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Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  

Yeni Dönem. İl: 1, Sayı: 3 (Qış 2015), ss. 5-20 

Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 :کودالشدیرما و استانداردالشدیرما

  سی اؤرنگینده وارلیق درگیسی و جواد هیئتایران آذربایجان تورکجه

  دوچنت دوکتور سونل بوسنالی •

ÖZET: Doç. Dr. Sonel BOSNALI, “Kodlaştırma ve Standartlaştırma: İran 

Azerbaycan Türkçesi Örneğinde Varlıq Dergisi ve Cevad Heyet”, Varlıq: Üç Aylık 

Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 3 (Qış 2015/1394), ss. 

5-20 

Bu yazıda, Azerbaycan Türkçesinin normalleşme süreci ele alınarak, Varlıq Dergisi 

ve derginin Baş Editörü ve yazarlarından biri olan Cevad Heyet’in bu süreçte 

oynadıkları rolün değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Uzun zamandan beri daralma 

sürecine maruz kalan İran Azerbaycan Türkçesinin, belli bir süreden beri, tam zıt 

yönde ilerleyen normalleşme sürecini yaşadığı; özellikle bu sürecin kodlaşma ve 

standartlaşma aşamalarında önemli bir yol kat edildiği ve Varlıq Dergisi ile Cevad 

Heyet’in bu süreçte etkin bir rol oynadığı ileri sürülecektir. Bunun için, bir taraftan 

dil daralması, diğer taraftan dil düzenlemesinin kodlaştırma ve standartlaştırma 

boyutlarına kuramsal açıdan kısaca değindikten sonra, önce Varlıq Dergisinin A. 

Türkçesinin kodlaştırılması ve standartlaştırılması yönünde gerçekleştirdiği 

eylemler, daha sonra da Cevad Heyet’in bu alandaki katkıları incelenecektir.  

Açar Sözcükler: Kodlaşma, Standartlaşma, İran, Azerbaycan, Türkce, Varlıq 

Dergisi, Cevad Heyet. 

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

 5-10.، صص(4331/1045 زمستان) 3، دوره دوم، شماره فصلنامه زبان، ادبیات و فرهنگ ترکی: ارلیق، و"ایران

بررسی نقش مجله وارلیق و سردبیر آن به ترکی آذربایجانی،  نورمالیزاسیونفرایند تحقیق در این مقاله، ضمن 

مدیدی در معرض انقباض قرار داشته، از   ترکی آذربایجانی که مدت. جواد هیئت در این فرایند خواهیم پرداخت

و این فرایند به ویژه در مراحل  مالیزاسیوننورمدتی پیش و در جهتی کامال برعکس در حال گذراندن فرایند 

                                                           
جی -5دیگی  لری و ادبیاتالری بؤلومونون دوزنله یوردو چاغداش تورک لهجه تاریخینده آنکارا بیلیم 1045بو مقاله، مای   1

 .تورکولوژی گونو توپالنتیسیندا بیلدیری اوالراق سونولموشدور
 (.bosnalis@yahoo.fr)سی  یوردو اؤیرتیم اویه بیلیم« نامیق کمال»تکیرداغ  2
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کدسازی و معیارسازی زبان پیشرفت قابل توجهی داشته و مجله وارلیق و جواد هیئت نقش مهمی در این امر ایفا 

به همین دلیل، ضمن نگاه تئوریک به انقباض زبان از یکسو و ابعاد کدسازی و معیارسازی در تنظیم زبان . اند کرده

ابتدا به بررسی عملکرد مجله وارلیق در کدسازی و معیارسازی ترکی آذربایجانی و سپس به سهم  از سوی دیگر،

 .جواد هیئت در این زمینه خواهیم پرداخت
 .کدسازی، معیارسازی، ایران، آذربایجان، ترکی، مجله وارلیق، جواد هیئت :ها لیدواژهک

 

 

 گیریش .4

نین باش جی اله آلیناراق، وارلیق درگیسی و درگیسوره مانورمالالشنین سیبو یازیدا، آذربایجان تورکجه

سی جده اوینادیقالری رولون دگرلندیریلمهین بو سورهادیتورو و یازارالریندان بیری اوالن جواد هیئت

نین، سیجینه معروض قاالن ایران آذربایجان تورکجهسوره دارالمااوزون زاماندان بری . آماجالنماقدادیر

للیکله بو سورهجینی یاشادیغی؛ اؤزین نورمالالشما سورهلیلهدن بری، تام ضد یؤنده ایرهورهبللی بیر س

تئآشاماالریندا اؤنملی بیر یول آلدیغی و وارلیق درگیسی ایله جواد هی استانداردالشماو  کودالشماجین 

دیل ون، بیر طرفدن بونون اوچ. جکدیرلی سورولهجده ائتکین بیر رول اوینادیغی ایرهین بو سوره
بویوتالرینی قورامسال  استانداردالشدیرماو  کودالشدیرمانین سیمهدیل دوزنله، دیگر طرفدن دارالماسی

نین سینین آذربایجان تورکجهآچیدان قیساجا دگرلندیردیکدن سونرا، اؤنجه وارلیق درگیسی( نظری)

لشدیردیگی ایشلر، داها سونرا دا جواد هیئتکودالشدیریلماسی و استانداردالشدیریلماسی یؤنونده گرچک

باشلیغی ایله « یئنی دیلچیلیک»للیکله ین اؤزجواد هیئت. جکدیرلنهین بو آالنداکی قاتقیالری اینجه

ین هیئت. رک، جبیلیم تئریملریندن حرکت ائدیله سینده گئچن دیلیایینالدیغی بئش مقاله

بوتونجه وسل بویوتالرینی قاپسایان سال هم ده ایشلهنین هم یاپیدیل پالنالماسیچالیشماالری 
 . جکدیرسینده دگرلندیریلهچرچیوه پالنالماسی

 «اولماق یا دا اولماماق»: لالشمارماویا ن آزینلیقالشما و. 4

لت ارکی اولماق اوزره، سیاسی ؤو چالیشماالر، باشدا دیگؤردورینهدیل پولیتیکاسی و آزینلیق دیللری اوز

اوالن دیللرین ( محروم)یا بونالرین دستگیندن یوخسون  ی قوروم و قورولوشالردان ویا شخص و

. دیرنین چوخ چتین و حتی اوالناقسیز اولدوغونون آلتینی چیزمکده لریبیلمهوارلیقالرینی سوردوره

ونلوغونون زامان ایچریسینده بیر خگرچکدن ده اولومسوز دورومالردا اوالن دیللرین بؤیوک بیر چو

وئریلرله دستکلنمکده قالدیقالری آمپیریکجینه معروض جینه و حتی یوخ اولما سورهسوره« دارالما»

نین اؤلومو اوالن دارالما  یئنه بیلیمسل آراشدیرماالرین سونوجالری، نهایی سونوجو آزینلیق دیللری. دیر

آشاماالری باریندیردیغینی  یشن فرقلیگشرایطه گؤره د سی دیللرین ایچینده اولدوغونین، سورهجیسوره

و یاپیسال ( minorasyon) وسیزلشمه، ایشله(minorizasyon)بو آشاماالر؛ آزینلیقالشما . گؤستریر

 . رلندیریلیرگاولماق اوزره اوچ آیری بویوتدا د( obsolescence)دارالما 

، آزینلیق (language shift)یله ا سیجین بیرینجی بویوتو، دانیشانالرین دیللرینی دگیشدیرمهسوره

جین ایکینجی سوره. رنین نفوسونون بیر گون یوخ اولونجایادک آزالماسینی ایفاده ائد دیلی دانیشانالری
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نین  نین ویا ایشلکلیک آالنالری ولرینین ایشله ایتیرن آزینلیق دیلی رگبویوتو، دیل بازاریندا د

بوتون : ین یاپیسال اؤزللیکلریله ایلیشکیلیدیربیر اوچونجو بویوت ایسه، دیل. دارالماسیندان عبارتدیر

رامر و سؤزجوک قنین  ین آزینلیق دیلیبیلمهولرینی یئرینه گتیره هآالنالردا بوتون توپلومسال ایشل

وسیزلشمه، دیگر  هطرفدن ایشل بیر. ا ویا پوزولماغا باشالرغلشمیه، دارالمارک کؤهنه هقورولوشو گئد

جک بیلهدیلهین سونوجو اوالراق دا، سؤز قونوسو دیل هر تورلو آالندا ایشلهنلشمهطرفدن یاپیسال کؤهنه

سی دیلین بو آشاماالرین ان سون مرحله.  وینی ایتیرر هلریندن یوخسونالشاراق بیچیمسل ایشلدیل ماده

 . اؤلومودور

قانیتالیان چوخ  نین آزینلیقالشما ویا اؤلوم اولمادیغینی یازیسی نین تک آلین آنجاق آزینلیق دیللری

رمالالشماغی وجدن سونرا نایچریسینده دگیشیک آشاماالری باریندیران بیر سوره. ساییدا اؤرنک واردیر

جینه معروض قالدیقدان اسپانیادا اوزون بیر سوره آزینلیقالشما سوره. باشارمیش دیللر ده موجوددور

وهیدیل پولیتیکاسی چرچ خداها چو. ائدررمالالشان کاتاالنجا بونا یاخشی بیر اؤرنک تشکیل وسونرا ن

ج رمالیزاسیون اوالن و بیر چوخ آشاماالری ایچینه آالن  بو سورهونهایی سونوجو ن اله آلینان و هسیند

نن رینه ایشلهولری اوزدیللرین قورولوشو، یئری، قولالنیمی و ایشله. سی اوالراق بیلینیرمه هنلدیل دوز

دیل پولیتیکاسی و دیل پالنالماسی  ،سیمه هنلنو اوالراق تانیمالنان دیل دوزهبیلینجلی فعالیتلرین بوتو

سمبولیک و (. De Robillard 1977:230)اولماق اوزره ایکی دگیشیک آشامانی ایچینده باریندیرار 

( رل)سوسیال یاشام ایله دیل»ولی اولماق اوزره ایکی فرقلی بویوتو اوالن دیل پولیتیکاسی، پراتیک ایشله

دیل پالنالماسی . «آراسینداکی ایلیشکیلرله ایلگیلی بیلینجلی اوالراق گؤرولن ترجیحلرین بوتونودور

« دیریفعلیته گئچیش جور ا قویولماسی؛ بیریوالماقنین سوموت اوالراق اوی بیر دیل پولیتیکاسی»ایسه، 

(Calvet, 1993: 111 .) 

سی ویا استانداردالشدیریلماسی؛ یازی درنلشدیریلمهوم لو بیر شکیلدهبیر دیلین اؤلچو»دیل پالنالماسی، 

دالشدیریلماسینی؛ بیر دیلین سؤز ونی کعی ،اولمایان بیر دیله بونون قازاندیریلماسی( دوک)دوزولوشو 

سینی ده گتیریلمهدوروما ل گلیشملره اویغون قورولوشونون؛ اکونومیک، سوسیال، تکنیک و کولتور

 (. Garmadi, 1981: 185-186)« ایچینده باریندیرار

وسل هوگن ایسه دیل پالنالماسینی، بیر طرفده توپلومسال و دیلسل، دیگر طرفده یاپیسال و ایشله

نین یاپیسال بویوتو، بیر یاندان استاتو  دیل پالنالماسی. اولماق اوزره دؤرد آیری بویوتدا دگرلندیریر

پالنالمانین . قاپسار( استانداردالشدیرما)النالماسینی ، دیگر یاندان بوتونجه پ(دالشدیرماوک)پالنالماسینی 

 ایله آراجیلیغی تحصیلدالشدیریالن و استانداردالشدیریالن دیلین ووسل بویوتو ایسه، کایشله

 (. Haugen, 1983)سی آشاماالرینی ایچریر سی و یئنیلنمهیئرلشدیریلمه

ین وئردیگی یانیت می یاپابیلر سوروسونا کالوئت لتؤجه دسی ویا دیل پالنالماسینی سادهمه هنلدیل دوز

بو ترجیحلرین یاپیالن رالیابیلر؛ آنجاق ضیروپ بئله حاقهانسی بیر  دیل پولیتیکاسینی هر»: ودورب
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جه  هکلی گوج و آراجالرا سادن گروچوسی انی پالنالما آشاماسینا گئچیلمهعا قویولماسی، ییوالماقاوی

لتین ؤاوالراق دگنل  ،(130: 43۱۱)روبیلالرد  وآنجاق  د(. Calvet, 1993: 111)« بدیریلت صاحؤد

اصلینده دینی قورولوشالر، سیاسی پارتیلر  نین، اولدوغو دوشونولن دیل پولیتیکاسی (انحصاریندا)تکلینده 

. رلی سورایره جگینییارادیالبیله هقاالن آکتورالر طرفیندن ددیشیندا لتین ؤکیمی د و کولتورل درنکلر

نین یئرینه گتیردیگینی وی وارلیق درگیسیدا بو ایشله یز ده، ده روبیلالرد کیمی دوشونوروک و ایرانب

 . لی سوروروکایره

 جی و وارلیق درگیسی رمالالشما سورهونین ن سیتورکجهذربایجان آ. 1

ین  لمجی، ایرانسینه ایلگی دویماغا باشالیان گؤزدا آذربایجان تورکجه ایلینده ایران 433۱ایلک دفعه 

نمگه چالیشیالن تئوریک بیلگیلر ایشیغیندا، نین بیلینجینده اوالراق و یوخاریدا اؤزتله دیل پولیتیکاالری

جگی جی یاشایان بیر دیل اوالبیلهمیش بیر دارالما سورهلیلهنین چوخلو ایره سیآذربایجان تورکجه

ین دیل،  راشدیرماالر یاپان آراشدیرماجی، ایرانآ هبو وارساییمدان حرکتل. وارساییمیندا بولونموشدور

نین یانیندا، تورک توپلومونون گئچیردیگی سوسیال، اکونومیک و  تحصیل و کولتورل پولیتیکاالری

جینی دایاتدیغی نین قاچینیلماز بیر دارالما سوره نیله دیل توتوم و داورانیشالریکولتورل دؤنوشوملر ند

لرینه  هم هنلدیل دوز in vitroلتین پالنالدیغی و اویغوالدیغی ؤقا سؤزله، دباش. سونوجونو چیخارتمیشدیر

جینی قاچینیلماز  لری دارالما سوره هم هنلدیل دوز  in vivoنین  اک اوالراق، بو دیلین دانیشانالری

ینجهج آیرینتیلی بیر بیچیمده کیتاب اوالراق دا یایینالنان دوکتورا تئزینده ابو سوره. قیلماقدادیر

 (. Bosnalı, 2007)لنمیشدیر 

نین  ا، وارساییم آچیسیندان بیر شئیلرین ترس گئتدیگیاحه کشف تماسالری سیراسیندسآما داها ایلک 

جله ائش زامانلی آما ترس گرچکدن داها سونراالری بو سوره. کیرائدیلدیگینی اعتراف ائتمک گر حیسّ

. بیلمیشدیرمکده اولدوغو گؤزلملنه هجین ایشلین باشقا بیر سورهلیلهرمالالشما یؤنونده ایرهونی نعیؤنده، ی

تاب، درگی و قزئته یسی، یایینالنان کدیلمهل اولماق اوزره، دیلین فرقلی آالنالردا ایشلهییازی دیلی داخ

 . جینی گؤسترن اؤنملی اشارتلردیررک آرتماسی، نورمالالشما سوره هنین گئد ساییسی

اسالم . سینده ان بؤیوک رولو وارلیق درگیسی اوینامیشدیریلماسی و سوردورولمهجین باشالدبو سوره

ایلینده تورکجه و فارسجا اوالراق یایینالنماغا باشالیان وارلیق  43۱3نین همن آردیندان،  انقالبی

سیز اوالراق  ایل بویونجا کسینتی 35لری اولماقال بیرلیکده، درگیسی، بعضا فرقلی یایین سوره

نلی اوالراق قاتقی سونانالر یه دوزیین باش ادیتورلوغوندا یایینالنان درگهئیت. ج. نالنمیشدیریایی

حسن مجیدزاده، کریم شهریار،  حمدحسینفرزانه، م. حمدعلینطقی، م میدهئیت، ح وادج: بونالردیر

ی، تیمور علی کمالنیا،  سرداری مدمحمدزاده، ص میدلی، حبیگد المحسینغچی، عزیز محسنی،  مشروطه

، حسن پور ابراهیم لبرت، دئهی ضارحمد، مهامنعبدالکریم منظوری خهادی، سماعیل اپیرهاشمی، 

یئر آالن یازیالرین تماتیک  هدرگید. ابراهیم رفرف راشدی، علیرضا صرافی، حسین محمدخانی، اکبر آزاد،
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شایان تورکلرین دیللری، ادبیاتی و دا یا للیکله ایران آذربایجان تورکلری اولماق اوزره، ایرانآنالیزی، اؤز

 . دیرلرین یئر آلدیغینی گؤسترمکدهکولتورو آالنالریندا چوخ اؤنملی مقاله

بیر دیل پولیتیکاسی بیاننامه ایله الندیغی یازی تام آنالمیقنین آچی نین قورولوش آماجی وارلیق درگیسی

یازی دیلی »؛ «یشیمینی ساغالماقتورک دیلی و کولتورونون دوغرو تمللر اوزرینده گل»: دیر سی

؛ یابانجی کلمه«؛ امال و ادبی دیل قونوسوندا بیر بیرلیک ساغالماق اوچون چالیشماالر آپارماق«ماقتیارا

دا  جی باشالداراق ایرانلشمه سورهدیلده بیر یئنی»؛ «سینی ساغالماقنلنمهنین دوز لرین امال قورالالری

 .«جانالنماسینا چابا گؤسترمک رارنین تک درن تورک یازی دیلیوم

یا بیر دیل قورومو  سی اوچون، گرچک آنالمدا بیر دیل آکادمیسی وبیلمهبو پولیتیکانین یاشاما گئچیریله

نلی اوالراق گرچکلشدیریلن دوز. الر جمعیتی آدیندا بیر درنک قورولموشدورارکیمی چالیشان وارلیق یاز

دالشدیریلماسینا و استانداردالشدیریلماسینا وسینده دیلین کوهیچتوپالنتیالردا، عضولر، بو پولیتیکا چر

شخصاً بو توپالنتیالرین بعضیلرینه قاتیالراق چالیشماالری . لیک چالیشماالر گرچکلشدیرمیشلریؤنه

و الیفبا ایلی ایچریسینده گرچکلشدیریلن  1000ییجی اوالنی، بونالردان ان ائتکیله. گؤزلم فرصتیم اولدو

بو توپالنتیالردا اوزون تارتیشماالر سونوندا آلینان قرارالر سون . ایدیی نولو چالیشما توپالنتیالرامال قو

 . ره ایله بلیرلنمیشدیرقنوک لریندن تهرانا گلن تمثیلجیلرین قاتیلدیغی بیر هین دگیشیک بؤلگ اوالراق ایران

نین تمللری وارلیق  شدیریلماسیو یازیم باخیمیندان استانداردالالیفبا نین  سیآذربایجان تورکجه

بو قونودا ان ائتکیلی قاتقی یاپانالردان بیری البته کی حمید . نین البراتواریندا آتیلمیشدیر درگیسی

رینه نین دیل اوزادبیات آالنیندا یازدیغی یازیالرین یانیندا اؤز شعرلرینی ده پایالشان نطقی. دیر نطقی

 بیلیم بیلیم، بیچیم سینی سسبو یازیالریندا، آذربایجان تورکجه .چوخ یازیسی واردیر یایینالنان بیر

. رلی تثبیتلر و اؤنریلری واردیرگو یازیم قورالالری اوزرینه ده چوخ د الیفباییب، لهیسیندان اینجهچآ

ویژگیهای ترکی : نین ماهیتینی گؤستریر دورومدادیر دا یایینالنان بیرنئچه یازیسی چالیشماالری وارلیق

 (. 43۱۱سایی  40-3( )امال قیالووزو)رینه، یازی قایداالری لر اوزربایجان، دیلیمیز، آدالریمیز، کلمهآذ

ایلک آشامادا سورونالر تثبیت : و ایشلرین اؤنمی بوردان قایناقالنیرینین گؤردووارلیق یازیچیالر جمعیتی

دالشدیریالن بو دیل درگیده وان سونرا، کدالشدیریلدیقدودیل ک ائدیلیب، اؤنریلر سونوندا آلینان قرارالرال

ین چوخ فرقلی بؤلگه لیکله ایرانبئله. استانداردالشما امکانی تاپیررک  دیله ایشلهیایینالنان یازیالردا 

نلی گرچکدن، درگیده دوز. سی ساغالنیردیلمهلریندن اوخویوجوالرا بو دیلین استاندارد اوالراق منیمسه

مکتوبون گلدیگی یئرلره باخیلدیغیندا، وارلیق  41۱کی  هبؤلوموند« زه گلن مکتوبالربی»اوالراق یایینالنان 

 :مامینی قاپسادیغی گؤرولورانین هارداسا ت غرافیاسیوسی ایران تورک جنین اوخویوجو کوتله درگیسی

 ، خوی، ماراغا، موغان، مرند؛ اتبریز، اورمیه، اردبیل، میان: آذربایجان -

 همدان، قوم، کرمانشاه؛  ، ساوه، اراک، اصفهان،تهران، کرج: مرکز -
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  …مشهد، گورگان : سیتورکمن بؤلگه/خوراسان -

 چالیشماالریسیندهوهیین بوتونجه پالنالماسی چرچتئهی وادج.  3

 دا یایینالنان یازیالری ین وارلیقتئهی وادج. 3.4

. بولونماقدادیریدا ان آز بیر یازیسی ین هر سایهئیت. نین ایلک ساییسیندان اعتبارا ج وارلیق درگیسی

رافی اوالراق قبعضی ساییالردا بیردن چوخ یازیسی دا یایینالنمیش، بعضی ساییالر ایسه مونو

بو یازیالرین . یازیسی یئر آلماقدادیر 43۱ین هئیت. ساییدا ج 34بیزده مؤجود اوالن . باسیلمیشدیر

 . الراق قلمه آلینمیشدیرفارسجا او( 4۱%)سی  -11تورکجه، ( ۱1%)سی  -44۱

نین تماتیک آنالیزینه باخیلدیغیندا، هر شئیدن اؤنجه ادبیاتچی کیملیگی اؤنه  ین یازیالریهئیت. ج

ایله  سایی جی-1داکی -43۱3. سی ادبیات آالنیندادیر-3۱%نین  گرچکدن یازیالری. چیخماقدادیر

 43۱۱ساییلیق سیرا یازیالری،  33اشییان باشلیغی د آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیشباشالیان 

ساییدان اعتبارا  جو-11 ده-43۱4بونا پارالل اوالراق . سورموشدور سایییا قدر جی-۱۱ایلینده یایینالنان 

مقاله  1سایییا قدر  جو-30باشلیقلی یئنی بیر سیرا یازی باشالمیش و  ادبیاتی قآذربایجان شفاهی خل

گیشیک ادبی شخصیتلری بیرلیکده، ددا، اسالم دؤنمی تورک ادبیاتی و بونالرین یانین. یایینالمیشدیر

لندیگی فرقلی کیف ارسوی کیمی شاعیرلرین اینجهعامحمد  ،س امرهوتورکیه تورک ادبیاتیندان یون

رافی قبیر مونوایله  باشلیغی ادبیات شناسلیقسایی  جی-3۱دا -433۱آیریجا . یازیالرا دا امضا آتمیشدیر

 . نالنمیشدیراوالراق یایی

بونالرین . لیگی داشییان یازیالریدیرو خبر نیته یریتالشین بیر دیگر اؤنملی قاتقیسی، تانیتیم، هیئت. ج

 . کیمی بیر رقمدیر 43%اورانی 

ساییدان  جو-11. ، دینی ایچریکلی یازیالر تشکیل ائدیر41%نین اؤنملی بیر بؤلومونو، ین قاتقیسیتئهی

ین حضرت محمدو داها سونرا  نین اؤیودلریحضرت علین اؤنجه رینا قدر سورساییال ۱1-۱3اعتبارا 
حضرت علی اهل و  قرآن و اسالمبونونال بیرلیکده . باشلیقلی سیرا یازیالرینی قله آلمیشدیر اؤیودلری

 . دا واردیر باشلیقلی یازیالر یانیندا، بو آالندا  چئویردیکلری یازالر سنت  قایناقالریندا

 جی-5۱-55تاریخ آالنیندا . دور-40%یازیسی واردیر و بونالرین اورانی  43غرافیا آالنالریندا وج تاریخ و

بؤلومدن میدانا گلن فارسجا  5باشلیقلی  اوغوزهان قدر سور ساییالرا جو-۱1-۱3باشالیان و  ایله سایی

، ایلده تورک دونیاسی یوز جی-44رلی محمودا گؤره غاشکبؤلومدن اولوشان  ۱آیریجا . یازیالری واردیر

نین  ه قورقود داستانالریددرافیسی و قباشلیقلی بیر مونو تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش
 . کیمی یازیالری مؤجودور تاریخینه بیر باخیش

دیر؛ بونالرین اورانی -۱بیلجگیمیز یازی ساییسی کلور آالنالرینا داخیل ائدهلسوسیولوژی، اتنولوژی و فو

 . ردی-%5
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بیزده بولونان ساییالردا . دیربیلیم اوزرینه نین بیر دیگر اؤنملی بؤلومو دیل و دیل ین یازیالریتئهی وادج

 . دیر-4۱%یازیسی موجودور کی بونالرین اورانی  13

 بیلیم یازیالری  دیل و دیل. 3.1

-3) 403، (43-1) 401، (13-33) 404، (45-3) 400باشلیقلی یازیالری  لیک یئنی دیلچیین تئهی

آردی »ین یازیسیندا هئیت. ساییدا ج جی-40۱اصلینده . ساییالردا یایینالنمیشدیر( 45-3) 40۱و ( 45

. ریچاتمیشد اساییدا سون جی-40۱میش، تعبیری اولماسینا قارشین، بو یازیالرین آرخاسی گلمه« وار

بیلیمین فرقلی  دیل. واردیر یبیلیم تئریم دیل 431دن اولوشان بو یازیالردا صحیفه ۱4توپالمدا 

 . یکگجیه هلآالنینا عاید اوالنالرینی اینجهیزیمی جه سؤز دآالنالریندان بو تئریملرین ساده

بیلیمله ایلگیلی  بیلیم سؤز قونوسو اولدوغو اوچون، گنل دیل سینده داها چوخ عمومی دیل هبیرینجی مقال

سان، قدوغان آ: بو بؤلومون قایناقالری بو ایکی کیتابدیر اتاًذ. ریملر یوغون بیر شکیلده یئر آلماقدادیرئت

 Cours de، (Ferdinand De Saussure)وسور س وو فردیناند د 4335، آنکارا، ق.د.، تهر یؤنویله دیل

linguistique générale,  پایوت ،(Payot) ،وئریلن اؤرنکلر و قولالنیالن ایله دوالییسی. 434۱، پاریس ،

. س( )گؤستریلن/گؤسترن) significant/signifié: دیرقایناقالرین ائتکیسی همن گؤرولمکده تئریملرده بو

بو بؤلومده تمل قایناق  . بیلگیسی قونوسونو اله آلمیشدیردیلتیجی  ورهایکینجی بؤلومده ا(. ۱. ، ص400

جه زاینگیلیبو بؤلومده آرتیق . دیر کیتابی Aspects of the Theory of Syntax نینمسکیاچوآم ن

باشلیغی  لیک دؤنوشوملو دیلچی-دیجیرهؤتاوچونجو بؤلوم، . دیرتئریملرین قولالنیلدیغی گؤرولمکده

ین   تایالن ثرونونون ایشلندیگی دؤردونجو بؤلومده قایناق اوالراق سومرو اؤزسوی و اقعینی . داشییر

بو بؤلومده آرتیق تئریملر و اؤرنکلر  .سی واردیرباشلیقلی مقاله «ایچ یاپیسی ینن گیاؤبده آد  جهتورک»

 . آدینی داشییر سیحاکمیت و باغلیلیق نظریهسون بؤلومده ایسه قونو . جه اوزریندندیرزاینگیلی

 تئریملری (سینتاکس)ی یزیمد سؤز. 3.1.4

ین تئبو قاورامالر اوچون هی. قاورام واردیر 43۱ن آالنینا گیریزیمی د لرینده سؤزین مقالهتئهی. ج

عربجه؛ /سیندا فارسجا-۱۱لشمیش؛ سی ویا تورکجهسینده آذربایجان تورکجه-31قولالندیغی تئریملرین 

جه باشدا زسینده ایسه اینگیلی-5۱اورتاق؛  ایله سییا تورکیه تورکجه سی وسینده تورکیه تورکجه-11

قاورامین  43۱نی عیدیر؛ -11۱بونالرین توپالمی . اولماق اوزره باتی دیللری کؤکنلی سؤزجوک واردیر

ین تک بیر قاورام تئنین ایلکی، هی بونون ندنلری. ساییسیندان داها یوکسک بیر رقم سؤز قونوسودور

تئریم قولالنماسی؛ بیر دیگری ایسه بعضا بیر تئریمین بیردن چوخ دیله  1-3اوچون بیردن چوخ، بعضا 

 .رویگی اوچونددکسی گرعاید اوالراق گؤستریلمه
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عربجه /جه، فرانسیزجا و روسجا کؤکنلی تئریملر؛ فارسجازتئریملر؛ اینگیلی« اؤز تورکجه»ر، بو تئریمل

 . جکدیر هلناینجهکاتقوریده آیری  3کؤکنلی تئریملر اولماق اوزره 

 رتئریمل« جهاؤز تورک». 3.1.4.4

تک باشالرینا  عضیلریآیریجا بونالرین ب. عدد تئریم بولونماقدادیر 1۱جگیمیز  هبیلاؤز تورکجه دئیه

نین باشقا بیر یئرینده  یا یازی دیر ونین قارشیلیقالری پارانتز ایچینده وئریلمکده قولالنیلیرکن، بعضیلری

 :دیر دیلمکده ایشلهفرقلی بیر سؤزجوک 

  …یشدیرمهگباش آد، یئرلرینی د/ ک آد، آلت قورولوش، چرد

 اینگیلیزجه، فرانسیزجا، روسجا تئریملر . 3.1.4.1

. رموشدوروسؤزجوکلره باش و( فرانسیزجا و روسجا یا نادراً و)جه زسینده اینگیلی-5۱نین  تئریملری تئهی

گرچکدن تابلودا قیرمیزی . بیلمریکاوالراق دگرلندیره( بورج آلما)مه  هآنجاق بونالرین تامامینی اؤدونچل

جه زقالرینداکی حالیله اینگیلیین قایناتئیالرال، هیغوژیک قایقجه پداتئریم، ساده 13رنگده گؤستریلن 

پارانتز  پارانتز ایچینده، بعضاً ونلوقال تورکجه تئریملرین یانیندا بعضاًخبونالر چو. راخیلمیشدیرواوالراق ب

 . وئریلمیشدیرایله  بو تئریملر ایلک ساییالردا ال یازیسی. میشدیریلوئرالیفباسی ایله و التین دن  ایشلتمه

 تابلودا یاشیل رنگده گؤستریلنلر. تئریم واردیر 41جک بیلهرلندیریلهگراق دگرچک آنالمدا اؤدونج اوال

 : لشمیش یابانجی کؤکنلی تئریملردیرتورکجه

لیک، پرئپوزیسیونلو وریاالری، کومپلکس جمله، لکسیک مبهمقترانسفورماسیون قایداالری، قرامر کات

جمله، سنتاکتیک ( مجهول و یا مفعول) فمفعول، مورفم قروپالشما، سنتاکتیک قورولوشالر، پاسی

لر، افقی سینتاکماتیک، پارامتر سی، اصول و، نحوی فونکسیونالر نظریه(struktur) کچراایستر

  …اونیورسالالر/اونیورسال

 رکؤکنلی تئریملعربجه /اجفارس. 3.1.4.3

نجاق همن بلیرتمک آ. یا عربجه کؤکنلی سؤزجوکلر واردیر فارسجا و ندا-۱3نین تئریمی 3۱ین تئهی. ج

کی، کیچیک بیر بؤلومو دیشیندا بو تئریملرین چوخ بؤیوک بیر بؤلومو تک باشالرینا  الزیم

باغالجالری « یا»، «و»، «یا و»یا  بو تئریملرین همن یانیندا پارانتز ایچریسینده و. میشدیر دیلمه ایشله
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حتی دؤرد فرقلی  رام اوچون اوچ فرقلی بعضاًبیر قاو بعضاً. آلترناتیو تئریملر اؤنریلمیشدیررک  دیله ایشله

 : اؤنری سونماقدادیر

 ؛ (سییا تعینی سؤز بیرلشمه اضافت و)سی آد بیرلشمه

 وبیت حالی؛سویا من( اضافه-ترکیب)آد تاماملیق 

عکس ائتدیرمه / له و یا عکس ائتمه اساسیپپرینسی (projection)خصوصیت اساسی پروژکسیون 

 . پرنسیبی کیمی

لشمه، تورکجه(43) وچوا جه اونعربجه تئریملرین چوخ کیچیک بیر بؤلومو، ساده/طرفدن، فارسجادیگر 

یله بیرلیکده ا سیجهزپارانتز ایچینده اینگیلی( inflexion)جه بیری تصریف بونالردان ساده. میشدیر

بیرلیکدهایله  لیقالریجه قارشیزلشمیش یا دا اینگیلییا تورکجه دیگرلری مطلقا تورکجه و .بولونماقدادیر

 : دیر

  …، traceاصلی  و اثرِ ایز، (حرف تعریف)رمینر ئتئد لشدیرنمعین

 بونالرین بعضیلری سؤز. کیررلندیرمک گرگلشمیش اوالراق دگئری قاالن تئریملرین تامامینی تورکجه

 : لشمیشدیراوالراق تورکجه( سینتاکتیک)یزیمسل د

 مرجع، سینظریه ق؛ باغلیلیسیضمیر نظریهاولونان  حذف، عوضلیک سی، آتیلمیشسؤز بیرلشمه تعیینی

  …سئچمک

 : دیلمیش یئنی تئریملردیررهؤبعضیلری ایسه تورکجه بیچیم بیریملرله ت

  …لشدیریجی، معینلشدیرن، مشخص(ابهام) لیک سی، مبهمنظریه اندیرمال سی، حالعالقه لیکجانشین

 رلندیرمهگد. 1

 نده ان دقت چکیجی حادثه، قاورامالرین هارداسا تامامی اوچون فرقلی دیللردن بیرین تئریملریهئیت. ج

جه تئریملرین یئر آلماسی یازارین زاؤزللیکله اینگیلی. دیراولماسیدیلمیش  ایشلهنئچه تئریمین 

ال میش تئریملرین اوریژین هیئرلشم ماماًاتله بیر دیلده ه: یله آچیقالنابیلیرا سیوژیک دوشونجهقواپد

ییب آنجاق یازار بونونال یئتینمه. دیرسی گنلده یاپیالن بیر شئینین وئریلمه کی قارشیلیقالریدیلده

و زامان خبونو یاپارکن چو. عربجه قارشیلیقالرینی دا وئرمک زوروندا قالمیشدیر آیریجا فارسجا و بعضاً

بو دوروم، آذربایجان تورکجه. تمیشدیرئلشدیرمه یولونا گیابانجی دیلدن آلینان سؤزجوکلری تورکجه

بیلیم آالنی کی بورادا دیل)نین قونوسونو اولوشدوران آالندا  نین یازی وییا ایشله ونین  نیمی ایشلهنین  سی

، ایله دوالییسی. سیدیرتئریم باخیمیندان یئترسیز اولدوغونون بیر گؤسترگه/سؤزجوک( سؤز قونوسودور

نین ایچینده بولوندوغو دورومو،  سیئیدن اؤنجه، آذربایجان تورکجهین بو یازیالریندان، هر شهئیت. ج

  .بیلیرکیهجینی گؤزلملهنی دارالما سورهعی
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قاورامالرین  هلیکل هاؤنج. کیرمک گرنین دیگر بویوتونو گؤز آردی ائتمه ین یازیالریهئیت. آنجاق، ج

رک لشدیرهکندن سؤزجوکلری تورکجهاولماسا بئله، اؤزگه کؤ« اؤز تورکجه»مامی اوچون اهارداسا ت

یغکیمی بیر قای «لشدیرمهاؤز تورکجه»ین بو آشامادا، تئریملری هئیت. ج. «رتمیشدیرؤتئریملر ت»

نین  سینین آذربایجان تورکجه ین اصیل نیتیهئیت. ج. نین اولمادیغی آچیقدیر یا اوغراشی نین و سی

وسللیک، ایشلرلیک سی؛ بو دیله فرقلی آالنالردا ایشلهمهیلدگیشیک آالنالرا گئنیشلهنین د نیمی ایشله

یازیالریندا » شخصاًو بونالری « سیرتمهؤلیک تئریم تبیلیم آالنینا یؤنه دیل»ین  هئیت. ج. قازاندیرماقدیر

بو ائیلملری . لیک چوخ اؤنملی ایکی ایشدیرنین نورمالالشماسینا یؤنه سیآذربایجان تورکجه« سی ایشلتمه

دالشدیریجی و ویاپیسال بویوتدا ک»سینده،  وهیپالنالماسی چرچ( بوتونجه)نین دیلسل  پالنالماسی دیل

سینده دیلین وهیچرچ« سیدیلین یئنیلنمه»وسل بویوتدا ایسه ایشله»؛ «یلمئاستانداردالشدیریجی ا

 . بیلریکلندیرهگراوالراق د« سینین گلیشدیریلمه ویبیچیمسل ایشله

 سونوج

نین جانلی توتولماسی و دگیشیک آالنالردا ایشلرلیک قازانماسینا  دا تورک دیلی درگیسی، ایرانوارلیق 

نین ان اؤنملی اؤزللیکلریندن  درگی. ل اوینامیشدیر و اویناماقدادیرولیک ائتکینلیکلرده اؤنملی بیر ریؤنه

یک دوشونسل یازیالرا یئر لنین سورونالری و بو سورونالرین چؤزومونه یؤنه بیری، ایراندا تورک دیلی

نین تارتیشیلماسی سونوجوندا آلینان قرارارالرین یئنه  سی؛ سورونون تثبیتی و چؤزوم اؤنریلریوئرمه

دا  بو آچیدان، وارلیق درگیسینی ایران. دیر ولماسینی ساغالماسییاویغوالمایا قوایله  درگی آراجیلیغی

سی باغالمیندا اؤنملی بیر آکتور اوالراق مهزنلهلیک دیل پولیتیکاسی و دیل دوتورک دیلینه یؤنه

 . کیرلندیرمک گرگرد

ت، درگیده ئهی. نین قوروجوالریندان و عینی زاماندا باش ادیتورو و یازاری اوالن ج بو قاپسامدا، درگی

الریندا بیلیم آالننین یانیندا، دیل و دیل سایر قونوالرینداکی یازیالری یازدیغی ادبیات، فولکلور، تاریخ و

، ایشلرلیگینی و نیمینی ایشلهنین بیلیمسل آالنالردا  ، تورک دیلیایله قلمه آلدیغی بیلیمسل یازیالری

ایله  باشلیغی« لیک یئنی دیلچی». جانلیلیغینی ساغالماق اوچون آغیر بیر چابایال چالیشمیشدیر

( 4: یر آرادا گرچکلشدیرمیشدیرنین بیرنئچه ایشینی ب یله، دیل پالنالماسیا سییایینالدیغی بئش مقاله

« بوتونجه پالنالماسی»مداخله ائتمیش و « دیلین یاپیسینا»بیلیم تئریملرینی قازاندیراراق  دیله دیل

ر هوینه مداخله ائددیلین ایشله( 1یدا بولونموشدور؛ غقات« سؤزجوک استانداردالشماسینا»وسینده یچرچ

 ائیلمدهلیک سینه یؤنهلنمهسی اوالراق دیلین یئنیلمهنین گلیشدیری ویک ده دیلین بیچیمسل ایشله

بیلیم آالنیندا  ین و وارلیق درگیسینده دیل و دیلهئیت. بوندان سونرا یاپیلماسی گرکن ج. بولونموشدور

 . دیرسینین یئنیلنمه بیلیم تئرمینولوژی یازان دیگر یازارالرین اولوشدوردوغو دیل

. نداکی دورومونون دینامیک یاپیسی بو چالیشمایال دا اورتایا چیخماقدادیرنین ایرا سیآذربایجان تورکجه

ین ایکی  هلیلنین ترسی یؤنده ایره بیری-ین بیر سورجدن چوخ، بیر هلیلرهیآنجاق بو دینامیزم تک یؤنده ا

جی  هورین س هلیلبیر طرفدن سوسیولوژیک دینامیکلر دارالما یؤنونده ایره. دیرجی ایچرمکدهفرقلی سوره
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دیگر طرفدن وارلیق درگیسی کیمی بعضی توپلومسال و کولتورل قوروم و قورولوشالرین  تتیکلرکن،

 .جی نورمالالشما یؤنونده زورالماقدادیرگرچکلشدیردیگی ائتکینلیکلر سوره
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 اکلر

 یملریتر میلیبلید -4
 میزید سؤز 

 (نتاکسیس)

 .ت

 یستورکجه

تورکجه. آذ

 یس

 فارسجا

 عربجه

 .ت

 یستورکجه

 زجهیلینگیا

 زجایفرانس

  Ad/isim X X X میسیا / آد 4

 ینییتع ای و اضافت) رلشمهیب آد 1

 (یسرلشمهیب سؤز

 X X   

   Ad öbeği X X (مبتدا) قروپو آد 3

 ای و (اضافه-بیترک) قیماملات آد 1

 یحال تیوبسمن

Tamlama X X   

  رماقیآدالشد / رمایآدالشد 5
"nominalisation" 

Adlaştırma X  X X 

ی کندهیدر/ قورولوش آلت ۱

 (deep structure) استراکچر

Derin yapı X   X 

    Yükseltme X رمایآرت ۱

 اولونان حذف) کیعوضل شیلمیآت ۱

 یسهینظر( ریضم

Adıl silme kuramı X X   

  Bağlayıcı X  X یجییباغال 3

 مرجع) یسهینظر قیلیباغل 40

 binding theory( سئچمک

Bağlama kuramı X X  X 

   Temel kurallar X X (پایه)بازا  تمل، / داالریقا تمل-ازاب 44

 Birleştirme نوشوموؤد رمهیرلشدیب 41

dönüşümü 

X  X  

 empty Boş kategori X  X X بوش 43

 لمهیاوالب برابر 41

(Co-occurrence) 

Birliktelik X X  X 

   X X  (لفظ) یلرعالقهی ورص نینجمله 45

 /(focus)یئری یقانون نینجمله 4۱

ی قانون نینجمله(/وورغو)دیتاک

 یسؤلگهب

Odak X X  X 

 Baş X  X X ردکچ ای آد باش/(head) چردک 4۱

   İçyapı/dış yapı X X قورولوشی خارج/قورولوشی داخل 4۱

43 Determiner  یصفتلر اشاره 

 حرف) نریدترم رنینلشدیمع/ 

 (فیتعر

Belirleyen X X  X 
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  Dil bilgisi/gramer X  X قرامر ای وی سیلگیب لید 10

    Dil unsurları X یالالریماتر لید 14

    Dilin yapısı X قورولوشو نیلید 11

 /Dönüşümlü üretken قرامری جیدتؤره-دؤنوشوملو 13
Üretken 

Dönüşümlü/Üretici 

Dönüşümsel/Üretici- 
Dönüşümlü Dilbilgisi 

(Dil Bilgisi) 

X  X  

 یداالریقا مدؤنوشو 11
Transformational rules 

 ونیترانسفورماس ای و دؤنوشوم/

 /یداالریقا رمهیچئو/ یداالریقا

( دؤنوشوم) ونیترانسفورماس

 یداالریقا

Dönüşüm kuralları X X X X 

 /قوشما / (postposition) ادات 15

 (ادات آد)

Edat/ilgeç X X  X 

   Ekleme X X عالوه 1۱

  Ad cümlesi X X X یسملهج آد ای میسیا 1۱

 رمهیدشیدگی نیرلرئی /ائتمه عوض 1۱

 یسعالقه کیل نیجانش /
Substitution 

Değiştirim X X X X 

 Özne X X  X (subject) لیفاع 13

 قروبو فعل ،یسجمله فعل فعل، 30

 (خبر)

Fiil, fiil cümlesi, 

eylem öbeği 

X X   

 Bileşen X X  X (component) صهیح کیفونت 34

 transitive( یرلیتاث) یشلیگئچ 31

 فعل

Geçişli fiil X X X X 

    Gramer kategorileri X یلریورقکات قرامر 33

   Dilbilgisel işlev X X یسفهیوظ قرامر 31

 یسهینظر تیحاکم 35
government 

Yönetim kuramı X X  X 

 قیلیباغل و تیحاکم 3۱
(Government and Bilding) 

 یسهیظرن

 

Yönetim ve 

bağlama kuramı 

X X  X 

 یسهینظر رمایحالالند 3۱
(case theory) 

Durum kuramı X X  X 
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 ئری ای وی داسیقا حرکت 3۱

 یسهینظر/ یداالریقا رمهیشدیدگ

(movement theory) 

Hareket kuralı/ 

kuramı 

X X  X 

  Silme X X X (لمایآت ای و حذف)لمهیس / حذف 33

 endocentricی مرکزل چیا 10

 قورولوش

İçözeksel yapı X   X 

   Türemiş cümle X X جمله شیائتم انکشاف 14

 İz X X X X زیا=  traceی اصل اثرِ و زیا 11

 ایورقکات(/مقوله) یورقکات 13

 یداالریقا( یامقوله)

Ulam X X   

    Altulam X یآلت ایورقکات 11

 (یرلیتاث) یشلیگئچ 15

Transitive  فعللر 

Geçişli fiiller X X X X 

   Sözcük türleri X X ینؤعلر کلمه 1۱

  Yardımcı fiil X X X فعلی مجیاردی/فعلی مکچؤک 1۱

 Bileşik cümle X   X جمله کمپلکس 1۱

 Sözcüksel کیل مبهم کیلکس ای یلغو 13

belirsizlik 

X X  X 

 یسهینظر تیمحدود 50
Bounding theory 

Bağımlılık kuramı X X  X 

 Mantıksal yapı X X  X (logic forms) رماوفی منطق 54

 آدالر مصدر 51
(gerundive nominals) 

 gerundium فعل ظرف /

Ulaç X X  X 

  کیترسل=مفعول (object) مفعول 53

 (حیصر مفعول)مفعول زیسواسطه

 حیرصریغ/(indirect) حیرصریغ

 مفعول

(prepozisyon) مفعول/ 

 میرمستقیغ

 (complement indirect)متمم

Tümleç/nesne 

Düz tümleç 

Dolaylı tümleç 

(İlgeçli tümleç) 

X X  X 

   Olumsuz cümle X X جملهی منف 51

تؤره متمم (/یجییمامالات) متمم 55

  مقوله ریب دن
complementiser 

Tümleyen X X  X 

 رلشمهیب سؤز ایو قروپالشما مورفم 5۱
consitituant 

Kurucu X   X 
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   Belirsizlik X X (ابهام) کیل مبهم 5۱

 specifier Özelleştirici X X  X رنیلشدمشخص 5۱

 article Tanımlık X X  X آدالر مشتق 53

ین -" ن،ایتامال)یجیریلشدنیمع ۱0

 determiner ،("حالی

Tamlayan X X X X 

 /قورولوشو نحو /syntax نحو ۱4

 کیسنتاکتی نحو /یسبؤلمه نحو

 قورولوشو

Sözdizimi/ 

Sözdizimsel yapı 

X X  X 

 لرجمله ووهن ۱1

(kernel sentences) 

Temel cümle X X  X 

 اولونان قبول دناؤنجه ۱3
(presupposition) 

Ön varsayım X X  X 

   Bölümleme X X (لیتحل هیتجز) پارچاالما ۱1

 Edilgen X X  X جمله (مفعول ای و مجهول) ویپاس ۱5

۱۱ Prepozisyon 

 (اضافه حرف(
İlgeç  X  X 

 /کلریعوضلی قلیلیقارش ۱۱

 یرلریضم مشارکت

İşteş adılları X X   

   Dönüşümlü adıllar X X رلریضمی شلیدییقا ۱۱

   Dizim kuralları X X یداالریقا قورولوش ۱3

 شیائتم انکشاف /جمله ساده ۱0

 / جمله (تمل) ساده /جمله

 لرجمله (یاصل)ملت

Basit cümle/temel 

cümle 

X X X  

   Seçme kuralları X X یتلریخصوص سئچمک ۱4

 استراکچر کیسنتات ۱1
(syntactic structures) 

Sözdizimsel yapı    X 

 Sıfat, sıfat-fiil (participle) فعل صفت صفت، ۱3

(ortaç) 

X X  X 

 سؤز (/جمله) یقروپالر سؤز ۱1

 یداالریقا اقروپالشم

Öbekleşme kuralları X X   

 یلرمقوله لسؤز ۱5

(lexical category)/ 

 (lexicon) یلرمقوله سؤز

Sözcüksel ulamlar X X  X 

   Soru cümlesi X X یسجمله سئوال ۱۱

 لرعالقه نیجانش لر،عالقهی شاقول ۱۱
(paradigmatic relations) 

Dizisel bağıntı X X  X 
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 یسعالقه کیل نیجانشی شاقول/ 

 (یحال تیوبسمن) انیتامال ۱۱
genetif 

Tamlayan durumu X X X X 

 یسهینظر میتقس ۱3
Distributionalism 

Dağılımcı kuram X X  X 

   X X  یجیائد نییتع ۱0

 (یمتعد)ی رلیتاث ۱4
(transitif) 

Geçişli X X  X 

   Geçişsiz X X (الزم) فعللر زیرسیتاث ۱1

 Bükün/büküm  X  X (inflexion) فیتصر ۱3

 و/  (teta roles) لور تتا/ لوور تتا ۱1

 یسهینظر ونالریفونکس ینحو ای

Teta rolü X X  X 

 آدالر شیلمیدرهؤت ۱5
(derived nominales) 

Türemiş adlar X  X X 

 Kural ve… X X  X پارامترلر و اصول ۱۱

 ...کینتاقماتیس لرعالقهی افق ۱۱

 /یالریباغالنت قونشولوق

 (قونشولوق) کینتاقماتیسی افق

 یسعالقه

Dizimsel bağıntı X X  X 

۱۱ Üniversal (شمول عالم/) 
Üniversallar 

Evrenceler  X  X 

 Evrensel Dil Bilgisi    X قرامر ورسالیاون ۱3

ی کاوزده /قورولوش اوست 30

 قورولوش /استراکچر
(surfaces structure) 

Yüzey yapı X   X 

   Niteleyici X X سؤزلری جیریوصفلند 34

 یاساس تیخصوص 31
Projection principle 

 عکس/ یاساس ائتمه عکس ایو

 یبیپرنس رمهیائتد

Yansıma ilkesi X X  X 

  Yan cümle X X X (لرجمله tab) جمله انی 33

  رمهیشدیدگی ئرلری 31
permutatia 

Değişi/değiştiri X  X X 

   İyelik durumu X X حال( یلکمُ) کیلهییی 35

   Adıl/zamir X X ریضم 3۱

 Belirteç/zarf: yer یظرف زمان ،یظرف ئری: ظرف 3۱

zarfı, zaman zarfı 

X X   

 


