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 معلومات يف التخاطب والرتاسل
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Lakap Ve İsimler 

1.  

Efendim: 

Efendim! Tabii efendim. 

سيدي: تستخدم عند التخاطب يف على اهلاتف أو يف الطريق، وهي تعترب أكثر التعابري استخداما    

 مثال : بالطبع سيدي

2.  

Beyefendi: 

Merhaba beyefendi. Beyefendi! 

 سيد: وتستخدم ملخاطبة شخص ال نعرف أمسه مسبقا"

 مثال: مرحبا سيدي.

3.  

Hanımefendi: 

İyi akşamlar hanımefendi. Hanımefendi! 

 سيدة: وتستخدم ملخاطبة امرأة ال نعرف امسها مسبقا  

 مثال: مساء اخلري سيدتي. 
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4.  

Bay: 

Bay Mehmet. – Bay Orhan. 

 سيد: وتستخدم عند كتابة الرسائل واملخاطبة لرجل 

 مثال: السيد حممد. – السيد إرهان.

5.  

Bayan: 

Bayan Ayşe Erdoğan. 

 سيدة: وتستخدم عند كتابة الرسائل واملخاطبة المرأة:

 مثال: السيدة عائشة أردوغان

6.  

Bey: 

Ali bey. Orhan Bey. Müdür bey. 

 سيد: وتستخدم قبل األمساء يف رسائل املخاطبات أو الطريق إلعطاء صاحبها شيء من االحرتام

 مثال: علي بك – إرهان بك – حضرة املدير

7.  

Hanım: 

 

Ebru hanım. Merhaba doktor hanım. 

 سيدة: وتستخدم قبل األمساء يف رسائل املخاطبات أو الطريق إلعطاء صاحبها شيء من االحرتام 

 مثال: إبرو هامن، مرحبا دكتور هامن

8.  

Abi: 

Buyurun abi. Ne haber abi? 
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  Ağabeyوهي اختصار لكلمة:  أخي:

 وتستخدم يف العائلة ملخاطبة األخ األكرب، وكذلك تستخدم ملخاطبة األصدقاء أو بعض الناس 

 مثال: تفضل يا أخي ماهي األخبار؟

9.  

Abla: 

Tamam، abla، buyur abla. 

 أختي: وتستخدم يف العائلة ملخاطبة األخت الكربى، وكذلك تستخدم ملخاطبة األصدقاء أو بعض الناس

 مثال: متام أختي، تفضلي يا أختي

10.  

Amca: 

Bakar mısın amca? Günaydın amca. 

 العم: وتستخدم ملخاطبة أخ األب أو الرجل الكبري يف العمر كدليل على االحرتام 

 مثال: لو مسحت يا عم، صباح اخلري يا عم

11.  

Teyze: 

Sağ ol teyze، tabii teyze. 

 الخالة: وتستخدم ملخاطبة أخت األم أو االمرأة الكبرية يف العمر كدليل على االحرتام

 مثال: شكرا   خالة، بالطبع خالة.

12.  

Baba: 

Sağ ol baba، Noel Baba. 

 بابا: وهي ملخاطبة األب وتستخدم أيضا   للرجل احلكيم القدير
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 مثال: شكرا حضرة األب – بابا نويل

13.  

Sayın: 

Sayın Başbakan: 

Sayın abonemiz: 

 المحترم: وتستخدم يف رسائل املخاطبة بعد االسم 

 مثال: حضرة الوزير احملرتم.

         حضرة املشرتك:

14.  

Aşkım: 

Aşkım çay ister misin? 

 حبيبي – حبيبتي: وذلك ملخاطبة احلبيب أو احلبيبة وتستخدم للمذكر واملؤنث 

 مثال: حبيبي هل تريد شاي؟

15.  

Canım: 

Nasılsın canım? Seni çok özledim. 

 Canكلمة "  روحي:

 " يعني الروح أو كل شيء حي وهنا تستخدم ملخاطبة احلبيب أو احلبيبة وتستخدم للمذكر واملؤنث

 مثال: كيفك روحي، اشتقت إليك كثريا"

16.  

Ruhum: 

Yavrum، sen ruhum. 
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 روحي: وذلك ملخاطبة احلبيب أو احلبيبة للكبار والصغار واألوالد وتستخدم للمذكر واملؤنث 

 مثال: صغريي، أنت روحي

17.  

Hayatım: 

Hayatım seni çok seviyorum. 

 حياتي: وذلك ملخاطبة احلبيب أو احلبيبة وتستخدم للمذكر واملؤنث 

 مثال: أحبك كثريا" يا حياتي

18.  

Kuzum: 

Kuzum neredeydi? 

 اخلروف الصغري أو احلمل،  يعني- Kuzu-تستخدم للدالل وخاصة لألطفال صغيري: 

 

 مثال: يا صغريي أين كنت؟

19.  

Yavrum: 

Yavrum، gel، gel kucağıma. 

 يعني فرخ أو صفري الطائر Yavruتستخدم للدالل وخاصة لألطفال 

 

 مثال: ياصغريي، تعال ، تعال إىل حضني

20.  

Dostum: 

Bugün، Nasılsın dostum? 
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 صديقي: وتستخدم للصديق املقرب أو صديق العمر أو الطفولة 

 مثال: كيفك اليوم يا صديقي؟

       

21.  

Sivgili/ Sivgilim: 

Sevgili müsteriler. 

Sevgili değerli Doktor. 

Sevgilim beni affet. 

  

 عزيزي: وتستخدم للمخاطبة عرب الرسائل وال إمييل أو خماطبة الزبون أو العميل:

 مثال: عزيزي الزبون: 

        عزيزتي ساحميني

       عزيزي الطبيب الغايل 

Dear Valuable Doctor 

22.  

Hocam: 

Tabii hocam. 

المعلم – الشيخ – األستاذ القدير في الجامعة: وتستخدم عند خماطبة رجل العلم مثل 

 األستاذ أو املدرب أو رجل الدين ...

  مثال: بالطبع أستاذي

23.  

Hacı: 

Hacı Ahmet: 

Hacı: Mehmet: 
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 يف العناوين بعض االختصارات املستخدمة -2
Some Abbreviations used in addresses 

 Sok. (Sokak or Sokağı)    Street الشارع - الزقاق

 Cad. (Cadde or Caddesi)    Road الطريق الرئيسي - جاده

 Bul. (Bulvar or Bulvarı)   Avenue الطريق

 Yol. (Yol or Yolu)    Way, Route الطريق الرئيسي

 Mah. (Mahalle or Mahallesi)  Local District احمللة أو املنطقة

 D. (Daire)   Apartment, Suite الشقة أو البيت

 Apt. (Apartman)   Apartment البناء

 K. (Kat)    Floor الطابق

 No. (Numara)   Number الرقم

م -متسلسل
َّ
رق
ُ
 Nolu. (Numarala)   Numbered م

 

 

الحاج: وتستخدم ملخاطبة أو مناداة الرجل الذي أدى فريضة احلج، وغالبا" ما تستخدم ملخاطبة الرجل 

 الكبري بالسن "
 

 مثال: حاج أمحد – حاج حممد

24.  

Merhum،Merhume،Merhametli 

 المرحوم، المرحومة: وتستخدم عند ذكر شخص متويف – املرحوم -املرحومة


