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 مجله وارلیق و جواد هیئت در نمونه ترکی آذربایجان: "کدسازی و معیارسازی،دکتر سونل بوسنالی

:چکیده

5-10. صص،)1045/4331  (زمستان3  شماره، دوره دوم، ادبیات و فرهنگ ترکی، فصلنامه زبان: وارلیق،"ایران
 به بررسی نقش مجله وارلیق و سردبیر آن، ضمن تحقیق فرایند نورمالیزاسیون ترکی آذربایجانی،در این مقاله
 از، ترکی آذربایجانی که مدت مدیدی در معرض انقباض قرار داشته.جواد هیئت در این فرایند خواهیم پرداخت
مدتی پیش و در جهتی کامال برعکس در حال گذراندن فرایند نورمالیزاسیون و این فرایند به ویژه در مراحل
جی-5  تاریخینده آنکارا بیلیمیوردو چاغداش تورک لهجهلری و ادبیاتالری بؤلومونون دوزنلهدیگی1045  مای، بو مقاله1
.تورکولوژی گونو توپالنتیسیندا بیلدیری اوالراق سونولموشدور
.)bosnalis@yahoo.fr( تکیرداغ «نامیق کمال» بیلیمیوردو اؤیرتیم اویهسی
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کدسازی و معیارسازی زبان پیشرفت قابل توجهی داشته و مجله وارلیق و جواد هیئت نقش مهمی در این امر ایفا
کردهاند .به همین دلیل ،ضمن نگاه تئوریک به انقباض زبان از یکسو و ابعاد کدسازی و معیارسازی در تنظیم زبان
از سوی دیگر ،ابتدا به بررسی عملکرد مجله وارلیق در کدسازی و معیارسازی ترکی آذربایجانی و سپس به سهم
جواد هیئت در این زمینه خواهیم پرداخت.
کلیدواژهها :کدسازی ،معیارسازی ،ایران ،آذربایجان ،ترکی ،مجله وارلیق ،جواد هیئت.

 .4گیریش
بو یازیدا ،آذربایجان تورکجهسینین نورمالالشما سورهجی اله آلیناراق ،وارلیق درگیسی و درگینین باش
ادیتورو و یازارالریندان بیری اوالن جواد هیئتین بو سورهجده اوینادیقالری رولون دگرلندیریلمهسی
آماجالنماقدادیر .اوزون زاماندان بری دارالما سورهجینه معروض قاالن ایران آذربایجان تورکجهسینین،
بللی بیر سورهدن بری ،تام ضد یؤنده ایرهلیلهین نورمالالشما سورهجینی یاشادیغی؛ اؤزللیکله بو سوره
جین کودالشما و استانداردالشما آشاماالریندا اؤنملی بیر یول آلدیغی و وارلیق درگیسی ایله جواد هیئت
ین بو سورهجده ائتکین بیر رول اوینادیغی ایرهلی سورولهجکدیر .بونون اوچون ،بیر طرفدن دیل
دارالماسی ،دیگر طرفدن دیل دوزنلهمهسینین کودالشدیرما و استانداردالشدیرما بویوتالرینی قورامسال
(نظری) آچیدان قیساجا دگرلندیردیکدن سونرا ،اؤنجه وارلیق درگیسینین آذربایجان تورکجهسینین
کودالشدیریلماسی و استانداردالشدیریلماسی یؤنونده گرچکلشدیردیگی ایشلر ،داها سونرا دا جواد هیئت
ین بو آالنداکی قاتقیالری اینجهلنهجکدیر .جواد هیئتین اؤزللیکله «یئنی دیلچیلیک» باشلیغی ایله
یایینالدیغی بئش مقالهسینده گئچن دیلبیلیم تئریملریندن حرکت ائدیلهرک ،ج .هیئتین
چالیشماالری دیل پالنالماسینین هم یاپیسال هم ده ایشلهوسل بویوتالرینی قاپسایان بوتونجه
پالنالماسی چرچیوهسینده دگرلندیریلهجکدیر.
 .4آزینلیقالشما و یا نورمالالشما« :اولماق یا دا اولماماق»
دیل پولیتیکاسی و آزینلیق دیللری اوزرینهگؤردویو چالیشماالر ،باشدا دؤلت ارکی اولماق اوزره ،سیاسی
و یا شخصی قوروم و قورولوشالردان و یا بونالرین دستگیندن یوخسون (محروم) اوالن دیللرین
وارلیقالرینی سوردورهبیلمهلری نین چوخ چتین و حتی اوالناقسیز اولدوغونون آلتینی چیزمکدهدیر.
گرچکدن ده اولومسوز دورومالردا اوالن دیللرین بؤیوک بیر چوخونلوغونون زامان ایچریسینده بیر
«دارالما» سورهجینه و حتی یوخ اولما سورهجینه معروض قالدیقالری آمپیریک وئریلرله دستکلنمکده
دیر .یئنه بیلیمسل آراشدیرماالرین سونوجالری ،نهایی سونوجو آزینلیق دیللرینین اؤلومو اوالن دارالما
سورهجینین ،سورهسی دیللرین ایچینده اولدوغو شرایطه گؤره دگیشن فرقلی آشاماالری باریندیردیغینی
گؤستریر .بو آشاماالر؛ آزینلیقالشما ( ،)minorizasyonایشلهوسیزلشمه ( )minorasyonو یاپیسال
دارالما ( )obsolescenceاولماق اوزره اوچ آیری بویوتدا دگرلندیریلیر.
سورهجین بیرینجی بویوتو ،دانیشانالرین دیللرینی دگیشدیرمهسی ایله ( ،)language shiftآزینلیق
دیلی دانیشانالرینین نفوسونون بیر گون یوخ اولونجایادک آزالماسینی ایفاده ائدر .سورهجین ایکینجی
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بویوتو ،دیل بازاریندا دگر ایتیرن آزینلیق دیلینین ایشلهولرینین ویا ایشلکلیک آالنالرینین
دارالماسیندان عبارتدیر .بیر اوچونجو بویوت ایسه ،دیلین یاپیسال اؤزللیکلریله ایلیشکیلیدیر :بوتون
آالنالردا بوتون توپلومسال ایشلهولرینی یئرینه گتیرهبیلمهین آزینلیق دیلینین قرامر و سؤزجوک
قورولوشو گئدهرک کؤهنهلشمیه ،دارالماغا ویا پوزولماغا باشالر .بیر طرفدن ایشلهوسیزلشمه ،دیگر
طرفدن یاپیسال کؤهنهلشمهن ین سونوجو اوالراق دا ،سؤز قونوسو دیل هر تورلو آالندا ایشلهدیلهبیلهجک
دیل مادهلریندن یوخسونالشاراق بیچیمسل ایشلهوینی ایتیرر .بو آشاماالرین ان سون مرحلهسی دیلین
اؤلومودور.
آنجاق آزینلیق دیللرینین تک آلینیازیسینین آزینلیقالشما ویا اؤلوم اولمادیغینی قانیتالیان چوخ
ساییدا اؤرنک واردیر .ایچریسینده دگیشیک آشاماالری باریندیران بیر سورهجدن سونرا نورمالالشماغی
باشارمیش دیللر ده موجوددور .اسپانیادا اوزون بیر سوره آزینلیقالشما سورهجینه معروض قالدیقدان
سونرا نورمالالشان کاتاالنجا بونا یاخشی بیر اؤرنک تشکیل ائدر .داها چوخ دیل پولیتیکاسی چرچیوه
سینده اله آلینان و نهایی سونوجو نو رمالیزاسیون اوالن و بیر چوخ آشاماالری ایچینه آالن بو سورهج
دیل دوزنلهمهسی اوالراق بیلینیر .دیللرین قورولوشو ،یئری ،قولالنیمی و ایشلهولری اوزرینه ایشلهنن
بیلینجلی فعالیتلرین بوتونو اوالراق تانیمالنان دیل دوزهنلهمهسی ،دیل پولیتیکاسی و دیل پالنالماسی
اولماق اوزره ایکی دگیشیک آشامانی ایچینده باریندیرار ( .)De Robillard 1977:230سمبولیک و
پراتیک ایشله ولی اولماق اوزره ایکی فرقلی بویوتو اوالن دیل پولیتیکاسی« ،سوسیال یاشام ایله دیل(لر)
آراسینداکی ایلیشکیلرله ایلگیلی بیلینجلی اوالراق گؤرولن ترجیحلرین بوتونودور» .دیل پالنالماسی
ایسه« ،بیر دیل پولیتیکاسینین سوموت اوالراق اویقوالمایا قویولماسی؛ بیر جور فعلیته گئچیشیدیر»
(.)Calvet, 1993: 111
دیل پالنالماسی« ،بیر دیلین اؤلچولو بیر شکیلده مودرنلشدیریلمهسی ویا استانداردالشدیریلماسی؛ یازی
دوزولوشو (کود) اولمایان بیر دیله بونون قازاندیریلماسی ،یعنی کودالشدیریلماسینی؛ بیر دیلین سؤز
قورولوشونون؛ اکونومیک ،سوسیال ،تکنیک و کولتورل گلیشملره اویغون دوروما گتیریلمهسینی ده
ایچینده باریندیرار» (.)Garmadi, 1981: 185-186
هوگن ایسه دیل پالنالماسینی ،بیر طرفده توپلومسال و دیلسل ،دیگر طرفده یاپیسال و ایشلهوسل
اولماق اوزره دؤرد آیری بویوتدا دگرلندیریر .دیل پالنالماسینین یاپیسال بویوتو ،بیر یاندان استاتو
پالنالماسینی (کودالشدیرما) ،دیگر یاندان بوتونجه پالنالماسینی (استانداردالشدیرما) قاپسار .پالنالمانین
ایشلهوسل بویوتو ایسه ،کودالشدیریالن و استانداردالشدیریالن دیلین تحصیل آراجیلیغی ایله
یئرلشدیریلمهسی و یئنیلنمهسی آشاماالرینی ایچریر (.)Haugen, 1983
دیل دوزنلهمهسی ویا دیل پالنالماسینی سادهجه دؤلت می یاپابیلر سوروسونا کالوئتین وئردیگی یانیت
بودور« :دیل پولیتیکاسینی هر هانسی بیر قروپ بئله حاضیرالیابیلر؛ آنجاق یاپیالن بو ترجیحلرین
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اویقوالمایا قویولماسی ،یعنی پالنالما آشاماسینا گئچیلمهسی اوچون گرکلی گوج و آراجالرا سادهجه
دؤلت صاحیبدیر» ( .)Calvet, 1993: 111آنجاق دو روبیلالرد ( ،)130 :43۱۱گنل اوالراق دؤلتین
تکلینده (انحصاریندا) اولدوغو دوشونولن دیل پولیتیکاسینین ،اصلینده دینی قورولوشالر ،سیاسی پارتیلر
و کولتورل درنکلر کیمی دؤلتین دیشیندا قاالن آکتورالر طرفیندن ده یارادیالبیلهجگینی ایرهلی سورر.
بیز ده ،ده روبیلالرد کیمی دوشونوروک و ایراندا بو ایشلهوی وارلیق درگیسینین یئرینه گتیردیگینی
ایرهلی سوروروک.
 .1آذربایجان تورکجهسینین نورمالالشما سورهجی و وارلیق درگیسی
ایلک دفعه  433۱ایلینده ایراندا آذربایجان تورکجهسینه ایلگی دویماغا باشالیان گؤزلمجی ،ایرانین
دیل پولیتیکاالرینین بیلینجینده اوالراق و یوخاریدا اؤزتلهنمگه چالیشیالن تئوریک بیلگیلر ایشیغیندا،
آذربایجان تورکجهسینین چوخلو ایرهلیلهمیش بیر دارالما سورهجی یاشایان بیر دیل اوالبیلهجگی
وارساییمیندا بولونموشدور .بو وارساییمدان حرکتله آراشدیرماالر یاپان آراشدیرماجی ،ایرانین دیل،
تحصیل و کولتورل پولیتیکاالرینین یانیندا ،تورک توپلومونون گئچیردیگی سوسیال ،اکونومیک و
کولتورل دؤنوشوملر ندنیله دیل توتوم و داورانیشالرینین قاچینیلماز بیر دارالما سورهجینی دایاتدیغی
سونوجونو چیخارتمیشدیر .باشقا سؤزله ،دؤلتین پالنالدیغی و اویغوالدیغی  in vitroدیل دوزنلهمهلرینه
اک اوالراق ،بو دیلین دانیشانالرینین  in vivoدیل دوزنلهمهلری دارالما سورهجینی قاچینیلماز
قیلماقدادیر .بو سوره ج آیرینتیلی بیر بیچیمده کیتاب اوالراق دا یایینالنان دوکتورا تئزینده اینجه
لنمیشدیر (.)Bosnalı, 2007
آما داها ایلک ساحه کشف تماسالری سیراسیندا ،وارساییم آچیسیندان بیر شئیلرین ترس گئتدیگینین
حیسّ ائدیلدیگینی اعتراف ائتمک گرکیر .گرچکدن داها سونراالری بو سورهجله ائش زامانلی آما ترس
یؤنده ،یعنی نورمالالشما یؤنونده ایرهلیلهین باشقا بیر سورهجین ایشلهمکده اولدوغو گؤزلملنهبیلمیشدیر.
یازی دیلی داخیل اولماق اوزره ،دیلین فرقلی آالنالردا ایشلهدیلمهسی ،یایینالنان کیتاب ،درگی و قزئته
ساییسینین گئدهرک آرتماسی ،نورمالالشما سورهجینی گؤسترن اؤنملی اشارتلردیر.
بو سورهجین باشالدیلماسی و سوردورولمه سینده ان بؤیوک رولو وارلیق درگیسی اوینامیشدیر .اسالم
انقالبینین همن آردیندان 43۱3 ،ایلینده تورکجه و فارسجا اوالراق یایینالنماغا باشالیان وارلیق
درگیسی ،بعضا فرقلی یایین سورهلری اولماقال بیرلیکده 35 ،ایل بویونجا کسینتیسیز اوالراق
یایینالنمیشدیر .ج .هئیتین باش ادیتورلوغوندا یایینالنان درگییه دوزنلی اوالراق قاتقی سونانالر
بونالردیر :جواد هئیت ،حمید نطقی ،محمدعلی .فرزانه ،محمدحسین شهریار ،حسن مجیدزاده ،کریم
مشروطهچی ،عزیز محسنی ،غالمحسین بیگدلی ،حمید محمدزاده ،صمد سردارینیا ،علی کمالی ،تیمور
پیرهاشمی ،اسماعیل هادی ،عبدالکریم منظوری خامنه ،محمدرضا هیئت ،دلبر ابراهیمپور ،حسن
راشدی ،علیرضا صرافی ،حسین محمدخانی ،اکبر آزاد ،ابراهیم رفرف .درگیده یئر آالن یازیالرین تماتیک
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آنالیزی ،اؤزللیکله ایران آذربایجان تورکلری اولماق اوزره ،ایراندا یاشایان تورکلرین دیللری ،ادبیاتی و
کولتورو آالنالریندا چوخ اؤنملی مقالهلرین یئر آلدیغینی گؤسترمکدهدیر.
وارلیق درگیسینین قورولوش آماجینین آچیقالندیغی یازی تام آنالمی ایله بیر دیل پولیتیکاسی بیاننامه
سیدیر« :تورک دیلی و کولتورونون دوغرو تمللر اوزرینده گلیشیمینی ساغالماق»؛ «یازی دیلی
یاراتماق» ؛ امال و ادبی دیل قونوسوندا بیر بیرلیک ساغالماق اوچون چالیشماالر آپارماق»؛ یابانجی کلمه
لرین امال قورالالرینین دوزنلنمهسینی ساغالماق»؛ «دیلده بیر یئنیلشمه سورهجی باشالداراق ایراندا
مودرن تورک یازی دیلینین تکرار جانالنماسینا چابا گؤسترمک».
بو پولیتیکانین یاشاما گئچیریلهبیلمهسی اوچون ،گرچک آنالمدا بیر دیل آکادمیسی و یا بیر دیل قورومو
کیمی چالیشان وارلیق یازارالر جمعیتی آدیندا بیر درنک قورولموشدور .دوزنلی اوالراق گرچکلشدیریلن
توپالنتیالردا ،عضولر ،بو پولیتیکا چرچیوهسینده دیلین کودالشدیریلماسینا و استانداردالشدیریلماسینا
یؤنهلیک چالیشماالر گرچکلشدیرمیشلر .بو توپالنتیالرین بعضیلرینه قاتیالراق چالیشماالری شخصاً
گؤزلم فرصتیم اولدو .بونالردان ان ائتکیلهییجی اوالنی 1000 ،ایلی ایچریسینده گرچکلشدیریلن الیفبا و
امال قونولو چالیشما توپالنتیالری ایدی .بو توپالنتیالردا اوزون تارتیشماالر سونوندا آلینان قرارالر سون
اوالراق ایرانین دگیشیک بؤلگهلریندن تهرانا گلن تمثیلجیلرین قاتیلدیغی بیر کونقره ایله بلیرلنمیشدیر.
آذربایجان تورکجهسینین الیفبا و یازیم باخیمیندان استانداردالشدیریلماسینین تمللری وارلیق
درگیسینین البراتواریندا آتیلمیشدیر .بو قونودا ان ائتکیلی قاتقی یاپانالردان بیری البته کی حمید
نطقیدیر .ادبیات آالنیندا یازدیغی یازیالرین یانیندا اؤز شعرلرینی ده پایالشان نطقینین دیل اوزرینه
یایینالنان بیر چوخ یازیسی واردیر .بو یازیالریندا ،آذربایجان تورکجهسینی سسبیلیم ،بیچیمبیلیم
آچیسیندان اینجهلهییب ،الیفبا و یازیم قورالالری اوزرینه ده چوخ دگرلی تثبیتلر و اؤنریلری واردیر.
وارلیقدا یایینالنان بیرنئچه یازیسی چالیشماالرینین ماهیتینی گؤستریر دورومدادیر :ویژگیهای ترکی
آذربایجان ،دیلیمیز ،آدالریمیز ،کلمهلر اوزرینه ،یازی قایداالری (امال قیالووزو) ( 3-40سایی .)43۱۱
وارلیق یازیچیالر جمعیتینین گؤردویو ایشلرین اؤنمی بوردان قایناقالنیر :ایلک آشامادا سورونالر تثبیت
ائدیلیب ،اؤنریلر سونوندا آلینان قرارالرال دیل کودالشدیریلدیقدان سونرا ،کودالشدیریالن بو دیل درگیده
یایینالنان یازیالردا ایشلهدیلهرک استانداردالشما امکانی تاپیر .بئلهلیکله ایرانین چوخ فرقلی بؤلگه
لریندن اوخویوجوالرا بو دیلین استاندارد اوالراق منیمسهدیلمهسی ساغالنیر .گرچکدن ،درگیده دوزنلی
اوالراق یایینالنان «بیزه گلن مکتوبالر» بؤلوموندهکی  41۱مکتوبون گلدیگی یئرلره باخیلدیغیندا ،وارلیق
درگیسینین اوخویوجو کوتلهسی ایران تورک جوغرافیاسینین هارداسا تامامینی قاپسادیغی گؤرولور:
 آذربایجان :تبریز ،اورمیه ،اردبیل ،میانا ،خوی ،ماراغا ،موغان ،مرند؛ -مرکز :تهران ،کرج ،ساوه ،اراک ،اصفهان ،همدان ،قوم ،کرمانشاه؛
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 خوراسان/تورکمن بؤلگهسی :مشهد ،گورگان … .3جواد هیئتین بوتونجه پالنالماسی چرچیوهسیندهچالیشماالری
 .3.4جواد هیئتین وارلیقدا یایینالنان یازیالری
وارلیق درگیسینین ایلک ساییسیندان اعتبارا ج .هئیتین هر ساییدا ان آز بیر یازیسی بولونماقدادیر.
بعضی ساییالردا بیردن چوخ یازیسی دا یایینالنمیش ،بعضی ساییالر ایسه مونوقرافی اوالراق
باسیلمیشدیر .بیزده مؤجود اوالن  34ساییدا ج .هئیتین  43۱یازیسی یئر آلماقدادیر .بو یازیالرین
 -44۱سی ( )%۱1تورکجه -11 ،سی ( )%4۱فارسجا اوالراق قلمه آلینمیشدیر.
ج .هئیتین یازیالری نین تماتیک آنالیزینه باخیلدیغیندا ،هر شئیدن اؤنجه ادبیاتچی کیملیگی اؤنه
چیخماقدادیر .گرچکدن یازیالرینین -3۱%سی ادبیات آالنیندادیر-43۱3 .داکی -1جی سایی ایله
باشالیان آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش باشلیغی داشییان  33ساییلیق سیرا یازیالری43۱۱ ،
ایلینده یایینالنان -۱۱جی سایییا قدر سورموشدور .بونا پارالل اوالراق -43۱4ده -11جو ساییدان اعتبارا
آذربایجان شفاهی خلق ادبیاتی باشلیقلی یئنی بیر سیرا یازی باشالمیش و -30جو سایییا قدر  1مقاله
یایینالمیشدیر .بونالرین یانیندا ،اسالم دؤنمی تورک ادبیاتی و دگیشیک ادبی شخصیتلری بیرلیکده،
تورکیه تورک ادبیاتیندان یونوس امره ،محمد عاکیف ارسوی کیمی شاعیرلرین اینجهلندیگی فرقلی
یازیالرا دا امضا آتمیشدیر .آیریجا -433۱دا -3۱جی سایی ادبیات شناسلیق باشلیغی ایله بیر مونوقرافی
اوالراق یایینالنمیشدیر.
ج .هیئتین بیر دیگر اؤنملی قاتقیسی ،تانیتیم ،الشتیری و خبر نیتهلیگی داشییان یازیالریدیر .بونالرین
اورانی  43%کیمی بیر رقمدیر.
هیئتین قاتقیسینین اؤنملی بیر بؤلومونو ،41% ،دینی ایچریکلی یازیالر تشکیل ائدیر-11 .جو ساییدان
اعتبارا  ۱3-۱1ساییالرینا قدر سورن اؤنجه حضرت علینین اؤیودلری و داها سونرا حضرت محمدین
اؤیودلری باشلیقلی سیرا یازیالرینی قله آلمیشدیر .بونونال بیرلیکده قرآن و اسالم و حضرت علی اهل
سنت قایناقالریندا باشلیقلی یازیالر یانیندا ،بو آالندا چئویردیکلری یازالر دا واردیر.
تاریخ و جوغرافیا آالنالریندا  43یازیسی واردیر و بونالرین اورانی -40%دور .تاریخ آالنیندا -55-5۱جی
سایی ایله باشالیان و -۱3-۱1جو ساییالرا قدر سورن اوغوزها باشلیقلی  5بؤلومدن میدانا گلن فارسجا
یازیالری واردیر .آیریجا  ۱بؤلومدن اولوشان کاشغرلی محمودا گؤره -44جی یوز ایلده تورک دونیاسی،
تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش باشلیقلی بیر مونوقرافیسی و دده قورقود داستانالرینین
تاریخینه بیر باخیش کیمی یازیالری مؤجودور.
سوسیولوژی ،اتنولوژی و فولکلور آالنالرینا داخیل ائدهبیلجگیمیز یازی ساییسی -۱دیر؛ بونالرین اورانی
-5%دیر.
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جواد هیئتین یازیالرینین بیر دیگر اؤنملی بؤلومو دیل و دیلبیلیم اوزرینهدیر .بیزده بولونان ساییالردا
 13یازیسی موجودور کی بونالرین اورانی -4۱%دیر.
 .3.1دیل و دیلبیلیم یازیالری
هیئتین یئنی دیلچیلیک باشلیقلی یازیالری 3-( 403 ،)1-43( 401 ،)33-13( 404 ،)3-45( 400
 )45و  )3-45( 40۱ساییالردا یایینالنمیشدیر .اصلینده -40۱جی ساییدا ج .هئیتین یازیسیندا «آردی
وار» تعبیری اولماسینا قارشین ،بو یازیالرین آرخاسی گلمهمیش-40۱ ،جی ساییدا سونا چاتمیشدیر.
توپالمدا  ۱4صحیفهدن اولوشان بو یازیالردا  431دیلبیلیم تئریمی واردیر .دیلبیلیمین فرقلی
آالنالریندان بو تئریملرین سادهجه سؤز دیزیمی آالنینا عاید اوالنالرینی اینجهلهیهجگیک.
بیرینجی مقالهسینده داها چوخ عمومی دیلبیلیم سؤز قونوسو اولدوغو اوچون ،گنل دیلبیلیمله ایلگیلی
تئریملر یوغون بیر شکیلده یئر آلماقدادیر .ذاتاً بو بؤلومون قایناقالری بو ایکی کیتابدیر :دوغان آقسان،
هر یؤنویله دیل ،ت.د.ق ،آنکارا 4335 ،و فردیناند دو سوسور (Cours de ،)Ferdinand De Saussure
 ،linguistique générale,پایوت ) ،(Payotپاریس .434۱ ،دوالییسی ایله ،وئریلن اؤرنکلر و قولالنیالن
تئریملرده بو قایناقالرین ائتکیسی همن گؤرولمکدهدیر( significant/signifié :گؤسترن/گؤستریلن) (س.
 ،400ص .)۱ .ایکینجی بؤلومده اورهتیجی دیلبیلگیسی قونوسونو اله آلمیشدیر .بو بؤلومده تمل قایناق
نوآم چامسکینین  Aspects of the Theory of Syntaxکیتابیدیر .بو بؤلومده آرتیق اینگیلیزجه
تئریملرین قولالنیلدیغی گؤرولمکدهدیر .اوچونجو بؤلوم ،تؤرهدیجی-دؤنوشوملو دیلچیلیک باشلیغی
داشییر .عینی ق ونونون ایشلندیگی دؤردونجو بؤلومده قایناق اوالراق سومرو اؤزسوی و اثر تایالنین
«تورکجهده آد اؤبگینین ایچ یاپیسی» باشلیقلی مقالهسی واردیر .بو بؤلومده آرتیق تئریملر و اؤرنکلر
اینگیلیزجه اوزریندندیر .سون بؤلومده ایسه قونو حاکمیت و باغلیلیق نظریهسی آدینی داشییر.
 .3.1.4سؤز دیزیمی (سینتاکس) تئریملری
ج .هیئتین مقالهلرینده سؤز دیزیمی آالنینا گیرن  43۱قاورام واردیر .بو قاورامالر اوچون هیئتین
قولالندیغی تئریملرین -31سینده آذربایجان تورکجهسی ویا تورکجهلشمیش؛ -۱۱سیندا فارسجا/عربجه؛
-11سینده تورکیه تورکجهسی و یا تورکیه تورکجهسی ایله اورتاق؛ -5۱سینده ایسه اینگیلیزجه باشدا
اولماق اوزره باتی دیللری کؤکنلی سؤزجوک واردیر .بونالرین توپالمی -11۱دیر؛ یعنی  43۱قاورامین
ساییسیندان داها یوکسک بیر رقم سؤز قونوسودور .بونون ندنلرینین ایلکی ،هیئتین تک بیر قاورام
اوچون بیردن چوخ ،بعضا  3-1تئریم قولالنماسی؛ بیر دیگری ایسه بعضا بیر تئریمین بیردن چوخ دیله
عاید اوالراق گؤستریلمهسی گرکدیگی اوچوندور.
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بو تئریملر« ،اؤز تورکجه» تئریملر؛ اینگیلیزجه ،فرانسیزجا و روسجا کؤکنلی تئریملر؛ فارسجا/عربجه
کؤکنلی تئریملر اولماق اوزره  3آیری کاتقوریده اینجهلنهجکدیر.
« .3.1.4.4اؤز تورکجه» تئریملر
اؤز تورکجه دئیهبیلهجگیمیز  1۱عدد تئریم بولونماقدادیر .آیریجا بونالرین بعضیلری تک باشالرینا
قولالنیلیرکن ،بعضیلرینین قارشیلیقالری پارانتز ایچینده وئریلمکدهدیر و یا یازینین باشقا بیر یئرینده
فرقلی بیر سؤزجوک ایشلهدیلمکدهدیر:
آد ،آلت قورولوش ،چردک  /باش آد ،یئرلرینی دگیشدیرمه…
 .3.1.4.1اینگیلیزجه ،فرانسیزجا ،روسجا تئریملر
هیئت تئریملرینین -5۱سینده اینگیلیزجه (و یا نادراً فرانسیزجا و روسجا) سؤزجوکلره باش وورموشدور.
آنجاق بونالرین تامامینی اؤدونچلهمه (بورج آلما) اوالراق دگرلندیرهبیلمریک .گرچکدن تابلودا قیرمیزی
رنگده گؤستریلن  13تئریم ،سادهجه پداقوژیک قایغیالرال ،هیئتین قایناقالرینداکی حالیله اینگیلیزجه
اوالراق بوراخیلمیشدیر .بونالر چوخونلوقال تورکجه تئریملرین یانیندا بعضاً پارانتز ایچینده ،بعضاً پارانتز
ایشلتمهدن و التین الیفباسی ایله وئریلمیشدیر .بو تئریملر ایلک ساییالردا ال یازیسی ایله وئریلمیشدیر.
گرچک آنالمدا اؤدونج اوالراق دگرلندیریلهبیلهجک  41تئریم واردیر .تابلودا یاشیل رنگده گؤستریلنلر
تورکجهلشمیش یابانجی کؤکنلی تئریملردیر:
ترانسفورماسیون قایداالری ،قرامر کاتقوریاالری ،کومپلکس جمله ،لکسیک مبهملیک ،پرئپوزیسیونلو
مفعول ،مورفم قروپالشما ،سنتاکتیک قورولوشالر ،پاسیف (مجهول و یا مفعول) جمله ،سنتاکتیک
ایستراکچر ) ،(strukturنحوی فونکسیونالر نظریهسی ،اصول و پارامترلر ،افقی سینتاکماتیک،
اونیورسال/اونیورسالالر…
 .3.1.4.3فارسجا/عربجه کؤکنلی تئریملر
ج .هیئتین  3۱تئریمینین -۱3ندا فارسجا و یا عربجه کؤکنلی سؤزجوکلر واردیر .آنجاق همن بلیرتمک
الزیم کی ،کیچیک بیر بؤلومو دیشیندا بو تئریملرین چوخ بؤیوک بیر بؤلومو تک باشالرینا
ایشلهدیلمهمیشدیر .بو تئریملرین همن یانیندا پارانتز ایچریسینده و یا «و یا»« ،و»« ،یا» باغالجالری

کودالشدیرما و استانداردالشدیرما :وارلیق درگیسی و جواد هیئت /سونل بوسنالی

11

ایشلهدیلهرک آلترناتیو تئریملر اؤنریلمیشدیر .بعضاً بیر قاورام اوچون اوچ فرقلی بعضاً حتی دؤرد فرقلی
اؤنری سونماقدادیر:
آد بیرلشمهسی (اضافت و یا تعینی سؤز بیرلشمهسی)؛
آد تاماملیق (ترکیب-اضافه) ویا منسوبیت حالی؛
خصوصیت اساسی پروژکسیون ) (projectionپرینسیپله و یا عکس ائتمه اساسی /عکس ائتدیرمه
پرنسیبی کیمی.
دیگر طرفدن ،فارسجا/عربجه تئریملرین چوخ کیچیک بیر بؤلومو ،سادهجه اون اوچو ( ،)43تورکجهلشمه
میشدیر .بونالردان سادهجه بیری تصریف ( )inflexionپارانتز ایچینده اینگیلیزجهسی ایله بیرلیکده
بولونماقدادیر .دیگرلری مطلقا تورکجه و یا تورکجهلشمیش یا دا اینگیلیزجه قارشیلیقالری ایله بیرلیکده
دیر:
معینلشدیرن دئتئرمینر (حرف تعریف) ،ایز و اثرِ اصلی … ،trace
گئری قاالن تئریملرین تامامینی تورکجهلشمیش اوالراق دگرلندیرمک گرکیر .بونالرین بعضیلری سؤز
دیزیمسل (سینتاکتیک) اوالراق تورکجهلشمیشدیر:

تعیینی سؤز بیرلشمهسی ،آتیلمیش عوضلیک ،حذف اولونان ضمیر نظریهسی؛ باغلیلیق نظریهسی ،مرجع
سئچمک…
بعضیلری ایسه تورکجه بیچیم بیریملرله تؤرهدیلمیش یئنی تئریملردیر:
جانشینلیک عالقهسی ،حالالندیرما نظریهسی ،مبهملیک (ابهام) ،مشخصلشدیرن ،معینلشدیریجی…
 .1دگرلندیرمه
ج .هئیتین تئریملری نده ان دقت چکیجی حادثه ،قاورامالرین هارداسا تامامی اوچون فرقلی دیللردن بیر
نئچه تئریمین ایشلهدیلمیش اولماسیدیر .اؤزللیکله اینگیلیزجه تئریملرین یئر آلماسی یازارین
پداوقوژیک دوشونجهسی ایله آچیقالنابیلیر :بیر دیلده هله تاماماً یئرلشمهمیش تئریملرین اوریژینال
دیلدهکی قارشیلیقالرینین وئریلمهسی گنلده یاپیالن بیر شئیدیر .آنجاق یازار بونونال یئتینمهییب
آیریجا فارسجا و بعضاً عربجه قارشیلیقالرینی دا وئرمک زوروندا قالمیشدیر .بونو یاپارکن چوخو زامان
یابانجی دیلدن آلینان سؤزجوکلری تورکجهلشدیرمه یولونا گئتمیشدیر .بو دوروم ،آذربایجان تورکجه
سینین ایشلهنیمینین و یا ایشلهوینین یازینین قونوسونو اولوشدوران آالندا (کی بورادا دیلبیلیم آالنی
سؤز قونوسودور) سؤزجوک/تئریم باخیمیندان یئترسیز اولدوغونون بیر گؤسترگهسیدیر .دوالییسی ایله،
ج .هئیتین بو یازیالریندان ،هر شئیدن اؤنجه ،آذربایجان تورکجهسینین ایچینده بولوندوغو دورومو،
یعنی دارالما سورهجینی گؤزلملهیهبیلیرک.
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آنجاق ،ج .هئیتین یازیالرینین دیگر بویوتونو گؤز آردی ائتمهمک گرکیر .اؤنجهلیکله قاورامالرین
هارداسا تامامی اوچون «اؤز تورکجه» اولماسا بئله ،اؤزگه کؤکندن سؤزجوکلری تورکجهلشدیرهرک
«تئریملر تؤرتمیشدیر» .ج .هئیتین بو آشامادا ،تئریملری «اؤز تورکجهلشدیرمه» کیمی بیر قایغی
سینین و یا اوغراشینین اولمادیغی آچیقدیر .ج .هئیتین اصیل نیتینین آذربایجان تورکجهسینین
ایشلهنیمینین دگیشیک آالنالرا گئنیشلهدیلمهسی؛ بو دیله فرقلی آالنالردا ایشلهوسللیک ،ایشلرلیک
قازاندیرماقدیر .ج .هئیتین «دیلبیلیم آالنینا یؤنهلیک تئریم تؤرتمهسی» و بونالری شخصاً «یازیالریندا
ایشلتمهسی» آذربایجان تورکجهسینین نورمالالشماسینا یؤنهلیک چوخ اؤنملی ایکی ایشدیر .بو ائیلملری
دیل پالنالماسینین دیلسل (بوتونجه) پالنالماسی چرچیوهسینده« ،یاپیسال بویوتدا کودالشدیریجی و
استانداردالشدیریجی ائیلم»؛ «ایشلهوسل بویوتدا ایسه «دیلین یئنیلنمهسی» چرچیوهسینده دیلین
بیچیمسل ایشلهوینین گلیشدیریلمهسی» اوالراق دگرلندیرهبیلریک.
سونوج
وارلیق درگیسی ،ایراندا تورک دیلینین جانلی توتولماسی و دگیشیک آالنالردا ایشلرلیک قازانماسینا
یؤنهلیک ائتکینلیکلرده اؤنملی بیر رو ل اوینامیشدیر و اویناماقدادیر .درگینین ان اؤنملی اؤزللیکلریندن
بیری ،ایراندا تورک دیلینین سورونالری و بو سورونالرین چؤزومونه یؤنهلیک دوشونسل یازیالرا یئر
وئرمهسی؛ سورونون تثبیتی و چؤزوم اؤنریلرینین تارتیشیلماسی سونوجوندا آلینان قرارارالرین یئنه
درگی آراجیلیغی ایله اویغوالمایا قویولماسینی ساغالماسیدیر .بو آچیدان ،وارلیق درگیسینی ایراندا
تورک دیلینه یؤنهلیک دیل پولیتیکاسی و دیل دوزنلهمهسی باغالمیندا اؤنملی بیر آکتور اوالراق
دگرلندیرمک گرکیر.
بو قاپسامدا ،درگی نین قوروجوالریندان و عینی زاماندا باش ادیتورو و یازاری اوالن ج .هیئت ،درگیده
یازدیغی ادبیات ،فولکلور ،تاریخ و سایر قونوالرینداکی یازیالرینین یانیندا ،دیل و دیلبیلیم آالنالریندا
قلمه آلدیغی بیلیمسل یازیالری ایله ،تورک دیلینین بیلیمسل آالنالردا ایشلهنیمینی ،ایشلرلیگینی و
جانلیلیغینی ساغالماق اوچون آغیر بیر چابایال چالیشمیشدیر« .یئنی دیلچیلیک» باشلیغی ایله
یایینالدیغی بئش مقالهسی ایله ،دیل پالنالماسینین بیرنئچه ایشینی بیر آرادا گرچکلشدیرمیشدیر)4 :
دیله دیلبیلیم تئریملرینی قازاندیراراق «دیلین یاپیسینا» مداخله ائتمیش و «بوتونجه پالنالماسی»
چرچیوسینده «سؤزجوک استانداردالشماسینا» قاتغیدا بولونموشدور؛  )1دیلین ایشلهوینه مداخله ائدهر
ک ده دیلین بیچیمسل ایشلهوینین گلیشدیریلمهسی اوالراق دیلین یئنیلنمهسینه یؤنهلیک ائیلمده
بولونموشدور .بوندان سونرا یاپیلماسی گرکن ج .هئیتین و وارلیق درگیسینده دیل و دیلبیلیم آالنیندا
یازان دیگر یازارالرین اولوشدوردوغو دیلبیلیم تئرمینولوژینین یئنیلنمهسیدیر.
آذربایجان تورکجهسینین ایرا نداکی دورومونون دینامیک یاپیسی بو چالیشمایال دا اورتایا چیخماقدادیر.
آنجاق بو دینامیزم تک یؤنده ایرهلیلهین بیر سورجدن چوخ ،بیر-بیرینین ترسی یؤنده ایرهلیلهین ایکی
فرقلی سورهجی ایچرمکدهدیر .بیر طرفدن سوسیولوژیک دینامیکلر دارالما یؤنونده ایرهلیلهین سورهجی
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اکلر
 -4دیلبیلیم تریملری
سؤز دیزیم
(سینتاکس)

ت.
تورکجهسی
Ad/isim

آذ .تورکجه
سی

فارسجا
عربجه

ت.
تورکجهسی

X

X

X

X

X

X

X
X

4

آد  /ایسیم

1

آد بیرلشمه (اضافت و یا تعیینی
سؤز بیرلشمهسی)

3

آد قروپو (مبتدا)

Ad öbeği

1

آد تاماملیق (ترکیب-اضافه) و یا
منسوبیت حالی

Tamlama

X

5

آدالشدیرما  /آدالشدیرماق

Adlaştırma

X

X

اینگیلیزجه
فرانسیزجا

X

""nominalisation

۱

آلت قورولوش /دریندهکی
استراکچر ()deep structure

Derin yapı

X

۱

آرتیرما

Yükseltme

X

۱

آتیلمیش عوضلیک (حذف اولونان
ضمیر) نظریهسی

Adıl silme kuramı

X

3

باغالییجی

Bağlayıcı

X

40

باغلیلیق نظریهسی (مرجع
سئچمک) binding theory

Bağlama kuramı

X

X

44

بازا-تمل قایداالر  /تمل ،بازا (پایه)

Temel kurallar

X

X

41

بیرلشدیرمه دؤنوشومو

Birleştirme
dönüşümü
Boş kategori

X

X

X

X

Birliktelik

X

X

X

X

X

X

43

بوش empty

41

برابر اوالبیلمه
)(Co-occurrence
جملهنین صوری عالقهلری (لفظ)

4۱

جملهنین قانونی یئری(focus)/

45

Odak

X

X

X
X

X
X

X

تاکید(وورغو)/جملهنین قانونی
بؤلگهسی
4۱

چردک )/(headباش آد یا چردک

Baş

X

4۱

داخلی قورولوش/خارجی قورولوش

İçyapı/dış yapı

X

X

43

 Determinerاشاره صفتلری
 /معینلشدیرن دترمینر (حرف
تعریف)

Belirleyen

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

Dil bilgisi/gramer

X
X
X

Dönüşümlü üretken/
Üretken
Dönüşümlü/Üretici
Dönüşümsel/ÜreticiDönüşümlü Dilbilgisi
(Dil Bilgisi)

X

Dönüşüm kuralları

دیل بیلگیسی و یا قرامر

10

Dil unsurları

دیل ماتریالالری

14

Dilin yapısı

دیلین قورولوشو

11

تؤرهدیجی قرامر-دؤنوشوملو

13

دؤنوشوم قایداالری

11

Transformational rules

دؤنوشوم و یا ترانسفورماسیون/
/ چئویرمه قایداالری/قایداالری
)ترانسفورماسیون (دؤنوشوم
قایداالری
X

X

Edat/ilgeç

X

X

Ekleme

عالوه

1۱

X

X

X

Ad cümlesi

ایسیم یا آد جملهسی

1۱

X

X

X

Değiştirim

 یئرلرینی دگیشدیرمه/عوض ائتمه
 جانشینلیک عالقهسی/

1۱

X

X

Özne

X

X

Fiil, fiil cümlesi,
eylem öbeği

 فعل قروبو، فعل جملهسی،فعل
)(خبر

30

X

X

Bileşen

(component) فونتیک حیصه

34

X

X

Geçişli fiil

transitive )گئچیشلی (تاثیرلی

31

X

X

X

X
X

X

/ قوشما/ (postposition) ادات
)(آد ادات

Substitution
(subject) فاعیل

15

13

فعل

X

X

Gramer kategorileri

X

X

X

X

قرامر کاتقوریلری

33

Dilbilgisel işlev

قرامر وظیفهسی

31

Yönetim kuramı

حاکمیت نظریهسی

35

government
X

X

X

Yönetim ve
bağlama kuramı

حاکمیت و باغلیلیق

3۱

(Government and Bilding)

نظریهسی
X

X

X

Durum kuramı

حالالندیرما نظریهسی
(case theory)

3۱

18
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X

X

X

Hareket kuralı/
kuramı

X

X

Silme

X

İçözeksel yapı

حرکت قایداسی و یا یئر
 نظریهسی/دگیشدیرمه قایداالری

3۱

(movement theory)
X
X

) سیلمه(حذف و یا آتیلما/ حذف

33

endocentric ایچ مرکزلی

10

قورولوش
X

X

X

X

X

X

X

Türemiş cümle

انکشاف ائتمیش جمله

14

X

X

İz

 = ایزtrace ایز و اثرِ اصلی

11

X

X

Ulam

کاتقوریا/)کاتقوری (مقوله
(مقولهای) قایداالری

13

کاتقوریا آلتی

11

)گئچیشلی (تاثیرلی
 فعللرTransitive

15

X

Altulam

X

X

Geçişli fiiller

X

X

Sözcük türleri

X

X

Yardımcı fiil

X

Bileşik cümle

X

X

X

X

X

X

Sözcüksel
belirsizlik
Bağımlılık kuramı

X

X

X

Mantıksal yapı

X

X

X

Ulaç

X

کلمه نؤعلری

1۱

یاردیمجی فعل/کؤمکچی فعل

1۱

کمپلکس جمله

1۱

لغوی یا لکسیک مبهملیک

13

محدودیت نظریهسی

50

Bounding theory
(logic forms) منطقی فورما

54

مصدر آدالر

51

(gerundive nominals)
gerundium  ظرف فعل/
X

X

X

X

Tümleç/nesne
Düz tümleç
Dolaylı tümleç
(İlgeçli tümleç)

( مفعول=ترسلیکobject) مفعول
)واسطهسیز مفعول(مفعول صریح
غیرصریح/(indirect) غیرصریح
مفعول
/( مفعولprepozisyon)
غیرمستقیم
(complement indirect)متمم

53

X

X

Olumsuz cümle

منفی جمله

51

X

X

Tümleyen

 متمم تؤره/)متمم (تامامالییجی
دن بیر مقوله

55

X

Kurucu

complementiser
X

مورفم قروپالشما ویا سؤز بیرلشمه
consitituant

5۱
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Belirsizlik

X

X

Özelleştirici

X

X

X

Tanımlık

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5۱

مبهملیک (ابهام)

5۱

مشخصلشدیرن specifier

53

مشتق آدالر article

۱0

معینلشدیریجی(تامالیان-" ،ین
حالی")determiner ،

Tamlayan

۱4

نحو  /syntaxنحو قورولوشو/
نحو بؤلمهسی /نحوی سنتاکتیک
قورولوشو

Sözdizimi/
Sözdizimsel yapı

X

۱1

نووه جملهلر

Temel cümle

X

X

X

)(kernel sentences

۱3

اؤنجهدن قبول اولونان

Ön varsayım

X

X

X

)(presupposition

۱1

پارچاالما (تجزیه تحلیل)

۱5

پاسیو (مجهول و یا مفعول) جمله

۱۱

Prepozisyon

Bölümleme

X

X

Edilgen

X

X

X

X

X

İlgeç

)حرف اضافه)
İşteş adılları

X

X

X

X

X

X

Basit cümle/temel
cümle

X

X

Seçme kuralları

X

X

۱۱

قارشیلیقلی عوضلیکلر/
مشارکت ضمیرلری

۱۱

قاییدیشلی ضمیرلر

Dönüşümlü adıllar

۱3

قورولوش قایداالری

Dizim kuralları

۱0

ساده جمله /انکشاف ائتمیش
جمله /ساده (تمل) جمله /
تمل(اصلی) جملهلر

۱4

سئچمک خصوصیتلری

۱1

سنتاتیک استراکچر

۱3

)(syntactic structures
صفت ،صفت فعل )(participle

۱1

سؤز قروپالری (جمله) /سؤز
قروپالشما قایداالری

۱5

سؤزل مقولهلری

Sözdizimsel yapı

X

X

Sıfat, sıfat-fiil
)(ortaç
Öbekleşme kuralları

X

X

X

X

Sözcüksel ulamlar

X

X

X

X

)/(lexical category
سؤز مقولهلری )(lexicon
۱۱

سئوال جملهسی

۱۱

شاقولی عالقهلر ،جانشین عالقهلر
)(paradigmatic relations

Soru cümlesi

X

X

Dizisel bağıntı

X

X

X
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۱۱

تامالیان (منسوبیت حالی)

Tamlayan durumu

X

X

Dağılımcı kuram

X

X

X

X

genetif

۱3

تقسیم نظریهسی

X

Distributionalism

۱0

تعیین ائدیجی

۱4

تاثیرلی (متعدی)

Geçişli

X

X

X

X

X

)(transitif

۱1

تاثیرسیز فعللر (الزم)

Geçişsiz

۱3

تصریف )(inflexion

Bükün/büküm

۱1

تتا رولو /تتا رول) / (teta rolesو
یا نحوی فونکسیونالر نظریهسی

۱5

تؤرهدیلمیش آدالر

X

Teta rolü

X

Türemiş adlar

X

X
X

X

X

X

X

X

)(derived nominales

۱۱

اصول و پارامترلر

۱۱

افقی عالقهلر سینتاقماتیک...
قونشولوق باغالنتیالری/
افقی سینتاقماتیک (قونشولوق)
عالقهسی

۱۱

( Üniversalعالم شمول)/

…Kural ve

X

X

X

Dizimsel bağıntı

X

X

X

X

X

Evrenceler

Üniversallar

۱3

اونیورسال قرامر

30

اوست قورولوش /اوزدهکی
استراکچر /قورولوش

X

Evrensel Dil Bilgisi
Yüzey yapı

X

Niteleyici

X

X

Yansıma ilkesi

X

X

X

)(surfaces structure

34

وصفلندیریجی سؤزلر

31

خصوصیت اساسی

X

Projection principle

ویا عکس ائتمه اساسی /عکس
ائتدیرمه پرنسیبی
33

یان جمله ( tabجملهلر)

31

یئرلری دگیشدیرمه

Yan cümle

X

Değişi/değiştiri

X

X

X

permutatia

35

یییهلیک (مُلکی) حال

3۱

ضمیر

3۱

ظرف :یئر ظرفی ،زمان ظرفی

X

İyelik durumu

X

X

Adıl/zamir

X

X

Belirteç/zarf: yer
zarfı, zaman zarfı

X

X

X

