك قورمَ  دنتاریخنى بیلمین بر مللتكندى ـــ 

bilmeyen bir milletten gelecek kurması beklenemez :} ینتظر یمكن أن ال

  .}من أمة ال تعرف تاریخھا) النھصة(االنبعاث 

  }الخاص شأنك أنظر إلى{:  kendi işine bakایشنھ باق كندىـــ 

  .}معاصریھ فقط

 Sizi kendi evime davetدعوت ایدیورم  ) بنم اومھ(اَِومھ  كنديسزى  ـــ

ediyorum   :} منزلى الشخصي(أدعوكم إلى منزلي({.  

 .}أخذ بیده شخصیا{:   kendi eliyle (eli ile) aldıآلدي) الي ایلھ(الیلھ  كندىـــ  

  .}تأتي أنت بنفسك{:   Kendi gelirsinلیرسڭگ كنديـــ  

الجمیع {  Herkes kendi çıkarına bakıyorیقارینھ باقیورچ كنديـــ ھركس 

  .}إلى مصلحتھ الخاصة ینظر

عثمان ( }حیاتي الخاصة ومذكراتي{:  Kendi hayatım ve hatıralarımـــ 

  ).111ص / اوغلى

  .}یبكيال ) لوحده(نفسھ بالذي {: دوشن آغالماز كنديـــ  

:  Herkesin kendi fikri varوار ) اونڭ فكرى( كندي فكريـــ  ھركسـڭ 

  .}بھ لھ فكره الخاص الجمیع{
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 Olumsuz düşüncelerimizi analiz edince, kendi değerlerimiziــــ 

buluruz. Kendi değerlerimizi bulunca da hayatı. :}فكارنا ص أعندما نفح

  .}تناحیا) نجد(وعندما نجد قیمنا فإننا  ).الخاصة بنا(السلبیة فإننا نجد قیمنا 

  لرابعاالشكل 

  لیفید االنفراد بالفعل، والفعل من تلقاء النفس مكررا ھاستخدام 

 ىمرتین، یكون في األول) كندي(تكرار الضمیر  :ـــ شكل التكرار األول) 506(

 مفعولیةال االتفي الثانیة مصرفا في حیكون و وفیھا یفید معنى التوكید، ،مجردا

ویفید في ھذه الحالة . ا یكون نائبا عن الضمائر الشخصیة، وفیھوالمضاف إلیھ

  :في العربیة) نفسھ(ما تفعل لفظة معنى التوكید ك

  :افةـــ حالة اإلض) 507(

قرأت {:  Kendi kendimin kitabını okudumكتابني اوقودم كندي كندیمڭـــ 

  .}الشخصى كتابي

قرأَت {: Kendi kendinin kitabını okudun ابني اوقودڭكت ڭڭكندي كندیــ 

  .}كتابك الشخصى

قرأ {:  Kendi kendisinin kitabını okuduكتابني أوقودي كندي كندیسنڭـــ 

  .})الخاص( الشخصى ھكتاب

قرأنا {:  Kendi kendimizin kitabını okudukكتابني اوقودق ڭكندي كندیمزـــ 

  .})الخاص(الشخصي  كتابنا

:  Kendi kendinizin kitabını okudunuzزكتابني اوقودیڭ كندي كندیڭزڭـ ــ

  .})الخاص( كم الشخصيأتم كتابقر{

:  Kendi kendilerinin kitabını okudularكتابني اوقودیلر كندي كندیلرینڭـــ 

  .})الخاص( الشخصي ھمقرأوا كتاب{

  :حالة المفعول بھـــ ) 508(

  }نفسي بنفسي خدعتُ {:  kendi kendimi aldattımآلداتدم ـــ كندي كندیمي

  }خدعَت نفسك بنفسك{:  kendi kendini aldattın آلداتدڭــ كندي كندیڭي 
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  }خدع نفسھ بنفسھ{:  kendi kendisinii aldattı آلداتديـــ كندي كندیسني 

  }نفسناأب انفسنأخدعنا {:  kendi kendimizi aldattık آلداتدقـــ كندي كندیمزي 

نفسكم أم خدعت{:  kendi kendinizi aldattınızآلداتدڭزندي كندیڭزي ـــ ك

  }نفسكمأب

نفسھم أخدعوا {: kendi kendilerini aldattılarآلداتدیلرـــ كندي كندیلرینى 

  }نفسھمأب

:  kendi kendimi tehlikeye atmayayımـــ كندي كندیمي تھلكھ یھ آتمھ یم 

  }یلزم أال ألقى نفسي إلى التھلكة{

: kendi kendini tehlikeye atmayasınكندي كندیڭي تھلكھ یھ آتمیھ سڭ ــ ـ

 }نفسك إلى التھلكةبیلزم أال تلقى {

یلزم أال {:  kendi kendini tehlikeye atmayaكندي كندیني تھلكھ یھ آتمیھ ـــ 

 }نفسھ إلى التھلكةبیلقى 

:  kendi kendimizi tehlikeye atmayalımكندي كندیمزى تھلكھ یھ آتمیھ لم ـــ 

  }أنفسنا إلى التھلكةبیلزم أال ینقى {

 kendi kendinizi tehlikeyeكندي كندیڭزي تھلكھ یھ آتمیھ سڭز ـــ 

atmayasınız  :} نفسكم إلى التھلكةبأیلزم أال تلقوا{  

 kendi kendilerini tehlikeye atmayalarآتمیھ لر  یھ كندي كندیلریني تھلكھـــ 

  .}أنفسھم إلى التھلكةبوا یلزم أال یلق{: 

 Kendi kendilerini)بربرلرینى سویورلر(ـــ كندى كندیلرینى سویورلر 

seviyorlar  :}یحبون بعضھم بعضا{.  

من تلقاء النفس، دون تدخل من ( :المعنى األول :حالة المفعول إلیھـــ ) 509(

: یة الصیغتین، ویقابل في اللغة الترك)، باالعتماد على النفسأحد، بحالة منفرده

  ).1186/سامي( )ندن�، كندیلباشنھ كندي(

  }من تلقاء نفسى/ لوحدى جئت {:  kendi kendime geldimــ كندي كندیمھ گلدم

من تلقاء /  لوحدكجئت {:  kendi kendine geldin ــ كندي كندیڭھ گلدڭ

  .}نفسك

  .}قاء نفسھمن تل/  لوحدهجاء {:   kendi kendisine geldi ــ كندي كندیسنھ گلدي
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من تلقاء /  لوحدناجئنا {:  kendi kendimize geldik ــ كندي كندیمزه گلدك

  .}أنفسنا

من تلقاء /  لوحدكمجئتم {:  kendi kendinize geldiniz ــ كندي كندیڭزه گلدیڭز

  .}أنفسكم

من /  لوحدھمجاءوا {:  kendi kendilerine geldiler ــ كندي كندیلرینھ گلدیلر

  .}ھمتلقاء أنفس

االنفراد بالفعل واالعتماد على  : ثانيالمعنى ال: حالة المفعول إلیھ  ـــ )510(

ز، ڭیال(ي اللغة التركیة عبارة قابل ف، وی)لوحدى، بمفردى: (النفس في القیام بھ

  ): yalnız, tek başınaباشنھ تك

ال {:  Kendi kendime bu işe kalkışamamــ كندي كندیمھ بو ایشھ قاْلقیشھ مام

  }باالعتماد على نفسي/  لوحدىأستطیع أن أقوم بھذا العمل 

:  Kendi kendine bu işe kalkışamazsınــ كندي كندیڭھ بو ایشھ قالقیشھ مازسڭ

  .}لوحدكال تستطیع أن تقوم بھذا العمل {

ال {:  Kendi kendine bu işe kalkışamazــ كندي كندینھ بو ایشھ قالقیشھ ماز

  .}لوحدهھذا العمل یستطیع أن یقوم ب

:  Kendi kendimize bu işe kalkışamayızــ كندي كندیمزه بو ایشھ قالقیشھ میز

  .}لوحدناال نستطیع أن نقوم بھذا العمل {

 Kendi kendinize bu işe ــ كندي كندیڭزه بو ایشھ قالقیشھ مازسڭز

kalkışamazsınız  :} لوحدكمال تستطیعون أن تقوموا بھذا العمل{.  

 Kendi kendilerine bu işe كندي كندیلرینھ بو ایشھ قالقیشھ مازلرــ 

kalkışamazlar  :} لوحدھمال یستطیعون أن یقوموا بھذا العمل{.  

ال تذھب إلى {: Kendi kendine çarşıya gitmeارشیھ گیتمھچـــ  كندي كندیڭھ 

  .}لوحدك  السوق

 Çocuklar! kendi  ـزڭیقمایـچـزه صاندالدن ڭكندي كندیـ! وجقلرچـــ  

kendinize sandaldan çıkmayınız  :} یا أوالد، ال تخرجوا من الزورق لوحدكم

 .}دون مساعدة   /بمفردكم  /

  /لوحده / حدث من تلقاء نفسھ {  Kendi kendine olduـــ  كندي كندینھ اولدي

  .}في ذلك أحد دخلدون أن یت
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 O koca yükü kendi kendimeــ او قوجھ یوكي كندي كندیمھ قالدیردم

kaldırdım  :}دون مساعدة من /  لوحدى /رفعت ذلك الِحْمل الكبیر بمفردي

  .}أحد

 O koca yükü kendi kendine ــ او قوجھ یوكي كندي كندینھ قالدیردي

kaldırdın  :}رفع ذلك الِحْمل الكبیر بمفرده{.  

كتبنا {:  O kitabı kendi kendimize okudukاوقودق ــ او كتابي كندي كندیمزه

  .}ذلك الكتاب بمفردنا

 O kitabı kendi kendinize mi yazdınız ــ او كتابي كندي كندیڭزه مي یازدیڭز

  .}ھل كتبتم ذلك الكتاب بمفردكم{: 

  .}إقرأوا بمفردكم{:  Kendi kendinize okuyunuzــ كندي كندیڭزه اوقویڭز

  .}فلیذھبوا بمفردھم{:  kendi kendilerine gitsinlerلرنیتسوگــ كندي كندیلرینھ 

من تلقاء نفسي، (ین األخیرین یمكن التعبیر عن المعنى: مالحظةــ ) 511(

  ):، تك باشنھكندي باشنھیالڭز، ( :كلمةباستخدام  )بمفردي

 Kendi başıma bu işi yapmağaقرار ویردم بو ایشى یاپمغھ كندي باشمھــ 

kara verdim  :} من تلقاء نفسي( بمفرديقررت القیام بھذا العمل({.  

  .}ذھب بمفرديفأل{ :  Kendi başıma gideyimمه گیدكندي باشمھ ــ 

  .}یكتبون بمفردھم{:  kendi başlarına yazıyorlarیازیورلر كندي باشلرینھــ 

 Kendi başlarına /Tekرنمشلر�ھ یى اوچترك تك باشلرینھ/  كندى باشلرینھـــ 

başlarına Türkçeyi öğrenmişler  :}یبدو أنھم تعلموا اللغة التركیة بمفردھم{.  

یدیر ذلك البستاني {: او قوجھ باغچھ یي اداره ایدیور كندي باشنھــ بو باغچوان 

  .}ذلك البستان الكبیر بمفرده

لنفسھ، مع نفسھ، بشكل ( :الثالث المعنى :حالة المفعول إلیھ ــ )512(

  ):خصوصي

  .}حّدثُت نفسي، قلُت لنفسي{:  kendi kenime söyledimــ كندي كندیمھ سویلدم

كان یجلس مع {:  Kendi Kendine oturuyorduــ كندي كندینھ اوتوریوردي

  .})منفردا(نفسھ 

 Kendi) بربرلرینھ اشارت ایدیورلر(ـــ كندى كندیلرینھ اشارت ایدیورلر 

kendilerine işaret ediyorlar :} لبعضھم بعضایشیرون{.  
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  :)من تلقاء نفسي(بمعنى المفعول منھ، ـــ حالة ) 513( 

عملت ھذا {:  Bu işi kendi kendimden yaptımكندیمدن یاپدمكندى ـــ بو ایشي 

  .}العمل من تلقاء نفسي

:  kendi kendinden (kendisinden) geldiگلدي )كندیسندن( كندیندنكندى ـــ 

  }جاء من تلقاء نفسھ{

میر التوكیدي في لمنفصلة مع الضیجوز ذكر الضمائر ا: ظةمالحـــ ) 514(

  :توكید المعنىل لحاالت، العادیة والمكررة، وذلكجمیع ا

 Ben, o koca yükü kendi kendime ـــ بن او قوجھ یوكي كندي كندیمھ قالدیردم

kaldırdım :}أنا رفعت ذلك الِحْمل الكبیر بمفردي{.  

ھو كان {:  O, kendi kendine oturuyorduـــ او كندي كندینھ اوتوریوردي

  .})منفردا(یجلس مع نفسھ 

:  Sen, o işi kendi kendinden yaptınكندیڭدن یاپدڭكندى ـــ سن بو ایشي 

  .}أنت عملت ھذا العمل من تلقاء نفسي{

نحن جئنا من {:  Biz kendi kendimizden geldikلدكدن گكندیمزكندى بز ـــ 

  .}تلقاء أنفسنا

  .}جئت من تلقاء نفسي{:  Ben kendiliğimden geldimمدن گلدم�كندیلبن ـــ 

 O kendiliğinden bu işiقرار ویردي مھ یھیاپى ندن بو ایش�كندیلاو  ـــ

yapmaya karar verdi  :}قرر القیام بھذا العمل من تلقاء نفسھ{.  

 Biz kendiliğimizden bu mektubuیازدق بىمكتومزدن بو �كندیلبز ـــ 

yazdık  :}الة من تلقاء أنفسناكتبنا ھذه الرس{.  

فعلتم {:  Siz kendiliğinizden bunu yaptınızڭزدن بوني یاپدیڭزگكندیلسز ـــ 

  .}ھذا من تلقاء أنفسكم

) بالذات، بالنفس(ــ كان العثمانیون یستخدمون أحیانا العبارة العربیة  )515(

  ):كندي( التركي بدال من الضمیر التوكیدي

  }سيأتیت بنف{: گلدم ـــ بالذاتْ 

  .}ذھبوا بأنفسھم{: كیتدیلر تـــ بالذا
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الضمیر  اللغویة ــ كان العثمانیون یستعملون في بعض تراكیبھم )516(

  ):كندي(ن الضمیر التوكید التركي ع عوضا )بدال مھملة( )خودْ (الفارسي 

ذھبت من تلقاء {: كندیلگمدن گیتدم= كندیمھ گیتدم  ىكند= بخود گیتدم  ـــ خودْ 

  .}نفسي

كندیندن كندى =  ىكندیلگندن كلد=  ىكندینھ گلد ىكند= لدي گ خودْ خود بِ ـــ 

  .}جاء من تلقاء نفسھ{: ىگلد

  .}المغرور / الذي ینظر إلى نفسھ فقط{: كندینى گورن= ن یِ بَ  ـــ خود

  .}المغرور / المعجب بنفسھ{: بگنمش ىكندین= ند سَ ـــ خودپَ 

متعصب ھو  الذي{: گورنرأى وفكریلھ ایش  ىكند=  ىخود رأ= خود َسر 

  .}لرأیھ الشخصي

  .}أنا بنفسي{: كندیم= ـــ بن خود 

  .}مالھ الشخصي /مالھ ھو {: مالي ىكند=  ىـــ خود مال

  .}مالي الشخصي /مالي أنا {: مالم ىكند= ـــ خود مالم 

  .}أنا شخصیا /أنا بنفسي {: كندیم ىكند= ـــ خود كندم 

  .}أنا شخصیا /بنفسي  أنا{: كندیم ىكند= خودم  ىـــ كند

  ـــــــــــــــــــــــتم الجزء األول ویلیھ الجزء الثاني  ـــــــــــــــــ
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