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الكنايات والرتاكيب والقوالب   
Kalıplar 
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ب يوهي عبارة عن كلمات أو تراك (أو القوالب المصطلحات أو التراكيب )عليها أيضاً  ويطلق

العربية  . فنحن فيالترجمة الحرفية لها تقيدهمعنى آخر غير الذي  أو أفعال تُستخدم للداللة  على

اد ع)فالوجه لم يسود حقيقة . ونقول اسود وجهه( كناية عن الخزي والفضيحة ،) :نقول مثالً 

بيرات التركية  غنية بمثل هذه التع المراد. واللغةكناية عن الفشل في تحقيق  (خالد  صفر اليدين

 المقصود منه بالترجمة ال يتضحالتي قد يُفهم بعضها بسهولة لقرب داللتها .ولكن بعضها 

لكنايات تلحق بها لواحق االسم مثل الحرفية ، ويصعب على المتعلم إدراك الداللة منها . وا

لواحق فعل الكينونة أو لواحق تصريف األفعال وغير ذلك  الملكية أوالمفعولية أو اإلضافة أو 

( فهو حرفياً بعني göz aydınمثالً التعبير ) امن اللواحق حسب موقعها في الجملة . فلو أخذن

م مولود أو عودة مسافر. كذلك التعبير مبروك( للتهنئة بقدو –)عينك نور( ولكنه يعني )ُمبارك 

(ağzını aramak يبحث في فمه( ولكنه يعني )استدراج في الكالم  –( معناه )يفتش– 

( وهكذا. وهذه مجموعة مختارة من ناستنطاق شخص ما لمعرفة رأيه حول موضوع معي

خرى فليراجع ولمن أراد المزيد من هذه العبارات وأمور أالكنايات مع المقابل لها بالعربية 

 كتابي " الحياة والناس"  

 جمموعة خمتارة من الكنايات

 من الكلمات املركبةتراكيب   -1

llaha’ ısmarladık.A )استودعكم اهلل) يقوهلا املغادر ألهل البيت 

Güle güle 

يف أمان اهلل  ) يقوهلا أهل البيت للمسافر أو  –مع السالمة 
للضيف عند الرحيل( وكذلك تقال للذي اشرتى حاجة 

فتقول له مبعىن ) باهلناء  أو سيارةجديدة مثل بيت 
 باهلناء تسكن البيت( أوتركب السيارة 

Ziyade olsun 
أنعم اهلل عليكم ) يقوهلا الشيف للمضيف عقب تناوله 

 الطعام(

olsun Afiyet 
قًا( املضيف ساب  ما قالهبالعافية  ) يقوهلا املضيف ردًا على  

 أو تقال للذي تشاهده وهو يأكل

bağışlasın Allah  فليحفظه اهلل –اهلل احلافظ من البالء 

Ağzı bozuk بذيء الكالم 
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Asık surat   متهجم -وجه عبوس 

sunBaşın sağ ol )عظم اهلل أجركم ) تقال عند العزاء 

tünesBaş ü  أمرك مطاع –على الرأس 

aşkına Allah 
منشان اهلل )تقال إلظهار الدهشة أو من أجل -حبًا باهلل  

 طلب حاجة من أحد(

etmesin Allah  املصيبة ال يكتباهلل  –اهلل  ال مسح 

Baş başa  وجهًا لوجه –إفشاء سر لصديق  –تهامس 

belasıBaş   رأس البلية–وجع الرأس 

Dalkavuk  داهن  –مرائي
ُ
 متطفل -م

Eli sıkı  شحيح -خبيل 

Gözü tok   قنوع -عينه شبعانة 

Olupbitti حدث وانتهى -األمر الواقع 

Ufak tefek أشياء صغرية ومتفرقة 

zü karaYü وجهه أسود من سوء عمله 

Çok bilmiş  متظاهر  بالعلم –لئيم 

Devlet kuşu حظ سعيد غري متوقع 

AllahEvvel  أوالً اهلل   -اهلل الوكيل 

Güzün aydın )مبارك ) للتهنئة باملولود 

Şöyle dursun ناهيك  عن 
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nüyekTop  اجملموع الكلي 

Yan ödeme  مصرف جانبيا –عالوة 

 واألفعال من املصادرتراكيب   -2

acısını çıkarmak  التخلص من آثار التعب –التعويض عن اآلالم 

vurmakaçığa   ًيكشف سرًا أو يفضح أمرا 

açık vermek العجز يف احلساب أو امليزانية 

açıkta kalmak  يصبح بال مأوى –يفقد مكانه أو عمله 

ağzına aramak يستدرج شخصًا يف الكالم لكي يعرف رأيه 

aklı almamak  ال يصدق حدوث شيء ما–عدم اإلدراك أو الفهم 

aklı başına gelmek  يستعيد وعيه–يعود إىل صوابه 

aklına gelmek خيطر بباله 

aklına koymak  يصمم على –يضعه يف باله 

aklını kaybetmiş فقد عقله 

ara (aralarını )bulamak السعي بالصلح بني طرفني  متنافرين 

araları açılmak (bozulmak)  وقوع اخلصومة بني صديقني 

aralarında para toplamak مجع التربعات فيما بينهم 

Arap saçına dönmek تعقد املسألة وتشابك أطرافها 

araya girmek السعي بالصلح بني شخصني 
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ardına düşmek  يتعلق بشيء ويتابعه –يتعقب  –يتابع بإصرار 

ateş açmak  يبدأ بإطالق النار –يفتح النار 

ateş vermek  شعل النار
ُ
 حيرق -ي

ayak basmak  يدوس -يطأ بقدمه 

ayak diremek  التعند -العصيان 

ayarı bozulmak  خيل بتوازنه –يفسد عياره 

baş kaldırmak  العصيان -التمرد 

baş vurmak املراجعة هليئة حكومية  أو لشخص 

başa kakmak  التفضل -املن 

başı belaya girmek حلول البالء على رأسه 

başı dönmek  يدوس -يطأ بقدمه 

başına gelmek  نزول املصائب على رأسه 

başına toplamak األم( -االجتماع حوله)  حول األب 

belini bükmek إثقال كاهله 

boş durmak   البقاء بال عمل -العطالة 

boş vermek  عدم االكرتاث –عدم االهتمام 

boyun eğmek  اخلنوع -اخلضوع  –اإلطاعة 

buz bağlamak جتمد سطح السوائل -التجمد 
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can almak  يأخذ روحه –يقتل 

can vermek  ميوت -يسلم الروح 

canı sıkılmak  االنزعاج -االنقباض 

cehennem olmak  يبعد بالطرد –يطرد 

cesaret gösterdi. أبدى شجاعة 

çenesine tutmak  حيفظ لسانه من اإلفشاء –حيافظ على السر 

çile doldurmak   املكابرة -التحمل ملوقف صعب -املعاناة 

darbe aldı تلقى ضربة 

dayak yemek  ًيأكل علقة(–يأكل أكال( 

delirdi ،kafayı yedi فقد صوابه 

dengeyi bozdun. بالتوازن 
َ
 أخللت

ders aldı "تلقى درسا 

dile dolaşmak  سريته تدور على كل لسان-  -موضع األقاويل 

dili tutulmak  عدم التحدث بطالقة -التأتأة –التلعثم 

direnç gösterdi. أبدى مقاومة 

dirsek çevirmek يشيح بوجهه عن  شخص ما 

diş bilemek تكشري األنياب للشر 

dizlerinin bağı çözülmek 
انقصف ركبه من  –تفكك مفاصله هلعُا  –ختور قواه ضعفُا 

 اخلوف
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doğru bulmak ق القول أو اخلرب
ُ
 وجده صحيحاً  -صد

dört gözle bakmak االنتظار بفارغ الصرب 

durum kötüleşti  ساء الوضع 

eğitim aldı "تلقى تدريبا 

el kaldırmak رفع يده للتصويت أو للكالم 

el koymak   وضع اليد على... –االستيالء عل 

el sıkmak  الشد على اليد للتهنئة أو الرتحيب –املصافحة 

bulundurmakelde  التحفظ عليه -االحتفاظ بالشيء 

ele almak  التقصي -البحث  –البدء يف العمل  –التناول 

ele vermek اإلخبار عن جمرم للقبض عليه 

elinden gelmek بذل جهده -عمل ما بوسعه 

emir aldı  ًتلقى أمرا 

endişe uyandırdı. أثار القلق 

ev tutmak استئجار منزل 

varmak farkına  الوقوف على حقيقة الشيء –االنتباه –التمييز 

fazlaya gitti "متادى كثريا 

fırsat kolladı  الفرصة  
َ
 ن
 
 حتي

fırsat verdi. أتاح الفرصة-أعطى فرصة 
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fırsatı kaçırdım فاتتني الفرصة 

fiyat biçmek  حتديد الثمن –التثمني 

gam yemek  اإلصابة بالغم –االكتئاب  –التأمل 

geç kalmak التأخر 

geri kalmak التخلف 

gönül almak  التفريج عن القلب –اإلسعاد 

göz gezdirmek  على كتاب مثالً( –إلقاء نظرة خاطفة  –الناظر بدون دقة ( 

göz yummak  التغاضي -غض النظر 

gözden geçirmek  التنقيح لكتاب  -التقصي  -إعادة النظر –التصفح 

göze çarpmak لفت االنتباه -لفت النظر 

gözlerini dikmek  النظر بتمعن –تدقيق النظر 

gözü doymak  عدم القناعة –يطلب بدناءة  –يشبع عينه 

kegözü girm عجب الناظر إليه حبركته ومظهره
ُ
 ي

haddini bilmek  يعرف قدر نفسه –يعرف حدوده 

hadını aştı جتاوز حده 

hatır saymak  تقدير ملكانة شخص –احرتام خلاطر 

hatır sormak  السؤال عن احلال والصحة –يسأل عن خاطر 

hayranlık uyandırdı. أثار اإلعجاب 
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hesap görmek  التقاضي يف احلساب –احملاسبة 

hoş görmek التسامح 

hoşa gitmek أن يروق له شيء -اإلعجاب 

ıstırap çekmek  االضطراب  -املعاناة 

içi ezilmek  اللوعة -اإلشفاق 

ilgili gösterdi  ًأبدى اهتماما 

ilim aldı  ًتلقى علما 

iş görmek  تويل العمل –إدارة العمل 

iştahı kaçtı فقد شهيته 

iyi gelmek  التعايف -التحسن صحيًا 

izlenim bıraktı  ًترك انطباعاً  أو تأثريا 

kafa tutmak التمرد 

karışı gelmek  املخالفة –املعارضة 

kendini bıraktı ترك نفسه ، أهمل نفسه 

kocaya varmak )الزواج ) للمرأة 

korku uyandırdı. أثار اخلوف 

kulak kabartmak اسرتاق السمع 

kulak vermek  اإلصغاء -إرهاف السمع 
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kusura bakmak املؤاخذة -عدم التسامح  -التدقيق يف اخلطأ والقصور 

küçük düşmek  سقوط املكانة –الذلة 

küplere binmek  االحتداد -الغضب بشدة 

merak uyandırdı. أثار القلق 

mesaj aldı تلقى رسالة 

ortaya çıkmak –meydana çıkmak   ينجز -حيقق –يربز  –الظهور إىل الواقع 

gelmekmeydana   ينجز -حيقق –يربز  –الظهور إىل الواقع 

meydana okumak  استعراض العضالت –إظهار القوة  –التحدي واملنافسة 

ocağı sönmek انقطاع الذرية أو النسل 

olayı kaçırdım فاتني األمر 

öne sürmek  ادعاء -اعرتاض  –إظهار 

önüne geçmek  اعرتاض -قطع الطريق على  –املنع 

para yemek  اإلنفاق ببذخ –باحلرام  –اكل املال بالباطل 

parmağı ağzında kalmak يضع إصبعه يف فمه دلياًل على طول احلرية 

rağbet gösterdi. أبدى رغبة 

sabrı tükenmek نفاذ الصرب 

sahip çıkmak   يكون صاحبًا لشيء مرتوك -يتوىل أمر شيء ما 

sinek avlamak  صيد الذباب لقلة العمل –البطالة 
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sorumluluk üstlenin توىل املسؤولية 

söz verim أنا أعدك 

söz vermek  حبث يف –التحدث عن 

suç işlemek ارتكاب اجلرم 

surat asmak  عبوس الوجه –التهجم 

telefon görüşmesi aldı تلقى مكاملة هاتفية 

yardım çağrısı aldık تلقينا نداء االستغاثة 
 

  


