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الحياة االجتماعية والثقافة 
التركية

تتشكل الثقافة التركية من خالل آالف السنين من التاريخ واألناضول اليوم 
ال يزال يتطور في التبلور مع مهاجرين من 190 دولة يعيشون في تركيا. 

تبعا لذلك ، فإن الحياة االجتماعية التركية تتطور وتتحول.
جميع  في  ومطبقة  المقبولة  االجتماعي  السلوك  من  مجموعة  وجود  ان 
تركيا، ولكن المساحة جغرافية واسعة لتركيا تؤدي بدورها الى أن تختلف 
العديد من  ، هناك  الحالة  إلى أخرى. في هذه  السلوك من منطقة  بعض 

العوامل الجغرافية والغطاء النباتي في المنطقة.
الحياة  وتستند  التركية  االجتماعية  الحياة  في  قوية  الشخصية  العالقات 
االجتماعية على التسامح المتبادل والتفاهم والمساعدة. في مجتمعنا حيث 
العالقات األسرية والقرابة قوية ، ال تزال مفاهيم مثل المواطنة والجوار 

مهمة.
93 ٪ من سكان البالد يعيشون في المدن. مما ادى الى تحول في الحياة 
االجتماعية بسبب التحضر العالي ، وتغيرت بعض السلوكيات وبعضها 
اختفى. فيما يلي بعض السلوكيات والممارسات التي ال تزال قائمة حتى 

اليوم ؛

السلوك والممارسات الخاصة 
باألتراك 

تقبيل الخد بالخد والمصافحة: أثناء التحية والوداع ، يصافح الناس بعضهم 
البعض أثناء تقبيل الخد إلى الخد. من ناحية أخرى ، يمكن احتضان األفراد 
تحية  عند  الموقف  هذا  تواجه  قد  الجنس.  النظر عن  بغض   ، للتقارب  وفقًا 

للتركي.

تقبيل اليد: هي ممارسة يمارسها من هم أصغر سننا إلظهار االحترام والحب 
يد  يقبلون  والمراهقين  األطفال  عادة  سننا.  منهم  أكبر  هم  من  لألشخاص 
أجدادهم أو أيدي األشخاص الذين يمنون لهم باإلحترام والكبار يقبلون خدود 

األطفال الذين يقبلون أيديهم إلظهار المحبه لهم.

استهالك الشاي والقهوة: المشروبات األكثر شيوًعا في الحياة اليومية. يمكن 
الخاص ، والقهوة  فنجانه  تناوله في  يتم  الذي  الفاخرة والشاي  القهوة  تناول 
التركية ، التي ال تزال في أكواب صغيرة ، من الفطور حتى وقت متأخر من 
الليل. يمكنك مشاهدة المقاهي ومقهى الشاي ، حيث يتم تقديم هذه المشروبات 
فقط ، في الشارع. باإلضافة إلى دعوتك إلى منزل تركي ، يمكنك مشاهدة 

الشاي الذي يحضر إليك دون أن يطلب منك ذلك.

إستهالك الطعام: عند البدء في تناول الطعام ، يقال للشخص بالعافية و يقال 
لألشخاص الذين يطبخون الوجبة ويعدون الطاولة تسلم يديك. األتراك غالباً 
ما يسألون “هل ترغب في المزيد؟ “ أو هل تأكل من هذا الطبق كي يتأكدوا 
من شبعكم و تذوقكم من جميع األطباق. عادةً ما يضع صاحب المنزل األكل 
على طبق الضيف و يقدمه له. سيكون من األفضل أن التترك شيئا من الطعام 

في الطبق.

التمني بالخير
يوجد عبارات راسخة للتمني بالخير في مختلف مجاالت الحياة اإلجتماعية التركية. إلى جانب إستخدام 
هذه التمنيات  مكان عبارات الترحيب أيضا يتم إستخدامه في الوداع. لهذا السبب، بإمكانكم أن ترو أن 
الناس يستخدمون العديد من عبارات الترحيب  بدالً من مرحبا و سالم. بعض هذه االستخدامات ال توجد 

له مقابل في الغات والثقافات المختلفة. يمكن التعبير عن بعضها بطرق مختلفة. 
يعطيك العافية: تحية طيبة للموظف أو أي شخص آخر يرغب في إكمال عمله بسهولة وسالسة. يمكن 

القيام بذلك أيًضا إذا كان الشخص سيستمر في ممارسة األعمال.
حظا سعيدا: للحصول على الحظ الجيد لشيء جديد أو تطور مهم

الجيد  العمل  اسم  المتجر  يُطلق على صاحب   ، عام  بشكل  مكان  من  التسوق  بعد  الصالحة:  األعمال 
“الصالح”. وظائف جيدة. يستخدم عند الدخول والخروج من المتجر.

يحفظك هللا:  تستخدم للتمني لمنع الضرر الذي يلحق بالشخص أو ممتلكاته.
اتمنى لكم الصحة: وغالبا ما يستخدم للنظر في موقف سلبي من وجهة نظر إيجابية. على الرغم من أنه 

فشل أو وضع سلبي ، إال أنه يتمنى أن تكون الصحة جيدة.
نعيماً: غالبًا ما يقال للرجال الذين يحلقون شعر وحالقة اللحية. هو أكثر وضوحا كما تلفظ )صحيت 

الر اولسون(
يتربى بعز االم واالب: يقال هذه العبارة لكي يكبر المولود الجديد بين أفراد عائلته حاظيا على حب و 

إهتمام عائلته. 
يرحمه هللا: تستخدم لتمني المغفرة من هللا لشخص الذي فقد حياته.

سالمات:  تستخدم هذه العبارة متمنيا للمريض التعافي والتخلص من المرض في أقرب وقت. إضافتا 
إلى ذلك تستخدم أيضا ألشخاص الذين واجهوا سوء والتمني لهم بالتخلص من هذا السوء و حصولهم 

على العافية
رحلة طيبة: يتم استخدامه ليتمنى للمسافر السفر جيًدا

هللا معاك: اعتدنا استخدامه لنتمنى أن يبقى الباقون بصحة جيدة. وهذا يعني وداع أيضا 
عش طويال: تستخدم لتمني الصحة و العافية لشخص العاطس. و تستخدم عبارات )إي ياشا كوزال 

ياشا( التي تأتي   بنفس المعنى . ويرد الشخص العاطس قائال )هيب بيرابير( بمعنى معا. 

ماشاء هللا: يقال لألشخاص الناجحين واألشياء و السلوكيات الجيدة لكي ال تصاب بعين و تبقى سليمة 

التواصل مع اإليماءات
بعض حركات  يمكنك رؤية  الصدد  هذا  في  اللغة.  بجانب  اإليماءات  تواصلهم  أثناء  الناس  يستخدم 

األتراك في التواصل:
هز الرأس إلى األسفل: يستخدم للتأكيد ونعم 

رفع الرأس أو الحواجب إلى األعلى: يستخدم بمعنى ال و الرفض.
عدم  حاالت  في  تستخدم  أيضا  متوفر,  غير  و  ال  بمعنى  تأتي  أنها  جانب  إلى  للجهتين:  الرأس  هز 

اإلعجاب و اللوم 
وضع اليد على القلب: هذه اإليماءة ، التي تعني التحية ، وتُستخدم للشكر ايضا.

رفع اإلبهام: إنها واحدة من اإليماءات العالمية التي نراها في المجتمع التركي ولها معاني، حسناً ، 
ناجحة ، جيدة جًدا

تقبيل أطراف األصابع: الشخص الذي يبين اعجابه بوجبة الطعام  ، والبيئة المتواجدة بها ، واألخبار 
التي يتلقاها يجعل يقوم بهذه الحركة.

الكتابة على الهواء: ال تتفاجأ إذا رأيت أشخاًصا في مطعم أو مقهى يجمعون إصبعهم السبابة واإلبهام 
كما لو كانوا يكتبون في الهواء. إنها لفتة شائعة االستخدام في المجتمع التركي لطلب الحساب من النادل.



التقاليد المتعلقة بالموت
في األناضول ، هناك تقاليد مختلفة تبدأ بإدراك الموت ، تليها 

األيام الثالثة األولى والرابعة واألربعون. عادة ما يتم دفن الجنازة 
في نفس اليوم. يتم اإلعالن عن خبر الوفاة على البيئة عن طريق 

وسائل االتصال والصالة التي يتم قراءتها من المسجد

يتم نقل الجنازة في التابوت إلى المكان الذي ستتم فيه الصالة. 
في الجزء العلوي من التابوت يوجد السجاد أو البساط ذو اللون 
األخضر، و يكون مكتوب عليه كلمة التوحيد والشهادة ويغطى 

أيضا بالكتابات العربية . باإلضافة إلى ذلك  ، إلظهار جنس 
المتوفى, في النساء; يوضع القماش القطني وغطاء الصالة ؛ في 
الرجال ، قبعة ، عمامة ، سترة ، منشفة  للبنت؛  فستان العرس ، 
الحجاب ، قطعة من جهاز العروس و للتعبير عن المهنة ،يستخدم 

العمامة لرجال الدين ,والقبعات و الميداليات للجنود، والعلم 
للشهداء.

يقام صالة الجنازة في ساحة المسجد أو في المقبرة ثم يتم عملية 
الدفن. بعد مراسم الجنازة ، يتم زيارة المقبرة أو منزل أهل 

المتوفي للمواساة و التعزية. من أكثر الكلمات المستخدمة لمواساة 
أهل المتوفي  “باشين صاغولسون )البقية في حياتكم(. بعد هذه 

الفترة تبدأ عملية الحداد من قبل أقارب المتوفى وفقًا لعادات 
المنطقة المتواجدين فبها  ،. خالل هذا الوقت ، يقوم أصدقاء 

وأقارب العائلة بزيارة أقارب المتوفى لتقديم التعازي.

يتم تخزين أغراض المتوفي )المالبس واألحذية وغيرها(  في 
المنزل كتذكار ويتم توزيع أغلبها على الفقراء.

القواعد اإلجتماعية
في الحياة اإلجتماعية توجد هناك قوانين يجب مراعاتها في العالقات التي تربط الناس ببعضها. مراعاة هذه 
القوانين في الحياة، توفر عالقات أكثر احتراما ، لطفا وتسامحا بين الناس. القواعد التي يجب االنتباه لها في 

الحياة االجتماعية هي كالتالي:

قواعد المجاملة العامة:
عند التواصل مع شخص ال نعرفه ،البدء بتحية السالم سيُسهل عملية التواصل. -	 
 قول “ من فضلك” و “ شكرا” مؤشر مجاملة.	 
يجب أن ال يكون الحديث في االمور الخاصة بشكل مسموع ، صوت عالي وفي االماكن المزدحمة.	 
ال ينبغي اإلنتظار، الجلوس و تشكيل عقبة لمرور الناس في االماكن التي يستخدمها الناس بكثرة مثل 	 

الطرق والجسور.
الحمامات العمومية يجب ان تترك نظيفة بعد اإلستعمال.	 
ممنوع رمي القمامة في الطرق، الحدائق ومناطق النزهة.	 
االولوية في الركوب والنزول من الحافالت  لكبار السن ، المعاقين، الحوامل واألطفال. في المواصالت 	 

العامة يتم إعطاء اماكن الجلوس لكبار السن، المرضى، الحوامل والذين معهم أطفال ، عدم التحدث 
بصوت عالي وعدم إزعاج الركاب االخرين. ال يجب إمالة الكراسي بشكل يزعج الجالس في الخلف 

أثناء السياحة
القواعد التي يجب مراعتها في المؤسسات الرسمية:

يعمل  ولكي  الرسمية  المؤسسات  في  العمل  نظام  تخريب  لعدم  مراعاتها  يجب  التي  القواعد  بعض  هناك 
الموظفين بافضل طريقة ممكنة: 

اذا كان لدى المؤسسة نظام المواعيد، يجب أخذ موعد والحضور في الوقت المناسب للموعد. 	 
المؤسسات الحكومية ال تعمل خارج ساعات العمل. ساعات العمل تختلف من مؤسسة ألخرى ، لكن 	 

معظم المؤسسات تعمل من 08:00 وحتى 17:00

في المؤسسة الحكومية يتم أوال مراجعة اإلستعالمات أو موظف األمن، وعليه توضيح سبب قدومه 	 
للمؤسسة. بعض المؤسسات تطلب تسليم البطاقة الشخصية عند الدخول ، ويتم إعطائه بطاقة زائر.

في بعض المؤسسات يجب أخذ رقم للدور.	 
ليس من المناسب عمل ضوضاء والحديث بصوت عال مع الجوال عند اإلنتظار.	 
يجب اإلستماع جيدا للموظف الذي سيساعدك وعدم قطع كالمه. ينبغي عدم إشغال الموظفين دون 	 

سبب.
ممنوع إعطاء هدية ، بقشيش او رشوة للموظف من أجل تسهيل المعامالت.	 
ليس من المناسب المطالبة واإلصرار في المواضيع المخالفة للقانون. 	 

القواعد التي يجب مراعاتها في مناطق المعيشة العامة:
تركيا.  في  مهمة  الجيران  للقواعد. عالقات  الجيران  جميع  بمراعاة  يمكن  وئام  في  الجيران  مع  المعيشة 

االمور التي يجب مراعاتها هي كالتالي:

االحد هي 	  األسبوع  ويوم  أيام  داخل  الصباح  المبكرة من  الساعات  الليل –  المتاخرة من  الساعات 
اوقات اإلستراحة. في هذه االوقات يجب عدم اإلستماع للموسيقى بصوت مرتفع، عدم تشغيل الغسالة  
تخرج ضوضاء  أعمال  من  شابه  وما  والنقل  التصليحات  شابه، عدم عمل  وما  الكهربائية  المكنسة 

وتُزعج اآلخرين.
ليس من المناسب نفض السجاد أو بساط أو غطاء المائدة من البلكون.  يجب عدم التدخين في درج 	 

العمارة ، أيضا  عدم رمي عقب السجائر من النوافذ او البلكونات.
ترك الباب مفتوحا من أجل التهوية ليس مناسبا من الناحية األمنية.	 
يجب مراعاة نظافة البناية والحديقة.	 

يجب على أصحاب الحيوانات األليفة مثل القطط والكالب رمي نفايات حيواناتهم بأنفسهم.

هناك قواعد يجب 
مراعاتها في الحياة 

االجتماعية

اثناء الصعود و 
النزول من الناقالت، 

فاالولوية دائماً للمسنين 
والمعوقين و الحوامل 

واالطفال.


