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 مفردات وعبارات أخرى
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 في اللغة التركية مثل أي لغة أخرى هناك عبارات متداولة بكثرة وتُستخدم كثيراً في الحياة ، 

 وقد اخترُت لكم بعضاً من هذه العبارات مرتبة أبجدياً :

 عبارات أخرى

    acaba   I wonder هل ياترى  –أتساءل  ياترى 

 biri somebody  واحد من 

    birileri   -birisi  –biri    somebody شخص ما

ل
َّ
 Buyurun    here you are تفض

 Falan Filan فالن فالن
 so and 

       so 

 gayet extremely إىل حد ..

  -فعالً  –حقًا  –حقيقة 
 بالفعل

gerçekten 

Really 

 götürmek   يأخذ إىل ..
to take someone or something to 
somewhere    

  -عن 
 
 Hakkında  about حول

 hayatımda   يف حياتي ..
 ever in 

my life 

      ihtiyaç var    need to حباجة

 İşte   Her it is إليك هو –هنا  –ها هو 

  –أمتىن 
 
    keşke   I wish ليت

  kimse anybody -somebody شخص ما

 kimsecik على اإلطالقوال شخص 
 nobody 

at all 

 Teşekkür Ederim      Thank you أشكرك-شكرًا لك 
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futbolcular yorgun muydu? Acaba Yenildik. 

 حنن خسرنا، هل يا ترى كان العبون كرة القدم تعبانني؟

 

Ne yapabilirim acaba ! 

ى !
 
ر
 
ا ت
 
  ماذا ميكنني أن أعمل ي

 
 

Acaba buralarda yakın bir araba tamircisi var mı? 

 هنا ورشة قريبة لتصليح السيارات؟ يوجد ترى يا أتساءل هل

 

Çantamı, odamın neresine koydum, acaba? 

  حقيبتي يف غرفتي
 
 أتساءل أين يا ترى بالضبط وضعت

 

Düşünüyorum acaba yapabilir miyim yapamaz mıyım? 

 أنا أفكر، يا ترى هل أستطيع أن أعمل أو ال أستطيع أن أعمل؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أين ياترى  –هل ياترى  –أتساءل  ياترى   / acaba  /  I wonder      
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  .bahçede biri ınKadınlar   

 .النساء يف احلديقة أحد
 
.açıktır biriBahçe kapılarından  

 .من أبواب احلديقة مفتوح واحد
 
.oyukbiri  Dişlerimden 

 .أسناني منخورة أحد

 

nerede ?  biri ınBuzdolapların   

 الثالجات ؟أحد أين 
 
.varbiri Aklının birin var? Aklında  

 .أحد يوجد يف عقله ؟أحد هل يف عقلك 
 

 .masada değil  biri hiçKalemlerin  

 .من األقالم موجودة على الطاولة واحدوال 

 
 وفي حال أكثر من واحد نضع العدد المقابل

 

  .bahçededir üçü ınÇocuklar  

 .النساء يف احلديقةثالث من 
 
  .köprüdedir beşi rınArabala    

 .السيارات على اجلسرمخس من 
 
 
 
 
 
 

د ... -واحد من  
 
أح  / biri /  one of      
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 .var Birilerivar.,  Birisivar.,  Biri   

 .موجودشخص ما 
 
.) olmalıbirileri( biriŞimdiden evde   

 موجود يف البيت.شخص يكون  أنمن اآلن جيب 
 

Odada birisi var. 

 .يف الغرفة شخصيوجد 
 

Biri cevabı bildi. 

Someone knew the answer. 

 عرف اجلواب .شخص ما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      biri - birisi - birileri  /  somebody / شخص ما



 

 

350 
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وهي عبارة شائعة بكثرة في تركيا يستخدمونها في المنازل واألسواق والمقاهي والمطاعم  

   "بوْيرون"ويلفظونها ..

 

  أحدهم يقول لكعند دخول منزل 

  يقول لك  اجللوس مكان إىلشارة إلتفضل باجللوس مع ا
 

 يقول لك  عند تقديم ضيافة شاي قهوة اخل 
 

 

   سوق يقول لكو أعند دخول حمل 
 

 

 يقول لكو مطعم سناك أىل مقهى إعند الدخول 
 

 

 يقول للمتكلم  اهلاتفعلى جابة إلعند ا-الو
 

 

عند جتاوز الناس يف حمل ضيق  يف وسائط النقل أو وأيف املصعد 
 تقول ريقأو تفسح له الطخر ن يتقدمك اآلأوتود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل
َّ
      Buyrun  / here you are أو Buyurun / تفض
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 وهي كلمة يرددها األتراك كثيراُ في أحاديثهم وهي مشابه في لغتنا العربية في اللهجة العامية 

 وما شابه .. فال ن فالن ( -كذا وكذا  وغيرها    -) هيك وهيك 

 مثال" أحدهم يسألك عن شيء ما  فيقول لك شلون األسواق والمحالت  وغيرها ..وما شابهها ؟

 

ucuz mu? falan? Mesela, lokantalar Londra'da fiyatlar nasıl 

 كيف هي األسعار يف لندن؟ مثالً أسعار املطاعم وغريها هل هي رخيصة؟

 

.yok falanSöyleyeceğim ama kızma  

 .سأقول ولكن ال تغضب أو هيك وهيك

 

 وتأتي أيضا بالتكلم أو اإلشارة إلى شخص ما دون أن نذكر اسمه:

.laniF lanaf  

 .فالن وفالن 

 
.alanF tetik üstünde 

 .الشخص الفالني يف مركز مهم 
 
.alanF hastalığından salim oldu  

 .أصبح فالن بريئًا من مرضه أي ساملاً 
 

.alanF kimse senden daha büyüktür 

 
 
ك
ْ
 مِن

 
ر
 
ب
ْ
ك  أ 
ٌ
ال ن
 
 .ف
 

.bu iş falan şeye uymaz 

 .عليههذا الشيء ال ينطبق على ذاك الشيء الفالني و ال يقاس 
 

          Falan Filan / so and so / فالن فالن
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kişi belki gelir. Falan 

 . رمبا يأتي شخص ما )الشخص الفالني(
 

kitap okumuş. Filan 

 . قرأ كتابًا ما )الكتاب الفالني(
 

yerde bekleyecek. Falan 

 . سوف ينتظر يف مكان ما )املكان الفالني(

 

 
Ahmet gayet iyi şoför. 

I have extermly good driver. 

 أمحد سائق جيد بشكل ال يوصف .
 

 
Gayet iyi bir şoföüm var. 

Ahmed is an extremely good driver. 

 أنا لدي سائق جيد بشكل ال يوصف.
 
 

Türkçeyi gayet iyi konuşuyorsunuz. 

You speak turkish very well. 

 أنتم تتكلمون الرتكية بشكل جيد جداً .
 
 

Ben gayet iyim. 

 أنا حبالة جيدة لغاية.)لدرجة( .
 

 

Bu restoran gayet pahalı. 

This restaurant is extremely expensive. 
 

 هذا املطعم غال   بدرجة ال يوصف .

      gayet / extremely / إىل حد ..
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 وهي من العبارات الشائعة االستخدام في األحاديث بين الناس لنشاهد هذه األمثلة: 
 

Gerçekten mutlu muyuz? 

 هل حنن سعداء حقاً  ؟ فعالً  ؟ 
 

Gerçekten mi? 

 ؟ حقاً 
 

Gerçekten onu çok seviyorum ! 

 فعالً  أنا أحبها جداً .
  

Ben gerçekten bu resimdeki kadın kadar güzel miydim? 

 هل أنا حقاً  – فعالً  بقدر مجال هذه املرأة التي يف الصورة؟
 

Gerçekten, hayran kaldığımı itiraf etmeliyim. 

 عاشقاً .
ً
 فعالً  جبب أن أعرتف بأنني ما زلت

 

Annem, biliyor musun gerçekten kızı yüzünden demiş bu? 

 أمي، هل تعرفني أنه حقاً  بسبب ابنته قال هذا؟
 

Eskiden gerçekten şişman mıymışsınız? 

  مسيناً  باألول.
 
 نت

 
 حقاً  بأنك ك

 

İstanbul Çok seviyorum, Bence İstanbul muhteşem bir şehir 

ama trafik gerçekten kötü. 

 مدينة رائعة لكن  إستانبول، برأي جداً  إستانبولأحب 
ً
 .السري فيها سيء، حقيقة

güzel bir köpekmiş, cinsi ne? Gerçekten 

بالفعل  -فعالً  –حقًا  –حقيقة   / gerçekten / Really      
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  ، على مابالفعل
ٌ
  يبدو كلب

ٌ
 جنسه؟ هو ما ظريف

Anneme ve babama gerçekten özledim. 

 أمي وأبي فعالً  أنا اشتقت إليهم.
 

Artık gerçekten dayanamıyorum. 

 أنا فعالً  لن أستطيع أن أحتمل بعد األن.

Gerçekten öğrenmesi gerekilen çok şeyler var.  

 يوجد أشياء كثرية من الضروري أن نتعلمها. باحلقيقة
 

Amerika'ya gitmiş miydi? gerçektenDeden  

دك فعالً  ذهب إىل أمريكا؟
ُّ
 هل صحيح بأن ج

 

Atlantis gerçekten var mıydı? 

 هل فعالً  كان يوجد قارة أتالنتيس؟
 

Gerçekten seven insanlar yok mu? 

 أال يوجد أحد فعالً  ناس حمبني؟
 
 

Se  Neriman'dan gerçekten çok korkarsın. 

 أنتِ  فعالً  ختافني من نارميان
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Beni sinemaya götürür müsünüz ? 

Will you take me to the cinema ? 

 هل ستأخذني إىل السنيما ؟
 

Şu tabakları mutfağa götürmek istiyorum . 

I want to take these plates to the kitchen . 

 تلك األطباق أريد أن آخذها إىل املطبخ .
 

Bizi partiye götürmediler. 

They didn’t take us to the party. 

 هم مل يأخذونا إىل احلفلة .

  

Onu okula götürdüm. 

I took him to school. 

 أخذته إىل املدرسة .
 

Sizi lokantaya götüreceğiz. 

We are going to take you to a restaurant . 

 حنن سنأخذكم إىل املطعم .
 

Beni hava alanına götür. 

 خذني إىل املطار.
 

Beni camiye götürünüz. Lütfen. 

 خذني إىل اجلامع.
ً
 رجاء

 

Lütfen arabamı garaja götürünüz. 

 götürmek   / to take someone or something to somewhere /  يأخذ إىل ..
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 خذ سيارتي إىل الكرا .
ً
 رجاء

 

Bagajımı emanete götürünüz. 

 خذ أمتعتي إىل قسم األمانات.
 

Beni bir doktora götürün, lütfen. 

، خذني إىل طبيب.
ً
 رجاء

 

 

 

 

Beş Dakka önce Orhan ve senin hakkında konuşuyorduk burada 

 قبل مخس دقائق كنا هنا نتكلم عن إرهان وعليك

  
Filim hakkında bilgin var mı?  

 ؟الفيلم حولمعلومات  يوجدهل 
 

bilgi almak istiyorum. hakkındaTürkçe dersleri  

 دروس اللغة الرتكية. حولأريد أن آخذ معلومات 
 

konuştuk. ndaıhakk senin İkimiz   

 .عنككالنا حتدثنا  

 
konuşalım. hakkındaŞimdi senin   

 .عنكاآلن دعينا نتحدث 
 

?biliyorsunuz neler hakkındaBu kuruluş  

 هذه املؤسسة؟عن ماذا تعرف 
 

Hakkında bahsettiğim öğrenci odur. 

  -عن 
 
حول   / Hakkında  / about 
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 هذه الطالبة التي حدثتك عنها. 

 

Bu film ne hakkında? 

  ماذا حول – عن هذا الفيلم؟

 
 

 مع الضمائر الشخصية

 Benim hayatımda ever in my life يف حياتي

 Senin hayatında,  ever in your life يف حياتك

 Onun hayatında ever in his/her/its life يف حياته

 Bezim hayatımızda ever in our life يف حياتنا

 Sizin hayatınızda ever in your life يف حياتكم

 Onlaın hayatlarında ever in their life يف حياتهم

Bu hayatımda okuduğum en sıkıcı kitap.  

 هذا أسأم كتاب أقرأه يف حياتي .

 
Bu hayatımda içinde bulunduğum en zor durum. 

 هذا أصعب موقف أجده يف حياتي.

 
Hayatımda tanıştığım en konuşkan/geveze insan.  

 هذا أكثر شخص ثرثار أقابله يف حياتي.

 

Hayatımda hiç yüzmedim. 

  مل أسبح يف حياتي.

 hayatımda   / ever in my life /  يف حياتي ..
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Hayatında bir araba sürmedi. 

 مل يقود سيارة حبياته.

  

.göreceğin en son  şey  olacaktır hayatındaVe yüzüm   

 .يف حياتكووجهي سيكون هو آخر شيء الذي سرتاه 

 
Hayatımızdan memnun değilmişiz ! 

 .من حياتي( )راضياً أنا مل أكن سعيداً 

 
Hayatımızdan memnun değilmişiz ! 

 حياتنا.من مل نكن مسرورين  نبدو حنن

 
 .başlarken ilk adımlarınız çok şık olsun hayatınızaYeni  

 شيك. اجلديدة فلتكن أوىل خطواتك جداً  حياتكبينما تبدئني 

 
devam edemem. hayatımSensiz  

 .بدونك حياتيال أستطيع أن أتابع 

 
.çekin Hayatımızdan 

 
ْ
 .من حياتناانسحب

 
.boyunca affetmeyeceğim hayatımO  

 .حياتيلن أساحمه طوال 
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 (  حسب قاعدة األحرف الصوتية e –aيجب أن يسبقها أحد حروف الجر ) -1

حسب ما درسناه سابقاً في قواعد  cإلى  ç عندما يأتي بعدها حرف صوتي ينقلب حرف  -2

  األحرف الصوتية.

 

Tatile ihtiyacım var. 

   أريد إجازة – أنا حباجة إىل إجازة .

   
Neye ihtiyacımız var? 

 ماذا نريد؟ إىل ماذا حنتا  ؟

  
 Onların bana ihtiyacı var mı? 

 ؟
َّ
 هل هم يريدونني ؟ هل هم حباجة إل

 
Ali’nin paraya ihtiyacım var. 

  أنا حباجة إىل نقود علي . 

 
Ali  paraya ihtiyacı  yok. 

 علي ليس حباجة إىل نقود.

 
Yeni bir şemsiyeye ihtiyacım yok. 

 أنا لست حباجة إىل مشسية جديدة .

 

      e ihtiyaç var / need to~ / حباجة

1مالحظة   
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Neye ihtiyacımız var? 

 إىل ماذا حنتا  ؟

 
Hiçbir şeye ihtiyacım yok. 

 لست حباجة إىل أي  شيء.

 
Onların yeni mobilyaya ihtiyacı var mı? 

 هل هم حباجة إىل مفروشات جديدة ؟

 
Yeni bir araba almaya ihtiyacımız yok. 

 حنن لسنا حباجة إىل شراء سيارة جديدة .

 
Sizin bu parayı harcamaya ihtiyacınız var mı? 

 هل أنتم حباجة إىل صرف هذه النقود ؟
 

 

 

Teşekkür derim, işte hepsi burada. 

 شكرًا. ها هي مجيعًا هنا.

 
Tamam. ، para işte. 

 متام، هاهي النقود.

 
Burun efendim ، işte. 

 تفضل سيدي. ها هو.

 
Buyurun ,işte pasaportum. 

 تفضل ها هو جواز سفري.

إليك هو –هنا  –ها هو   / İşte / Here it is          
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 أمثلة

 gitmeseydin Keşke. .مل تذهب لو أمتىن

 olsaydıdaha güzel  Keşke .أمجللو كانت  أمتىن

  tanışmasaydık hiç  Keşke! .أبداً لو مل نتعارف   أمتىن

  kalsaydıkbir kaç gün daha  Keşke. .عدة أيام أخرىلو أقمنا  أمتىن

 görebilseydin Keşke. .لو استطعت  أن ترى أمتىن

  الشمسية.
 
 .Keşke şemsiyemi alsaydım أمتىن لو أني أخذت

 .Keşke bu işi kabul etmeseydim أمتىن لو أن هذا العمل مل أقبله.

  معنا.
 
 .Keşke bizimle gideydin أمتىن لو ذهبت

 Aç sana keşke "التلفون"فتحت لو  أمتىن

 !Keşke olursa !يكونلو  أمتىن

 Keşke bizi görseydin ,Ahmet أمحد رأيتنا يا ليتك

 Onları bana bahsetseydin keşke حدثتني عنهم ليتك

  –أمتىن 
 
ليت  / keşke /  I wish      
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 أمثلة

 .Derse kimse gelmedi مل حيضر أحد إىل الدرس.

 .Bugünlerde kimse okumuyor ال أحد يقرأ يف هذه األيام.

 .Evde kimse yoktur ال يوجد أحد يف املنزل.

 هناك أحد.
 
 .Orada kimse görmedim مل أر

 .Kimseden kimseye hayır yok ال يوجد خري من شخص إىل شخص.

 .Bunu kimseye söylemedik  مل نقل هذا ألي شخص )ألحد(.

 .Bunu kimseye söylemedik مل نقل هذا ألي شخص )ألحد(

ل(
 
ث
 
م )آهات( شخص ال تبقى لدى آخر )م

ُّ
أل
 
 .Kimsenin ahı kimsede kalmaz ت

 .Kimseden para almadım مل آخذ نقودًا من أحد.

  var mı?  Kimselervar mı?,  Kimse ؟ أحدهل يوجد 

  yok. Kimse . أحد ال يوجد

  yok mu? Kimse ؟ أحد ال يوجدأ

  var mıydı? kimseSaat sekizde parkta يف احلديقة الساعة الثامنة ؟ أحدهل كان يوجد 

 
 
  görünmedi kimseSaat sekizde parkta يف احلديقة الساعة الثامنة.أي شخص شاهد مل ي

 kimse  / somebody - anybody /  شخص ما ..
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    yok mu? kimseŞu anda ofisinizde يف مكتبكم يف هذه اللحظة؟ أحدال يوجد أ

   var mı? kimseOdanın içerisinde (içinde) داخل الغرفة؟ أحدهل يوجد 

  yardım etmiyor kimse hiçBana .قدم ل مساعدة شخصأي وال 

 işitmedi kimse Bar bar bağırdı Ama .أحدومل يسمعه  صاح مستمراً 

 .Bu dükkanda kimse yok ال يوجد أحد يف هذه الدكان.

 Merak etme kimseye zarar vermek niyetim ال تقلق ليست لدي النية ألضر أحداً .

değilim 

 Artık kimseye güvenmiyorum مل أعد أثق بأحد بعد اآلن.

 Senden başka kimse yok ال يوجد أحد غري أنت ،ما من أحد غريك.

 Bu gün benimle ilgilenen kimse yok ال أحد يهتم بي اليوم.

 Bu gün ödevini yapan kimse yok ال أحد أدى واجبه اليوم.

 

 هل يوجد شخص يف املنزل ؟.
Evde kimse var mı ? 

Is there anybody at home ? 

 ال يوجد وال شخص يف املكتب اآلن.
Şimdi büroda kimse yok 

There is nobody in the office now   

 .Türkiye’de kimseyi tanımıyorum أنا ال أعرف أحداً  يف تركيا .

(tanıdığım) yok. 



 

 

364 

وإعداد وترمجة : املهندس حممد عامر اجملذوب ليفتأ –الشامل يف قواعد اللغة الرتكية  الرابعاجلزء    

No, I don’t know anybody in Turkey.  

 .عرف اجلواب أحدال 
Kimse cevabı bilmedi. 

one knew the answer.-No 

على ما يبدو حىت ليس من الضروري بان تدع أحداً  بأن 

 يعرف.

Hatta kimseye bir şey anlatması 

gerekmezmiş. 

not even necessary to let It seems it is 

anybody know 

 

 

 

 

 تستخدم فقط في حال النفي.

 

Odada kimsecik (kimsecikler) yok. 

  ال يوجد يف الغرفة أي شخص على اإلطالق. 

 

 
 

 

 

 

 

 

وال شخص على اإلطالق  / kimsecik - kimsecikler  / nobody at all 
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 هذه العبارات من العبارات المستخدمة بكثرة في تركيا:

Teşekkür ederim 

 أنا أشكرك )صيغة المضارع البسيط(

Teşekkür ediyorum 

  )المستمرالمضارع  )صيغةأنا أشكرك 

Teşekkürler 

 تشكرات )بصيغة الجمع(

Sağ ol 

ً ( ولكن المعنى المتداول هو ) شكراً لك(  الترجمة الحرفية لها هي:)كن سالما

Sağ olun 

 )للمخاطب( نفس المعنى السابق ولكن بشكل غير رسمي كاألصدقاء المقربين

Sağ olunuz 

)للمخاطب( وهي بصيغة الجمع للتخاطب األكثر تأدباً ورسمية تستخدم في لغة التخاطب 

 والرسائل، وقليل ما تُ ستخدم في لغة الشارع

 عندما يشكرك الشخص يمكن أن ترد عليه بعدد من العبارات منها:

Sen de sağ ol 

 "وأنت أيضاُ كن سالماً " المعنى المتداول " وأنت شكراً لك"

Siz de sağ olun 

" ً  "وأنت شكراً لك" المعنى المتداول "  وأنت أيضاُ كن سالما

 وهي أكثر رسمية وتقال بلغة الجمع

أشكرك -شكرًا لك   / Teşekkür Ederim , Sağ Olun / Thank you      
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Bir şey değil 

الترجمة الحرفية لهذه العبارة " ليس شيئاً" ولكن المعنى المتداول هو " ال شكر على واجب" أو 

" ما في شيء محرز" بالعامية. وتستخدم عندما يقوم أحدهم بأداء خدمة مجانية لك بدون مقابل 

 فتشكره فيرد عليك بهذه العبارة السابقة

Rica ederim 

 etmek rica"والمصدر المعنى الحرفي لهذه العبارة" أنا أترجاك" بصيغة المضارع البسيط 

 " المتداول هو " عفواً  " والمعنى

Ne demek? 

المعنى الحرفي لهذه العبارة " ماذا تعني أو ماذا تقول أو ماذا تقصد" والمعنى المتداول" شوها 

الحكي، شو عم تقول؟ " وهي تستخدم عندما تريد أن تشكر شخصاً قد قام بخدمة معروف لك 

 فيرد عليك بالمعنى السابق المتداول.

 

  

 

  sağ ol  –teşekkür etmekالعبارتين: 

  معناها " شكراً لك" متى نستخدم كل من هاتين العبارتين؟ 

ندما يقوم شخص ما بأداء واجبه تجاهك ستخدم عتُ   Teşekkür ederim العبارةالجواب: 

فهو من واجبه أن يقوم بهذا العمل  وطلباتك.كأن يقوم موظف البنك بمساعدتك وتسيير أمورك 

  تجاهك.

 أن ندما يقوم شخص ما بمساعدتك بعمل ليس من واجبهع" تستخدم olun sağالعبارة:" 

عندما يقع منك شيئاً ما في الطريق ويسرع أحدهم لمساعدتك  تجاهك. مثاليقوم به  أوؤديه لك ي

 " sağ olunهنا تقول له " إياه.بأن يقوم بالتقاط هذا الشيء وإعطائك 

 

  

 سؤال هام
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 .الهتمامكم شكراً 
İlginize için teşekkürler. 

Thank you for your interest. 

 

  شكراً  جداً  لنصيحتك .
 

Öğütlerin için çok teşekkür ederim. 

Thank you very much for your advices. 

 أشكركم مقدماً  .
Şimdiden teşekkür ederim. 

Thank you in advance.   

  نشكركم سلفاً .
Peşinen Teşekkür Ederiz.  

Thank you in advance. 

   شكرًا ملساعدتك.
Yardım için teşekkür ederiz. 

Thank you for your help . 

 شكراً  لزيارتك.
Ziyaretiniz için teşekkür ederim. 

Thank you for your visit. 

 .Saygılarımla مع احرتامي. 
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"تستخدم في المخاطبة والرسائل الموجهة توضع تحت االسم 
 أسفل ورقة الرسالة "

Sincerely yours.   

 .Teşekkür ederim شكراً  جزيالً .

  .İlginize çok teşekkür ederim شكراً  جزيالً  الهتمامكم.

 .Emeğine sağlık شكراً  جلهودكم.

 Çok sağ ol. , Çok sağ olun، Çok sağ شكراً  جزيالً .
olsun. 

 .Teşekkürler شكرًا جزيالً -تشكرات.

 أشكرك لقبول صداقتي.
 .Kabul etmeni için teşekkür ederim  )تستخدم في صفحات الفيس بوك(

 .Rica ederim  عفوًا - أترجاك.

 .Bir şey değil  الشي حمرز.


