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ÖZET: Cihangir KARİNİ (KIZILÖZEN), “Türk-Fars Dil İlişkileri: Farscada 

Yiyelik Eklerinin İşlenimi”, Varlıq: Üç Aylıq Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü 

Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 11 (Bahar 2018/1397), ss. 23-37. 

Dil aileleri sahib olduqları söz dağarcıqlarının yanı sıra tipolojik özellikleriyle de 

birbirlerinden ayrılmaqdadırlar. Bu bağlamda Türkceni Hind–Avrupa dillerinden 

ayıran tipolojik özelliklerden biri Türkcede yiyelik eklerinin işledilmesidir. Bir 

Hind–Avrupa dili olaraq nitelendirilen Yéni Farscada da Türkcede olduğu kimi 

yiyelik ekleri işledilmekdedir. Yéni Farscada yiyelik eklerinin işledilmesi, Farscanın 

aid olduğu dil ailesinin tipolojik yapısına ayqırı bir durumudur. Bu nedenle Eski ve 

Yéni Hind–Avrupa dillerinin yiyelik durumları ard zamanlı ve éş zamanlı yöntemle 

ele alınaraq Yéni Farscada yiyelik eklerinin işlenimine açıqlıq getirilmeye 

çalışılmışdır. Bu doğrultuda Eski Hind-Avrupa dillerinden Latin, Sanskrit, Avesta, 

Eski Fars, Orta Fars ve Soğd dillerinin yiyelik durumu incelendi. İnceleme sonunda 

söz qonusu dillerin héç birinde yiyelik eklerine rastlanmadı. Örnekleme yöntemiyle 

yéni Avrupa dillerinden İngilizce ve Ruscanın yiyelik durumu deyerlendirilmişdir. 

İngilizce ve Ruscada da yiyelik eklerinin işledilmediyi görülmüşdür. Ayrıca yiyelik 

eklerinin yazı geleneyi olmayan İranî dillerden Farscaya bulaşabileceyi 

düşünülmüşdür. Bu nedenle Yéni İranî dillerden Beluç, Tat, Talış ve Gilek dillerinin 

yiyelik durumu mercek altına alındı. Söz qonusu İranî dillerde de yiyelik eklerinin 

işledilmediyini gördük. İncelememizde Yéni Farsca dışında Hind-Avrupa dillerinin 

héç birinde yiyelik eklerinin işledilmediyi ortaya çıxmışdır. Yéni Farscada işledilen 

bu yiyelik ekleri, Ye’ni Farscanın başlanğıcından étibaren görülmekdedir. Yéni 

Farscada işledilen yiyelik eklerinin böyük bir olasılıqla Türkcenin étkisiyle 

gelişdiyini düşünmekdeyik. Ancak yéne de yapı baxımında her iki dilin 

qarşılaşdırılması sonucu kesin bir hökme varmaq mümkün olacaqdır.  

Açar Sözler: Türk – Fars dil ilişkisi, Yéni Farsca yiyelik ekleri, Türkce – Farsca 

yiyelik ekleri, Türk – Fars dilleri arasında yapısal benzerlikler. 
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ABSTRACT: Cihangir KARINI (KIZILÖZEN), “Turkish-Persian Linguistic 

Relationships: The Use Of Possessive Suffixes In Persian”, Varliq: Quarterly 

Journal of Turkish Language, Literature and Culture, Second Period, Issue: 11 

(Spring 2018/1397), ss. 23-37. 

Beside the vocabulary they have, language families, also dissociate by typological 

features. In this context, one of the typological features that separate Turkish 

language from the Indo-European languages is the use of possessive suffixes in 

Turkish. In New Persian, which is qualified as an Indo-European language, 

possessive suffixes are also used. The use of possessive suffixes in New Persian is 

contrary to the typological structure of the language family that Persian belongs to. 

For this reason, by addressing the possessive cases of both Old and New Indo-

European languages by diachronic and simultaneous methods, we tried to clarify the 

use of possessive suffixes in New Persian. Accordingly, the possessive cases of Old 

Indo-European languages; Latin, Sanskrit, Avestan, Old Persian, Middle Persian, 

and Sogdian, were studied. At the end of the study, possessive suffixes were not 

found in any of the so called languages. Moreover, the possessive cases of English 

and Russian, which are part of the new European languages, were assessed. And it 

is observed that possessive suffixes are not used in English and Russian as well. In 

addition, it was considered that possessive suffixes may have been transmitted into 

Persian from Iranian languages that do not have a writing tradition. Therefore, the 

possessive cases of the New Iranian Languages; Baloch, Tat, Talysh, and Gaelic, 

were examined. We observed that possessive suffixes were not used in the so-called 

Iranian languages too. It is appeared in our study that possessive suffixes are not 

used in any of the Indo-European languages except of New Persian. These 

possessive suffixes that are used in New Persian are seen since the beginning of 

New Persian. We think that the use of possessive suffixes in New Persian has 

developed with the influence of Turkish language. Nonetheless, comparing both 

languages in terms of structure will determine an absolute predication.  

Key Words: Relationship between Turkish and Persian, Possessive suffixes in New 

Persian, Structural similarities between Persian and Turkish. 

)قیزی چکیده: کرینی  " اؤزن(لجهانگیر  ترک،  زبانی  م:  یفارس  -یروابط  پسوندهای  زبان   لکیکاربرد  در 
ادبیات و فرهنگ  وارلیق:  "،  فارسی (،  2018/ 1397بهار  )   11، دوره دوم، شماره  ترکیفصلنامه زبان، 
 . 23-37 صص.

د.  شونهای تیپولوژیک نیز از یکدیگر متمایز می های زبانی عالوه بر ذخایر لغوی، از نظر ویژگی خانواده
تفاوت  از  زبانیکی  و  ترکی  زبان  میان  تیپولوژیک  هندهای  م  -های  پسوندهای  کاربرد  در    لکی اروپایی، 

شود، پسوندهای  اروپایی شمرده می  -های هنددر زبان فارسی نوین نیز که یکی از زبانشود.  نمایان می
می   لکیم برده  بکار  ترکی  زبان  مهمانند  پسوندهای  کاربرد  زبان    لکیشود.  با  در  مغایرت  در  فارسی، 

اروپایی قرار دارد. از این رو در این مقاله تالش گردیده با استفاده   -ساختار تیپولوژیک خانواده زبانی هند
روش  درزمانی  از  و  همزمانی  مهای  پسوندهای  نوین    لکیکاربرد  فارسی  همین  روشندر  در  شود.  تر 

کریت، اوستا، فارسی باستان، فارسی میانه و  های التین، سانسدر زبان   لکیراستا، وضعیت پسوندهای م
به عنوان زبان پایان بررسی  -های هندسغدی  باستانی مورد بررسی قرار گرفت. در  ها در هیچ  اروپایی 

زبان از  مذکورهایک  م  ی  روش    لکیپسوند  از  استفاده  با  همچنین  نشد.  ، وضعیت بردارینمونهمشاهده 
های نوین اروپایی مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص  ان زباندر انگلیسی و روسی به عنو  لکیپسوند م

در نتیجه چنین استنباط گردیده که شود.  بکار برده نمی  لکیگردید که در هیچ یک از این دو زبان، پسوند م
م پسوندهای  است  زبان  لکیممکن  طریق  بنابراین  از  باشد.  شده  فارسی  وارد  غیرنوشتاری  ایرانِی  های 
م پسوندهای  زبان  لکیوضعیت  عنوان  به  گیلکی  و  طالشی  تاتی،  بلوچی،  مطالعه  در  ایرانی  نوین  های 

زبان این  در  اما  مگردید.  پسوند  نیز  پس مش  لکیها  که  داد  نشان  تحقیقات  نشد.  ماهده  از    لکیوند  غیر  به 
ی  در فارس   لکیکاربرد ندارد. این در حالیست که پسوند ماروپایی    -های هنددر هیچکدام از زبان  فارسی

موجود در    لکی شود. تصور ما بر این است که پسوندهای م نوین از همان ابتدای زبان فارسی مشاهده می 
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حکم   دادن  برای  حال،  این  با  است.  آمده  وجود  به  ترکی  زبان  تأثیر  تحت  زیاد  احتمال  به  فارسی،  زبان 
 باشد.قطعی، مقایسه ساختار زبانی هر دو زبان ضروری می

فارسی،    -ترکی  لکیفارسی نوین، پسوندهای م  لکیفارسی، پسوندهای م–بانی ترکی  رابطه ز  ها:کلیدواژه
 . فارسی -های ترکیتشابهات ساختاری میان زبان

. 

 گیریش 

عایله  کلمه  دیل  اولدوقالری  صاحیب  تیپولوژیک لری،  بیرلیکده  ایله  داغارجیغی 
آوروپا    -دیللری ایله هیندبیرلریندن آیریلماقدادیرالر. آلتای  -اؤزللیکلری باخیمیندان دا بیر

بیر ایله  اؤزللیکلری  تیپولوژیک  اولدوقالری  ده صاحیب  آیریلمیشالر. -دیللری  بیرلریندن 
اورال ویدمن،  هیند  -ف.  دیللرینی  آییران    -آلتای  دیللریندن  اؤزللیکدن  آوروپا  دؤرد  اون 

ک دوروموندا لیده آدالرین یییهدیر. بو اون دؤرد اؤزللیکدن بیری، تورکجهبحث ائتمکده
ین دونیا -(. متیو س. درایر18: 2011دیر )ارجیالسون،  سیدیلمه نین ایشلهلیک اکلرییییه

یییه آدالرین  اینجهدیللرینده  دورومونو  ویدمنلهلیک  ف.  دا  چالیشماسی  ایرهین  لی  ین 
  -(. دوروم بئله ایکن، بیر هیند 2013)درایر،   دیرلیکدهدوغروالر نئجه سوردویو گؤروشو 

یییه فارسجادا  یئنی  اوالن  دیلی  اکلریآوروپا  ایشله لیک  گیوی،   )احمدی  سیدیلمهنین 
هیند137:  2000 اولدوغو  عاید  فارسجانین  عایله   -(،  دیل  تیپولوژیک  سی آوروپا  نین 

لیک اکلری  اؤزللیگینه آیقیری بیر دوروم اولوشدورماز می؟! اسکی و اورتا فارسجادا یییه
اسکی   می؟  یییهایشلنمیش  فارسجادا  اورتا  ایشله و  اکلری  فارسجادا  دیلمهلیک  یئنی  دیسه 

تورک دگیشیکلیک،  بو  ایلیشکیسی  -گؤرولن  دیل  اورتایا فارس  می  سونوجوندا  نین 
اینجه حرکتله،  سورغوالماالردان  بو  عاید  مهله چیخمیش؟  فارسجانین،  ایله  تورکجه  میزده 

عایله  دیل  اؤلری اولدوقالری  تیپولوژیک  یئنی  نین  بولوندوراراق  اؤنونده  گؤز  زللیکلرینی 
ایشله  یییهفارسجادا  اکلریدیلن  تورکلیک  قایناقالنیب    -نین  ایلیشکیسیندن  دیل  فارس 

 قایناقالنمادیغینی اورتایا قویماغا چالیشاجاغیق.

ایشله  فارسجادا  یییهیئنی  تورکجهدیلن  اکلرین  بو  و  اکلرینی  ایشله لیک  یییهده  لیک دیلن 
هانسی بیر بیلیمسل چالیشما بولونماماقدادیر. یالنیز    ین هرله ایله ایلیشکیسینی اینجه  اکلری

یییه فارسجا  یوهانسون،  اکلریل.  گلیشمهلیک  تورکجهنین  ایله  یاخینالشدیغینی سی  یه 
یه رک تورکجهدهلیک اکلری ایشله فارسجانین یییه  (. 83:  2007بلیرتمیشدیر )یوهانسون،  

ایلیشکیسی  -تورک  یاخینالشماسی، دیل  آلیشفارس  ایله سینیرلی  -نین سؤزجوک  وئریشی 
گرچکلشدیگینی  ائتکیلشیمین  ده  یؤندن  )ساختاری(  یاپیسال  اولمادیغینی،  )محدود( 

یییهگؤسترمکده آدالرین  فارسجادا  یئنی  یییهدیر.  دوروموندا  اکلریلیک  نین  لیک 
لوژیک اؤزللیگین فارسجادا بولونماسی یه اؤزگو )خاص( بیر تیپوسی، تورکجهدیلمهایشله 

گلمکده تاریخی  آنالمینا  باشالنغیج  فارسجانین  یئنی  ایللردیر -9و    8دیر.  یوز  جو 
نین  دیلن بو تیپولوژیک اؤزللیگین تورکجه(. یئنی فارسجادا ایشله 70:  1999)اورانسکی،  

گلیشمه سونوجو  تورکائتکیسی  وارساییمی،  ایلیشکیسی  -سی  دیل  یوز -8نین  فارس  جی 
گئده گئری  داها  توایلدن  دورومدا  بو  دوغورماقدادیر.  سونوجونو  دیل    -کرجگی  فارس 
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اینجهایلیشکیسی اؤنم لنمهنین  بیر  بؤیوک  دا  آچیسیندان  تاریخی  دیلی  تورک  آیریجا  سی، 
 داشیماقدادیر. 

هیندتورکجه عایله   -نی  دیل  تورکجهآوروپا  ایچینده،  اؤزللیکلر  آییران  ییسیندن  لیک  یهده 
آوروپا دیللری    -ده هیندمهلهدن بیلینسه ده، بیز بو اینجهسی داها اؤنجه دیلمهایشله نین  اکلری

نین آییرد ائدیجی بیر تیپولوژیک اؤزللیک اولوب  لیک اکلری ایله تورک دیلی آراسیندا یییه 
  -نجه هیند دیک. بو دوغرولتودا ایلک اؤاولمادیغینی آیرینتیلی بیر بیچیمده گؤرمک ایسته

دیللرینده   یییهآآوروپا  ایشله دالرین  دوروموندا  گؤزدن لیک  یاپیالری  قراماتیکال  دیلن 
اینجه سونوجوندا  له گئچیردیک.  دیللری  -هیندمه  یییهآوروپا  گنلینده  اکلرینین  نین  لیک 

یییه آدالرین  یییهبولونمادیغینی،  دورومونون  ایله  لیک  )ضمیرلری(  آدیلالری  لیک 
لی سورولن یغینی گؤردوک. ایکینجی آشامادا یئنی فارسجانین سلَفی اوالراق ایرهساغالند

اسکی فارسجا ایله اورتا فارسجانین یانی سیرا آوستا، سغد، سانسکریت و التین دیللرینده 
دیلن، آنجاق اسکی و یئنی لیک دورومونو گؤزدن گئچیردیک. فارسجادا ایشلهآدالرین یییه

نین یئرل بیر ایرانی دیلدن فارسجایا نده بولونمایان بو قراماتیکال یاپیآوروپا دیللری  -هیند
اوالبیلمه یازی بوالشمیش  بولوندوراراق  اؤنونده  گؤز  )احتمالینی(  اوالسیلیغینی  سی 

 مرجک آلتینا آلدیق.لیک دورومونو دا نگی اولمایان دؤرد ایرانی دیلین یییهگله

 

 مه لهاینجه
یییهتورکجه قرده  بؤلومو  لیک  تامالنان  اولوشور.  بؤلوملریندن  تامالنان  و  تامالیان  وپو 
یییه )ارگین،  دایما  داشییار  اکی  یییه381:  2009لیک  آدالرین  فارسجادا  یئنی  لیک (. 

بیر اوچون  بونالردان   -دورومو  بولونور.  یاپی  قراماتیکال  جور  ایکی  فرقلی  بیریندن 
یییه یاپیبیری،  اکلی  فارسجالیک  یئنی  یییهدیر.  آدالرین  ایشله دا  دوروموندا  دیلن  لیک 

تورکجهیییه یاپی،  اکلی  گلمکدهلیک  دنک  بؤلومونه  تامالنان  اولدوغو  تورکجه  دیر.نین  ده 
یییه دا  فارسجادا  یئنی  یئنی کیمی  اکلنیر.  سونونا  آدین  اوچون  زامان  هر  اکلری  لیک 

:  1998میشدیر )خانلری،  لمه نین آددان اؤنجه گلدیگی هئچ گؤرولیک اکلریفارسجادا یییه 
ایشله 192 فارسجادا  یییه(.  اکلریدیلن  ایشله لیک  بئلهنین  ایسه  اؤزللیگی  )گیوی؛ نیم  دیر 

 (:137:  2000انوری، 

آیری    -جو شخص اوچون آیری-3جی و  -2جی،  -1یئنی فارسجادا تکلیک و چوخلوق    -1
 دیلیر.لیک اکلری ایشلهیییه

ایله بیتن آدالر ییی  -2 آلدیغیندا آدال اکین آراسینا /ی/ سسهسسلی  سیزی گیرر: لیک اکی 
 »کیتابالریم«. (kétâb-hâ-y-emکتابهایم )

/ی/    -3 بعضا  آدالردان سونرا  بیتن  ایله  یازیشماالردا سسلی  سیرادان  ایله  دیلی  دانیشیق 
بئلهسس گتیریلمز.  سسلیسیزی  بولونان  سونوندا  آدالرین  ایله  سسلیسی  اکلرین    نین لیکله 
-بابا»آتام« <  (  bâbâ-y-emبابایم )سی میدانا گلر:  سی ایله سسلی بیرلشمهیانا گلمه  -یان
 »آتام«. ( bâbâ-m) م
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 یرماسی دنین قارشیالشتورکجه )تورکیه( اکلری -فارسجا

 

کیمی اولدوغو  ده  یییه  تورکجه  آدالرین  دا  دورومو  فارسجادا  لیک یییهاوچون  لیک 
عا،  سیدیلمهایشله نین  اکلری عایله فارسجانین  دیل  اولدوغو  تیپولوژیک  سیید  نین 

آلتای دیللرینی    -اورال  -ویین اؤنه سوردودمن یو  .یری بیر دورومدور. فقاؤزللیکلرینه آی
آییران  -هیند دیللرینده  تورکجه  -آوروپا  ایچینده  آدالریناؤزللیکلرین  دورومو  یییه  ده  لیک 

اکلرییییه  اوچون آلماقدادیر  هد  سیدیلمه ایشلهنین  لیک  .  (18:  2011)ارجیالسون،    یئر 
" باشلیقلی چالیشماسیندا بوتون Position of Pronominal Possessive Affixes "   یر،ادر  .متیو س

آلتای دیلیندن    27لیک دورومونو اله آلمیشدیر. بو چالیشمادا  الرین یییهآددونیا  دیللرینده  
یییه-26 اکلریسیندا  ساده  -هیند  30قارشیلیق    سینهدیلمهایشله نین  لیک  دیلیندن  جه  آوروپا 

 یر. دهبلیرتیلمکد دیلدیگیایشله  نین لیک اکلریدؤردونده یییه

؛  دورکدیللر،    دنایشله سون اک    اوچونلیک دورومو  آوروپا دیللرینده آدالرین یییه  -هیند
بر  و  دوماری  دیللریئارمنی،  اکی  یییه.  (57  :2013  ،درایر)  دیرتون  بو   دنایشلهلیک 

هیند دوماری؛    -دؤرد  دیلیندن  دیللری  کورد آوروپا  ارمنی  تورکجهو  دانیشیلدیغی  نین  نین 
چکیجیوج دقّت  بولونماالری  اوستهغرافیادا  ارمنیدیر.  ایله  کوردجه  یاپی جهلیک  نین 

 دیرلی همی ده گؤز آردی ائدیلمه گ لنمیش اولدوقالری گرچدیلیندن ائتکی  باخیمیندان تورک
یییهتورکجه.  (37،75  :2007  ،یوهانسون) یییه  لیکنین  قارشیلیق  آدیلالری اکلرینه  لیک 

دیلیندن    -هیند  26  دنایشله  انگیلی  ایشلنمه  آوروپا  و  روسجا  اوالن  گئنیش  نین  جهزآالنی 
آدیلالرییییه گؤستریلمهلیک  اوالراق  اؤرنک  باخیمیندان نین  آنالشیلماسی  قونونون   سی 

 .روکاقدیر دئیه دوشونویئترلی اوالج

 آوروپا دیللرینده آدالرین یییه لیک دورومو  -اؤرنک هیند
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  سیدیلمهایشلهنین  لیک آدالری یییه  اوچونلیک دورومو  آوروپا دیللرینده آدالرین یییه  -هیند
آوروپا  –آوروپا دیللری ایله سینیرلی اولماییب اسکی هیند   -دوغال اوالراق گونوموز هیند

  وچون ا  (49:  1892جکسون،  )ایله سانسکریتجه    (49  :2006  )اؤکتم،  ن التینجهدیللریند
گئچرلی و  ده  آوستا  فارسجا،  اورتا  فارسجا،  اسکی  دیللردن  ایرانی  اسکی    سغد دیر. 

یییه  (201-205  :1961  ،گرشئویچ) آدالرین  ده  دورومو  دیلینده  لیک یییه  اوچونلیک 
یئندیلمیشدیرایشله آدیلالری   آنجاق  یییه.  فارسجاداکی  اکلریی  قایناغیلیک  نین  نین 
ابلیرلنمه آوستاوچوسی  دیللردن  ایرانی  اسکی  اسکی  ،  (59  -  60:  2005  کارنجیا،)  ن 
فارسجادا  (88  : 1917  ،جانسون)  فارسجا اورتا  آدالرین    (59-60  :2008  ،شروو)  و 

دوروموندا  یییه بیرق  دیلنایشله لیک  آیرینتیلی  یاپیالرین  اینجه  راماتیکلی  سی  لنمهبیچیمده 
 دیر.گرکمکده

اولوب  یییه  وینیهایشل  نیناکلری  لیکیییهآوستا متینلرینده   یئرینه گتیرمکده  آدیلالری  لیک 
یییه آدیلالریبو  اؤنجه  لیک  آددان  تامامی  (.  59-60:  2005کارنجیا،  )  دیرگلمکدهنین 

یییهآ چوخ  وستادا  آدیلالری  عینیدیربیچیملیلیک  آدیلیلیییه  .  بیچیمی  یک  نئچه  بیر  نین 
شخص-1یک  لک تاؤرنگین  دور.  وجودم بیرلیکده    moi  اوچون   جی  بیچیمی    meایله 
ویلیامزیندیلمیشدیرایشلهده    (59  :2005کرنجیا،  ) و.  آ.  جکسون  آیریجا    .   "Avesta 

Grammar in Comparison With Sanskrit "    چالیشماسیندا شخص-1تکلیک  آدلی   جی 
اوالرق  آدیللیک  یییه بو چوخ .  (111  : 1892  ، جکسون)  دیرده گئچمکدهبیچیمی    معنای 

 teve, te, toi:  دیرگئچرلی  وچون دهلیک آدیلی ایییهجی شخص  -2تکلیک  یک  لیبیچیمل
بو  (.  59:  2005)کارنجیا،   دیلینده    میزدهمهلههاینجبیز  لیک  یییه  دیلنایشلهآوستا 
چوخ  آدیلالری  یالنیزجا    میزدههمله هاینج.  توخونمایاجاغیق  مورف(الآ)  لیگینهبیچیملینین 

 . یقچالیشاجاغ گهگؤسترم دیگینیدیلمهایشله دیلیبایشله نین لیک اکلریآوستا دیلینده یییه

تورکجه اوالرق  آ  اؤرنک  فارسجاداکی  یاپیسینی،  یئنی  و    دیلن ایشله وستا 
قارشیال ایله  تورکجهبیچیملری  آکلمه  شدیرالیم.  اوالراق   متینلرینده   وستاسی، 

وستا  دیر. آبیچیمینده  ه  لیک آدیلی ایسیییه  شخصبیرینجی    گئچر. آوستا دیلینده چوخلوق
اؤنجه   آنالمینداکی  یییه  دیلینده  سؤز  آردیندان  آدیلی  گلیر:یسؤزجو  لیک    و 

نین سیکلمه   سؤزیئنی فارسجادا ایسه  .  (17:  2003)میر فخرایی،  "سؤزوموز"    
 لیک اکی یییه  شخصبیرینجی    گئچر. یئنی فارسجانین چوخلوق  شکلینده  سخنقارشیلیغی  

آرایا  شکلینده  مان  -ایسه   ایله  گیرمهنین  سیسسلی  éدیر.  گئنیشلر:   سی   شکلینده 
آ  "سؤزوموز"   )سخنمان( و .  دیلی  فارس  یئنی  وستا، 

دیلینده   یان  نیمایشله نین  یاپیسی  سؤزوموزتورک  آدالرین قویدوغ  یانا  -بیچیمینی  وموزدا 
لیک دورومو باغالمدا تورکجه ایله یئنی فارسجانین اورتاق یاپییا صاحیب اولدوقالری یییه

 دیر: گؤرولمکده

 آد + لیک آدیلییییه = اوستا: 
 لیک اکییییه + آد = یئنی فارسجا: 

 لیک اکییییه + آد = تورکجه: 
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 لیک دورومووستا دیلینده آدالرین یییهآ

 

ییی  اسکی و آدالرین  فارسجادا  یاپیالرا ق  دیلنایشله   اوچونلیک دورومو  هاورتا  راماتیکال 
  توخونماق دؤنملره    دیلدیگیایشلهدن اؤنجه قیساجا اسکی، اورتا و یئنی فارسجانین  گئچمه
فارسجا،ییریکهایست اوچ    .  اوالراق  فارسجا  یئنی  و  اورتا  اسکی،  طرفیندن  ایرانیستلر 

 : (43:  1999 میخاییلوویچ اورانسکیج،) دؤنمه آیریلماقدادیر

یازیتالری (1 هخامنشی  یا  و  فارسجا  ماسکی  دیلی:  ا نین  ایلده    جی-6نجه  ؤیالددان  یوز 
ام  ،باشالر د   جو-4نجه  ؤیالددان  قدر  ایله  یازیتایوز  قالما سون  ائدر. هخامنشیلردن   وام 

یوز ایلده باشالر.  جو  -3دا    اورتا فارسجا و یا پهلوی یازماالری  جو یوز ایله عایددیر.-4
زامانی  بیر  ایللیک  یوز  آلتی  و  قاالن  آراسیندا  دؤنم  ایکی  ایلک  تاریخینده،  دیلی    فارس 

دؤن عاهقاپسایان  هان  یدمه  م سهر  بلگه  یازیلی  بیر  دئییلی  میخاییلوویچ  )  دیروجود 
 . (70: 1999 اورانسکیج،

 وام ائدر. اله قدر د یوز ای جی-7یوز ایلدن  جو-3هلوی دیلی:  اورتا فارسجا و یا پ (2

 یوز ایلدن باشالر.  جو-9 و جی-8یئنی فارسجا و یا اسالمی دؤنمی:  (3

وامی اوامی، اورتا فارسجانین دا اسکی فارسجانین دایئنی فارسجانین؛ اورتا فارسجانین د
ای اورانسکیج،    دیر لی سورولمکدهره اولدوغو  فارسجادا    .(43:  1999)میخاییلوویچ  یئنی 

اکلرییییه گلیشیم  سیدیلمهایشلهنین  لیک  تاریخسل  بیر  یا  و  دگیشیم  یاپیسی  بیر  نین 
آدالرین   فارسجادا  اورتا  و  اسکی  باخیمیندان  گؤرمه  دوروموندا یییهاولدوغونو  لیک 

ایلق  دیلنایشله  آیرینتیالری  بوتون  یاپیالرین  گئچیریلمه  هراماتیکال  سی گؤزدن 
 دیر.گرکمکده

یازیتال  قالما  فارسجادان  یییهاسکی  آدالرین  دورومو  ردا  آدیلالری یییه  اوچونلیک  لیک 
 . (88: 1917 ،جانسون) دیلمیشدیرایشله 

بیرینجی   تکلیک  یازیتالریندا  فارس  آدیلی یییه  شخصاسکی   و    نین  لیک 
یییه قاالن  گئری  واردیر.  آدیلالریبیچیملری  تک  نین  لیک  اولماییب  آالمورفالری 

فارسجا دیربیچیملی یییهلر. اسکی  آدین  یییهدا  اؤنجه  آردیندان  لیک دوروموندا  آدیلی،  لیک 
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لیک یییه   جی شخص-2تکلیک  لندیردیگی آد گلیر. اؤرنک اوالراق   نین نیتهلیک آدیلییییه
فارسجادا   اسکی  اؤنجه    دیر.  بیچیمینده  آدیلی  اؤرنگینده  سویون"  "سنین 

  سؤزجویو گلمیشدیر "  سوی"    آردیندان  ،لیک آدیلی  یییهجی شخص  -2تکلیک  
 (. 71: 2003 شارپ، )

قارشیلیغی  یاپیسی  تورکجه   فارسجا  یئنی  دیر: شکلینده  دودمانت نین 
)سنین   سویون  جه تورکجهله ئلیک اکی. بیییه  شخص  جی-2تکلیک    

ایله قارشیالشدیریلدیغیندا    نیمایشله سویون( یاپیسی، اسکی و یئنی فارسجاداکی   بیچیملری 
 دیر. الری گؤرولمکدهی پایالشدیقنینی یاپیعنین ورکجه تیئنی فارسجایال

 آد  لیک آدیلی+= یییه اسکی فارسجا:  
 لیک اکییییه + = آد یئنی فارسجادا:  

 لیک اکی+ یییه = آد تورکجه: 

 لیک دورومواسکی فارسجادا آدالرین یییه

 

یییه دیللرده  ایرانی  زامان  اسکی  آدیلی هر  گلیر.  یرلندنیته  اوچون لیک  اؤنجه  آددان  دیگی 
  : 2003 شارپ،) بیرلریندن آیریلماقدادیر-اشارتی ایله بیر لر اسکی فارسجادا بوتون کلمه

یییه  آنجاق.  (3 زامان  ق  اؤزلریندن آدیلالری  لیک  کیمی  گلن  ااؤنجه    لرله ه ؤگراماتیکال 
آرایا  )عنصرالرال( قو  بیرلشدیگیندن  ن یاشارتی  بو  "فرمانهای پ  شاردنله  هولمامیشدیر. 

نی باغیملی  لیک آدیلالریرومدا بولونان یییهشاهنشاهانه هخامنشی" آدلی چالیشماسیندا بو دو
لی و یا باغیملی  همه اکل   .(10  :2003  شارپ،)  نن آدیل اوالراق دگرلندیرمیشدیرو یا اکله 

یییه تانیمی،  آدیلالریآدیل  نیتهلیک  گلهنین  سونرا  آدالردان  اولندیردیکلری  نالرا رک 
گله آنالمینا  یاخالشیماکلندیگی  بو  یییه  بیلیر.  فارسجادا  اسکی  سانکی  اکلری  دا  لیک 

یییه  دیلیرمیشایشله  قونوسو  سؤز  اویسا  آچابیلیر.  یول  آنالشیلماالرا  یانلیش  لیک کیمی 
نیته ده  آدیلالری،  دئییل  آدالرال  یا    اؤزلریندنلندیردیکلری  و  باغالج  اداتالرال اؤنجه گلن 

اشییان دآنالمی  اسکی پرس یازیتالریندا  اوچونلیق گتیرمک قدیر. قونویا آچیشمکدهبیرل
ایله    شخص-2  تکلیک  باغالجی  " یییه  جی  آدیلی  اؤرنک  لیک  اکلشدیگینی  "نین 

 . (71:  2003 شارپ،) گیک جاوالراق وئرمکله یئتینه
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  ه نومر   جو-3دیر.  رتیلی اشارتلر آییرما اشاهنومر  6و    4،  1یوخاریداکی اؤرنک پارچادا  
( باغالجی ه نومر  1"و" )  اؤنجه گلن  اوندان  لیک آدیلی ایله  یییهجی شخص  -2  تکلیک

آنجاق   یوخدور.  اشارتی  آییرما  آدیلی یییه  آراسیندا  نیتهلیک    جی -5لندیردیگی  نین 
اشارتی "    بولونان    هدهنومر آییرما  آراسیندا  آچیقسوی"  اولدوغو  جا  نین 

سی  دوالیی  ،دیگینیهلندیردیگی آدا اکلنمنین نیتهلیک آدیلی بو دوروم دا یییه  دیر.گؤرولمکده
 دیر.سینین آچیق گؤسترگهلیک اکی ساییلمایاجاغییییهایله 

ن ده  وچواورتا فارسجا انیمی  ایشله نین  لیک آدیلالرییییه  اوچون  لیک دوروموآدالرین یییه
بول  گئچرلی قالما  فارسجادان  اورتا   آدالرین دیر.  متینلرده  بو  واردیر.  متین  مقداردا 

ایییه دورومو  یییهوچولیک  آدیلالری  ن    .(25-34:  2008شروو،  )   دیلمیشدیرایشله لیک 
تورکجه   فارسجادا    آتاماؤرنگین  اورتا   خانلری،)آتام"  "   گئچر:    بئلهیاپیسی، 

1998 :192) . 

 دئمکدیر. تا" "آایسه  pidلیک آدیلی؛ یییه جی شخص-1تکلیک  m(u)بورادا 

ایسه   فارسجادا  )یاردیمجی    "+یآتا"   bābā<  دیر:  بئلهیاپیسی    بابامیئنی 
 لیک اکی.یییهجی شخص -1تکلیکم اَ -(+ سیزسس

زامان   یازیشماالردا    یقدانیشکیمی  سیرادان  ایله  سونرا  سسلی  دیلی  آدالردان  بیتن  ایله 
بابادوشمه  سیزیسس   /ی/گتیریلن   ایله  " -سی  بیچیمی  آتام"   )>   " آتامم   )"

 اورتایا چیخار.

دیلن  ایشلهلیک دوروموندا  اؤرنکینده ده گؤرولدویو کیمی یئنی فارسجادا آدالرین یییه  بابام
فارسجانین  ق اورتا  یاپی،  دوروموندا  یییهراماتیکال  یاپیق  دیلنایشله لیک  یا  راماتیکال 

 دیر: مکدهبنزه

 آد  + لیک آدیلییییه = اورتا فارسجا:  
 لیک اکییییه + = آد :  فارسجا

 + یییه لیک اکی آد = تورکجه: 

 لیک دورومواورتا فارسجادا آدالرین یییه
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یییه فارسجادا  نیتهاورتا  آدیلالری  آنجاق لیک  بیرلشمزلر.  کسینلیکله  آدال  لندیردیکلری 
 .بیلیرلراکلنه   راماتیکال یاپییاو یا باشقا بیر ق ، باغالجاؤنجه گلن ادات اؤزوندن

روح"بؤیله   فخرایی،  )  و" -ـجه   / /" لیک"ظرف  )>.  (93  : 2003میر 
 "روح"(.   //ضمیریلیک  یییه جو شخص-3تکلیک

 جه"،  "بؤیله  )>.  (95:  2003  میر فخرایی،)  الری" -ـجه روح"بؤیله  
 "روح"(.   //ضمیریلیک یییه جو شخص-3 چوخلوق" 

رتا و اسکی فارسجا ایله آوستا دیلینده  آنجاق اوایرانیستلر یئنی فارسجادا گؤرولن    بعضی
ق ابولونمایان  یاپیالر  اوالبیلر"  وچوراماتیکال  بوالشمیش  دیلدن  ایرانی  بیر  "یئرل  ن 

اینجه   .(1998ناتل خانلری،    )دیرلر  ایشلتمکده  سینیایفاده بو  ده  فارسجامه لهبیز  دا  میزده 
اکلری یییه  دیلن  ایشله  ایران لیک  اؤتنین  یاشایان  بکه دا  دیللردن  ایرانی  والشمیش  ی 

بولوندوراراق  اوالبیله اؤنونده  گؤز   گیلک(،  44:  1999)روقووا،    بلوچجگینی 
  : 2010  پور،سبزعلی)  تات  و  (11  : 2007  رضایتی،)  طالیش  ، (38  : 2008پورهادی،  )

اینجهنین یییهدیللری   (51 لیک دوروموندا آدالرین یییه  دهدیک. بو دیللرهللیک دورومونو 
آدیلالرییییه یییهدیلدیگیایشله  نینلیک  بو  آدیلالری،  گلدیگی  لیک  اؤنجه  آدالردان  نین 

 دیر. گؤرولمکده
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 لیک دورومونگی اولمایان یئنی ایرانی دیللرده آدالرین یییهیازی گله

 

هیندگؤ یئنی  و  اسکی  کیمی  ی  -رولدویو  دیللرینده  بولونماقدادیر.  یه یآوروپا  اکلری  لیک 
ف  آنجاق یییهیئنی  آدالرین  الیک دوروارسجادا  راماتیکال ور قجایکی    دیلنایشله  وچونمو 

آدالرین فارسجادا  یئنی  موجوددور.  دوروموندا  یییه  یاپی  راماتیکال ق  دیلنایشله لیک 
 دیر.لیک اکلی یاپییاپیالردان بیری یییه

فارسجادا   اکلرییییه  دیلنایشله یئنی  فارسجادا  لیک  اورتا  کؤکنی  لیک یییه  دیلنه ایشلنین 
لیک آدیللری  بلیرتدیگیمیز کیمی اورتا فارسجادا یییهآدیلالرینا دایانماقدادیر. داها اؤنجه ده  

  -دیر:  ن آددان اؤنجه گلمکدهوچولیک آدیلالری دا هر زامان ایییهاولوب بو    دیلمکدهایشله 
 .آد"روح"  رووان+ یلیک آدیلیییه شخص جو-3چوخلوق  شان -"اونالرین روحالری" > شان رووان

 . (95: 2003 میر فخرایی،)

یییه بو  گلن  اؤنجه  آدیلالری  آددان  باغال  اؤزلریندن لیک  ظرف،  گلن   کیمی   جاؤنجه 
اکلنمکدهق یاپیالرا  " -آیدی:  راماتیکال  )>  جهلهئبشان+رووان  روحالری"    -آ  اونالرین 
 (.آدح" ان "رو ورو لیک آدیلییییه شخص جو -3چوخلوق.   شان+ ظرف" جهلهئب" 

گلن   اؤنجه  آددان  فارسجادا  یییهباورتا  باشالنو  فارسجانین  یئنی  آدیلالری،  یج  غلیک 
اعتبارا  وورؤد بیرهددگیش  ندن   اکلندیلر.  سونونا  آدین  یئنی   لیکلهله ئرک  کیمی  تورکجه 

یییه  فارسجا آدالرین  یییهدا  دوروموندا  اورتا لیک  اولدو.  اولموش  صاحیب  اکلرینه  لیک 
 "روحالری". شان -روانِ  < یئنی فارسجا: رووان شان- فارسجا:

 

ایلهیئنی فارسجادا یییه و    جی-2  جی،-1: تکلیک  سسلیلر  دیلنایشلهبیرلیکده    لیک اکلری 
)  شخصلرده  جو-3 اینجه  گئنیش،  چوخلوق  éآچیق،  شخصلرده    جو-3و  جی-2جی،  -1( 

 دیر.(éایسه قاپالی، گئنیش، اینجه )

فارسجادا شخص  ج-1تکلیک   یئنی  )یییه ی  گئنیش  و  اینجه  آچیق،  اکی    (ə-لیک 
 یازیلمیش بیر متینده بو اکینالیفباسی ایله  ید عیبرانی  ایلینه عا  1021. آنجاق  دیرسسلیلی
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د  نینسسلیسی اولماسی  چکیجیقّ یووارالق     مُ  -برادران  دیر:ت 
 . (327: 1998 خانلری،) یم".-اورک "  م  -"، دلمی-"قارداشالر

 سونوج

ف یییهیئنی  آدالرین  اارسجادا  دورومو  بیروچولیک  ایکی    -ن  فرقلی  ور  جبیریندن 
یاپی  ق تورکجهدیردیلمکدهایشلهراماتیکال  بیرینده  بونالرین  یییه.  کیمی  اولدوغو  لیک  ده 

هیندیردیلایشله اکلری   گونوموز  اولدوغو  باغلی  اوالراق  کؤکن  فارسجانین  آوروپا   -. 
یییهدیللری  اکلری بولونمانین چوخونلوغوندا  دیللریندن   -قدادیر. اسکی هیندمالیک  آوروپا 

یییه ده  دیللرینده  سانسکریت  و  اکلری  التین  ان  میشدیلمهایشله لیک  اسکی  دیر.  اؤنملی 
ی بیر سگؤسترن هر هان  دیلدیگینی ایشلهنین  ی لیک اکلرید یازماالردا یییهایرانی دیللره عا

گونوممابولونما )دلیل(  قانیت   گلهقدادیر.  یازی  آنجاق  یاشایان  ایرانی وزده  اولمایان   نگی 
یرما  دزامانلی بیر قارشیالش دجه ائش زامانلی و آر لهئلیک اکلری یوخدور. بدیللرده ده یییه

فارسجادا   یئنی  ایله  دیللرینه  -هیندنین  اکلریلیک  یییه  دیلنایشله یؤنتمی  د عای  آوروپا 
اولدوغو اؤزللیک  بیر  و حؤ  اولمایان  بکمونو  دوروم  مومکوندور.  یئنی  ئئرمک  ایکن  له 

اکلرییییه  دیلنایشله فارسجادا   قایناغیلیک  بلیرلنمهنین  قارشی  نین  سورونویال  سی 
 النابیلیر.ریندن فرقلی ایکی یاخالشیمال آچیقبی  -. بو سورونون چؤزومو بیرقارشییاییق

یییه  -1 دگیشیم سونوجو  یاپیسال  گئچیردیگی  ایچینده  اؤز  اکلریلفارسجا  تمگه ایشلنی  یک 
 باشالمیشدیر.

هیندکارسجا  ف  -2 اوالراق  عایله  -ؤکن  دیل  دیلله  آوروپا  بیر  باشقا  اولمایان  سیندن 
 میشدیر. هنیمسملیک اکلرینی یهی لوندوغو ائتکیلشیم سونوجو یبو  

ایچینده اؤز  یفارسجانین  سونوجو  دگیشیم  یاپیسال  اکلرینی  یهی کی  ینی ع،  سیمهتایشللیک 
بیر دیلین  سسیندن هر هاندا بیر دیلین کؤکن اوالراق باغلی بولوندوغو دیل عایلهزامان ی 

عایله  دیل  بیر  باشقا  قالمادان  آیریجا  ائتکیسینده  دوغورور.  سورونونو  یاخالشماسی  سینه 
  سینی هتایشللیک اکلرینی  یاپیسال دگیشیم سونوجو یییه  فارسجانین اؤز ایچینده گئچیردیگی

ینی دگیشیمی  عآوروپا دیللرینده ده    -هیند  اولمایانتورکجه ایله ایلیشکیده  ن  وچوساوونماق ا
گرکمکدههاؤرنکل هیندمک  آنجاق  یییه  -دیر.  دیللرینده  دؤرد    دنایشلهاکلرینی  لیک  آوروپا 

تورکجه اوچونون  ده   بؤلگهدانیشیلدیغی  نین  دیلدن  دیلدن  اوچ  بو  بولونماسی،  لرده 
تایکیسی یؤندن  یاپیسال  ائتورکجه نین  یاخالشیمین کنین  بو  اولماسی  دیللر  بولونان  یسینده 

 والماقدادیر.غساغالملیغینی سور

مک  هسؤیل  دیلدیگینیایشله نین  لیک اکلریله یئنی فارسجادا یییه ای  یسیک دیلین ائت   باشقا بیر
اوالبیله ائتکیلنمیش  دیلدن  هانکی  فارسجانین ایسه  گتیریر.  برابرینده  سوروسونو  جگی 

گرغروج قونومو  هیندگافی  چین،    -ی  دیللر  بولوندوغو  تماسدا  خارجینده  دیللری  آوروپا 
فارسجا   -چینجه  سینیدیلمهایشله نین  لیک اکلریدیر. فارسجادا یییهی لرعرب و تورک دیل

دئییل دوغرو  باغالماق  ندایلیشکیسینه  بیرینجی  یییههیر.  آدالرین  دیلینده  چین  لیک دنی 
دنی ایسه  هدیر. ایکینجی نسیدیلمه ایشله ک اکلریندن فرقلی بیر یاپی  لین یییهوچودورومو ا

یؤندن یاپیسال  ائت  فارسجانین   دیلیندن  اؤرنگین ک چین  بیر  باشقا  گؤسترن  یلندیگینی 
یییهبولونماماسی فارسجادا  اکلری دیر.  عربجهلیک  ائنین  سؤیلهت دن  ده کیلندیگینی  مک 



 ( اؤزنقیزیل کرینی )جهانگیر  /لیک اکلری  فارس دیل ایلیشکیلری: یییه -تورک

 

 

35 

او فارسجانین  یئنی  دئییلدیر.  تاریخی  مومکون  دنک    جی -8لوشوم  ایله  )راست(  یوز 
دیر. یئنی فارسجانین سی چوخ ارکنمهی ائتکیلهننین بو دؤنمده فارسجادیر. عربجهگلمکده

ج خواولوشدوغو  جوغرافیا  عربجه غرافیاسیوراسان  جدیر.  بو  ونین  دا  باخیمدان  غرافی 
ائتمه تاثیر  فارسجایا  یئندؤنمده  آیریجا  دئییلدیر.  مومکون  گؤرولن سی  فارسجادا  ی 

گلمکده دنک  دؤنمینه  فارسجا  اورتا  بؤلومو  بیر  بؤیوک  دگیشیملرین  دیر.  تیپولوژیک 
راماتیکال ق. فارسجادا  واردیراماتیکال جینسیت  ق  اؤرنگین اسکی فارسجا و آوستا دیلینده

عربجه اوزره  بیلیندیگی  باشالر.  دؤنمینده  فارسجا  اورتا  قالخماسی  اورتادان  ده  جینسیتین 
 دورومو سؤز قونوسودور. )مونث( و دیشیل)مذکر( آدالرین اریل 

اکلرییییه   دیلنایشله فارسجادا    ایله  دوالییسی قلیک  بولوندورمایان  نین  راماتیکال جینسیت 
اوالسیلیغی گلیشدیگی  ایله  ائتکیسی  دیلین  اوالجاغی  نین(  )احتمالین  نیبیر  دوغرو 

 ق. دایینقانیسی

ایچه یاشاماالری، -غرافی باخیمدان ایچوتاریخی تماسالری، جنین قالریلاخفارس  -تورک
اکلرییییه  دیلنایشله فارسجادا   تورکجهلیک  ائتنین  چیخدیغی  کنین  اورتایا  ایله  یسی 
گؤسترمکدهاوالسیلیغی اولدوغونو  گوجلو  داها  حنین  بیر   کسین  ده  گینه  آنجاق  م ؤکدیر. 
ا تورکوچووئرمک  ایلشکیسی  -  ن  دیل  اینجهگ  نینفارس  اؤلچوده  بیر  سینه لنمهئنیش 

ایچینده گئچیردیگی دگیشیم، ایستر باشقا بیر دیلین    اؤز احتیاج واردیر. ایستر فارسجانین  
لیک ، آدالرین یییهسیدیلمهایشله نین  لیک اکلرییسی سونوجو اولسون؛ فارسجادا یییهک تائ

فارسجا باغالمیندا  هیندندورومو  آییرار  -ی  دیللریندن  تورکجه آوروپا  یه اق 
 ■  یرماقدادیردالشینیاخ
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