
Kişisel
Dilekler

Dilekler - Evlilik
Türkçe Arapça
Tebrikler. Dünyadaki tüm mutluluklar üzerinizde
olsun.

تهانينا. تمنياتنا لكم بدوام السعادة.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Tebrikler. Size düğün gününüzde en iyi
dileklerimi sunarım.

أحلى التهاني وأجمل األمنيات بمناسبة زواجكما.
Yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Evlilik işlerinde başarılar! ألف مبروك ألحلى عروسين في العالم.
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır

"Kabul ediyorum." derken başarılar! ألف مبروك ألجمل عروسين.
Resmi olmayan, yeni evli, yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken kullanılır

Bu mutlu günlerinde geline ve damada tebrikler ألف مبروك للعروس والعريس على زواجهما
السعيد.

Resmi olmayan, yeni evli bir çifti kutlarken kullanılır

Dilekler - Nişan
Türkçe Arapça
Nişanınızı tebrik ederim! هنيئا على الخطوبة!

Nişanlanan kişiyi kutlamanın standart yolu

Nişanınız ve önünüzdeki her şey için en iyi
dileklerimi sunuyorum.

مع أجمل األمنيات بمناسبة خطوبتكما وتمنياتي
لكما بحياة سعيدة.

Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken

Birlikte çok mutlu olmanız dileğiyle tebrikler. ألف مبروك بمناسبة خطوبتكما. أتمنى لكما
السعادة والهناء معا.

Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken
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Kişisel
Dilekler
Nişanınızı kutlarım. Umarım ki birbirinizi  çok
mutlu edersiniz.

ألف مبروك على الخطوبة. أرجو لكما أنْ تعيشا
أجمل لحظات السعادة معا.

Yeni nişanlanan bir çifti kutlarken

Nişanınız için tebrikler. Büyük güne karar
verdiniz mi?

ألف مبروك على خطوبتكما. هل قررتما موعد
الزفاف؟

Yeni nişanlanan yakınen tanıdığınız bir çifti kutlarken ve düğün tarihini sorarken

Dilekler - Doğum Günleri ve Yıldönümleri
Türkçe Arapça
Doğum günün kutlu olsun! عيد ميالدٍ سعيد!

Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Mutlu Yıllar! عيد ميالدٍ سعيد!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Nice yıllara! أجمل األمنياتِ بالمزيد من السعادة والهناء!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Bu özel gününde tüm mutluluklar üzerine olsun. أتمنّى لك كل السعادة بمناسبة عيد ميالدك.  
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Tüm dileklerinin gerçek olması dileğiyle. Mutlu
Yıllar!

أرجو أن تتحقّق كل أحالمك. عيد ميالد سعيد!
Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Bu özel günün getireceği tüm mutluluk üzerinde
olsun. Çok güzel bir doğum günü geçirmen
dileğiyle!

تمنياتي لك بالسعادة في هذا اليوم الخاصّ. عيد
ميالد سعيد!

Doğum günü kartlarında rastlanan genel doğum günü kutlaması

Mutlu Yıllar! عيد ميالدٍ سعيد!
Yıldönümü kartlarında rastlanan yıldönümü kutlaması
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Nice ... Yıllara! عيد ... سعيد!

Özel yıllarda kullanılan yıldönümü kutlamaları (ör. 25. yıl, 40. yıldönümü)

... uzun yıl ve hala güçlü olarak yoluna devam
ediyor. Nice mutlu yıllara!

... سنة ومازال قويا. عيد زواج سعيد!
Evliliğin süresine vurgu yapmakta ve bunu tebrik etmekte kullanılır

Porselen Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما العشرين!
Bir evliliğin 20. yılını kutlarken

Gümüş Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الفضي لزواجكما!
Bir evliliğin 25. yılını kutlarken

Yakut Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما األربعين!
Bir evliliğin 40. yılını kutlarken

İnci Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الثالثين!
Bir evliliğin 30. yılını kutlarken

Mercan Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الـ ٣٥!
Bir evliliğin 35. yılını kutlarken

Altın Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الذهبي لزواجكما!
Bir evliliğin 50. yılını kutlarken

Elmas Evlilik Yıldönümünüz için tebrikler! أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الماسي لزواجكما!
Bir evliliğin 60. yılını kutlarken

Dilekler - Geçmiş olsun dilekleri
Türkçe Arapça
Çabuk iyileş. تمنياتي لك بالشفاء العاجل

Geçmiş olsun kartlarında bulunan standart geçmiş olsun dileği
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Dilekler
Umarım çabucak iyileşirsin. أتمنى لك الشفاء العاجل

Standart geçmiş olsun dileği

Umarız ki çabucak iyileşir, hemen ayağa
kalkarsın.

نتمنى لك الشفاء العاجل.
Birden çok kişiden gelen standart geçmiş olsun dileği

Seni düşünüyorum. En yakın zamanda daha iyi
hissetmen dileğiyle.

أفكّر فيك وأتمنّى أن تحسّن صحّتك بأسرع وقتٍ.
Standart geçmiş olsun dileği

...'daki herkesten, çabucak iyileş. كل التمنيات بالشفاء العاجلِ من جميع العاملين
في.... 

İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Geçmiş olsun. ...'daki herkes sevgilerini
gönderiyor.

نرجو لك الشفاء العاجل. الجميع هنا يفكر فيك.
İş yerinden gelen geçmiş olsun mesajı

Dilekler - Genel Tebrikler
Türkçe Arapça
... için tebrikler. ألف مبروك على...

Standart tebrik cümlesi

Sana ... ile ilgili gelecekte iyi şanslar diliyorum. أتمنّى لك التوفيق والنجاح في...
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır

Sana ...'da başarılar diliyorum. أتمنى لك كل النجاح
Gelecekte birine başarılar dilerken kullanılır

... için size tebriklerimizi iletmek isteriz. نودّ أنْ نُهنّئك بـ...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır

...'de iyi iş çıkardın. برافو على...
Birini yaptığı belli bir şeyden dolayı kutlamak için kullanılır, daha az tebrikvari
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Dilekler
Sürüş sınavını geçtiğin için tebrikler! ألف مبروك على نجاحك في امتحان رخصة

السياقة!
Sürücü ehliyeti sınavlarını geçen birini kutlarken

İyi iş çıkardın. Başarabileceğini biliyorduk. برافو. كنا نعرف أنك تستطيع القيام بذلك!
Yakın bir arkadaşı veya bir aile bireyini tebrik ederken

Tebrikler! مبروك!
Resmi olmayan, genel olmayan, tebrik için kullanılır

Dilekler - Akademik Başarılar
Türkçe Arapça
Mezuniyetini kutlarız! ألف مبروك حصولك على الشهادة الجامعية!

Üniversiteden mezun olan birini tebrik ederken kullanılır

Sınavlarını geçtiğin için tebrikler! ألف مبروك على النجاحِ في امتحاناتك!
Sınavlarını geçen birini kutlarken

Akıllı olan hangimiz bakalım? Sınavlarda iyi iş
çıkardın!

برافو عليك! ألف مبروك على هذا النتائج
الممتازة!

Resmi olmayan, yakınen tanıdığın biri sınavlarda çok iyi sonuçlar elde ettiğinde

Lisanüstü derecen için kutlar ve çalışma
hayatında başarılar dilerim.

ألف مبروك حصولك على الماجستير وحظا سعيدا
في عالم العمل!

Yüksek lisansını tamamlayan birini tebrik ederken ve iyi dileklerde bulunurken

Sınavlarındaki başarıdan ötürü kutlar,
başarılarının devamını dilerim.

ألف مبروك على النتائج الباهرة في االمتحانات
وحظا سعيدا في خططك المستقبلية.

Okul sınavlarını geçen ama mezuniyetten sonra ne yapacağını bilmediğiniz birini kutlarken kullanılır

Sınavlarındaki başarıdan ötürü kutlar,
başarılarının devamını kariyerinde de dilerim.

ألف مبروك على النجاح في االمتحانات. تمنياتي
لك بالتوفيق في حياتك العملية.

Okul sınavlarını geçen ve iş aradığını bildiğiniz biri için
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Kişisel
Dilekler
Üniversiteye yerleşmekle iyi iş çıkardın. Tadını
çıkar!

أحسنت على دخولك الجامعة. أتمنى لك قضاء
وقت رائع!

Üniversiteye yeni yerleşen birini kutlarken

Dilekler - Taziyeler
Türkçe Arapça
...'ın ani ölümü karşısında hepimiz çok üzüldük.
En içten taziyelerimizi sunuyoruz.

لقد نزل علينا الخبر المفاجئ بموت ... نزول
الصاعقة، وإننا لنودّ أن نقدم إليكم أخلص عبارات

التعازي.
Beklenen veya beklenmeyen bir ölüm karşısında yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Kaybınız için çok üzgünüz. تقبّلوا منا أخلص عبارات التعازي بوفاة المغفور
له.

Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Bu karanlık günde size en derin taziyelerimi
gönderiyorum.

أقدم لك تعازي الحارة على هذا اليوم الحزين.
Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Oğlunuzu/kızınızı/kocanızı/karınızı kaybettiğinizi
öğrendiğimizde son derece üzüldük.

لقد جزعنا وأصبنا بصدمة بسبب وفاة
ولدك/ابنتك/زوجك/زوجتك، ... المفاجئة .

Oğlu/kızı/kocası/karısı ölen birine başsağlığı dilerken (ölenlerin ismini kapsar)

Bu zor zamanda lütfen yüreğimizin
derinliklerinden gelen başsağlığı dileklerimizi
kabul edin.

تقبل تعازينا الحارة والقلبية في هذا الوقت
العصيب.

Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Bu kaybın en büyüğünde kalbimiz sizinle ve
ailenizle.

قلبنا معكم ومع عائلتكم بما ألم بكم من محنة في
هذا الوقت الصعب.

Yakınını kaybeden kişilere başsağlığı dilerken

Dilekler - Kariyer Başarıları
Türkçe Arapça
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Kişisel
Dilekler
...'daki yeni işinde bol şans diliyoruz sana. نتمنى لك الحظ الجيد في عملك الجديد في...

Yeni işinde birine başarılar dilerken kullanılır

...'daki herkes sana yeni işinde bolca şans
diliyor.

منا جميعا في...، نتمنى لك حظا طيبا في عملك
الجديد.

Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken

Sana ... olan yeni pozisyonunda bol şans
diliyoruz.

نتمنى لك حظا طيبا في منصب... الجديد الخاص
بك

Eski iş arkadaşları birine yeni pozisyonunda şans dilerken

En son kariyer hareketinden dolayı sana bolca
şans diliyoruz.

نتمنى لك كل النجاح في انتقالك الوظيفي األخير.
Eski iş arkadaşları birine yeni işinde şans dilerken

İşi aldığın için tebrikler! تهانينا على حصولك على العمل!
Birini yeni işinden dolayı, genelde bol kazançlı yeni bir iş, tebrik ederken

...'daki ilk gününde bol şans. حظا طيبا في يومك األول في...
Birine yeni işinin ilk gününde şans dilerken

Dilekler - Doğum
Türkçe Arapça
Kızınızın/oğlunuzun doğumuyla daha da
mutlandık. Tebrikler.

سررنا بسماع والدة طفلكم/طفلتكم الجديدة.
تهانينا.

Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Evinize gelen yeni bireyden ötürü sizi kutlarız! تهانينا على مولودك الجديد!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Yeni anne için. En iyi dileklerimiz seninle ve
kızınla/oğlunla.

لألم الجديدة. أطيب التمنيات لك والبنك/ابنتك.
Yeni doğan çocuğu için bir anneyi kutlamakta kullanılır
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Dilekler
Yeni üyeniz olan kızınız/oğlunuz için sizi tebrik
ederiz!

تهانينا على والدة طفلكما الجديد الرائع صبي/بنت!
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

...'ın gururlu anne-babasına. Yeni üyeniz için
tebrikler. Eminim ki ona çok iyi birer anne-baba
olacaksınız.

إلى الوالدين الفخورين ب... . تهانينا على
مولودكما الجديد. أنا متأكد أنكما ستكونان والدين

رائعين.
Yeni doğan çocukları için bir çifti kutlamakta kullanılır

Dilekler - Teşekkürler
Türkçe Arapça
... için teşekkürlerimi gönderiyorum. شكرا جزيال على...

Genel bir teşekkür mesajı olarak kullanılır

Kocam/karım ve kendi adıma size teşekkür
etmek istedim.

أود أن أشكرك بالنيابة عن زوجي/زوجتي وعن
نفسي...

Birine başkalarıyla birlikte teşekkür etmek istediğinizde

... için sana nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten
bilmiyorum.

إنني حقا ال أعرف كيف أشكرك ل...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır

Minnetimizin küçük bir göstergesi ... إنها جزء يسير من امتنانا لك على...
Birine teşekkür hediyesi verirken kullanılır

... için olan şükranımızı ...'a kadar uzatmak
isterdik.

نود أن نقدم تشكراتنا الحارة ل... لقيامه ب...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır

... için çok minnettarız size. نحن ممتنون جدا لك ل...
Senin için yaptığı bir şeyden dolayı birine minnettar olduğunda kullanılır

Lafı bile olmaz. Ayrıca: bizim size teşekkür
etmemiz gerekir!

ال شكر على واجب. بل على العكس: الشكر
موصول لك!

Biri size teşekkür ediyor ancak siz de yaptığınız şeyden siz de karlı çıkıyor iseniz kullanılır
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Dilekler - Yeni Yıl Tebriki
Türkçe Arapça
...'den yeni yıl kutlaması. التحيات الخاصة بالفصول من...

Amerika'da Noel ve yeni yıl için kullanılır

Mutlu Noeller ve mutlu bir yeni yıl dileğiyle! عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة!
Birleşik Krallık'ta Noel ve yeni yıl için kullanılır

Mutlu Paskalyalar! فصح مجيد!
Hıristiyan ülkelerde Paskalya kutlamaları sırasında kullanılır

Mutlu Şükran Günleri! عيد شكر مجيد!
Amerika'da Şükran Günü'nde kullanılır

Mutlu Yıllar! سنة جديدة سعيدة!
Yeni yılı kutlarken kullanılır

İyi Tatiller! أعياد مجيدة!
Amerika ve Kanada'da tatilleri kutlarken kullanılır (özellikle Noel ve Hanukkah için)

Mutlu Hanukkah! عيد هانوكا مجيد!
Hanukkah'ı kutlamak için kullanılır

Size mutlu bir Diwali diliyoruz. Umarız bu gün
diğer günlerin hepsinden daha aydınlık olur.

عيد ديوالي سعيد لك. فليكن عيد الديوالي هذا
مضيئا أكثر من ذي قبل.

Diwali'yi kutlamak için kullanılır

Neşeli noeller! / Mutlu noeller! عيد ميالد مجيد! / عيد ميالد سعيد!
Noeli kutlamak için hıristiyan ülkelerinde kullanılır

Mutlu noeller ve mutlu bir yeni yıl dilerim! عيد ميالد مجيد وعام جديد سعيد!
Hıristiyan ülkelerinde Noel ve yeni yılı kutlamak için kullanılır
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