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 اتجاهات التغير اللغوي لأللفاظ العربية فى اللغة التركية الحديثة
 هبة فتحى يوسف عبد الوهاب الميستكاوى 

فاظ والتراكيب العربية بمعجم مجمع اللغة التركية و لألالتحليل اللغوي الداللي لهدف الى 
ده بين هيكشف عن الفجوات المعجمية الموجودة  تحليلا مقابلتها بالداللة العربية 

 ، ليمدنا بالمميزات الدقيقة لكل لفظة. 0المقابلت
اعتمد البحث على المنهج الوصفي و التقابلي على مستوى المفردات المعجمية ،واألخذ  

بالنظرية التحليلية لمعنى الكلمة وتحديد ملمحها الداللية لوضعها في مجالها الخاص 
 بها.
 عدة نتائج:  واتضح بالبحث  
 العربية المقترضة بالمعجم التركي ، والتراكيب اللية عديدة باأللفاظوجود تغيرات د - 
المترجمون من يقع فيها ي كما كشفت أصول هذا الرصيد العربي لتلفى األخطاء الت -

 .التركية للعربية نتيجة اختلف الداللة لأللفاظ التركية العربية
 حديثة اللغة التركية ال –: التغير الدالالى الكلمات المفتاحية
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” "Trends of linguistic change of Arabic words 

in modern Turkish “ 

"Semantic Study- in the Dictionary of the 

Turkish Language Complex" 
Research summery 

This research is entitled  
The aim of the semantic linguistic analysis of the Arabic syntax and 

syntax in the Turkish  Language Syntax and its corresponding to 

the Arabic semantic analysis reveals the lexical gaps that exist 

between these interviews, providing us with the precise features of 

each word. 
 The research  was based on the  descriptive  and  the 

corresponding approach at the level of lexical vocabulary, and the 

introduction of the analytical theory of the meaning of the word and 

determine its semantic features to put in its own field.. 
 , The results revealed several results: 
  -The existence of many semantic changes in the Arabic words and 

structures borrowed in the Turkish dictionary 
 

Trends of linguistic change - Semantic Study 
Turkish Language 
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ة الحديثةاتجاهات التغير اللغوي لأللفاظ العربية فى اللغة التركي  
 وهاب الميستكاوى هبة فتحى يوسف عبد ال

دخلْت التركية إنما دخلتها عن الفارسية ، فقد تضمنت الفارسية كثيراا  ياأللفاظ العربية الت
من األلفاظ العربية منذ أن اختلط الفرس بالعرب الفاتحين، وتشكّلت فارسيتهم الحديثة من 

فالتقت العربية  كانت عند الفتح العربي، يامتزاج اللغة الفارسية بالفهلوية ،وهى اللغة الت
 ، وانبثقت الفارسية الحديثة. ةبالفهلوي

لجوقية  يالقرن الثالث عشر الميلد يالّتركية العثمانية ف ةولما قامت الدول على أطلل السُّ
لغة  ةآسيا الصغرى ، كانت لغة الّسلجقة الفارسية )لغة ثقافتهم( ، ودخلت الفارسي يف

ت بالعربية من قبل ،مما أفضى إلى انتقال العربية األتراك العثمانين وامتزجت كما امتزج
والّلغوي نتج تغيرات  يعن الفارسية إلى لغة األتراك العثمانين ، وبين هذا االمتزاج الّثقاف

من أبسط عواملها "اختلف اإلدراك للمعنى من إنسان آلخر، بل قد ينتقل  يوالت 1)داللية
ك الشمال والجنوب مما يؤكد أن للبيئة المعنى من نقيض إلى نقيض الختلف عرب أو تر 

 هذا التغير اللحق بالمعنى". يحكمها ف
ر الّداللي لأللفاظ العربية و أثر انتقالها للغة التركية ، وحجم باعث الكشف عن التغيول

 االختلف في المعنى وتفاوته من خلل التحليل الداللي لأللفاظ العربية قامت هذه الدراسة
ترتكز علي هذا مستوى الداللة المعجمية لأللفاظ العربية  في التركية  التطبيقية  والتي

 .على مستوى المفردات.

                                                 

 –أثر المعجم العربي في لغات الشعوب االسلمية "األردية  -المصري ، د حسين مجيب  "-1
 11/ص دبولىمكتبة م2991الفارسية" –التركية 
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أقرب الجوانب جميعاا إلى الداللة االجتماعية، ألن المفردات ( 2)والجانب المعجمي
ودالالتها ال تدّون في المعجم إال بعد اتفاق اجتماعي يقوم على المواضعة والُعرف. وتمّثل 

اللة نقطة البدء للدالالت األخرى التي تضيف إليها ما تكتسبه من معان تتصل هذه الدّ 
بعض ومن الجدير بالذكر أّن  ،باالستعمال، إضافة إلى معاني الصيغ والمواقع السياقية

 –الكلمة  ،ألن استقرت بالمعاجم يالت يقطع الصلة بالمعان المناهج الحديثة تذهب إلى
ى لها وال قيمة إذا ُأخذت منعزلة عن السياق اللغوي والمقام ال معن -كما ترى هذه المناهج
( أن النظر إلى هذا األمر ينبغي أن يكون متوازياا ألّن المعنى 3االجتماعي. والحق)

يمثل النوّيات المعنوية التي تدخل في بناء  -على الرغم من تعّدده أو عمومه –المعجمي 
 كّل جانب من جوانب الداللة.

 استندت الّدراسة إلى البحث المعجمي في: يالمصدر األساس

 "معجم اللغة التركية لمجمع اللغة التركية " 

Ankara-e Sözüluk çTürk –Türk Dil Kurumu 4 

                                                 

منشورت وزاراة الثقافة دمشق  -ى حتى القرن العاشر،أحمد، مصنفات اللحن والتثقيف االلغودورق -2

 99ص6991
منشورت وزاراة الثقافة دمشق  -حتى القرن العاشر ىأحمد، مصنفات اللحن والتثقيف االلغو،دورق - 3

 90ص2991

Atatürk kültür-dil ve tarih yüksek kurumu2011-1)- türk dil kurumu 

/Türkçe sözlük- 

2966اللغة والتاريخ. -مؤسسة أتاتورك للثقافة  –قاموس مجمع اللغه التركيه   
 ضافة الى المعاجم المساعدة  باإل

işler  Dr Emrullah -kapsamli-Türkçe-Arapçe - Ankara2011 القاموس الشامل

-/د  أمر الله اشلر  
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 :منهج البحث
، وذلك على مستوى الداللة المعجمية ياتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التقابل
الذي  ي اللة التركية وعرض التغير اّللغو للمفردات اللُّغوية ،وذلك من خلل عرض الد

 حدث لها بالمقابلة مع الداللة العربية بالمعجم العربي.
 أهمية الموضوع:

كثرة ما تضمنته اللُّغات الّشرقية عامة والتُّركية خاصةا من ألفاظ عربية إلى "حد الرُّجحان 
للتركية من وجود  حّتى وقفنا بالبحث في المعجم التركي لما 5في نصوصها للغة الّضاد"

ر الّداللي لأللفاظ العربية و وانتشار وتراث عريض ،  وذلك بباعث الكشف عن حجم التغي
أثر انتقالها في الُلغة التركية ، وحجم االختلف في المعنى وتفاوته فقد يكون مماثلا كل 

 الّداللية . ةالمماثلة، وقد يكون مخالفاا كل المخالفة وقد يكون بين ذلك بدرجة من المقارب
 أقسام البحث:

 التمهيد: التطور الداللي وأسباب تغير المعنى
 المبحث األول :التغير الداللي لأللفاظ العربية بالتركية )مستوى المفردات(
 المبحث الثانى: التغير الداللي لأللفاظ العربية بالتركية)مستوى التراكيب(

 .tSemanticDevelopmen 6التطور الداللى
، ألنه الجانب الذى يربط بين  لغوى يكون أوضح ما يكون فى المستوى الداللىالتطور ال

، ويصوغ العلقة الرمزية بينهما صياغة تجريدية على هذا  مباشراا  اللغة والواقع ربطاا 
 النحو:

 المدلول )الشىء( /الدال )اللفظ(

                                                 

 –ثر المعجم العربي في لغات الشعوب االسلمية "األردية أ -المصري ، د حسين مجيب  " - 5
 11/ص مكتبة مدبولى2991الفارسية" –التركية 

 263،ص2996"،دار غريب، القاهرة،غة الحديثلوعلم ال داود ، د محمد محمد " العربية - 1
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زمن إلى ولما كانت المدلوالت )األشياء( متطورة وكان من طبيعتها تغير وتحول من 
باطراد متناسب مع ما  ةزمن، ومن حضارة إلى حضارة، كانت الدوال"األلفاظ" متطور 

 : J. Lyonsيلبس  المدلوالت من تحوالت وتغيرات، يقول 
" إّن الثرورة اللفظية للغة عبارة عن نسق متكامل من المواد المعجمية التى ترتبط 

المواد المعجمية التى كانت موجودة نجد  ال بالمعنى، هذا النسق فى تدفق ثابت، فنحن
ات قمن قبل تختفى ثم تحل محلها مواد جديدة عبر تاريخ اللغة فحسب" بل إن عل

نى الّتى تقع بين مادة معجمية بعينها وغيرها من المواد المجاورة فى النسق فى االمع
ن التغير مستمر عبر الزمن أيضا، وأى اتساع فى معنى إحدى المواد المعجمية يتضم

 7تضييقا مماثلا فى مادة أو أكثر من المواد المجاورة لها". 
 أسباب تغير المعني: -

ارتباط الّلغة بالمجتمع و متغيراته المتعددة، جعل األسباب الّتي تؤدى إلى تغير المعنى 
 :8عديدة و متنوعة، ويمكن تصنيف هذه األسباب إلى نوعين

 أ.أسباب لغوية
 ب. أسباب اجتماعية

                                                 
"،دار غريب، غة الحديثلوعلم ال داود ، د محمد محمد " العربية - 7

  112،ص1001القاهرة،

،وهناك  223،ص2996"،دار غريب، القاهرة،غة الحديثلوعلم ال داود ، د محمد محمد " العربية -2
 تكاد تتفق في الجوهر. سباب التغير عديد من التقسيمات أل

منشورت وزاراة  -حتى القرن العاشرى مصنفات اللحن والتثقيف االلغوأحمد محمد  ،قّدور -
 6991الثقافة دمشق

 661التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه ص ،ن عبد التواب د.رمضا -
 61حوليات كلية اآلداب ص –،علل التغير اللّغوى  لتونى د مصطفى زكىا -
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 :سباب اّللغويةاًل:األأو  -  أ
 :الحاجة    (2

تحتاج إلى أسماء تدل عليها، و  –حسّية كانت أو معنوية كانت  –مواليد الحياة المتنوعة 
اندثرت  اتيرجع اللُّغويون إلى كنوزهم اللُّغوية المتمثلة في الّتراث اللُّغوي، ينتقون كلم

ختلفة، ومن هنا تظهر كلمات قديمة ها الحياة، و يسمون بها مواليد الحياة المإليفيعيدون 
قد لبست ثياباا جديدة من المعني، و مثل ذلك: الجريدة، الصحيفة، والوظيفة، والقطار، و 

 التسجيل.
 9االستعمال  (1

األولية للغة ثابتة، ولكن أشكالها متغيرة، و ليس من الممكن أن يتطرق الفناء  ةإن الماد
ال تكون اللغة ذاتها، فأما األشكال فإنها أذا قضى الله الى المادة الخام، إال  إ ةأو اإلمات

تحيا و تموت، تحييها ضرورة تعبيرية، و يميتها انعدام هذه الضرورة، ثم تبعثها في صورة 
 اخري ضرورة جديدة، وهكذا دواليك.

 الخطأ و سوء الفهم: ( 3
 ال ذلك كلمة قد ينتج عن الخطأ فى تطبيق القواعد أو سوء الفهم لها تغيير داللي، مث

الحرم:المكان الطاهر المقدس ،ويطلق ،واألصل  يم بالتركيةالحر : Harem الحرم
  لنساءالقسم الخاصباعلى

ن أالمثالين السابقين من حدث لها تغير داللى لنفس السبب، وواضح  20كذلك كلمة "زوج"
تسمى بالقياس ال نتيجة للعمليةالذهنيةالتي إالخطأ فى تطبيق قواعد اللغة وسوء الفهم ليس 

 .22الخاطئ
 

                                                 
 222،221،ص2996"،دار غريب، القاهرة،غة الحديثلوعلم ال داود ، د محمد محمد " العربية - 9

 الزوجاتالحرملك: haremlik لنساءباالخاصالقسم ،ويطلق على   

 السابق  - 69
 222،221،ص2996"،دار غريب، القاهرة،غة الحديثلوعلم ال داود ، د محمد محمد " العربية - 66
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 تغيير مدلول الكلمة لتغيير طبيعية الشيء الذي تدل عليه:  (4
zahire كل ُمخّزن وموفر، 21بينما عند العرب ، لخإغلل الحبوب والقمح....  : ذخيرة 

 ألسلحة الجيش ةثم جرى االستعمال على تخصيصها كصف
 ويذكرواألسلحةالختلف الزمان  تغير طبيعة المدلول وهو الغنائملجاء  دالليال فالتغير

ظة عربي تركى ثم تركى عربي في عصور االحتلل واالختلط فأن تطور هذه الل
 العثمانى العربي ، فالمشابهة محمولة على علقة المجاز.

 23أشكال التغير الداللي
 narrowing of meaningالداللة  أواًل: تخصيص الداللة أو تضييق  
ة بمرور الزمن فتتحول داللتها من معنى كلي إلى معنى وهو أن يضيق معنى كلم"

أن الكلمة أصبحت بالتخصيص دالة  يتدل عليها أ يالت ي، أو يقل عدد المعانيجزئ
فيفسر  على بعض ما كانت تدل عليه من قبل"، أما  دكتور/أحمد مختار عمر

ء يلملمح لشالتخصيص" بأنه نتيجة اضافة بعض الملمح التمييزية للفظ ، فكلما زادت ا
 24ما قل عدد أفراده"

                                                 
ُعدَّة الحرب من رَصاص و قذائف .  الذِخيَرة  ، (ذ خ ر)جمع : أَْذخاٌر   خر(،ذ الوسيط/ ) 62

 معجم اللغة العربية المعاصرة د/أحمد مختار عمر -،والجمع : َذَخِائرُ 

 93ص2991، ط  دراسة نظرية و تطبيقية علم الداللة فريد عوضحيدر، د . -3

 221ص ،ط عالم الكتب2991عمر د. أحمد مختار علم الداللة، ،  14 -
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 المبحث األول :التغير الداللي لأللفاظ العربية بالتركية )مستوى المفردات(
 من األمثلة التطبيقية:

.avrat15-بينما تعني عند  العرض ، رات: ،كناية عن المرأة وڤتنطق  آ،  عورة
كل بيت َأو موضع  :يِء" الَعْوَرةُ الَخَلُل والَعْيُب في الش  :الَعْوَرةُ   عورةكل ما هو :16االعرب

 .كلُّ ما َيْسُتُرُه اإلنساُن استنكافاا أو حياءا  . فيه َخَلٌل ُيْخَشى دخوُل الَعُدّو منه

    ""..    َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ُيِريُدوَن ِإالَّ ِفَراًراَوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ُيِريُدوَن ِإالَّ ِفَراًرا،،َيُقوُلوَن ِإنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةُ َيُقوُلوَن ِإنَّ ُبُيوَتَنا َعْوَرةُ   ""وفي التنزيل العزيز وفي التنزيل العزيز 
Harem القسم الخاص الطاهر المقدس ،ويطلق على الحرم:المكان  

 الزوجات الحرملك: haremlikلنساءبا
  ، كل محرم،ال ُيمس ،ما ال يحّل انتهاكه ، وما يحميه الرَّجل ويدافع عنه: 27عند العرب

تغير ،   والُمَحرَُّم : َحَرُم مكَة ، وهو َحَرُم الله وَحَرُم َرُسوِلهِ  لَحَرمُ ا فى القاموس المحيط:"
ناها وصارت بالتركية تطلق على قسم النساء مجازاا ومشابهة للتشريف ،فالتغير مع

يسبقه تنوع لغوى تزامنى يمهد له ويصيب هذا التنوع ما يصيب الطوائف  29التاريخى
 االجتماعية ذات المكانة فيرتفع التنوع الذي يقترن بالطائفة االجتماعية ذات المكانة.

 اا جد المعنى مخصصخيره حربية ،نذ: Mühmmat مهمات

askerlerin mühimmatı""  ،  العسكر ، تجهيزاتوالمقابل التركي العربي لها 
 .عدات والمُ 

وظيفة ، توكيل أو صلحّية تعطى لشخص ما من أجل القيام بأمر  :19عند العرب مهمة
 محّدد،والجمع مهمات.

                                                 

حمل معناها على النقل الداللي لعالقة السببية. الن المرأة عرض الرجل ،والعرض عورة يُ  (2)
سالمي والتشريعى وهو ما انب اإلحمل عالقة النقل على السببية،واللفظ شرعي فيه تأثر بالجيُ ،و

 -6361األحزاب آية  جري عليه التأثير والتأثر بين اللغتين ،
 1/121الوسيط)عور( ج -2
  -6حرم ج  معجم اللغة العربية المعاصرة / د/أحمد مختار عمر - 61
مصطفى زكي علل التغير اللغوى / التونى / حوليات كلية اآلداب جامعة الكويت  -التونى /د -69

 11ص 
 3/2319جهمم معجم اللغة العربية المعاصرة / د/أحمد مختار عمر - 69



 اتجاهات التغير اللغوي لأللفاظ العربية فى اللغة التركية الحديثة

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (06                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

-mareti20 :  وهومعنى طعمةاأل وتوزيع تنطق إيمارة: تعني محل رعاية الفقراء،عمارة 
 .رعايتهم  ومكان الفقراء وهم معينة فئة على مختص

عمار والبناء عكسه الهدم، (  اسم والجمع :عمائر، وعمارات : التشييد واإل12عند العرب)
ما ُيْعَمُر   :ِعماَرةُ   ،بالقاموس المحيط:الخراب ،والعمارة: مبنى كبير به عدة طوابق متعددة

  .به المكاُن 
  22ideningWالداللي اللي أواالتساعالّتعميم الد

وبه  لى المعنى الكلى،إعكس اتجاه التخصيص،يعنى تحول الداللة من المعنى الجزئى 
 .كثر مما كانت تدل عليه من قبلأتصبح الكلمة تدل على عدد من المعانى 

                                                 

 مجمع أتاتورك للثقافة والتاريخ  _ةقاموس مجمع اللغة التركي -1
10-dil ve tarih yüksek kurumu_ /)kurumuTürk dil -Türkçe sözlük 

  ،2/1552ج(ع م ر )عمر/"معجم اللغة العربية المعاصرة " د/أحمد مختار عمر -2

 (رع م  )/القاموس المحيط -

 11ص2991، ط  دراسة نظرية و تطبيقية علم الداللة حيدر، د .فريد عوض -3 -

بيروت " التطور الداللي في اللغتين العربية  -جامعة طهران  د. على رضا محمد، ،  ئيرضا  -
  2961والفارسية"بحث بمركز البحوث المعاصرة

 



  هبة فتحى يوسف عبد الوهاب الميستكاوى أ/ 
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (05                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 ما يأتى: ذلكة أمثل ومن

 االغتصاب واالعتداءإلى يتسع لمعنى  :tecavüz13تجاوز

 آخر، يد شخص الحق في تمديد،والتحرش شرفال مهاجمة -

 األعراضتجاوز  -

ى ،: جمع تجاوزات 14ّما عند العربأ لغير المصدر: مخالفة ، خروج عن اللئق ، تخطِّ
 .كمعنى عام للتجاوز وقعت بعض التَّجاوزات أثناء سير االنتخابات -الحّد المباح :

 ع االستعمال التركى من جهة ،تتسع وتتزايد م ةنجد المعانى الفرعي :بين الداللتين   
ولى تحمل على االتساع الداللي وتتركز على االعتداء واالغتصاب من جهة فعلى األ

 داللية فى مجالها. ،وعلى االختصاص تأخذ الكلمة اكثر من علقة
Hazine خزينة 

 خزينة األشياء ،الكنز،ج:كنوز:المدفون ، büyük servet الثروه الكبيرة،-1
Ağaç, rutubetin hazinesidir.”  -F. R. Atay.  الشجرة خزينةالرُّطوبة 

  

                                                 

 92ص2991، ط  نظرية و تطبيقية دراسة علم الداللة حيدر، د .فريد عوض - -6 -

 مجمع أتاتورك للثقافة والتاريخ  _ةقاموس مجمع اللغة التركيمترجم عن   -1
12-dil ve tarih yüksek kurumu_ /)Türk dil kurumu-Türkçe sözlük 

 معجم اللغة العربية المعاصر/تجاوز د/أحمد مختار عمر- 22

فعل : خماسي الزم متعد : تجاَوزَ  -(ج و ز ) الوسيط /مجمع اللغة العربية / -  

  .في الشيء : أفرط تجاَوزَ ،بحرف



 اتجاهات التغير اللغوي لأللفاظ العربية فى اللغة التركية الحديثة

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (66                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 خزينة الدولة-2  

  :جمعها خزينات وَخَزائنُ  :- َخِزينة  25المعنى العربي .1

 ادفع ثمن هذه السلعة في الخزينة -مكان تسليم النقود وتسّلمها في األماكن العامة : -2
نة تحفظ فيها النُّقود و األشياء َخْزنة ، صندوق حديدّي لحفظ المال ونحوه ، خزا -1

  . أغلق الخزينة بالمفتاح -النفيسة :
نفاق العائدات العامةخزينة  - 3 دارة وا   . الدولة : الِقسم الحكومّي المسئول عن تجميع وا 
 

التركية العربية فى عديد من المعانى المعجمية وتزيد  ةتتلقى الداللالملمح الداللي هنا :
 روه الكبيرة والكنز المدفون،وهى بالعربية  تعد من المعانى المجازيةفي ملمحين وهما الثّ 

 لكلمة الخزينه والمحمولة على علقة المشابهة.

Misafir  : يوف ،وهى من األلفاظ المفردة التى تستعمل في التركية بمعنى مسافر  الضُّ
 ،rlemisafirالجمعلجمع وذلك  بقبولها الحقة ا

لداللي حدوث انتقال للداللة باطلق لفظ مسافر علي أى ضيف التغير االملمح الداللي: 
 َمْن َيْرَتِحُل ِمْن َمَكاٍن ِإَلى آَخَر وهذا تعميم ،بينما عند العرب :

 :26قي الداللةر  -
يطلق عليه مصطلح التغير المتسامى ،وهو اتجاه فى الّتغير الّداللي ُيطلق على ما 

إلى  انسبيا  ةل على معان وضيعه أوضعيفُيصيب الكلمات الّتى كانت تدل على فى األص

                                                 
جمع : َخَزائُِن  / خ ز ن ة،  والوسيط/ د/أحمد مختار معجم اللغة العربية المعاصرة /خزين عمر - 21

 .:مكان الخزن
Atatürk kültür-dil ve tarih yüksek kurumu/)Türkçe sözlük-Türk dil kurumu- 

- 

 92. فريد عوض علم الداللة دراسة نظرية و تطبيقية حيدر، د  - 21



  هبة فتحى يوسف عبد الوهاب الميستكاوى أ/ 
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (66                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

كلمات تدل فى نظر المجتمع على معان أرفع وأشرف وأقوى وهو تحول يرتبط بالقيم 
 "وقد يرتبط بتغير المسمى نفسه الى حالةأرقىى مما كان عليه ةاالجتماعي

 ومن أمثلة رقي الداللة ما يأتى :
   idman-..الخممارسة األلعاب الرياضية،وتمريناتها :27دمانإ

 ُمْدَمن:29، والمفعولُمْدِمنُيدمن ، إْدماناا ، فهو :أدمنَ  28عند العرب 
يءَ أدمنَ  • يء أداَم ِفْعله والَزَمه ولم ُيْقِلع عنه ، داوم عليه وواظبأدمنَ  / الشَّ  -، على الشَّ

 التدخين مضّر بالّصحة إدمانمنه ُيقال:   -الُمْسِكرات ، 
  .أداَمهُ  : أْدَمَن الشيءَ  ـ لمعنى االستمرار والدوام:والمعنى بالقاموس المحيط يوافق ا

-hers  :1معانيها :الثقافة تنطق ،حرس :منحرث    
 االستعارة، و شابهةوهواستعمال قائم على معنى المُ 

رض المزروعة ،والعلقة هنا في النقل فالثقافة تطلب التعلم ورعايته كالحرث :األ    
 .ةالداللي للمشابه

                                                 

,antreman-idman:spdil ve tarih yüksek kurumu/-Atatürk kültür21/)Türkçe -3

sözlük-Türk dil kurumu3 
 2/1444ج -إدمان /معجم اللغة العربية المعاصرة  عمر د/أحمد مختار2 - 29
َراِت : إِْدمانِ  َمنَعَهُ ِمنْ  -: ) مصدر أَْدَمَن (. ْدمانِ إ(،د م ن  ) الوسيط/- : ِمَن اإِلْفَراِط فِي  -اْلُمَخّدِ

  .-تَنَاُوِلَها

Türkçe sözlük-Türk dil kurum Atatürk kültür-dil ve tarih yüksek kurumu hers-  
/6 

 



 اتجاهات التغير اللغوي لأللفاظ العربية فى اللغة التركية الحديثة

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (66                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 30اللة:انحطاط الد
يسير فى االتجاه المعاكس لرقي الداللة،وهو يعبر عن ضعف داللة اللفظ فى األذهان 
،وفقدان مكانتها فى المجتمع عندما تستخدم فى غير موضعها ،فهناك ألفاظ تبدأ حياتها 

عن أمر شنيع أو فظيع حتى اذا طرقت اآلذان فزع المرء لسماعها  ةبأن تعبر فى قو 
بر عن تلك الحال ثم تمر االيام وتشيع تلك األلفاظ ويكثر تداولها نها أقوى ما يعأوأحس 

بين الناس وهم عادة مشغوفون فى كلمهم باإلسراف والمغاالة فيستعملونها فى مجال 
 األولى . أضعف من مجالها األول وهنا تنهار القوة الّتى فى الداللة

 ومن أمثلة ذلك باأللفاظ العربية التركية:
-istismar لء واالستيطانياستغلل،احتلل..الخ من معانى االست:31مارستثا. 

 مصدر استثمرَ ف أما عند العرب

موظَّف على منفعة شخصيَّة من إحدى معاملت اإلدارة الالوظيفة : حصول  استثمار
االقتصاد ( استخدام األموال في اإلنتاج ، إما مباشرة بشراء المواد  التي ينتمي إليها
ما بط   . ريق غير مباشر كشراء األسهم والسنداتاألوليَّة وا 

 تسعى الحكومة إلىتشجيع االستثمارات العربيَّة - ورد مثال على ذلك
işret .33: الخمر،وتنطق عشرْت 31ِعشرة 

                                                 
 حيدر، د . فريد عوض علم الداللة دراسة نظرية و تطبيقية - 39
،"ا لمواد والمداخل في المعجم اللغوى 39كتبعالم العبد الحى ،د مصطفى يوسف  -

 299التاريخى"

-6Türk dil kurumu (Atatürk kültür-dil ve tarih yüksek kurumu/)Türkçe 
sözlük/ hers :kültür-tarlasürmeتاتورك لثقافة اللغة أمجمع -قاموس مجمع اللغه التركيه

 .والتاريخ

) مصدر . (ث م ر  )/استثمار،الوسيط/عاصرةمعجم اللغة العربية الم عمر د/أحمد مختار -6
  .: االْنِتَفاُع ِبَها ِفي َعَمٍل مَّا ، ِاْسِتْغَلُلَها-َأْمَواِلِه : اْسِتْثَمارِ  َيْرَغُب ِفي -ِاْسَتْثَمَر (. :

 3عالقه آخرى وهى التضييق الداللي القتصار المعنى على الخمر ومجلسه. ةللفظ -2
 عشرتْ  /6919انبولطى"اسمعجم شمس الدين سامى "ترك 33



  هبة فتحى يوسف عبد الوهاب الميستكاوى أ/ 
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (66                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 .الُمخاَلَطةُ   :ِعْشَرةُ بالقاموس المحيط: :34بالعربيه أما
 ."بُتهماألهل واإلخوان مّمن طالْت معرفُتهم وصحوفى معجم اللغة المعاصرة " 

اطلق الِعشرة على مجالس الخمر قديما،لكثرة هذه المجالس بين  :يالملمح الدالل
األصحاب وهذا االستعمال جاري من باب اطلق الشىء على فاعله ،وهم األصحاب 

 الذين يشربون الخمر .
  afetآفة:

 الجمال الفاتن والساحر-1والمرض، كارثة المصيبة،البلء،اآلفة : -

أما معنى  آلفة وتالقى مع المعنى العربي في ملمح البالء والمرض،معانى اتتعدد 
ن كان استخدام أدبي مجازي ، وقد ورد على  فإنى أراه انحطاطًا للمعنى، الجمال وا 

 .التركو ، ألسنة األدباء العرب
 :35انتقال الداللة

قد تكون علقة  يعتمد هذا الشكل من التغير الداللى على وجود علقة مجازية،
ابهةعن طريق االستعارة :أي استخدام الكلمة في غير معناها األصلى لوجود هذة مش

 العلقة وقد تكون غير المشابهة وتأتى عن طريق المجاز المرسل بعلقاته المتنوعة ،
 . ويسمى المعنى المجازي 

           

                                                 
المخالََطةُ   :الِعْشَرة   /عشرة،الوسيط:معجم اللغة العربية المعاصرة عمر د/أحمد مختار - 32

  .(ر ش ع) والمصاَحبَةُ 
 22التونى د/ مصطفى زكى  علل التغير اللغوى        -99حيدر د/عوض ،علم الدالله،. 6



 اتجاهات التغير اللغوي لأللفاظ العربية فى اللغة التركية الحديثة

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (66                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 ما يأتى: انتقال الداللة لعالقة المشابهةومن أمثلة  
 تأخذ عدة أشكال: :غير المشابهةقة انتقال الّداللة لعال

باسم ما يؤول تسمية الشئ - تسمية الّشيء باسم صانعه -المجاوره --عالقة السببية
 ة.اآللي  -الجزئية - -عالقة الكلية- اليه
وعدم حاجة ى ، تنطق استيفا ،االستيفاء هنا يعني الكفاية ،:استقالةistifa استفاء- 

ان االستفاء سبب ملصق للتغير الّداللي إلى معنى العمالة فك جهه العمل للعميل أو
 االستقالة.

المصدر  ،   الفردية بمعنى ةاستعملت الصف،أي  التبذير واسراف المال :sefih سفية
وهوالتبذير فالعلقة بين المعنيين علقة  فالمعنى التركي يعد السبب المؤدى للسفاهه،

 سببيه.
 :ةالمجاور -ب

 31idadiyeالثانوية ::اعدادية:تنطق ايدادية 

 :37بينماعند العرب

ّف اإلعدادّي  -اسم منسوب إلى إعداد : تحضيرّي ، تمهيدّي لشيء آخر : التَّعليم / الصَّ
،تعنى مرحلة ماقبل الثانويه بالتعليم قبل الجامعي  شهادة إعداديَّة -، إعدادّي امتحان  -، 

ة التقارب بالنظام التعليمى ،والرابط بين المعنيين علقه غير المشابهة وهى المجاور 
 للمراحل فحّل لفظ مكان معنى مجاور.

 الشيء باسم صاحبه: يةتسم -ج

 تطلق على "ضريبة المواشى "ağnam 38أغنام  -     

                                                 
 ،özlükamlı sskap....31وقد تحمل اعلى التماثل ايضا     -6

 أََعد   مصدرالوسيط/   )ع د(        عمر، د أحمد مختار + وفريق ، معجم اللغة العربية المعاصرة  - 31

 الذي يهيىء التلميذ للمراحل الثانوية العليا« : التعليم اإلعدادي  عدادي/ ا
  

  هذا المثال ينطبق عليه عالقة الجزئية ايضا. 39-



  هبة فتحى يوسف عبد الوهاب الميستكاوى أ/ 
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (69                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

Bayi-:بايع 
وتنطق باي بحذف صوت العين واسقاط مقطعها لعدم وجود صوت العين بالتركيه  بايع: 

البيع على البقاله المبيعه لعلقة غير المشابهه  بايع :البقالة نفسها،فاطلق اسم صاحب
 والناتجة عن كثرة االستعمال.

 :39تسمية الشئ باسم ما يؤول إليه-د

 مثال:
 ،خمير ،  :تنطق هامور على جميع المعجناتhamurخامور -

واألصل أن الخامور مادة الخميرة التى تقوم بالخمر ،وباالستعمال حدث النقل الداللي 
 والتغير بالمعنى إلى المعجنات نفسها فسمى الشئ باسم ما يؤول اليه.

 Sefih -- سراف المال. :سفية  الّتبذير وا 
،أي استعملت الصفه ا لمفردة بمعنى المصدر،فالتبذيرواإلسراف يؤول الى 

 ،واْلعكس.الّسفاهه
 .طلق اسم الكل على جزء منهإ: عالقة الكلية -ه

 اسطبل البغال والخيول:  Tavla 40طاولة

 طاولة: منضدة الطعـام عند العرب : 
طلق الجزء على الكل ،ألن اسطبل ا  الملمح: حدوث علقة تنافر بين المعنيين العربي،و 

 . الخيل يحتوى عدة طوالت، مع تشابه الصيغة الصوتية التـام

                                                                                                                         

Atatürk kültür-dil ve tarih yüksek kurumu/ağnam/)Türkçe sözlük-Türk dil 
kurumu 

 96ص -حيدر د/فريد عوض علم الداللة - 39
dil ve tarih yüksek -Atatürk kültürقاموس المجمع التركي. - 29ahırıatاصطبل الخيل   29

kurumu/)Türkçe sözlük-Türk dil kurumu 

 /طاولةعاصرة عمر، د أحمد مختار  وفريق ، معجم اللغة العربية الم-

  .لُعبة النَّرد  :الط اولة    المائدةُ  الط اولة   و الوسط)ط و ل( ،-
 



 اتجاهات التغير اللغوي لأللفاظ العربية فى اللغة التركية الحديثة

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (60                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 وارادة الكل. طالق الجزءإ: أى الجزئية    -و
 كلها أيُا كان نوعها  تطلق على ضريبة المواشيمثال :أغنام:

Misafir  : يوف ،وهى من األلفاظ المفردة التى تستعمل في التركية بمعنى مسافر الضُّ
،وفي هذا تغير داللي حيث حدث  iermisafirlالجمع وذلك  بقبولها الحقة الجمع

ل للداللة بإطلق لفظ مسافر علي أى ضيف وهكذا ،بينما المسافر نوع أوجزء من انتقا
 الضيوف .

 مثل : :اآللية قة عال  -ز
انتقل المعنى من  ،عضو البلع  والتذوق بالفم ،وأداة الكلم والحديث ،  ةلغ لسان: - 2

 لى اللغة  لعلقة اآللية.إ كونه عضواا 
 مثااًل  نجد:تسمية المحل باسم الحال  -ح  

 41زحمه zahmet.تعب ومشقة :تنطق زحمت 

في  الّزحمة أيا ما كان في شارع ، المحل وهو مكانالملمح الداللي المميز هنا:تسمية 
 العمل في المواصلت ،باسم الحال :وهو التعب الناتج من الزحمة.

habbeأي (فقاعة هواء،فيقال على سبيل االستعارة ) عمل من الحبة   قبة:42حبة  ،
 عل من األمر الحقير كبيراا .ج

 غريزة:insiak(43)انسياق 

                                                 

 zahmet  –Türk dil kurumu-Türkçe sözlük  قاموس المجمع التركي - 26

 ،والحشد اْلُجْمهورِ  َزْحَمة   ) .( ) مصدر َزَحمَ  (،ز ح م   عند العرب،الوسيط)

تجّمٌع أو حشد من الناس للشراء أو :عربية المعاصرةعمر، د أحمد مختار ، معجم اللغة ال 

  البيع أو غير ذلك

 1002عالم الكتب ./حبة1جعمر، د أحمد مختار + وفريق ، معجم اللغة العربية المعاصرة  (1

23)-işğal- intibak -insiak /قاموس المجمع التركي+–Türk dil -Türkçe sözlük

kurumu- 



  هبة فتحى يوسف عبد الوهاب الميستكاوى أ/ 
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (66                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 سيره دون تفكير وال روية: جاء علي تدبر وروية أملا. : مصدر انساق : 44عند العرب 

وهي ما حول الغريزة الملمح الداللي المميز: حدث انحصار المعنى باالستعمال التركي 
وهو )من المعنى العربي األصلي  تقوم باالنسياق أو السير وراء الهوى فحدث نقل داللي

 .، للغريزة وهذا مفسر بعلقة  )اآللية( فما قام باالنسياق إال الغريزة(السير تبعاا ألحد
 : غير ووقور أو طائش يطلق على المرأة غير الوقورة مجازاا  hafifخفيف45

 ،ويطلق على النبيذ: الخمر كشراب خفيف
مستعمل علقته تسمية المحل التخدام المجازي : خفة الوزن، واالس41بينما تعني بالعربية 

 باسم الحال. 
 بالمعجم التركي47التراكيب العربية ب المبحث الثانى:التغير الداللي

كثير ،منها األسماء والصفات والظروف بالمعجم التركى  العربية اللغويةومن التراكيب 
ربية وآخر من لغة آخرى المكونه من مقطع من الع االدالة على هيئة الفعل أوالفاعل،منه

 49كالفارسية ،التركية، والفرنسية

 )عربي عربي( –)عربي فرنسي( -فارسي( -تركى(،)عربي -منه)عربي

                                                                                                                         

atama veya bir üst aşama a. esk. Resmî bir göreve nhai

için yazılan yazı. 
 

dil ve tarih yüksek kurumu-Atatürk kültür/)Türk dil -Türkçe sözlükقاموس المجمع التركي. 21

kurumu- 
:خفة الوزن،ومجازا ] خ ف ف [. جمع : أَِخفَّاُء ، ِخفَاٌف . ) ِصيغَةُ فَِعيلالوسيط/  - 21

 تطلق على الروح بمعنى ظريف

 2999عالم الكتب .6جمر، د أحمد مختار + وفريق ، معجم اللغة العربية المعاصرة ع -

تجمعات معجمية لكلمتين »والمتلزمات اللفظيَّة هي:  بالمتالزمات اللفظيةتعرف بالعربية  -1
 "أو أكثر تِرد عادةا  بعضها مع بعض

 ومن األمثلة عليها )ما شاء الله(،)كتب خانه (،
ثة من أكثر اللغات المختلطة بالمركبات اللفظية نظرا للتأثير والتأثر بين حضارات تلك البالد تعد هذه الثال - 29

 ،وتنتشر الفرنسية بشكل كبير بين ألفاظ اللغة  التركيه المستعملة .



 اتجاهات التغير اللغوي لأللفاظ العربية فى اللغة التركية الحديثة

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (66                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 بالمعجم التركي :49التراكيب العربية نمادج من 
abuabuhava :و فارسى (  –تركيب ) عربي ، المناخ  :اڤتنطق أبو ه-أبوهوا

 كلمة تعني الحيرة ، ":فارسي"التركيب يتكون من مقطع أبو: 
 هوا : هواء مقطع عربي  "

يحمل على ، فالكلمة بها تغيرداللي  ا المبنىذبه ، و التركيب ال يستعمل بالعربية
و هو اطلق أبوهوا  بالتركية للمعني الدارج باالستعمال االختصاص واالنتقال الداللي

 علي المناخ .
50haneAdab)أدب خانه)اسم مكان 

ينطق أدب هانة ،يتكون من أدب :الجزء العربي ،"خانه"تعنى مكان تركيب فارسي: 
كناية عن دورة  المياه ،أي محل األدب.،مكان قضاء  /المحل،الجزء الفارسي من الكلمه

 الحاجة 
بالعربية :المستعمل المقابل  له في الدارج:بيت األدب،واألصل قي كلمة األدب السلوك 

 لخ(نظم... ا‘األدبي، واآلداب)شعر،نثر
 biilaç51 تركيب اضافي(Far. b³ + Ar.) (  مكون من: bi  + ilaç 

 صفة ::يائسة.ظرف .:عديم الحيلة  ،يائس:بايلج تنطق بدون علج،
 هذا االستعمال خاص بالتركيه كتركيب.    

مجرو يدل على حال وهيئة صاحبة:أي فلن في ال،بعلج:الجار و 51أّما المعنى العربي
 . لجفترة علج ،قابل للع

                                                 

تجمعات معجمية لكلمتين »والمتلزمات اللفظيَّة هي:  بالمتالزمات اللفظيةتعرف بالعربية  -1
 "بعضها مع بعض  أو أكثر تِرد عادةا 

 ومن األمثلة عليها )ما شاء الله(،)كتب خانه (،

 االنجلو-6992د/حسين مجيب المعجم الفارسي العربي الجامع ط/– المصري - 19

 biilaçاالنجلو/-6992د/حسين مجيب المصري ط/ –المعجم الفارسي العربي الجامع 16-
 وللمريض :داواه .ا : زاوله ومارسهالشيَء معالجةً ، وِعالجً  َعالَجَ  الوسيط )ع ل ج( : - 12



  هبة فتحى يوسف عبد الوهاب الميستكاوى أ/ 
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (65                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 Hemhudut فارسي(-هم هدود:متجاوز: )عربي 

 hudutكلمة فارسية تعنى:ايضا،كذلك،+حدود  hemيتكون التركيب من،
ضافى باالستعمال بمعنى النفى فجاء المركب اإل الحاجز بين الشيئين : 53المقطع العربية
 .لحإوهو متجاوز 

 ةالخاتم
 فهذه دراسة داللية بعنوان

 "الحديثة أللفاظ العربية في اللُّغة الّتركيةل  ر اللغوى اتجاهات التغي"        
بّينت رصيداا من األلفاظ العربية  ، في ضوء نظريات الّتحليل الداللي و التحليل التكوينى 

ووصلت إلى  التغير الدالليكثير منها مستعمل ولكن أصاب منه  بالمعجم الّتركى ،
 النتائج اآلتىة:

عربية األصل بالّلغة التركية ،تقّيم بُثُلث الّلغة  لفاظ والتراكيبرصيداا  غزيراا من األ وجود -2
 .54ةالتركي

                                                                                                                         

 2999عالم الكتب .3جعمر، د أحمد مختار ، معجم اللغة العربية المعاصرة  -

53- Atatürk kültür-dil ve tarih yüksek kurumu/)Türkçe sözlük-Türk dil kurum53(/ 
 .،اللغة والتاريخ - لثقافةلاتاتورك  مؤسسة  – ةقاموس مجمع اللغه التركي

 االنجلو/-6992د/حسين مجيب المصري ط/–فارسي العربي الجامع معجم ال -
 
  لفظة 1199حسب احصاء معجم مجمع اللغة التركية  ،والتى أحصت  - 12

6516arapça (Türk dil kurumu dil ve tarih yüksek kurumu-Atatürk kültür/) 

Türkçe sözlük 

 -1ص629ع -الفيصلمجلة -متولىتأثير اللغة العربية فى اللغة التركية /احمد فؤاد " -



 اتجاهات التغير اللغوي لأللفاظ العربية فى اللغة التركية الحديثة

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (66                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

الّتغيُّرات الّداللية  ومنها: ارتقاء داللة لفظة ، أو انحطاط الّداللة، انتقال الّداللة  -1 
لى المعانى الْمضادة   ، اتساع المعنى التركى عن المعنى  لمعان أخرى جديدة ، أوا 

 أوانحصاره وتضييقه عن المعنى العربي األصلى. ،أحيانااالعربي 
هناك نقل داللي لعديد من معانى األلفاظ المقترضة عن طريق المجاز من قبيل  -3

 سواء على مستوى . (لوجود علقة قائمة تجمع المعنيين) وغير المشابهة التشابه
 أو التراكيب. المفردات

 
 
 



  هبة فتحى يوسف عبد الوهاب الميستكاوى أ/ 
 

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (66                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

 المصادر والمراجع

 2991حوليات كلية اآلداب، جامعة الكويت ––التغير اللغوى  التونى، د مصطفى زكي ،علل -

 التحليل الداللي اجراءاته ومناهجه دار غريب 1000حسام الدين د. كريم زكي ، -

 1005الرياضد سهيل صابان معجم "االلفاظ العربيه في اللغة التركية " ، حقى -

 1021ب حيدر، د . فريد عوض علم الداللة دراسة نظرية و تطبيقية م اآلدا -

 1002وعلم اللغة الحديث"،دار غريب، القاهرة، داود ، د محمد محمد " العربية -

بيروت " التطور الداللي في اللغتين  -جامعة طهران  د. على رضا محمد، ،  ئيرضا -
 العربية والفارسية"بحث بمركز البحوث المعاصرة

 2979)تركي عثمانى عربى( معجم شمس الدين سامى سامي -

محمد الفكر اللغوى عند أبى العلء المعري في ضوء علم الّلغة الحديث  طلبه، د جمال -
 االمل للنشر ج عين شمس. -

 عبد التواب د.رمضان ،التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه جامعة عين شمس -
،  معجم اللغة م، مكتبة دار العروبة، الكويت.2991عمر د. أحمد مختار علم الداللة، ،  -
 عالم الكتب -1009 –لعربية المعاصرة ا

 م.2993فرويد سيغموند ،الّطوطم والتابو، ، ترجمة بوعلي ياسين، دار الحوار، اللذقية،  -

منشورت وزاراة الثقافة  -حتى القرن العاشرى قدور،أحمد، مصنفات اللحن والتثقيف االلغو  -
 2991دمشق 

 1009دار اآلفاق  -تركية لغة العثمانية والالقطوري، دالّصفصافي  قواعد الُّ  -



 اتجاهات التغير اللغوي لأللفاظ العربية فى اللغة التركية الحديثة

 9102 (الرابع)الجزء  والعشرون الخامسالعدد               (66                (جامعة عين شمس -مجلة كلية التربية

أثر المعجم العربي في لغات الشعوب االسلمية "األردية  -المصري ، د حسين مجيب  -
 مكتبة مدبولى2991الفارسية" –التركية  –

 االنجلو-2994د/حسين مجيب المعجم الفارسي العربي الجامع ط/،المصري  -

  الدورّيات والحولّياتالدورّيات والحولّيات  --

ة التطور الداللي في العربية الفصحى في العصر مقدمة لدراس، قّدور، أحمد محمد   -
مجلة عالم الفكر، وزارة اإلعلم، الكويت، العدد الرابع، المجلد السادس   .44-19الحديث"، ص

 "-م: 2991عشر، 

المجلة العربية  217-259"من أثر اللسانيات في الدرس اللغوي العربي ومناهجه"، ص - 2  
 م: ".2997/، المجلد السابع، 17، العدد /للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت

 1027و -31/2999مجلة مجمع اللغة األردنى ع  -"فى الداللة والتطور الداللي" -1،  

 .التركية لفاظ العربية فى اللغةدمشق األ مجمع اللغة العربية/ مجلة ،مخيمر مدنى  -

 ثانيًا : المراجع التركية :  

- Atatürk kültür-dil ve tarih yüksek kurumu ) Türkçe sözlük /Türk dil 

kurumu 2011  تاريخاللغة وال - تاتورك للثقافةأمؤسسة  –قاموس مجمع اللغه التركيه  

- kapsamli sözlük /Türkçe -  arapçe اشلر، د/ أمر الله - الشامل   
- Türk Dil Kürümü Güncel Türkçe Sözlük-  

- Türk Dil Kürümü Kişi Adları Sözlüğü-  

- Türkçe- Arapçe kapsamli- Dr Emrullah işler- Ankara2011. 
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