
 کلمات پرکاربرد ترکی استانبولی در احوال پرسی .1

    Merhaba                (مَرحَبا)                     سالم-

 Evet/Hayır          ( هَیر/  اِوِت)                  بله/خیر-

 Nasılsını              (ناسیلسین)     وره؟حال شما چط-

 İyiyim , teşekkür ederim  (اَِِدِریم تشکُر اییم،)   من خوبم،متشکرم-

 Günaydın                (آیدین گونون)                صبح بخیر-

 İyİ Güngler                    (گونلَر ای)                 روز بخیر-

 İyi Akşamlar                    (آکشام ای)               عصر بخیر-

 İyi geceler                     (گَجَِِلَر ای)                  شب بخیر-

 Güle Güle                    (گولَ گولَ)                   خداحافظ-

       hos geldiniz               (کال جا هوش)               خوش آمدید-

 Adınız ne?                   (نِ؟ آندینیز)          چیست؟ اسمتان-

                                            Affedersiniz , Pardon         (آِفدِرسینیز)                   ببخشید-

 Lütfen                           (لطفا)                         لطفا-

 kahvalti                       (کَهوَلتی)                   صبحانه-

 ogle yemegi                   (یِمِگی اِِّّّگِل)                       نهار-

 Aksam yemegi                (یِمِگی آکشام)                        شام-

 Buyurunuz              ینیز(بویوروند)                    بفرمایید-

 Bugün                      (بوگون)                      امروز-

 Yarın                       (یارین)                         فردا-

 Dün                         (دون)                      دیروز-

 Hafta                         (هَفته)                        هفته-

 saat kac               (کاچ ساعات)               ساعت چنده-

 Ben Turkse Bilmiyorum  (بیلمیوروم تورکچا بِن)    من ترکی بلد نیستم-

 bugun cok iyi gecti                     ( بوگون)       روز خوبی بود-

 

 .کلمات پرکاربرد ترکی استانبولی در هنگام خرید از مراکز خرید استانبول2

 Bir şey değil , Rica ederim    ( اِدِرین ریجا دییل، شِی بیر)     قابل نداشت-



 onun fiyati nekadardir      (  دی نِکَدَر فیات اونون)    چقدر استقیمت آن -

 fiyat         (فیات)               قیمت-

 Ne?             (نِ)           چه؟چی؟-

 Nasil?          (ناسیل)             چطور-

 Hangisi          (هانیسی)       ?کدام یک؟-

 Bana verin        وِرین( بَنَ)      را به من بده-

 istiyorum        (ایستیریوم)        می خواهم-

 Bu/ Bunu            (بونَ /  بو)        این/این را-

 Şu/Şunu          (شونو/  شو)         آن/آن را-

 O/Onu                (اُنُ/  اُ)         آن/آن را-

 Büyük/Küçük        (کوچوک/  بویوک)      کوچک/بزرگ-

 Yeni/Eski                (اِسکی/  یِنی)          جدید،قدیمی-

 cok iyi                   (ای چوک)           خوب است-

 Açık/Kapalı            (کاپالی/  آچیک)              باز/بسته-

 Değil                         ل(دِیی)                  نیست-

 Var/Yok        (یوک/  وار)    وجود دارد/وجود ندارد-

 İyi/Kötü                ( کوتو/  ای)               خوب/بد-

 Güzel/Çirkin          ( چِرکین/ گوزِل)            زیبا/زشت-

 استانبولی در کرایه تاکسی .از کلمات پرکاربرد ترکی3

 Lutfen bir taksi arayin  (آرایین تاکسی بیر لطفا)  لطفا یک تاکسی خبر کنید-

 lutfan bu adresi bana  (گُسترین بَنَ آدرسی بو لطفا)   لطفا این آدرس را به من نشان بدین-

gostarin 
 Metro istasyonu nerede  (نِرِدِ ایستاسیونو مترو)      ایستگاه مترو کجاست-

 otubus istasyonu  ( ایستاسیونو اتوبوس)   ایستگاه اتوبوس کجاست-

 en yakin banka nerdedir  نزدیکترین بانک کجاست )این یِکین بانکِ نِردِنیر(-

 nereden taksi bulabilirim  ازکجا میتوانم تاکسی بگیرم )نِرِدِ تاکسی بوالبیلیریم (-

 Ben Kayboldum  )بن کایبولدوم(           من گم شدم-



 Cadde ?   (جاده)              خیابان-

 Nerede ?   (نِرِدِ)           کجاست؟-

 Gar/İstasyon             ایستگاه-

 Otogar( اوتوگار)    ایستگاه اتوبوس/پایانه اتوبوس رانی-

 Harita( هاریتا)                  نقشه-

 Yakın/Uzak( اوزاک/  یاکین)         نزدیک/دور-

 Sol/Sağ   (سا/  سُل)           چپ/راست-

 Bilet  (بِلیط)                   بلیط-

 Uçak  (اوجاک)               هواپیما-

 Hava alanı    (آالنی هوا)              فرودگاه-

 Araba   (ارابا)                ماشین-

 Para  (پارا)                   پول-

 Restoran/Lokanta    (لوکانتا/  رستوران)            رستوران-

 Ucuz bir otel   (اَتل بیر اُجوز)     یک هتل ارزان-

 Oda  (اُدا)                   اتاق-

 اعداد به زبان ترکی استانبولی

 Birیک 

 İkiدو 

 Üçسه 

 Dörtچهار 

 Beşپنج 

 Altıشش 

 Yediهفت 

 Sekizهشت 

 Dokuzنه 

 Onده 

 On birیازده 

 On ikiدوازده 

 On üçسیزده 



 yirmiبیست 

 Otuzسی 

 Kırkچهل 

 Elliپنجاه 

 altmışشصت 

 Yetmişهفتاد 

 Seksenهشتاد 

 Doksanنود 

 Yüzصد 

 İki yüzدویست 

 Binهزار 

 İki binدو هزار 

 On binده هزار 

 Milyonیک میلیون 

 Milyarیک میلیارد 

 کلمات کلیدی احوال پرسی ترکی استانبولی

 

Merhaba    (مِرحِبا:  تلفظ )  =  سالم  

یقینا اولین کلمه مفید و خالصه ای که در ترکیه بسیار پرکاربرد و مفید خواهد بود این کلمه است و در طول 

گان تور ترکیه چه با کارکنان هتل محل اقامتتان با این کلمه فروشند با چه شما مکالمه تور ترکیه سفر با

 شروع می شود.

 Hoşgeldin تلفظ : هوش جِکال ( = خوش آمدید ( 

  ( دوم بُل هوش:  تلفظ)   Hoşbulbumو در جواب : 

 زمانی که از فرودگاه پیاده می شوید احتماال در فرودگاه این کلمه زیاد به گوشتان خواهد خورد، بهترین

 است. Hoşbulbumجوابی که به خوش آمد گویی آنها می توانید بدهید 

  Günaydın تلفظ : گونون آیدین ( = صبح بخیر(  

Günaydın گر و یا ترکیه است، ا تور استانبول از دیگر کلمات پر کاربرد ترکی استانبولی در طول سفر با

  درصبح استفاده کنید. Günaydınکمی دوستاه تر مکالمه خود را شروع کنید، می توانید از 

İyi akşamlar/ geceler تلفظ : ایی آکشام / گِجََلر ( = بعد از ظهر بخیر / شب بخیر ( 



در شب به هنگام خواب استفاده می شود، در حالیکه از  gecelerب تفاوت این دو کامال مشخص است، از خو

İyi akşamlar .در بعد از ظهر ها استفاده می شود 

Nasılsınız تلفظ : ناسیلسینیز ( = حالتان چطور است ؟ ( 

فاده می شود، اگر با فردی صحبت برای افراد ناشناس است ızدر ترکی استانبولی به طور کل شناسه و پسوند 

 . nasılsınمی کنید که او را می شناسید، می توانید تنها بگویید 

İyiyim, teşekkürler ) تلفظ : اییم، تِشِکیُرلِر ( = من خوب هستم، تشکر می کنم )مرسی ( 

بدهید و حال خوب در طول سفر با تور ترکیه این کلمه ایست که در جولب اهوال پرسی دیگران می توانید 

 می دانید مرسی به ترکی استانبولی معادل چه کلمه ایست .

Güle Güle تلفظ : گُلِ گُلِ ( = خداحافظ (  

است، اگر نمی خواهید  Güle Güleهنگامی که می خواهید مکانی را ترک کنید، کلمه ای راحت و خالصه 

مکان رو ترک  Güle Güleوانید با گفتن و یا دیگر کلمات اینچنینی استفاده کنید، می ت İyi akşamlarاز 

 کنید.

Lütfen تفظ : لُلفا ( = لطفا ( 

 مرسی و لطفا از الفاظ مودبانه ای هستند که بهتر است در ترکی استانبولی نیز با آنها آشنا باشید .

Affedersiniz !تلفظ : اَفِهدِرسینیز ( = ببخشید ( 

اگر در یکی از اماکن عمومی و یا وسایل نقلیه ترکیه هستید و با انبوهی از جمعیت رو به رو شدید، می توانید 

توجه دیگران را به خود جلب کنید و خواسته خود را بیان کنید،  Affedersinizخیلی مودبانه با گفتن کلمه 

 است های دیگر.مثال برای پیاد شدن از مترو در میان جمعیت مسافران و یا درخو

Bir şey değil تلفظ : بیر شِی دییل ( = قابلی نداشت ( 

این بهترین پاسخ در مقابل تشکر فرد مقابل است و می توان آن را چیزی نیست و یا قابل دار نیست ترجمه 

  کرد.

Efendim ! تلفظ : اِفِندیم ( = ببخشید(  

استفاده کنید. برخی  Efendimزماین که می خواید شخصی حرفش را دوباره تکرار کند، می توانید از کلمه 

  پاسخ دهند. Efendimاز افراد نیز دوستدارند تلفن خود را با 

Adınız ne تلفظ : آدینیز نِه ( = اسمتان چیست ؟( 

قابل شخصیست که نمی شناسید و بهترین راه در آخر این کلمه به نشانه احترام در م ızدر اینجا هم شناسه 

  می باشد. Adınız neبرای سوال کردم نام دیگران 

Adım ...تلفظ : آدیم ( اسمم( 

و اظافه  Adımدر طول سفر با تور ترکیه اگر شخصی از شما اسمتان را سوال کرد؛ می توانید به راحتی با 

  کردن اسم خودتان در انتها، پاسخ دهید.



 استانبولی پرکاربرد در شهر و آدرس کلمات ترکی

 

 

Tuvalet Nerede تلفظ : توالت نِرِدِ ( = توالت کجاست ؟( 

در ترکیه استفاده از سرویس بهداشتی رستوران و یا کافه ای که مشتری آنها نیستید اصال موردی ندارد و در 

 طول سفر می توانید آن را جویا شوید .

 Sağ Sapın / Sol Sapın  تلفظ : سا ساپین / سُل ساپین ( = دست چپ بپیچید / دست راست(

  بپیچید

 بولیاستان ترکی در را خود راست  رفتن تاکسی، مطمئن شوید که چپدر طول سفر با تور ترکیه، پیش از گ

  .شناسید می

Düz Gidelim ) جلو به مستقیم=   ) تلفظ : دوز گی دی لیم  

Düz Gidelim  از دیگر کلمات مهم ترکی استانبولی در آدرس دادن به راننده تاکسی در طول سفر به

  استانبول است.

  ستانبولی در بازار و رستورانکلمات مهم و کاربردی ترکی ا

 

Ne Kadar تلفظ : نِکَدَر ( = چقدر می شود ؟ ( 

در طول سفر با تور ترکیه هنگامی که در یکی از مراکز خرید معروف استانبول و یا بازار های ترکیه خرید می 

  قیمت اجناس بپرسید به شما کمک خواهد کرد.کنید، حتما این کلمه هنگامی که بخواهید درباره 

Bakar mısınız تلفظ : بَکَر میسینیز ( = ببخشید (  

هنگامی که در رستوران هستید و می خواهید توجه گارسون رستوران را برای سفارش غذا به خود جلب کنید 

 استفاده کنید . Bakar mısınızمی توانید از 

Hesap Lütfen تلفظ : حِساپ لوطفا ( = صورت حساب لطفا ( 

هنگامی که در رستوران هستید، می توانید توجه گارسن رستوران را با کلمه قبلی جلب کنید و سپس برای 

  پرداخت صورت حساب، از او صورت حساب را درخواست کنید.

Çok Pahalı تلفظ : چوک پا هال لی ( = خیلی گران است (  

 خواهند اشم بودن توریست متوجه حتما ترکی فروشندگان  اگر قیمتی به نظرتان گران آمد، آن را بازگو کنید،

 ربارهد را خود نظر اینصورت، در. بگویند شما به باالتر کمی واقعی قیمت از را قیمت است ممکن رو این از شد،

  معقوالنه تری به شما پیشنهاد خواهد داد. قیمت حتما مغازه فروشنده شوید، خارج مغازه از و بگویید قیمت

Acıktım ) گرسنمه=   ) تلفظ : آجیتیم  

 و اما اعداد به ترکیه استانبولی :



Bir تلفظ : بیر ( = یک ( 

İki تلفظ : ایکی ( = دو ( 

Üç تلفظ : اوچ ( = سه ( 

Dört تلفظ : دورت ( = چهار ( 

Beş تلفظ : بِش ( = پنج ( 

Altı ) شش ) تلفظ : آلتی = 

Yedi تلفظ : یِدی ( = هفت ( 

Sekiz تلفظ : سِکیز ( = هشت ( 

Dokuz تلفظ : دوکوز( = نه (  

On تلفظ : اون ( = ده ( 

 


