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 گیریش

  
-ه دیلیمیــزی سیــستماتیک ســویّ, جــی ایــل-١٣٧۶, ایلــک دفعــه

ــهری  ــرج شـ ــین ده کـ ــت«نـ ــهر (» گوهردشـ ــایی شـ ــان ) رجـ آدالنـ
گین مــسجدینه بــاغلی بیــر مکانــدا تــدریس یشــهرجیگینده و بــو شــهرج

  .ائتدیم
ــلا ــالنماقدا , و ای ــری باش ــای تعطیلل ــله. ایدیی ــومیزدنفاص ــی ائ  س

جــا یــا یــاخین اوُ اوْرتاگـوٍن , دیندنی محــل مــسجزاق اوْلمایــاندا اوُچـوْخ  
  :خوندوایله بیر اعالن اوْسس

ــسم« ــرّحمناهللاب ــرّحیمال ــل توّ ,-ال ــایی   قاب ــرم رج ــالی محت ــه اه ج
  ان شمالیکوی کارمند, شهر

جعفـــر مـــسجد امـــام, ماهـــه تابـــستانالت ســـهدر طـــول تعطـــی
بــی عر, آلمــانی,  در نظــر دارد دورۀ کالســهای زبــان انگلیــسی)ع(صــادق

شــود جهــت هــای محتــرم دعــوت مــیاز خــانواده, و آذری برگــزار نمایــد
  ». . . .نامثبت
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ــه ــیجوملـ ــن  نـ ــده گلـ ــش » آذری«ن ایچینـ ــؤزونو ائـ دیکده تیسـ
  !الغیما اینانمادیم قوُ

الکــین یئنــه , م آزالــدیشــوٍبهه, قــدا اوْلدوبیــر داهــا اعــالن تیکــرار
ــی  ــردیم ک ــا بیلمی ــان , اینان ــرج ده آذربایج ــه توٍرکک ــیج ــالس س نده ک

  !یولسون قوْ
مــسجد کیتابخاناســیندان کیتــاب   , غونو اوْلــدوزگــونخبــرین دوٍ

حتـــی کالســـالردا , او. یم منـــه بیلـــدیردی قیٌـــزآلیـــب ائـــوه گتیـــرن
ده نـــین مبلغینـــی ســـیهایـــشتراک ائـــدن اؤیرنجیلـــرین شـــهری   

  :اؤیرنمیشدی
  من تو١٠٠٠ٍ    انگلیس و آلمان دیلی

  من تو٩٠٠ٍ    عرب و آذری دیلی 
ــ ــت   توٍرک,زیمقیٌ ــه واخ ــین ن ــه کالس ــالن, ج ــسجاجاباش د یغینی م

  :روشدوقدا دئمیشدیلرمسئولالریندان سوْ
فعالٌّ استادی برای زبـان آذری نـداریم اگـر اسـتاد پیـدا نـشود                «

ــزبــو ســؤزلری ائــشیدن. »کنــیماحتمــاالٌّ دورۀ آذری را لغــو مــی یم  قیٌ
ردیم ده یئتیـ  یدیکـده تئـز اؤزومـو مـسج       ائوه گلیب جریـانی منـه سـؤیله       

 .یه حاضیرلیغیمی بیلدیردیمجه کالسیندا درس وئرمه توٍرکو
  تــوٍرکایلــهاینگیلــیس دیلــی, کــیدئیــیم, زاتمــاداناوُ چــوْخ ســؤزو

 عـرب دیلینـه     ایلـه کیل تاپـدی؛ الکـین آلمـان دیلـی        دیلی کالسالری تش  
  ! رولمادیقدان بو کالسالر قوُ اوْلدوآد یازدیران آز
یــای تعطیللرینــده تــدریس ائتــدیم مــن دیلیمیــزی اوٍچ آی , او ایــل

سـتاد  نـاق اوُ  قوْی   -»قتـور صـدیق   دوْ«و بیر دفعـه ده حـؤرمتلی عـالیم          
ــدا کالســا دعــوت ائتــدیم  ــور صــدیقدوْ, کــیعوٍنوانین ده حــضرتلری قت
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 اؤیرنجیلـــری اؤز و کالســـدا ایـــشتراک ائـــدیبآلچـــاق کؤنوللوکلـــه بـــ
سّــطی و کیمــین تو, بــو کــالس نئجــه   .بیلگیلریلــه فایداالنــدیردیالر 

: دیـــم؛ یـــالنیز دئـــدیلربیلمـــه یـــاردیمی ایلـــه تـــشکیل تاپمیـــشدی
 کالسـین تـشکیل تاپماسـی       منا هیئتـی طرفینـدن بـو      مسجیدین ا «

  .»لموشدوپیشنهاد اوْ
ر تجلیــل یــطرفینــدن بد ی مــسج ســوْنرانا چاتدیقــدانکالســالر ســوْ

ــ,زرهمراســـیمی اوٍ نـــین » مولـــوی«بیـــر جیلـــد , نوانینـــداوٍور عکّشَ تَـ
  .لوندوانی منه هدیه اوْدیو» شمس«

ــسبتاٌّ راحــات  ییٌغدانیــشگاه اؤیرنجیلرینــه,  ســوْنرااو ایلــدن جــام و ن
ــر ــر درســلیگی قیٌربی ــؤردوم کــی امئ ــم گ ــزده,  حاضــیرالماغی الزی  الینی
ــل   کیتابچــا  ناوْال ــر نئچــه ای ــیندا حاضــیرالنمیش و بی ــر اساس ــو فیکی ب

  تــوٍرک,تهــران و کــرج دانیــشگاهالریندا فــوق برنامــه کالســالریندا     
  .اؤیرنجیلرینه تدریس ائدیلمیشدیر

  حسن راشدی
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  باشالنیش
دیــر؛ کئچمــیش زامــانالردا دیلــدن دیــل اینــسانین معنــوی ثروتــی

بــو گــوٍن , سهدیــســی کیمــی ایــستفاده ائدیردیلریــالنیز ارتبــاط واســیطه
ت بیــر میلّتــین هویّــت و وارلیــق ســندی کیمــی فرهنــگ و مــدنیّ, دیــل

  .ونو گؤستریراؤز
 او ,ییرســههــر بیــر میلّــت اؤز هویّــت و وارلیغینــی قوْرومــاق ایــسته 

ــدایی   ــکیلده ابت ــی کالســیک ش ــا دیلین ــت اؤز دوْغم ــا,میلّ ــالی  اوْرت  و ع
یوْخـسا اوْ دیـل     , لیـدیر خومـالی و تحقیـق ائتمـه      تحصیل اوْجاقالرینـدا اوْ   

ــ    ــان س ــاالراق زام ــدا ق ــأثیری آلتین ــین ت ــر دیل ــانجی بی ــه و یاب -وٍرهاؤزگ
  !جکدیرسینده کاسیبالییب آرادان گئده

ــانلی و  ــر آذربایج ــر بی ــوٍرکه ــسانا ت ــی این ــی دیلل ــسانی و ,  دین این
ــا دیلینــی رســمی جــدانی بوْیو لده ماتیک شــکیئو سیــست, رجــدور اؤز آن
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ــب ــین     ,مکت ــانونلو دیل ــو ق ــون ب ــاق اوٍچ ــشگاهدا اوْخوم ــه و دانی  مدرس
ــب ــینی-یازی ــر قیٌر, اوْخوماس ــور, امئ ــه ادب, فولکل ــاریخی و اینج ــات ت -ی
ــرهلیکلر ــی اؤی ــات صــاح ین ــون معلوم ــب دوٍزگ ــدان اوْلدوبیینی ــوْنراق   س

ــالرینا  ــقا دیلداش ــو باش ــرَاوْن ــ هد دا اؤی ــمی ش ــزین رس کیلده رک دیلیمی
  .خوماغی اوٍچون حاضیرلیق گؤرسونلرده اوْمکتب

ایـــران , بئلـــه بیـــر وظیفـــه دوٍزگـــون یئرینـــه یئتیریلرســـه     
ــینده  ــه چرچیوس ــسبی اکثریت ــک اوْالراقن ــب, مالی ــه-مکت ــرده  مدرس ل

 دیللـــی  تـــوٍرک اوْتـــوز میلیـــونیـــناؤز دیلینـــده تحـــصیل آالبیلمـــه
ــسانالر ــا چات ,این ــوی حاقالرین ــاجاقالر ام اؤز معن ــا یاخینالش ــسا غ ؛ یوْخ

 ســـاییالن و بیـــزه اَن ایلکـــین یلیمیـــز و وارلیغیمیـــزین دوٍشـــمنلرید
لـر  تسیـ آریائن پـا  ,لـر طلـب سـلطنت  مدنی حاق قایل اوْلمایـان       -فرهنگی

  !جاقالر اوْال اؤز هدفلرینه چاتمیشلرونیستو شوْ
ــؤره بوْ اوْ ــا گ ــوزدان ــه ن اوْالینوم ــر وظیف ــر  اَن آغی ــک بی ــین کیچی  ن
مـک اوٍچـون اینـام و ایمـانال و هـئچ بیـر سارسـیلماغا                سـینی اؤده  حیصّه

ــه  ــوْل وئرم ــزینی ــادن دیلیمی ــری دوٍنی ــه موٍقای دیلل ــایل ــدا  اوْلدوسهی ق
ــسی ب ــر دوُهان ــدیغینیی ــدا دایان ــا,روم ــسی   دوٍنی ــده هان ــری بؤلومون  دیلل

ــسوبقوُ ــا من ــدوروپ ــدا, غونو اوْل ــسی قای ــدیغینی -هان ــاغلی قال ــا ب ,  قانون
ــک  ــه مالی ــسی تاریخ ــدوهان ــسی فوْ اوْل ــورغونو و هان ــهکل ــر و اینج ه لیکل

  .یکیلیغونو اؤیرنمه اوْلدوصاحیب
ــی ــورک دیل ــات ــانلی  دوٍنی ــانونلو و ج ــینین اوٍچونجــو ق  ,راق اوْال دیل

-سـی ن اؤلکـه  چـی . دیـر نین بئـشینجی دیلـی     دوٍنیـا  جمعیّت باخیمیندان 
ــاراق آ ــین غربینــدن توت ــدَر اوُن ــا قَ ــان گئنــیش بیــر اراضــی ده  وروپای زان

  . دیلینده دانیشیرالر توٍرکیاشایان اینسانالر
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یاشـــایان ســینده  لــر چرچیــوه  تــورک دیلــی موٍختلیــف اؤلکـــه   
ــیندا   ــسانالر آراسـ ــشیاینـ ــازیلیر, لیردانیـ ــور و موٍ, یـ ــتقیل اوْخونـ سـ

  دیـل  لـری بـو   رن و اینکیـشاف ائتمـیش علـم       لرده زامـانین مـوْدِ    جمهوری
ــره   ــره اؤی ــشگاردا اؤیرنجیل ــه دانی ــرایل ــین. دیلی ــوٍرکالک ــی ت ــر  دیلل ل

لــرین چــون و بــو اراضــی  گئنــیش بیــر اراضــی ده یاشــادیقالری اوٍ   
زون اوُ, و اوٍزونــدنغ اوْلــدوده بؤیــوکنســیندوروپــا قــارهلیگــی آگئنــیش

ــوٍره ــان س ــیندهزام ــوٍرکس ــری    ت ــه فرقل ــوٍعیّن لهج ــیندا م ــی آراس  دیل
  .یارانمیشدیر

ســتقیل و رک اؤزلــری موٍلرینــی کئچـه  تکـامول مرحلــه لــربـو لهجــه 
  دیلینـدن موٍختلیـف     تـوٍرک  بـو گـوٍن آنـا     . ادبی بیـر دیلـه چئوریلمیـشلر      

ــوٍرک ــی ت ــشدیر ک ــری یارانمی ــسی,  دیلل ــه م هامی ــین اؤزون ــصوص ن خ
  .لیکلری واردیرگؤزللیکلری و اینجه
ــوقالر ــوٍرکتورکول ــوْ   ت ــف ق ــی موٍختلی ــلرکی دیللرین , لالرا بؤلموش

ــوملری  اوْ ــاده بؤل ــن اَن س ــرقی« نالری ــی , ش ــمالی و غرب ــوٍرک»ش   ت
  .ردیدیللری بؤلوملری

-محمــود کاشــغری. دئمیــشلرلری ده  تــوٍرکلرینــه اوْغــوز توٍرکغــرب
لری  تــوٍرکلرینی اوْغــوز تــوٍرکینــدا غــربکیتاب» التــرکلغــات دیــوان«ده 

  .آدالندیرمیشدیر
ــوٍرکمن ــان, ت ــان و, خوْراس ــه توٍرکآذربایج ــه توٍرکی ــیج ــرب , س غ

  .سی بؤلومونده یئرلشیرجه توٍرک اوْغوزسی وتوٍرکجه
 چــوْخ ســی آراســینداجــه توٍرکیــه توٍرکایلــهســیجــه توٍرکآذربایجــان
ز ایـل قابـاق یـازیالن       یـوٍ  یئـددی    -ایلـه آلتـی   خـصوصی . آز فرقلر واردیـر   

ــابالردا ــه توٍرککیت ــه توٍرکی ــیج ــان س ــه آذربایج ــه توٍرکایل ــیج ــین س ن
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ــک  ــشخیص ائتم ــی ت ــوْخ فرقلرین ــین چ ــرچت ــان . دی ــوٍن آذربایج ــو گ  ب
ــهتوٍرک ــه ج ــی ایل ــه توٍرکس ــه توٍرکی ــیج ــصوص   س ــه مخ ــین اؤزلرین ن

  .عاصیر ادبیاتالری واردیروٍکئچمیش و م
ــر  ــت بی ــدّنهای ــده ی ه ع ــین ذهنین ــان؛ ن ــؤره«اران ــنگ ــه توٍرکس  ی

ــر یوخــسا آذربایجــانجــه توٍرکســی اصــیلجــهتوٍرک  »؟ســیجــه توٍرکدی
  :راق اوْالسونا جاوابسوْرغو
هر ایکیـسی بیـر دیلـین کؤکونـدن یارانـان دیلـدیر و هـر                 « -

  .لییکدئمه - »,دیرجه توٍرکایکیسی اصیل
ــادا دان ــشیلیبآمئریکـ ــسجه -یـ ــازیالن انگلیـ ــادا   یـ ــه بریتانیـ ایلـ

ــسینی  -نیــشلیبدا ــوٍعیّن فرقلرینــی نظــره آالراق هان ــین م ــازیالن دیل  ی
  !ر ؟  اوْالاصیل آدالندیرماق -اصیل و هانسینی غیر
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  نیا دیللری بؤلوملریدوٍ
روپـــا  باخیمینـــدان دؤرد قوُیدیلچـــی عـــالیملر, نیـــا دیللـــریدوٍ
  :بؤلونور
   تک هیجالی-١
   تحلیلی-٢
   قالبی-٣
  ندی التصاقی یا پیو-۴

  هیجالی دیللرتک
اوْ دیلــده کــؤک ســؤزلر اؤزلرینــه شــکیلچی , اوْ دیللــره دئیلیــر کــی

موٍختلیــف تــک هیجــالی کــؤک , ییرلــر و هــر بیــر فعــل و ســؤزگؤتورمــه
  .سؤزلردن تشکیل اوْلونور

فعلــی » گَلیــر, گَلیرسَــن, گَلیــرَم«: مــثالٌّ دیلیمیــزده صــرف اوْلونــان
ــرده  ــو دیلل ــل«ب ــن گ ــل, م ــل, ســن گ ــور و  » اوْ گ ــی صــرف اوْلون کیم
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و  تبّــت, چــین: هیجــالی دیللــر ایچینــدن تــک.ییــرشــکیلچی گؤتورمــه
  .ر اوْالآسیانین جنوب شرق دیللرینی میثال گتیرمک

  تحلیلی دیللر
تحلیلــی دیللــرین . ده دئییلــر دیللــر) وروپــایی آ-ینــده(دیللــره  بــو

رک گؤتــوره) پــسوند(و ســوْن شــکیلچی ) پیــشوند(کؤکــو اؤن شــکیلچی 
ف اوْلونانـدا بعـضی زامـانالردا دَییـشیلیر         نون فعل کؤکلـو سـؤزلری صـر       اوْ

ــو دی ــل  و ب ــاغلی دَیی ــا ب ــدا و قانون ــر قای ــئچ بی ــشمه ه ــی : ی ــثالٌّ تحلیل م
-مــی«و » پخــتم«کؤکونــدن » پخــت« فــارس دیلینــده ن اوْالروپونــداقوُ

» پــز«یــشلیر و ایکینجــی ســؤزده کــؤک دَی, لیرکــیزهســؤزلری دوٍ» پــزم
ــا ای  ــور؛ و ی ــده  اوْل ــیس دیلین ــدن » «goنگیل ــو فعل ــیش , کؤکل کئچم

  .فعلی یارانیر و اصلی کؤک تام شکیلده دَییشیر» went«زاماندا 
و یئنــی و جــانلی , پهلــوی) فــرس(فــارس  اؤلــو دیللــردن اَســکی

ــردن  ــدییهدیلل ــشتو, ن ــی, پ ــوٍ, فارس ــی, ردیک ــی, ائرمن و  روس
  .روپوندادیرقوُوروپا دیللری تحلیلی دیللر عمومیتله آ

  ج

  البی دیللرق
ــره   ــو دیلل ــامی(ب ــر) س ــؤزون    دیلل ــرده س ــالبی دیلل ــر؛ ق ده دئییلی

کؤکـو موٍختلیـف قــالبلرده صـرف اوْلونــور و صـرف اوْلونــان زامـان کــؤک      
ــر   ــصرلری بی ــؤزلرین عن ــه  -س ــریالرکن آرادان گئتم ــدن آی ــر بیرن , ییرل

ــثالٌّ  ــل«م ــدن دوٍزه» عم ــن کؤکون ــل«ل ــول«, »عام ــ«, »معم » لعمَستَمُ
ــؤزلر ــر  » ل«و » م«, »ع«ینده س ــصرلری ه ــیعن ــی ئ رده اؤز وارلیقالرین

  .ساخالمیشالر
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و یئنــی و جــانلی , اَکِــدی, بــابلی, آرامــی: اســکی و اؤلــو دیللــردن
  .قالبی دیللر سیٌراسیندادیردیللری  آشوری, عِبری, عربیدیللردن 

  

  التصاقی و یا پیوندی
ــو دیللــره  ــر. دیللــری ده دئییلیــر » آلتاییــک-اوْرال« ب ــو دیلل ین ب

ــه ــکیلچی گؤتورمـ ــؤکلری اؤن شـ ــکیلچی  کـ ــوْن شـ ــالنیز سـ ــر و یـ ییـ
  .گؤتورور

ــثالٌّ ــوٍرکم ــی ت ــین  دیل ــک«ن ــصدرینده » گؤرم ــؤر«م ــؤزو »گ س
 لتمــکبــو کؤکــه شــکیلچیلر آرتیرمــاقال هــم یئنــی ســؤزلر دوٍزَ, کؤکــدور

» گـــؤر«: مـــثالٌّ, بیلرموٍختلیـــف زامـــانالردا صـــرف اوْلونـــار و هـــم اوْال
, لیــر ســؤزو دوٍزَ»گؤرونتــو«ســی آرتیرمــاقال یلچیشــک» ونتــو«کؤکونــه 

 عین حالدا بـو فعـل موٍختلیـف زامـانالردا صـرف اوْلونـارکن اوْنـون کؤکـو              
بــو فعلــین : ییــر؛ مــثالٌّیــشیلمههمیــشه ثابیــت قــالیر و هــئچ واخــت دی

  : اوْلورچئشیتلی زامانالریندا بئلهدیلیمیزین , صرفی
  

  ) موٍطلقماضی(شهودی کئچمیش 
  کگؤردو    گؤردوم
  گؤردونوز    گؤردون
  گؤردولر    گؤردو

  

  )حال(ایندیکی زامان 
  گؤروروک    گؤرورم
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      گؤرورسونوز گؤرورسن
  گؤرورلر    گؤرور

  
  

  ) موٍطلقآینده(جک زامان قطعی گله
  ییکجهگؤره      یمجهگؤره
  سینیزجکگؤره    جکسنگؤره
  جکلرگؤره     جکگؤره

ــؤر« ــ » گ ــو ب ــارکن  کؤک ــرف اوْلون ــدا ص ــشمه دَیو اوٍچ زامان و دی ی
ــانالردا ــقا زام ــئچ واخــت دَیباش ــشمز دا ه ــردن . ی ــومئراســکی دیلل  ,س

ــالم ــا, ای ــو و مانن ــوٍرک دیللــری؛ و یئنــی و جــانلی دیللــردن اوْرارت  ,ت
  .روپوندادیردیللری التصاقی دیللر قوُ مَنچورو , مَجار, کره, فنالند
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  نین تاریخیتورک دیلی
 ایالم -سومئر, قدان اوْلدونا منسوبروپورک دیلی التصاقی دیللر قوُتوٍ
  . ایله چاتیر٧٠٠٠غونا گؤره بو دیلین تاریخی  اوْلدوایله بیر کؤکدندیلی

اوْنالر ایلک . ائتمیشلر بشریّتینه ایلک تمدّونی هدیه  دوٍنیاسومئرلر
 ایلی دؤرد سومئرلر ایلک دفعه بیر.  ائتمیشلردفعه یازی خطینی اختراع

 ساعاتا و هر ٢۴هر گوٍنو , نه گو٣٠ٍهر آیی , هر فصلی اوٍچ آیا, فصله
  .یه بؤلموشلر دقیقه۶٠ساعاتی 

ایله بو اوْلونان سومئر دیلیمین ایل میالددان قاباق ایستفاده بئش
 )رولوشقوُ(دیلی آراسیندا موْرفولوژی   توٍرکیمیزگگو ایستفاده ائتدیگوٍن
ر و بیر ی دیلده بیر جوٍلر هر ایکقلیغیندان عالوه چوْخلو سؤزلر و کلمهاوْرتا

  .نیرمعنادا ایشله
سؤزلری ایندی ده  دوناو, آت, سوُ, آتانن مثالٌّ سومئر دیلینده ایشله

یه سومئر دیلینده نیر و میلچهیشلهمیزده عین شکیلده و عین معنادا ادیلی
» چیبین«یئرلریندده  چوْخ سؤزو آذربایجانین بیر» زیبین«دئیلن 
  !ن ئددی مین ایل قاباق و بیری بو گوٍالکین بیری ی, دئییلیر
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ــومئر ــا دؤ , س ــالم و مانن ــد وای ــه عای ــری ن اوْالرلرین ــصاقی دیلل   الت
ــو« ــوٍرکپروتـ ــاق 1» تـ ــری آدالندیرارسـ ــده -١٩٧٠,دیللـ  جـــی ایلـ

سـینده بیـر شـاهزاده قبیرینـدن تـاپیالن          منطقـه » ائـسیک «قازاقیستاندا  
ــطیرلیک  ــر س ــدا بی ــوش تاباق ــوٍرکگوٍم ــسی ت ــکی«,  یازی ــوٍاس  »رک ت

الکــین مــیالدی . خــاردیر ایلــه آپاریــب چی٢۵٠٠ٌنــین تــاریخینی دیلــی
ــوٍرکبئــشینجی قــرنین ســوْنو و آلتینجــی قــرنین اوللرینــده   دیلینــده  ت

 جـــی مـــیالدی ایللـــری – ٧٣۵-٧٣١و » یئنـــی ســـئی«یـــازیالن 
لرین اؤزلرینــه عایــد و  تــوٍرک,لــریکتیبــه» اوْرخــون«آراســیندا یــازیالن 

ـ کَ ایلـه یـازیالن موٍ     -مـیش خطـی   س ائتمـه  قتبـا یدن ا هئچ بیـر خـط     ل مّ
  .یه مالیک ائدیر ایل اؤنجه١۵٠٠, خلرینییردیل تا
ــون« ــه» اوْرخ ــدا    کتیب ــایی اطرافین ــون چ ــری اوْرخ ــدیغینا ل تاپیل

  تـــوٍرکلـــری گـــؤکاوْرخـــون کتیبـــه. گـــؤره بـــو آدال تانینمیـــشدیر
ــورالری ــر داشــی ایمپرات ــین قبی ــه ن ــو کتیب ــر و ب ــؤکدی ــرده گ ــوٍرکل   ت

ــاره ایم ــتی ب ــاکیمیتی و سیاس ــون ح ــات پراتورلوغون ــف معلوم ده موٍختلی
  .وئریلمیشدیر

نـین  لـری نـین باخمینـدان اوْرخـون کتیبـه       نیا دیلچـی عـالیملری    دوٍ
دیــر و باشــقا بیــر ی اؤز الیفبــاالریی ایختــراع ائتــدیلرین تــوٍرکالیفباســی

  . اوْلمامیشدیرایقتباسدیلدن 
ــوٍ ــوٍرکالر ســوْنرارکلرت ــدان قوْ ت ــور الیفباســی اوُناوْال لون ــه ده یغ ایل

ــدان اوْلدوالکــین موٍســلمان, یازمیــشالر ــا ســوْنراق ,  اؤز دیللرینــی یازماغ
  .فارسالر کیمی عرب الیفباسیندان ایستفاده ائتمیشلر

                                                 
  ).پيش ترکي(سي ديلي اؤنجه تٍورک- 1
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 ایلـه یـازیلمیش ایلـک و اَن اؤنملـی         رک دیلینـده عـرب الیفباسـی      توٍ
ق . جـی هــ      -۴۶۵دیـر؛ بـو اثـر       یاثـر  »التـرک دیوان لغـات  «اثرلـردن   
 عـالیمی محمـود کاشـغری طرفینـدن          تـوٍرک   ایـل قابـاق    ٩۵٠ایلینده و   

 دیلینــــی اؤیرتمــــک اوٍچــــون    تــــوٍرکیــــازیلمیش و عربلــــره 
  .حاضیرالنمیشدیر

ــ« ــاتدی ــرکوان لغ ــر » الت ــوک بی ــابی بؤی ــرکیت ــارف} دای ــرالمع , دی
دسـتور  , نـین لوٍغـت    دیلـی   تـوٍرک  , طایفـاالری   تـوٍرک  چوٍنکی بو کیتابـدا   

- بابـا مثـل    -آتـا , لـری ئریندن عـالوه بـو دیلـین موٍختلیـف لهجـه          ام قیٌر و
ــشیتلی فوْ  ــری و چئ ــه لکل ــور نمون ــاره ل ــری ب ــات و  ل ــیش معلوم ده گئن
  .اؤرنَکلر وئریلمیشدیر

ــری  ــ هیج ــشینجی قرن ــو گوٍبئ ــیندان   دن ب ــرب الیفباس ــدَر ع ــه قَ ن
ــست ــدهیایـ ــوٍرکرکفاده ائـ ــر   تـ ــؤرکملی اثرلـ ــو و گـ ــده چوْخلـ  دیلینـ

ــشدیرکی ــان, یارانمی ــه توٍرکآذربایج ــردن ج ــازیالن اثرل ــینده ی ــا,س   دوٍنی
ــ ــوددده قوْ«هرتلی ؤش ــالوه » رق ــدان ع ــسیمی«کیتابین ــایی«, »ن , »خت

  .ر اوْالائتمکدیوانی و باشقا اثرلره ایشاره » ضولییف«

***  
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ایله یازماغا  زاماندان و نییه التین الیفباسیتوٍرکلر هانسی
  ر؟الباشالمیش

ــوز سس ــسیدوْقق ــو    ن اوْاللی ــرب کؤکل ــینا ع ــزین یازیلماس  دیلیمی
ــیزدیر  ــا یئترس ــزین دوْ  , الیفب ــده دیلیمی ــرب حرفلرین ــوٍنکی ع ــوز چ قق

 "ُ _ِ _َ _, ی, و ,  ا"( ایــشاره وار  حــرف و اوٍچسینه یــالنیز اوٍچسسلیــ
" O-E-Ə-İ-U-A " (ــسلی ــاالن اوٍچ س ــه و ق ــر ) I, Ü,Ö(ی ــئچ بی ه

  .خدورو ایشاره یوْحرف 
 ســـکگیز ن اوْالایــسه عـــرب دیلینــه مخـــصوص  ن باشــقا طرفـــد 

ــرفین  ــوٍرک) ث- ح- ذ- ع- ظ- ط-ض -ص(حـ ــ تـ ــده تلفّوظـ و  دیلینـ
ــر کیمــی دَ ــینعربل ــدیر؛ الک ــوٍرکییل ــو الیفبا  ت ــرب کؤکل ــی ع ــه  دیل ایل

دن آلینمــیش ســؤزلر عــرب دیلینــده یازیلــدیغی کیمــی  عــرب, یازیالنــدا
  .اوْلور لیکلره سبببو مسئله بؤیوک چتین, یازیلمالیدیرکی
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ســـؤزو دیلیمیـــزده » ثابـــت«مـــثالٌّ عـــرب دیلینـــدن آلینمـــیش 
 کیمـی یازماغـا مجبـور     » ثابـت «آممـا اونـو     , نیـر کیمی سـسله  » تیساب«

  !لره راست گلیرلر عهیشاقالری بؤیوک مان مکتب اوُناوْال
دیلینـی راحـات     تـوٍرک  لـری آرادان قالـدیریب قـانونلو      ائله بو مـسئله   

ــک   ــون ایل ــاق اوٍچ ــان یازم ــه و آس ــل -١٩٢٨ دفع ــی ای ــه توٍرک ج  ,دهی
ــزین یازیلماســی   -١٩٢٩, ســوْنرا ــدا دیلیمی ــل شــمالی آذربایجان  جــو ای

  .عرب الیفباسیندان التین الیفباسینا کئچمیشدیر
لــری آراســیندا  میلّــت تــوٍرک,کئچمــیش شــوروی رهبــری اســتالین

ــ ــون  یفاص ــاق اوٍچ ــدن -١٩٣٩له یاراتم ــو ایل ــده ,  ج ــوروی بیرلیگین  ش
ــون ــوٍرکبوٍت ــه  ت ــوریتلری اوْ جومل ــی جمه ــانی دیلل ــل , دن آذربایج کری

ــ( ــه یازمالیفباســـی) ریلیکیسـ ــشدیرایلـ ــور ائتمیـ ــا مجبـ ــین , اغـ الکـ
ــل شــوروی حکــومتی داغیلیــب –١٩٩١ ــوٍرک جــی ای ــوریتلری  ت  جمه

ــتقیلموٍ ــدان اوْلدوس ــوْنراق ــینا   , س ــین الیفباس ــوریتلر الت ــو جمه ــه ب  یئن
  .کئچمیشلر

ــدی ــوٍرکاین ــت م ت ــیند یلّ ــری آراس ــوبی آ ل ــالنیز جن ــان ا ی ذربایج
ــران( ــور اوُ, )ای ــین(یغ ــوٍ) چ ــراق(ک و کرک ــوٍرک)ع ــو  ت ــرب کؤکل  لری ع

ــوٍرک ــیت ــددی موٍ,  الیفباس ــاالن یئ ــتقیلو ق ــوٍرک-س ــوریتلری  ت  جمه
 ,اؤزبکیـــــستان, قازاقیـــــستان, آذربایجـــــان, قبـــــرس, تورکیـــــه(

ــستان وتوٍرک ــستان قیٌرمنیـ ــی )قیزیـ ــین الیفاسـ ــی التـ ــه  دیللرینـ ایلـ
  .یازیرالر

*** 
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  توٍرکلرین اؤزلرینه مخصوص الیفباالری اوْلموشدورمو؟

ــه ــاعوٍمومیتل ــری دوٍنی ــصوص     دیلل ــه مخ ــون اؤزلرین ــین چوْخون ن
ــشدیر ــاالری اوْلمامیـ ــرده  , الیفبـ ــقا دیللـ ــر باشـ ــو دیللـ ــه بـ  ن اوْالبلکـ

ــاالرد ــری الیفب ــیش و اؤز دیلل ــستفاده ائتم ــه اوان ای ــدیرمیش ُایل یغونالش
  .و یازمیشالر
ولتلـــری ؤروالن هخـــامنش د مـــیالددان قابـــاق ایرانـــدا قـــوُمــثالٌّ 

  تــوٍرکدیلینــی یازمــاق اوٍچــون التــصاقی دیللــی و» رسـُفــ«کئچمــیش 
ــردن و هخــامنشن اوْال کؤکــدنیــرایلــه بدیلــی ــدا  چــوْخ ل ــاقالر ایران قاب
ساسـانی دؤورنـده ایـسه      , نـین حرفلرینـدن   دیلـی » ایـالم  «ن اوْال حاکیم

 الیفباســیندان »آرامــی«چــون یازمــاق اوٍدیلینــی » پهلــوی«لــر ساســانی
  .فاده ائتمیشلریایست
ــا  حرفلرینــی عــرب الیفباســیندان , ایــسه فارســالر ســوْنراسالمدانی
ــشالر  ,آالراق ــی یازمی ــارس دیلین ــ . ف ــست ب ــادان ای ــک یو الیفب فاده ائتم

  .ایندی ده داوام ائدیر
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ــوٍن ــو گ ــاب ــی  دوٍنی ــشلک دیل ــشهور و ای ــیس ینگی ان اوْالنین اَن م ل
مخــصوص الیفباســی اوْلمــامیش و بــو دیــل اؤز     نــین اؤزونــه  دیلــی

  .دیلیندن آلمیشدیر» التین «الیفباسینی 
-اٌّ هامیـسی  نـن دیللـرین تقریبـ     سـیندا ایـشله    دوٍنیا تله غـرب  مومیّعوٍ

فاده یالیفباســــیندان ایــــست» التــــین«نــــین یازیلماســــی اوٍچــــون 
  .اوْلونموشدور
 قـدان  اوْلدو  موٍسـلمان  لـر  میلّـت  لر و باشـقا موٍسـلمان      تـوٍرک  ,فارسالر

, لرین تـوٍرک  الکـین , ایلـه یازمیـشالر    اؤز دیللرینی عـرب الیفباسـی      ,سوْنرا
موٍسلمان اوْلمامیـشدان قابـاق اؤزلرینـه مخـصوص الیفبـاالری اوْلمـوش و              

  . الیفباایله یازمیشالرن اوْالدیللرینی اؤزلرینه مخصوص
ــدان دوٍ ــالمیلری باخیمین ــا دیلچــی ع ــه, نی ــریاوْرخــون کتیب ــین ل ن

ــوٍرکالیفباســی ــلرین ایخت ت ــاالریی ــدیکلری اؤز الیفب ــر و باشــقا راع ائت دی
  . اوْلمامیشدیرایقتباسبیر دیلدن 

ســسی وئریــر » اوْ«,  شــکلینده یــازیالن حــرف»«مــثالٌّ بــو دیلــده 
ــکیل ــو ش ــوٍرک,و ب ــدن  ت ــا » قاوْ«لر طرفین ــاواش » خاوْ«ی ــان و س آدالن

ــشله ــدا ایـ ــکیلی مئیدانالرینـ ــیالح شـ ــن سـ ــینـ ــشارلیغیندان ن اوْنـ خـ
  .گؤتورولموشدور

یغــور الیفباســی ایلــه ده  اوُن اوْال قوْلونــدان تــوٍرکالر ســوْنراتــوٍرکلر
ــشالر  ــی یازمی ــلمان , دیللرین ــین موٍس ــدان اوْلدوالک ــوْنراق ــی  س  دیللرین

  .فاده ائتمیشلریعرب الیفباسیندان ایستکیمی یازماغا فارسال 
ــوٍن ــو گ ــوٍرکب ــی ت ــا دیل ــیم دوٍنی ــدن نین اَن آدل ــانونلو دیللرین  و ق

  .دیربیری
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ــو-١٩٩٩ ــل ج ــوٍرک ای ــی ت ــت ,  دیل ــشمیش میلّ ــر بیرل ل
نین  دوٍنیــا فرهنگــی بؤلومــو طرفینــدن)یونئــسکو(نــین تــشکیالتی

ــشدیر    ــالن ائدیلمی ــی اع ــانلی دیل ــانونلو و ج ــو ق ــین , اوٍچونچ الک
ــا ایکینجــی جــانلی و  دوٍنیــاین دیلیمیــز, عــالیملریمیز نین بیرینجــی و ی

  . آچیقالمیشالرغونو اوْلدولیقانونلو دی

*** 
  

  
  
  

 نین نئچه حرفی وار ؟سیجه توٍرکآذربایجان

لر  تـوٍرک  لرینـده یاشـایان   جنوبی آذربایجاندا و ایرانین موٍختلیف بؤلگه     
بو الیفبا دیلیمیزین یازیلماسـینا     , ایله یازیرالر دیلیمیزی عرب کؤکلو الیفبا   

-میشده و ایندی ده ایران اؤلکـه       الکین بو الیفبا کئچ    ؛ناقیص بیر الیفبادیر  
ایلـه  ا گـؤره و فـارس دیلـی ده بـو الیفبا           غون اوْلدو نین رسمی الیفباسی  سی

فاده ییازیلدیغینا گـؤره بیـز ده بـو الیفبـادان دیلیمیـزین یازماسـینا ایـست              
  .ائدیریک

یغـون ائتمـک   عالیملریمیز عرب الیفباسینی دیلیمیـزین یازماسـینا اوُ       
ــد ــسالمی اینقیالب ــزین دوْ ســوْنرااناوٍچــون ای ــوز سسلیــسینی  دیلیمی قق

گؤسترمک اوٍچـون مـوٍعیّن عالمتلـردن ایـستفاده ائتمیـشلر؛ بـو عالمتلـر               
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 اوْخوماســـینی نـــسبتاٌّ -نـــین یازیـــبدیلیمیـــزین ســـسلی حرفلـــری
  .آسانالشدیرمیشدیر

 حرف و عرب    ٣٢الندا  سی التین الیفباسی ایله یازی    جه توٍرک آذربایجان
دیلیمیـز عـرب    . فاده ائـدیر  یدن ایـست   حـرف  ۴٠الندا  کؤکلو الیفباایله یازی  

 - ض -ص( حرف   ٨ ن اوْال  عرب دیلینه مخصوص   ,ایله یازیالندا الیفباکؤکلو  
  .دیلیمیزین باشقا حرفلرینه آرتیریلیر)  ث- ذ- ح- ع- ظ-ط

لـری  قـوز سـسلی   ق الیفبـاالری و دوْ     کؤکلـو   و عـرب   دیلیمیزین التین 
  :دیرعیبارتبونالردان 

 Böyük: kiçik    Misal میثال سوْن  اوْرتا ایلک 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

1- A a -1    Aç  آچ  ا  ا  آ 
2- Ə ə- 2    Əl  َاَل  ه-ـه  َ-  ا 
3- B b     Baş باش  ب  بـ  بـ 
4- C c     Bacı باجی  ج  جـ  جـ 
5- Ç ç     Çal  الچ  چ  چـ  چـ  
6- D d     Daş داش  د  د  د 
7- E e -3    Ev  ائو  ئ  ئـ  ائـ  
8- F f     fal  فال  ف  فـ  فـ 
9- G g     Gəl گَل  گ  گـ  گـ 
10- Ğ ğ    Bağ باغ  غ  ـغـ  غـ 
11- H h    Harda هاردا  ه  ـهـ  هـ 
12- İ i – 4    İş  ایش  ی  یـ  ایـ 
13- I ı – 5    Qız ٌقیٌز  یٌ  یـٌ  ایـ 
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14- J j     Japon ژاپون  ژ  ژ  ژ 
15- K k    Kərim کریم  ک  کـ  کـ 
16- L l     Lal  الل  ل  لـ  لـ 
17- M m    Mən من  م  ـمـ  مـ 
18- N n    Nar نار  ن  نـ  نـ 
19- O o – 6   Ox  ْاوْخ  وْ  وْ  او 
20- Ö ö – 7   Ördək اؤردک  ؤ  ؤ  اؤ 
21- P p     Parça پ  پـ  پـ 
 پارچا 
22- Q q    Qal قال  ق  قـ  قـ 
23- R r     Bir  بیر  ر  ر  ر 
24- S s     Sən سن  س  سـ  سـ 
25- Ş ş     Şən شن  ش  شـ  شـ 
26- T t     Tar  تار  ت  تـ  تـ 
27- U u -8    Uca ُاوُجا  وُ  وُ  او 
28- Ü ü -9    Ürək ٍاوٍرَک  وٍ  وٍ  او 
29- V v    Vətən وطن  و  و  و 
30- X x    Xal خال  خ  خـ  خـ 
31- Y y    Yer یئر  ی  یـ  یـ 
32- Z z     Az  آز  ز  ز  ز 

  :دیرعیبارت حرفلر بونالردان ن اوْال عدد عرب دیلینه مخصوص٨
   میثال    سوْن   اوْرتا    ایلک
  صالح      ص    صـ      صـ
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  ضربه      ض    ضـ      ضـ
  ظالیم      ظ    ظ      ظ
  طاهیر      ط    ط      ط
  عرب      ع    عـ      عـ
  حسرت      ح    حـ      حـ
  ذلیل      ذ    ذ      ذ
  ثابیت      ث    ثـ      ثـ

,  قَـدَر گؤسـتریلن حرفلـر      ٩ -١نین ساغ طرفینده    التین الیفباسی , کیییقآچیقالمالی
  .سسلی حرفلردیرلر

  

  :بیرینجی بؤلوم
  

  سیز حرفلریدیلیمیزین سسلی و سس
  

بـو  , سـیز حـرف وار    سـس  ٢٣ سـسلی و     ٩سینده  جه توٍرک آذربایجان
 ٨ایله یازیالندادیر؛ عرب کؤکلو الیفباایلـه یازیالنـدا         حرفلر التین الیفباسی  

  . حرفلرده بو حرفلره آرتیریلیرن اوْالباشقا عرب دیلینه مخصوص
امئرینـده   قیٌر  و ورولوشـ  دیـل قوُ   ,ققوز سسلی حرفلـرین   دیلیمیزده دوْ 

 سـسلی حرفلـری یاخـشی       ققـوز اونـا گـؤره بـو دوْ      . لالری واردیر اؤنملی روْ 
  .یکیلیتانیمالی و اؤیرنمه

 )نازک(و بئشی اینجه     )ضخیم(و قالین   ققوز سسلی حرفلرین دؤرد   دوْ
  :دیر
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  لرقالین سسلی
O U  O  A  

   ا-آ   وْ- اوْ   وُ- اوُ   یٌ– یـٌ –ایـٌ 
  آتا  اوْرتا  اوُشاق  قیٌز

  

   سسلیاینجه
Ə Ö Ü İ E 

  ئ-  ئـ -ائـ  ی- یـ -ایـ   وٍ- اوٍ  ؤ- اؤ  ه- ـه- اَ
٣= اوٍچ  اؤلکه اَل  ائل ایش 

  
  
  

  دوْداقالنان و دوْداقالنمایان سسلی حرفلر
روپونا بؤلوندوکدن عالوه دوْداقالنـان و  قالین و اینجه قوُ, سسلی حرفلر 

ــسلی ــان س ــورلردوْداقالنمای ــره ده بؤلون ــر اوْ  دوْ. ل ــسلی حرفل ــان س داقالن
خیـر و    چیٌ نا دوْداقالر آراسـیندا   خانداوْ سسلر آغیزدان چیٌ   , کیلررحرفلردی

  .الر اوْلور یوُوارالقیشیر ییٌغدوْداقالر موٍعیّن قَدر

  :روْداقالنان سسلی حرفلر بونالردید
Ü U  Ö  O  
   وْ- اوْ   ؤ- اؤ   وُ- اوُ   وٍ- اوٍ
  اوْجاق  اؤردَک  اوُزون   انگور=اوٍزوم
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ــر  ــسلی حرفل ــان س ــر و  ,دوْداقالنمای ــدا آزاد چیٌخی ــزدان چیٌخان  آغی
   .خدورلری یوْچوْخ نقشظونده فّوٍنالرین تلَاوْ, داقالریندوْ

  :نالردیردوْداقالنمایان سسلی حرفلر بوُ
I İ  E  Ə  A  

   ا-آ   ه- ـه- اَ  ئ -  ئـ -ائـ   ی- یـ -ایـ    یٌ– یـٌ -ایـٌ
  آلما  هدَو  بئشینجی  دیلیمیز  دیٌرناق

  

  

  رولوشوآهنگ قانونو و یا سس قوُ
یعنـی  , لرردیلر موٍعیّن قانونا تابع   حرف سؤزلرینده سسلی     توٍرک اصیل

 خـالیص .  سسلی لر و یا اینجه   ردیلر یا قالین سسلی   بیر سؤزده گلن سسلی   
. ایله اینجه سسلی هئچواخت بیر یئرده گلمـز        سؤزونده قالین سسلی   توٍرک

دن اوْلماسینا آهنگ   لرین بیر جینس  سؤزلرده قالین و یا اینجه سسلی     «
  .»قانونو دئییلیر

 سؤزلرینده هئچواخت    توٍرک خان دیلیمیزدن چیٌ  , سؤزله دئسک  باشقا
نـه قـدر سـؤز    , ایله اینجه سسلی بیر یئرده گلمزلر بیر سؤزده قالین سسلی   

  !زون اوْلسادا اوُ
 قــاالن ,ســا اوْلوربیــر ســؤزون ایلــک هیجاســیندا گلــن ســس قــالین

لـن  خـسا ایلـک هیجـادا گ      یوْ, جاقالر اوْال ده قالین  لرهیجاالردا گلن سسلی  
  !جاقالر  اوْاللر اینجه سسلی بوٍتونننسا اوْ سؤزده ایشله اوْلورسسلی اینجه

  .دوٍزگون, پیشیک, ائشیک, اَلجَک, ایگیت: مثالٌّ



ساده قیٌرامئریدیلیمیزین   32 

, الکـین قـارا داغ    , دیـر لـر اینجـه    سسلی  بوٍتون نیلنبو سؤزلرده ایشله  
 ,لـر  سـسلی   بوٍتون نیلناوْدون و سوْیوق سؤزلرینده ایشله    , ساغالم, ساواالن

  .دیرلرقالین سسلی

  آردیجیللیق و یا توالی قانونو
  تـوٍرک  اصـیل , رولوشـو و یـا آهنـگ قانونونـدا دئـدیک کـی            سس قوُ 

نی بیر نئچه کلمه  . دیرلرلر موٍعیّن بیر قانونا تابع    نن سسلی سؤزلرینده ایشله 
بیـر   .دیرلر و یا قـالین    لر یا اینجه   سسلی ن اوْال رک بیر سؤزده  ثنا ائده یایست

رولوشـونون  سس قوُ . ایله اینجه سسلی بیر یئرده گلمز     قالین سسلی سؤزده  
یعنـی بیـر    .  اوْلـور   قانونونـدا تکمیـل    »تـوالی «و یا   » آردیجیللیق«داوامی  

  بوٍتـون   بـو سـؤزه یاپیـشان      ,سـا  اوْلور نن سسلی حرفلر قـالین    سؤزده ایشله 
  :جاقالر اوْالسسلی ده قالینشکیلچیلر
  اوْدونلوقالردان= راوْدونلوقال= اوْدونلوق= اوْدون
  .بالیٌقچیالر= بالیٌقچیلیق= بالیٌقچی= بالیٌق

سـسلی  قـالین , آرتیرمـاالری , لیـق , چـی , اند, الر, لوقبو سؤزلرده   
  .لردیرشکیلچی

 بـو سـؤزه     ,سـا  اوْلور لـر اینجـه   نن سـسلی  عین حالدا بیر سؤزده ایشله    
  :جاقالر اوْالده اینجه سسلی  شکیلچیلر بوٍتونیاپیشان

  .سوٍروجونون= سوٍروجولردن=  سوٍروجولر=سوٍروجو
  .لردندیرایگیت= ایگیتلردن= ایگیتلر= ایگیت

اینجـه سـسلی    , آرتیرمـاالری   دن نـوٍن   ,لَـر , جـوٍ بو سؤزلرده ایـسه     
  . لردیرشکیلچی
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نـین ده    سـی نـین آردینجـا نئجـه گلمـه        بیـری  -بیر,  بیر سؤزده  ,لرینهله سسلی 
  !ترتیبی وار 

  

  هیجا
بو پارچانین هر بیریـسی بیـر   .  پارچا دئییلیر - پارچا سؤزلر دانیشیالندا 

سـؤزو بیـر هیجـالی      » قـال «و هر هیجادا بیر سـسلی وار؛ مـثالٌّ          , هیجادیر
بـو  . دیـر سیسسلی» A -آ«بو سسلی   , سؤزدور و بو سؤزده بیر سسلی وار      

  .سؤزه بیر هیجالی و بیر سسلی سؤز دئییلیر
بو سؤزده ایکی سسلی , سؤزو ایکی هیجالی سؤزدور» پالتار«الکین 

  .نیبدیرسی بو سؤزده ایکی یئرده ایشلهسسلی» A -آ«.وار
هیجاالرین سـایینا   . او قدر ده هیجا وار    , رسا اوْال زده نه قدر سسلی   سؤ

, اؤلکـه , آتـا ( ایکـی هیجـالی   , )دؤز, گؤز, آل, آت( بیر هیجالی گؤره سؤزلر   
, )دؤزوملـو ,  دوْندورما ,یوْلداشلیق, قارداشلیق(چ هیجالی   اوٍ , )دؤزوم, اوُشاق

  . اوْلور. . . و )دیلنچیلیک, دوْندوروجو, دوجوسوْیو( دؤرد هیجالی
  

  )تیموقعیّ(مو ورسؤزلرده بعضی حرفلرین دوُ
, مومیتلـه سـؤزلری ائـشیتدیگیمیز کیمـی ده یـازیریق          دیلیمیزده عوٍ 
و , »غ«, »ق«بیر هیجالی سؤزلرین سـوْنو      . دا وار  ثناالریالکین بعضی ایست  

  :مثالٌّ . حرفی ایله یازیالجاقالر» خ«یا » غ«ایله بیترسه او سؤزلر » خ«یا 
  میخ, یاغ, باخ, چوْخ, داغ, آغ
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ایلـه گَلَـن سـؤزلر یـالنیز        » غ«و  » ق«هیجالی سـؤزلرده     چوْخ   الکین
  :ایله یازیالجاقالر »ق«

  بانماقیوُ, سوُلوق, بالیققاال, ریقتاپشی, القبوُ, اوُشاق
  

  »ق«
نن هـر هانـسی     فارس دیلینده ایشله  , خدورنده یوُ بو حرف فارس دیلی   

دیـر یـا    جـه  توٍرک حرفی ایله یازیالرسـا او سـؤزون کؤکـو یـا          » ق«بیر سؤز   
  :مثالٌّ. دیرثنایی حالدا باشقا دیللردن گلمهیعربجه؛ و یا ایست

, قفـس ,  سـؤزلری؛ سـقف     توٍرک ,اوْجاق, قاب, اوْتاق, قاشیق, شقاببوْ
ده » طنطنیهسقــ«دیـر؛  ی عــرب سـؤزلری لـر اب و قــانون کلمـه قـصّ , قلـم 

» ق«نوندا گلــن ســؤزلرین ســوْ, دیلیمیــزده.  ســؤزوندندیر»نــستانتینـُک«
  : حرفینه چئوریلیر» غ«گلرسه  ایکی سسلی آراسیندا, حرفی

  .شاغیناوُ    شاقاوُ      ,وارلیغی    وارلیق
  .ستاغادوُ    دوُستاق      ,اوْجاغا    اوْجاق

  
  »ت«

 ایکی ,حرفی» ت«لرین سونوندا گلن هیجالی سؤز چوْخ ایکی و یا
  : حرفینه چئوریلیر» د«سسلی آراسیندا گلرسه 

  سوٍرودور     سوٍروت      ,قورودار       قوروت 
  .اونودور    اونوت       ,بؤیودور        بؤیوت

,  آتارآت : یشمیر؛ مثالٌّ  بو حرف دَیالکین بیر هیجالی سؤزلرده
  . ساتیرسات ,  قاتیرقات 
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راق ایکی سسلی  اوْالسؤزلری بیر هیجالی» گئت«و » ائت«بو آرادا 
, حرفینه چئوریلیر کی» د« و  اوْلور»گئدیر«و » ائدیر«آراسیندا گلنده 

  .ثنادیریایست
  

  »ک«
نوندا گلیب ایکی سسلی آراسیندا قاالرسا ْبو حرف سؤزلرین سو

  .حرفینه چئوریلیر» ی«و یا » گ «موشاقیوُ
  .ییبؤیرَ=  بؤیرَگیبؤیرَک     .ییرَاوٍ= گی اوٍرَاوٍرَک :  مثالٌّ

  .یییئمه= گی یئمهیئمک      .ییکوٍرَ= گی کوٍرَکوٍرَک 
  

  
  »اؤ, اوْ, ائـ «

Ö - O – E 
مومیتله دیلیمیزین بیرینجی هیجاسیندا گلرلر و عوٍلر بو اوٍچ سسلی

  :باشقا هیجاالردا گلمزلر
  .میزدئدیکلری, سئوینجک, بئشینجی, لیک ائولی» E» «ائـ «
  .سوْیوقلوق, دوْندورما, سوْیودوجو,  اوْدونلوق» O» «اوْ«
 .دؤنمزلیک, بؤیوکلوک, اؤیرنجی,  اؤلکه»Ö» «اؤ«
  

  سؤزلرین ترکیبی
  : اوْلور)نوع(اساساٌّ سؤزلرین ترکیبی اوٍچ چئشیت 
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  کّب سؤزلرموٍرَ: ج  لتمه سؤزلر دوٍزَ: ساده سؤزلر  ب: الف
 ,ارلیکده معناسی وو سؤزلرین تکا, کیاو سؤزلردیر  : ساده سؤزلر

  :مثالٌّ. شرسه معناالرینی الدن وئریرلرنالردان بیر حرف دوٍالکین اوْ
  .دیل, ائو, اآن, آتا, داش, داغ
بیر ساده سؤز و بیر سؤز , او سؤزلردیر کی: لتمه سؤزلردوٍزَ

  . دن تشکیل تاپیرلدیجی شکیلچیدوٍزَ
  . ائوجیکک جی+ ائو  . لداش یوْداش + ل یوْ: مثالٌّ
  .ق داغلیٌق لیٌ+ داغ      .زسوز دوُز سو+ زدوُ
  . سوُچوچوَُ + سوُ     .قچی بالیٌچی + ق بالیٌ
ایکی و یا نئچه ساده سؤزلردن , او سؤزلردیرکی: کّب سؤزلرموٍرَ

  . تشکیل تاپیر
  . قاراباغباغ + قارا     .چای آجیچای + آجی : مثالٌّ
  .یانیوُ ال اوٍزیان یوُ+ اوٍز + اَل     . کوْراوغلواوغلو+ کوْر 

لتمه دوٍزَ«لتمه سؤزلره دوٍزَ, »ساده کؤکلر«ساده سؤزلره : ایضاح
  .ده دئییلیر» کّب کؤکلرموٍرَ«کّب سؤزلره  موٍرَو» کؤکلر

  

  کؤک و شکیلچی
 و» کؤک«سینه  حیصّهن اوْالقیل معناسیین و موٍستَیشمهسؤزون دَی

ل معناسی اوْلمایان و کؤک سؤزلره قیستَیشَن و موٍو دَی, »ساده کؤک«یا 
  :مثالٌّ . دئییلیر» اک«و یا » شکیلچی«سینه  حیصّهآرتیریالن
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سی شکیلچی  حیصّه»لیق«سؤزو کؤک و » داغ«سؤزونده » داغلیق«
  . دیر»اک«و یا 

دن تشکیل تاپان یئنی سؤزه لدیجی شکیلچیدوزَبیر سؤز و بیر سؤز
  :مثالٌّ. دئییلیر» لتمه سؤزدوٍزَ«و یا » لتمه کؤکدوٍزَ«

  .قچی بالیٌچی + ق بالیٌ    ,قشاقلیٌ اوُق لیٌ+ شاق اوُ
  . دوْندورماما + دوْندور    . اوٍزوملوکلوٍک + اوٍزوم 

  
  )نوعالری( لریلرین چئشیتشکلیچیمعنا باخیمیندان 

  
  :لونورلرروپا بؤایکی قوُ) لراک(لر  شکیلچین اوْالتله دیلیمیزدهمومیّعوٍ
    .لرلدیجی شکیلچیسؤز دوٍزَ: الف
    .لریشدیریجی شکیلچیسؤز دَی: ب
  

سؤزه آرتیراندا او , لردیرکیاو شکیلچیلر لدیجی شکیلچیزَسؤز دوٍ
  :مثالٌّ, رک یئنی سؤز یارادیریشهدَیسؤزون معناسینی 

  , آلمالیقلیق + آلما    , بالیقچیچی  +بالیق
  . اَلجَکک جَ+ اَل     , گؤزلوکلوک + گؤز

  
 سؤزه ,لردیرکیاو شکیلچیلر جی شکیلچیرییشدیسؤز دَی

یالنیز سؤزون , رک معناسی ثابیت قاالریشهآرتیراندا سؤزون شکیلینی دَی
  :مثالٌّ, خار و باشقا بیر حالته دوٍشررومو ایلک حالتدن چیٌدوُ

  , داغداندان + داغ   ,  پالتاراا + پالتار
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  . ایگیددن دن +ایگید  , چایدادا+ چای 
  

  لریلرین چئشیتشکیلچیترکیب باخیمیندان 
ســؤز «و » لــدیجیســؤز دوٍزَ« معنــا باخیمینــدان  لــرشــکیلچی

ــشدیردَی ــالوه  قوُ» جییی ــدن ع ــا بؤلوندوک ــدان ,روپ ــب باخیمین دا   ترکی
  .الر اوْلورایکی چئشیتلی و دؤرد چئشیتلی, بیر چئشیتلی

  لربیر چئشیتلی شکیلچی
لر الر؛ بو شکیلچی اوْلورلر یالنیز بیر نوعبیر چئشتیلی شکیلچی

نالردا تأثیری رولوشو و آردیجللیق قانونون اوْسؤزلره آرتیریالندا سس قوُ
  :مثالٌّ. لموراوْ

  ,زالق دوُالق+زدوُ    , یایالقالق+ یای» الق«
  . دیلداشداش + دیل    ,لداش یوْداش + لیوْ» داش«

  

  

  لرایکی چئشیتلی شکیلچی
. الر اوْلورلر اینجه سسلی و قالین سسلیی شکیلچیایکی چئشیتل

لر و اینجه سسلی سؤزلره قالین سسلی سؤزلره قالین سسلی شکیلچی
  :مثالٌّ. لر یاپیشیرالراینجه سسلی شکیلچی

. . قابالر و ,  قویونالرالر + قویون    , داغالرالر +داغ» الر«
   لراکینچی ,لرسوٍروجولر +سوٍروجو     ,  ایگیدلرلر+ ایگید» لر«  

  
  :لردؤرد چئشیتلی شکیلچی
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رولوشـونا   سـس قوُ   ,لـر سـؤزلره آرتیریالنـدا     دؤرد چئشیتلی شکیلچی  
آردیجللیـق قـانونو تـأثیری آلتینـدا         ,قدان عالوه  اوْلدو تابع) آهنگ قانونونا (

کـؤک  , الر و بو اساسـدا     اوْلور لره ده تابع  داقالنمایان سسلی داقالنان و دوْ  دوْ
دن  دؤردچئشیتلی شـکیلچی   ,سا اوْلور داقالنانسلیسی دوْ سؤزلرین سوْن س  

ن خسا بو سؤزلرین سـوْ    یوْ, جاق اوْال داقالناندوْ, بو سؤزه یاپیشان شکیلچی   
نـین ده   بـو سـؤزه یاپیـشان شـکیلچی       , سـا  اوْلور داقالنمایـان سسلیسی دوْ 
  :جاق؛ مثالٌّ اوْالداقالنمایانسسلیسی دوْ

  .سیزدیل, سیزائشیک , ائوسیزسیز+ ائو» سیز«
  .آرخاسیٌز, سیٌزاینام,  پالتارسیزز سیٌ+ پالتار» سیٌز«
  .قوْرخوسوز, زسوزدوُ, لسوز پوُز سوُ+ ل پوُ» سوُز«
  .سؤزسوز, کؤکسوز,  دؤزومسوزز سوٍ+ دؤزوم » سوٍز«

  لریمصدر شکیلچی
  .دیر» ماق«و  »مک«لری دیلیمیزین مصدر شکیلچی

لـرده مـصدر    عـل سـسلی ف  و اینجـه    » مـاق «لـرده   سسلی فعـل  قالین  
  .دیر» مک«سی شکیلچی
 قالین سسلی فعل    ,ساخالماق, اوْتورماق, رماقدوُ, آلماق, قالماق: مثالٌّ
 اینجـه   ,گئتمـک , گؤروشـمک , اینجیتمـک , سئومک,  و گلمک  ؛مصدرلری

  1.سسلی فعل مصدرلری دیر

                                                 
لره سسلي فعللرده قالين سسلي و اينجهلري بعضي محلي لهجهکيلچيش مصدر - 1

بونالر , کيمي دئييليرلر کي) قالمک(» مک«و يا ) گلماق(» ماق«يالنيز , باخماياراق
  .محلي لهجه حساب اْولونوالرر
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  لریشرط شکیلچی
  .دیر» سا«و » سه«لری  شرط شکیلچیدیلیمیزده

و قـالین سـسلی     » سـه «سـی   لرده شرط شـکیلچی   لاینجه سسلی فع  
-او فعل , نرسهسی ایشله رط شکیلچی ده ش هر بیر فعل  . دیر» سا«لرده  فعل

؛ باشـقا    اوْلـور  ده بیر ایشین اجرا اولماسی آیری بیر ایشین اجراسینا باغلی         
شـرط  .  اوْلـور  بیر ایشین اجراسی آیری بیر ایشین اجراسینا شـرط        , سؤزله

  .خدوریوْمتی شکیلینده زامان عال
  

  لریجمع شکیلچی
و قالین » لر«سی دیلیمیزده اینجه سسلی سؤزلرده جمع شکیلچی

  :ردیٌ» الر«سسلی سؤزلرده 
    . ائولرلر + ائو  ,لر کیشیلر + کیشی : اینجه ده 

  . سؤزلرلر + سؤز      , گؤزلرلر +گؤز     
  ,الرشاق اوُالر + شاق اوُ   , پالتارالرالر + پالتار: قالین دا

  . آتاالرالر + آتا  , قاشیقالرالر + قاشیق    
  

  لریسوْرغو شکیلچی
 »موُ«, »میٌ« حالینا گتیرمک اوٍچـون       سوْرغو نیدیلیمیزده بیر جوٍمله  

لـر فعلـین    بـو شـکیلچی   . لونـور لریندن ایستفاده اوْ  شکیلچی» موٍ«و  » می«
  . حالینا گتیریرلر سوْرغونیله جوٍملهنونا گلمکسوْ
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نین سئوال کیمـی آغزینـدان      لر دانیشانین سسی   شکیلچی دیرطبیعی
ـ  شـکیلچی   سـوْرغو  .دیـر )دهرابطـه (لگیلی  ایله ده ای  خماسیچیٌ ری فعلـین   ل

  .نیرلرایله فرقلههانسی حرفله باشالنماسی
» مـوُ «و  » میٌ«و  , لردهلری اینجه سسلی فعل   شکیلچی» موٍ«و  » می«

  .لرده گلیرلرلری قالین سسلی فعلشکیلچی
سـس  , غو اوٍزوندن  اوْلدو لردنلر دؤرد چئشیتلی شکیلچی    شکیلچی بو

  .دیرالرداقالنمایان قانونا دا باغلیداقالنان و دوْرولوشو قانونوندان عالوه دوْقوُ
  :لرده گلیرداقالنمایان فعلسی اینجه سسلی و دوْشکیلچی» می«

   می؟جکسنیئیه   می؟گئدیرسن  می؟   گلدین  می ؟سئودین
: لرده گلیرداقالنان فعلسی اینجه سسلی و دوْکیلچیش »موٍ«

   ؟موٍدوٍشدون, موٍ؟ ؟ گؤردونموٍدؤزدون
: لرده گلیران فعلمایداقالنسی قالین سسلی و دوْشکیلچی »میٌ«
  ؟ میٌ؟ داغیتدین میٌ؟ قاچدین میٌآلدین
: لرده گلیرداقالنان فعلسی قالین سسلی و دوْشکیلچی »موُ«

  ؟ موُ اوْلدو؟ موُ؟ سوْروشدون موُردوندوُ

  

  لریاینکار شکیلچی
آنالمینـا مالیـک   ) انکـار (نالرین اینکـار  تی ده اوْلرین بیر خصوصیّ  فعل
لـره  سـینی بیلـدیرن فعـل     مـه دیر؛ ایش و حرکتین ایجرا ائدیلمه     اولماالری
  .لری دئییلیراینکار فعل

  .دیر» مه«و » ما«لری دیلیمیزده اینکار شکیلچی
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 فعلــین کؤکونــه یاپیــشماقال فعلــی اینکــار حالینــا ,لــرچیبــو شــکیل
سـی  شکیلچی» مه«لرده و   فعلسسلی  سی قالین شکیلچی» ما«خاردار؛  چیٌ

  :لری اینکار حالینا چاتدیرارالرله بو فعللرده ایشلنمکسسلی فعلاینجه
  ,رما دوُما + دور    , قالماما + قال : لردهسسلیقالین
  . قوْرخماما + قوْرخ  , سیٌخماما + سیٌخ      
   سئومهمه + سئو   , بیلمهمه + بیل  :لردهسسلیاینجه
  . اوٍزمهمه + اوٍز   , دؤزمهمه + دؤز       

  
  
  

  

  :ایکینجی بؤلوم

  )دانیشیق بؤلوملری(لری  حیصّهطقنوٍ
ؤزلرین بیـر   ــــ سده  غو کیمی بیزیم دیلیمیزده      اوْلدو دیللرینده نیادوٍ

حرکتینـی و باشـقا     , سی کیفیتینی بیر دسته , ینینین آدالر راسی اشیاء سیٌ
  .حالتلرینی بیلدیریر

نـالرا  اوْ, لره بؤلونـورلر کـی     حیصّه چئشیتلی  رومدا سؤزلر   بئله بیر دوُ  
  نوٍطـق  اسـاس ) نـوع ( چئـشیت    ٧دیلیمیزده  . دئییلیر» لری حیصّه طقنوٍ«

  :لرلره بؤلونورسمتیلری آشاغیداکی ق حیصّه نوٍطقلری واردیر؛ بوحیصّه



 43 حسن راشدی

  .بیلیک, آنا, اؤلکه, آیدین): سما ( آد-١
  .بؤیوک, گؤزل, قارا, یاشیل:  صیفت-٢
  .دؤردیوٍز ایگیرمی اوٍچمین, بئشناوْ, یئددی:  سای-٣
  .دایان, یاز, قال,  گئت: فعل-۴
  .نالراوْ, بیز, سن, من: )کضیلیوَعَ ( ضمیر-۵
  .هارا, یاواش, گئج, تئز): قید ( ظرف-۶
  !اوْخ , ! آخ , !  وای ,!  آی : ندا-٧

  )اسم(آد 
ــوان, اینــسان ــااشــیاء  و, حئی ــسیز  دوٍنی دا باشــقا جــانلی و جان

هـارا  ,  نه ؟    , و کیم؟    دئییلیریا اسم   » آد«موجوداتی تانیتدیران سؤزه    
 نـه ؟  ,  موٍهنـدیس کـیم؟  : مـثالٌّ , الرینا جـاواب وئریـر   سوْرغو ,؟  

  . آستارا هارا ؟ ,کرپیچ
  .الر اوْلورلتمه و موٍرکّبدوٍزَ, یمی سادهسؤزلر ک, دا آدالر

لیکده ایشلندیگی حالدان عالوه جوٍمله داخیلینـده ده ایـشه         آدالر تک 
  :مثالٌّ. آپاریلیرالر

یشدیریجی سؤز دَی » یمدن«و  » یمی«, » یمده«, »یمه«دیل سؤزونه   
و دیلیمـدن سـؤزو      دیلیمـی , دیلیمـده , دیلیمـه تیرمـاقال   لرین آر شکیلچی

  .رمئیدانا گلی
یـشمیر  سـؤزونون معناسـی دَی    » دیـل «سؤز یعنـی    سؤزلرده اصلی   بو  

لـر  یـشدیریجی شـکیلچی   نـا سـؤز دَی    نین طلبی اساسـیندا اوْ    ملهالکین جوٍ 
  .آرتیریلیر
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آدالریـن  «سـینه   مله ایچینده بئلـه شـکیللره دوٍشـمه       الرین جوٍ » آد«
  :سینده آدین آلتی حالی وارجه توٍرکآذربایجان. دئییلیر» ینماسحالال

  

دیر و هئچ بیر شـکیلچی      آدین بیرینجی حالی  , بو حال : آدلیق حال  -١
الرینا جـاواب    سوْرغو »نه«و  » کیم«رک  دن جوٍمله ایچینده ایشلنه   گؤتورمه

  :مثالٌّ , وئریر
  . گلیر» یاشار « کیم گلیر ؟       
  . آلدیم»چؤرک «نه آلدین؟        

  .دیرآدالری آدین بیرینجی حالی» چؤرک«و » یاشار«
  

لیـک حـالینی    هیـ  بـو حـال صـاحیبلیک و یی        :لیک حـال  یهیی -٢
سـونا جـاواب     سوْرغو »یین؟نه«و  » هارانین؟«, » کیمین؟«بیلدیریر و   

  .وئریر
, »یـن «سـیزله بیترسـه دؤرد چئـشیتلی        آدین سوْن حرفی سس   

  :سی آدین سوْنونا آرتیریلیرشکیلچی» وٍن«و » نوُ«, »یٌن«
  , ستارخانیننیٌ+ ستارخان    , ائلینین + ائل 
  . اوٍزومونوٍن+ اوٍزوم     ,ردون یوُون +ردیوُ

 خاریداکی قایدا رعایت یوُ,ایله بیترسهالکین آدین سوْن حرفی سسلی
نین آراسینا چییلحرفی دؤرد چئشیتلی شک» ن«راق بیتیشدیریجی اوْال
  :گلر

  , دوٍگونونوٍن+ ن+دوٍگو    , آنانینین+ن + آنا 
  .زونون قوُون+ ن+ زوقوُ  ,نین دریین +ن+دری

  



 45 حسن راشدی

, کتین جهت و یؤنونو بیلدیریر    بو حال ایش و حر    : یؤنلوک حال  -٣
-نو سـس   سـوْ  . جاواب وئریـر   سونا سوْرغو »یه؟نه«و  » هارایا؟«, »کیمه؟«

رسـا یؤنلـوک حـالین       اوْال سی قالین سیزله بیتن آدالرین سوْن سسلی    
  :مثالٌّ. جاق اوْال»آ«سی شکیلچی
  . همداناآ + همدان,   زنجاناآ+ زنجان  ,غانا موُآ+ غانموُ

 سـی لچیشکی یؤنلوک حالین    ,رسا اوْال سی اینجه ن سسلی الکین سوْ 
  :جاق مثالٌّ اوْال»ه«

  . مَرَندهه+ مرند  ,    تبریزهه+ تبریز  , اردبیلهه+ اردبیل
خاریـداکی قایـدا    یوُ, نو سسلی حرفلـه بیـتن آدالردا      یؤنلوک حالدا سوْ  

جـک  دن اؤنجـه گلـه    حرفی شـکیلچی  » ی«یتیشدیریجی  راق ب  اوْال رعایت
  :مثالٌّ

  .رمویا اوُآ + ی + رمواوُ  , آستارایاآ+ ی + آستارا
  
  

نونا گلن   آدالرین سوْ  ن اوْال فعلین تأثیری : تأثیرلیک حال  -۴
سـی دئییلیـر؛ بـو حالـدا        شکیلچی» تأثیرلیک حال «یه  یلچیشک

سـونا   سوْرغو »رانی؟ها« و  » یی ؟ نه« , »کیمی؟«, نن آدالر ایشله
  :مثالٌّ. جاواب وئریر

 »کیمی آلقیشالدیم؟ «سینده  جوٍمله» لقیشالدیمستومو آ دوْ«
سـینده  جوٍملـه » چـایی ایچـدیم   «سونا جاواب وئریلیـر؛ و      سوْرغو
-جوٍملـه » بابک قاالسینی گـؤردوم    «و  »  یی ایچدیم؟ نه  «,ایسه

  .سونا جاواب وئریلیر سوْرغو» هارانی گؤردوم؟ «سینده 
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 دؤرد  ,سیز حرفله بیترسه  نن آد سس  أثیرلیک حالیندا ایشله  ت
لــری آدیــن شــکیلچی»  وٍ «و »  وُ «, » یٌ «, » ی «چئــشیتلی 

  :شوالرنونا قوْسوْ
  . حسنی آختاردیمی+ حسن 

  . داغی چیٌخدیمیٌ + داغ
  . توْپو ووُردوموُ + توپ

  . اوٍزومو دردیموٍ + اوٍزوم 
 ,راق اوْالخاریداکی قایدا رعایت یوُ آد سسلی حرفله بیترسه   الکین  

. حرفی گلـر  »  ن «سیز  ایله آد آراسیندا بیتیشدیریجی سس    شکیلچی
  :مثالٌّ
  . آرابانی آلدیمیٌ + ن + آرابا 

  .نی گؤردوم کیشیی + ن + کیشی 
  .کؤرپونو کئچدیمو + ن+ کؤرپو
  . سوٍرونو آختاردیموٍ + ن + سوٍرو 

  

 »نه ده ؟«و » هارادا؟«, »ده؟کیم«بو حال : یئرلیک حال -۵
  .الرینا جاواب وئریرسوْرغو

 یئـری   وئردیگـی ایش و یا حرکتین بـاش       ,  آد ن اوْال بو حالدا 
  .بیلدیریر

 سـی قـالین   ن سـسلی  نن آدالرین سوْ  یئرلیک حالیندا ایشله  
رسـا   اوْال و اینجـه سـسلی    , سـی شکیلچی» دا«نالرینا  رسا سوْ اوْال

  :سی گَلَرشکیلچی» ده«
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  . ساواالندادا + ساواالن  ,دا ساچلیدا + ساچلی  :قالین
   اوٍزگونچودهده + اوٍزگونچو    , سهنددهده + سهند:  اینجه

  

و » دن؟نــه«, » کیمــدن؟«بــو حــال : خیــشلیق حــالچیٌ -۶
سـینه  الرینا جاواب وئریر و آدین سوْن سسلی       سوْرغو »هارادان؟«

  :نیردا ایشلهسی بو حالشکیلچی» دن«و » دان«ق دایانارا
  .آستارادان, همداندان,  تبریزدنهارادان؟ 
  .سانازدان, دنبابک,  ائلیاردانکیمدن؟ 

  .دندیل, دنچؤرک,  آلماداندن؟ نه

  

  صیفت
ـ     , عالمت, کیفیت, نین رنگ اشیاء -صهشکیل و باشـقا موٍشخّ

  :دان قاباق گَلَرلره صیفت دئییلیر و آدلرینی بیلدیرن سؤز
  ,حسنزون اوُحسن + زوناوُ  ,ندوْ یاشیلدوْن + یاشیل

  1. قاراباغباغ + قارا      ,داغ جا اوُداغ+ جااوُ
  .الر اوْلورکّبموٍرَو , لتمهدوٍزَ, سادهآدالر کیمی , ده لرصیفت

  : مثالٌّ, لیرلر سؤزلردن دوٍزَن اوْاللر بیر کؤکدنساده صیفت
  .جاقوْ, بؤیوک, قارا

  : مثالٌّ,  یارانارالردنشکیلچیلر بیر کؤک و بیر لتمه صیفتدوٍزَ
                                                 

 بؤيوک ينده رنگ معناسيندان عالوه ديل تٍورک»قارا«, بؤيوک باغ معناسيندادير» قاراباغ« - 1
  .يرنمعناسيندا دا ايشله
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  .ائنلی, زلودوُ, دادلی
-سـؤزون بیرلـشمه    چـوْخ    دنلر ایکی و یـا ایکـی      موٍرکّب صیفت 

  .گؤزقاراقاش, یلوبوْجااوُ,  چیچکلیگوٍللو: مثالٌّ, لیرلرسیندن دوٍزَ

  سای
  نوٍطـق  راسـینی بیلـدیرن   سـایینی و یـا سیٌ     ,  مقدارینی نیناشیاء

  :لیمیزده دؤرد چئشیت سای واردیردی. دئییلیر» سای «سینه حیصّه
 - ۴, سر سایالری کَ-٣, را سایالری سیٌ-٢  , میقدار سایالری-١
  .یّن سایالرغیر موٍعَ
  

نین میقـدارینی بیلـدیریر و   بو سایالر اشیاء  : میقدار سایالری  -١
باشقا سایالرین اساسینی تشکیل ائدیر؛ میقـدار سـایالری اؤزو ایکـی            

  :دیرچئشیت
  .موٍرکّب سایالر: ب  , الرساده سای: الیف

, اوْن, دوْققوز, دؤرد, ایکی: مثالٌّ. لیرلرساده سایالر بیر سؤزدن دوٍزَ   
  .میلیون, مین, یوٍز, اللی, اوْتوز

 الـن سـایالر   سـؤزدن دوٍزَ   چـوْخ    موٍرکّب سایالر ایکـی و یـا داهـا        
مــین اوٍچ یــوٍز , ســکگیزخ قیٌــر,دوْققــوزاوْن, بــئشاوْن: مــثالٌّ. ییلیــردئ
  .دؤردگیرمیای

  
  

راسـینی بیلـدیریر و     نـین سیٌ  بو سایالر اشیاء   :را سایالری سیٌ -٢
میقــدار ســایالرینا دؤرد . ســونا جــاواب وئریــر سوْرغو»نجــی؟نئچــه«
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لـری  شـکیلچی » وٍنجـو  «و  » وُنجـو  «, »یٌنجی «, »ینجی«چئشیتلی  
  :مثالٌّ, لیررا سایالری دوٍزَآرتیرماقال سیٌ

   جی-۵     . بئشینجیبئش
   جی-۶      . آلتینجیلتیآ

    جو- ١٠      . اوْنونجواوْن
   جوٍ-۴     . دؤردوٍنجودؤرد

  
ن حرفـی   نـین سـوْ   سـایالری » یئـددی  «, »آلتـی  «, »ایکی «
 «شـوالندا   لری قوْ را سایالری شکیلچی  نالرا سیٌ  اوْ ,ایله بیتدیکده سسلی

  :حرفی بیر دفعه یازیلیر» ی
  . یئددینجی»ددییئ«,  آلتینجی» آلتی«, ایکینجی» ایکی «

  

کسر سایالری میقدار سـایالریندان یـارانیر و        : کسر سایالری -٣
 بـو سـایالر   . الرینا جـاواب وئریـر     سوْرغو »؟ حیصّه نئچه «و  » قَدَر؟نه«
  . و بیر عددین موٍعیّن میقدارینی بیلدیریرتؤبوٍ

 تعارفی کسری ایسترسه موٍ , )٣/۵(بو سایالر ایستر اعشار کسری      
  :لونورالرظ اوْوٍ آشاغیداکی شکیلده تلفّلسوناوْ )۵ ۶/٨(

سؤزو » تام « سوْنرا ,و عدد دئییلیر  تؤین و بوٍ  سؤزده بؤلونمه ایلک  «
 واحیدین بؤلوندویو عدد اوّل دئییلیر و او عـدددن        ,  سوْنرا نداناوْ, گلیر

ــوْنرا ــا »  دن-دان  «س ــکیلچی»  ده-دا«و ی ــت  ش ــر و نهای ــری گلی ل
  :مثالٌّ. کیچیک عدد دئییلیر

  ).دان بئشناوْ(دا بئش ن اوٍچ تام اوْ ۵/٣
  ).سکگیزدن آلتی( بئش تام سکگیزده آلتی  ) ۵ ۶/٨(
  



ساده قیٌرامئریدیلیمیزین   50 

دیلیمیـزده مـوٍعیّن و دقیـق اوْلمایـان          :غیرموٍعیّن سـایالر   -۴
, بو سـایالر آز   , دئییلیر» غیرموٍعیّن سایالر «میقداری بیلدیرن سایالرا    

غیـر مـوٍعیّن    «. الروْلـور  ا بیر میقدار و بو کیمی سؤزلرله ایفـاده       , چوْخ
  .سونا جاواب وئریر سوْرغو»نه قدر؟» «سایالر
  .بیر میقدار آلدیم, آز یئدیم, دانیشدیم چوْخ :مثالٌّ
  . . . را آدامالر وار کیبیر سیٌ  ,ز مینلرله اینسان گؤردومیوٍ

  )ضمیر(ضلیک وَعَ
دیلیمیزده و جوٍمله ترکیبینده بعضی واختالر آد یئرینـه و داهـا            

بیـز و اونـالر     , سـیز , مـن , سن, سو آد تیکرار اوْلماسین دئیه او     غرودوْ
یک یـا ضـمیر      عَوَضـل  بئلـه سـؤزلره   , فاده ائـدیریک  یسؤزلریندن ایست 

  :دئییرلر؛ مثالٌّ
  ».اوْ میصری هاواسی چالدی    کوراوغلو سازی باغریبا باسدی«

یک  عَوَضـل  نین یئرینه ایشلنمیـشدیر و     آدی کوراوْغلو, سؤزو» اوْ«
  :یک وار عَوَضل چئشیت۵دیلیمیزده . دالنیرآ) ضمیر(

  

  :لرییک عَوَضل شخص-١
تـک  , ایکینجـی و اوٍچونجـو شخـصی      , لر بیرینجـی  یک عَوَضل  بو

  :حالدا گؤستریرلر) جمع(پلوم و توْ) مفرد(
  پلومتوْ      تک
  بیز      من
  سیز      سن
  نالراوْ      او
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  :لرییک عَوَضل ایشاره-٢  
-ایشله چوْخ نیرلر و دیلیمیزده انیشلهلر ایشاره حالیندا ایک عَوَضلبو

 »همان «و » همین «, »ائله«, »بئله«, »او«, »بو«ی لریک عَوَضلنن ایشاره
  .دیرلرییکعَوَضل

  

  :لرییک سوْرغو عَوَضل-٣
ایله و عمومی حالدا  سوْرغو طرزینیءموعیّن بیر شخصی و یا اشیا

  :نالردیرلری بوُیک سوْرغو عَوَضلکیلر؛ دیلیمیزدهبیلدیریر
  . . . .نئچه؟ و , هانی؟ , نئجه؟ , هاچان؟ , هارا؟ , نه؟ , کیم ؟ 

  

  :لرییک عَوَضل غیر موعیّن-۴
دیلیمیزده . نی بیلدیریرلرنامعلوم شخصی و یا اشیاء, بو عَوَضلیکلر

  :نالردیرالربوُ لریک عَوَضلغیر موعیّن چوْخ نن اَنایشله
   . . .هئچ کیم , هر کیم, کیمسه, کیمی

  

  :لرییک عَوَضل تعیین-۵
 تعیـین , لرنالری تعیین ائدر  آدالردان قاباق گَلَر و اوْ    بو عَوَضلیکلر   

  :ننلری بونالردیرایشله چوْخ نین انلرییکعَوَضل
  . . . عینی و ,  بوٍتون,هر, اؤز

  فعل
» فعـل «بیلدیرن سؤزه   ) حال و وضعیتی  (رومو  ایش و دوُ  , حرکت

 رولــوش باخیمینــدان اوٍچ چئــشیتقوُ, لــردیلیمیــزده فعــل. دئییلیــر
  :الراوْلور
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  . موٍرکّب فعللر-٣    لتمه فعللر دوٍزَ-٢     ساده فعللر-١
لـن فعللـره سـاده فعـل        بیر ساده کؤک سـؤزدن دوٍزَ     : ساده فعل 

  :دئییلیر
  . . . ایچ و, یوُ, آل, وئر, گئت, گَل

  

مه لتدن یارانان فعللره دوٍزَ   بیر سؤز و بیر شکیلچی     :لتمه فعل دوٍزَ
  :فعل دئییلیر

  . . . یاشا و , ار قیٌز,ائولن, شبیرل, شالبوْ, گؤزله
لرینـدن یارانـان   سؤز بیرلـشمه  چوْخ  ایکی و یا داها    :موٍرکّب فعل 

  :فعللره موٍرکّب فعل دئییلیر
  . . . چالیش ویریش و , آتیب توت, اؤلچوب بیچ, قایناییب قاریش

لرینـدن یارانـان    هو فعل بیرلـشم   ) اسم(دیلیمیزده عوٍمومیتله آد    
  :موٍرکّب فعللر داها چوْخدور

  . . .اَل چک و , شباش قوْ, دیل تؤک, الق آسقوُ, یگؤز قوْ

  فعللرده زامان
  .هر بیر ایش و حرکت زامان داخیلینده اوٍز وئریر

  .دیرجکایندی و یا گله, کئچمیش, زامان

  : کئچمیش زامان-١
ئچمـیش  ک «باش وئردیگـی زامانـا    ,  کئچمیشده ایش و حرکتین  

  .دئییلیر» زامان
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 اؤزللیکله کئچمیش زامان جهتیندن   , دیلیمیز زامان باخیمیندان  
دیلیمیزده کئچمیش زامانین   . دیرنین اَن زنگین دیللریندن بیری    دوٍنیا
  :ننی بونالردیرایشله چوْخ ان

    )ماضی مطلق(شهودی کئچمیش : الیف
  )ماضی نقلی(نقلی کئچمیش : ب
  )ضی استمراریما(داواملی کئچمیش : پ
  ).ماضی بعید(زاق کئچمیش اوُ: ت

  
  
  
  

رتـاردیغینی  کئچمیشده  ایشین بـاش وئریـب قوُ        :شهودی کئچمیش 
بـو زامانـدا    .  دئییلیـر  )طلـق  م ماضـی ( »شهودی کئچمیش «بیلدیرن زامانا   

شــاهیده  طرفینــدن موٍنــینیــهاوْنــو ســؤیله ,گــؤرونن ایــش و یــا حرکــت
رولوشو و آردیجیللیـق قانونونـا      س قوُ بو زامانین شکیلچیلری س   . لموشدوراوْ

  .دن عیبارتدیر» دوُ, دوٍ, دیٌ, دی« دؤرد چئشیتلی دایاناراق
  » تصریفیینشهودی کئچمیش«
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 لرلفع
  لردوداقالنان فعل  لردوداقالنمایان فعل

 

  گؤر  گَل شخصلر
  من
  سن
  او
  

  بیز
  سیز
  اونالر

   گلدیمم + دی+ گَل
   گلدینن+ دی+ گل

  گلدی دی + گل 
  

   گلدیکک + دی+ گل
  گلدینیزنیز+ دی+ گل
   گلدیلرلر + دی+ گل

   کؤردومم+ دوٍ+ گؤر
  گؤردونن+ دوٍ+ گؤر
   گؤردودوٍ + گؤر

  

  گؤردوکک+دوٍ+گؤر
   گؤردونوزنوز+دوٍ+گؤر
  گؤردولرلر+ دوٍ + گؤر

  
  

اینجه 
  سسلی
  فعل لر

    یوْل  سات  
  من 
  سن
  او
  

  بیز
  سیز

  اوْنالر 

  ساتدیمم+ دیٌ + سات
 ساتدینن +دیٌ+ سات
   ساتدیدیٌ + سات

  

  ساتدیقق+ دیٌ + سات
 ساتدینیزنیز +دیٌ +سات
  ساتدیالرالر+دیٌ + سات

  یولدوُمم+دوُ+یوْل
  یولدوُنن+دوُ+یوْل
  یولدوُدوُ+یوْل

  

  یولدوُقق+دوُ+یوْل
  یولدوُنوزنوز+دوُ+یوْل
  یولدوُالرالر+دوُ+یوْل

  
  
  

قالین 
  سسلی
  لرفعل
  

  
کئچمیـشده انجـام وئـریلن بیـر ایـشین نقـل          :قلی کئچمـیش  ن

عالمتلـری  نقلی کئچمیشین    .دئییلیر» نقلی کئچمیش «سینه  ائدیلمه
  .دیرلریشکیلچی» شموُ,شموٍ,میٌش,میش«دیلیمیزده دؤردچئشیتلی

  

  »نقلی کئچمیشین تصریفی«
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  »لرفعل«
  لردوداقالنان فعل  لردوداقالنمایان فعل

 

  ر ائتصب= دؤز  سَر  شخصلر
  من
  سن
  او
  

  بیز
  سیز
  اونالر

  سَرمیشماَم+میش+ سَر
  سَرمیشسنسن+میش+سَر
  )دید(سَرمیشمیش+ سَر

  

  سَرمیشیکیک+میش+سَر
 سَرمیشنیزسینیز+میش+سَر
  سَرمیشلرلر+میش+ سَر

  دؤزموٍشماَم+موٍش+دؤز
  دؤزموٍشسنسن+موٍش+دؤز
  )دور(دؤزموٍش موٍش+دؤز

  

  دؤزموٍشوککوٍ+موٍش+دؤز
  دؤزموٍشسونوزنوزسوٍ+وٍشم+دؤز
  دؤزموٍشلرلر+موٍش+دؤز

  
  

اینجه 
  سسلی
  فعل لر

    راوْتو  سال  
  من 
  سن
  او
  

  بیز
  سیز

  اوْنالر 

  سالمیشامآم+شمیٌ+سال
 سالمیشسانسان+شمیٌ+سال
  )دیر(سالمیش شمیٌ+سال

  

  سالمیشیقیق+شمیٌ+سال
  سالمیشسنیزسینیز+شمیٌ+سال
  سالمیشالرالر+شمیٌ+سال

  رموشاماوْتوُآم+شموُ+اوْتور
  رموشساناوْتوُسان+شموُ+اوْتور
  )دور(رموش اوْتوُشموُ+اوْتور

  

  اوْتورموشوقوق+شموُ+اوْتور
  رموشسونوزاوْتوُسونوز+شموُ+اوْتور
  رموشالراوْتوُالر+شموُ+اوْتور

  
  
  

قالین 
  سسلی
  لرفعل
  

  

کئچمیشده بیر ایشین انجام تاپماسی و بیـر         :داواملی کئچمیش 
, بـو زامـانین   . دئییلیـر » داواملی کئچمیش «لماسینا  اواملی اوْ موٍدّت د 

نـون  لـری اوْ  شـکیلچی » ردوٍوُ, وٍردو, یٌـردی , یـردی «دؤرد چئشیتلی   
  .دیرعالمتلری

   تصریفیینداواملی کئچمیش



ساده قیٌرامئریدیلیمیزین   56 

  لردوداقالنان فعل  لردوداقالنمایان فعل
 

  اوٍز  ایچ شخصلر
  من
  سن
  او
  
  بیز
  سیز
  اونالر

  ایچیردیمم+یردی+ایچ
 ایچیردینن+یردی+ایچ
  ایچیردییردی+ایچ

  
 ایچیردیکک+یردی+ایچ
  ایچیردینیزنیز+یردی+ایچ
  ایچیردیلرلر+یردی+ایچ

   اوٍزوردومم+ وٍردو+ اوٍز
  اوٍزوردونن+ وٍردو+اوٍز
   اوٍزوردووٍردو+ اوٍز
  
  اوٍزوردوکک+وٍردو+اوٍز
 اوٍزوردونوزنوز+وٍردو+اوٍز
  اوٍزوردولرک+وٍردو+اوٍز

  
  
ینجه ا

  سسلی
  فعل لر

    پوْز  قال  
  من 
  سن
  او
  
  بیز
  سیز

  اوْنالر 

  ردیمقالیٌم+یٌردی+ قال
 ردینقالیٌن+یٌردی+قال
  ردی قالیٌیٌردی+ قال

  
 ردیققالیٌق+ یٌردی+قال
 ردینیزقالیٌزنیٌ+یٌردی+قال
 ردیالرقالیٌالر+یٌردی+قال

  ردومپوْزوُم+وُردو+پوْز
 ردونپوْزوُن+وُردو+پوْز
  ردو پوْزوُردووُ+ پوْز
  

 ردوقپوْزوُق+وُردو+پوْز
 ردونوزپوْزوُنوز+وُردو+پوْز
  ردوالرپوْزوُالر+وُردو+پوْز

  
  
  

قالین 
  سسلی
  لرفعل
  

  
زاق کئچمـیش زامانـدا     ایش و یا حـرکتین اوُ      :زاق کئچمیش اوُ 

زاق کئچمـیش فعلـین   اوُ .دئییلیـر » زاق کئچمیشاوُ«انجام تاپماسینا  
ــشیتلی  ــی دؤرد چئ ــشدی«عالمت ــشدی,می ــدو موٍ میٌ ــدوٍموُ, ش » ش

  .دیرلریشکیلچی
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    تصریفییناوزاق کئچمیش
  لردوداقالنان فعل  لردوداقالنمایان فعل

 

  سوٍز  بیل شخصلر
  من
  سن
  او
  

  بیز
  سیز
  اونالر

   بیلمیشدیمم+ میشدی+ بیل
  بیلمیشدینن+ میشدی+ بیل
   بیلمیشدیمیشدی+ بیل

  

 بیلمیشدیک ک+میشدی+ بیل
 بیلمیشدینیزنیز+یمیشد+بیل
  بیلمیشدیلرلر+ میشدی+ بیل

 سوٍزموشدومم+موٍشدو+سوٍز
 سوٍزموشدونن+موٍشدو+سوٍز
  سوٍزموشدو موٍشدو+سوٍز

  

 کسوٍزموشدوک+موٍشدو+سوٍز
 سوٍزموشدونوزنوز+موٍشدو+سوٍز
  سوٍزموشدولر+موٍشدو+سوٍز

  
  

اینجه 
  سسلی
  فعل لر

    دوُر  آپار  

  من 
  سن
  او
  

  بیز
  سیز
  ر اوْنال

  شدیمآپارمیٌم+شدیمیٌ+ آپار
  شدینآپارمیٌن+شدیمیٌ+ آپار
  شدیآپارمیٌشدیمیٌ+ آپار

  

  شدیقآپارمیٌق+شدیمیٌ+ آپار
 شدینیزآپارمیٌنیز+شدیمیٌ+آپار
 شدیالرآپارمیٌالر+شدیمیٌ+آپار

  شدومدوُرموُم+شدوموُ+دوُر
  شدوندوُرموُن+شدوموُ+دوُر
  شدودوُرموُشدوموُ+دوُر

  

  شدوقدوُرموُق+شدوموُ+دوُر
  شدونوزدوُرموُنوز+شدوموُ+دوُر
  شدوالردوُرموُالر+شدوموُ+دوُر

  
  
  

قالین 
  سسلی
  لرفعل

  

  

  : ایندیکی زامان-٢
نا اوْ, دانیشیالن زامان باش وئردیگینی گؤستریرکی     ایش و حرکتین  , بو فعل 

ـ , ری «متلری دؤرد چئشیتلی    الایندیکی زامانین ع   .دئییلیر» ایندیکی زامان  « , ریٌ
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ایلـــه بیترســـه الکـــین فعلـــین کؤکـــو ســـسلی. دیـــرلـــریشـــکیلچی»روُ, وٍر
  .دن قاباق سؤزه یاپیشیرحرفی شکیلچی» ی«یجیبیتیشدیر

  لرفعل ایندیکی زامانین تصریفی
  لردوداقالنان فعل  لردوداقالنمایان فعل

 

  تؤک  سَپ شخصلر
  من
  سن
  او
  

  بیز
  سیز
  اونالر

   سَپیرَماَم+ یر + سَپ 
  سَپیرسنسن+یر +سَپ 
   سَپیریر + سَپ 

  

 سَپیریکیک+ یر+ سَپ 
  سَپیرسینیزسینیز+یر+سَپ

   سَپیرلرلَر+ یر + سَپ 

  رَمتؤکوٍاَم+روٍ+تؤک
 رسنتؤکوٍسن+روٍ+تؤک
  ر تؤکوٍروٍ+تؤک

  

  روکتؤکوٍوک+روٍ+تؤک
  رسونوزتؤکوٍسونوز+روٍ+کتؤ

  رلر تؤکوٍلر+روٍ+تؤک

  
  

اینجه 
  سسلی
  فعل لر

    اوُچ  قاچ  

  من 
  سن
  او
  

  بیز
  سیز

  اوْنالر 

   قاچیٌرامآم + یٌر+ قاچ
  قاچیٌرسانسان + یر+ قاچ
   قاچیٌریر+ قاچ

  

   قاچیٌریقیق+ یٌر+ قاچ
 قاچیٌرسینیزسینیز+یٌر+قاچ
   قاچیٌرالرالر+ یٌر+ قاچ

   اوُچورامآم+روُ+اوُچ
   اوُچورسانسان+روُ+اوُچ
   اوُچورروُ+اوُچ

  

   اوُچوروقوق+روُ+اوُچ
  اوُچورسونوزسونوز+روُ+ وُچا

   اوُچورالرالر+روُ+اوُچ

  
  
  

قالین 
  سسلی
  لرفعل

  

  :جک زامان گله-٣
جک گله. دئییلیر» جک زامان گله«گی زامانا   جهجکده باش وئر  ایش و حرکتین گله   
  :دیرزامانین اؤزو ایکی چئشیت
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قطعی                    .جک زامانقطعی گله غیر: ب    .جک زامانقطعی گله: الیف
-یه وئرمهجکهجکده قطعی شکیلده باش وئربو زامان ایش و حرکتین گله: جک زامانگله
  .دیر» اَجک«و » آجاق«لری نون شکیلچیینی بیلدیریر و اوْجگ

  جک زامانین تصریفیقطعی گله
  لرفعل 

  لردوداقالنان فعل  لردوداقالنمایان فعل
 

  سئو  بیچ  شخصلر
  من
  سن
  او

  

  بیز
  سیز

  ونالرا

 *گمجَبیچهاَم+ کاَجَ+بیچ
  سنجَکبیچهسن+کاَجَ+بیچ
  کجَبیچهکاَجَ+بیچ

  

  گیکجَبیچهیک+کاَجَ+بیچ
 سینیزکجَبیچهسینیز+کاَجَ+بیچ
  لرکجَبیچهلر+کاَجَ+بیچ

 مگجَسئوهاَم+کاَجَ+سئو
 کسنجَسئوهسن+ کاَجَ+ سئو
  کجَسئوهکاَجَ+سئو

  

  گیکجَسئوهیک+کاَجَ+ سئو
  سینیزکجَ سئوهسینیز+ کجَاَ+ سئو
  لرجک سئوهلر+کاَجَ+ سئو

  
  

اینجه 
  سسلی

  لرفعل

    توت  آت  
  من 
  سن
  او

  
  

  بیز
  سیز

  اوْنالر 

 **آتاجاغامآم+آجاق+آت
  آتاجاقسانسان+آجاق+آت
  آتاجاقآجاق+آت

  
  

  آتاجاغیقیق+آجاق+آت
  آتاجاقسینیزسینیز+آجاق+آت
  آتاجاقالرالر+آجاق+آت

  تاجاغاموُتآم+آجاق+تتوُ
  تاجاقسانتوُسان+آجاق+تتوُ
  تاجاقتوُآجاق+تتوُ

  

  

  توتاجاغیقیق+آجاق+تتوُ
  توتاجاقسینیزسینیز+آجاق+تتوُ
  تاجاقالرتوُالر+آجاق+تتوُ

  
  
  

قالین 
  سسلی
  لرفعل

  
  

  . اوْلور»گ«حرفی ایکی سسلی آراسیندا گلنده » ک «-*
  . اوْلور»غ«حرفی ایکی سسلی آراسیندا گلنده » ق «-**
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جکـده و  ایش و حرکتین یاخین گلـه   :جک زامان قطعی گله  غیر
زامـان  » جـک غیـر قطعـی گلـه   «جگینه قطعی شکیلده باش وئره   غیر

  .دیر» ار, آر«لرده بو زامانین عالمتی فعل .دئییلیر
  جک زامانین تصریفیغیر قطعی گله

 لرفعل
  لردوداقالنان فعل  لردوداقالنمایان فعل

 

  گوٍل  گَز شخصلر
  من
  سن
  او

  

  بیز
  سیز
  اونالر

   گَزَرَماَم+اَر+گَز
   گَزَرَسنسن+اَر+گَز
   گَزَرَاَر+گَز

  

   گَزَرَیکیک+اَر+گَز
  گَزَرَسینیزسینیز+اَر+گَز
   گَزَرَلرلر+اَر+گَز

   گوٍلَرَمم+اَر+گوٍل
   گوٍلَرسنسن+اَر+گوٍل
   گوٍلَراَر+گوٍل

  

   گوٍلَریکیک+اَر+گوٍل
 سینیزگوٍلَرسینیز+اَر+گوٍل
   گوٍلَرلرلر+اَم+گوٍل

  
  

اینجه 
 سسلی

فعل 
  لر

    دوْن  قالخ  

  من 
  سن
  او

  

  بیز
  سیز

  اوْنالر 

   قالخارامآم + آر+ قالخ
  قالخارسانسان+آر+قالخ
   قالخارآر+ قالخ

  

   قالخاریقیق+ آر+ قالخ
 قالخارسینیزسینیز+آر+قالخ
   قالخارالرالر+ آر+ قالخ

  دوْنارامآم+آر+ دوْن
  دوْنارسانسان+آر+دوْن
  دوْنارآر+ دوْن

  

  یقدوْناریق+آر+ دوْن
  دوْنارسینیزسینیز+آر+دوْن
  دوْنارالرالر+آر+ دوْن

  
  
  

قالین 
 سسلی
  لرفعل
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  )قید(ظرف 

ــیٌ  ــر س ــزده بی ــی دیلیمی ــؤزلر وار ک ــرکتین  اوْ, را س ــش و ح ــالر ای ن
بئلــه . بیلــدیریر. . . تینــی و طرزینــی کیفیّ, لّتینــییع, یئرینــی, زامــانینی
  .دئییلیر» ظرف«سؤزلره 
  »بابک قهرمانجاسینا مقاومت گؤستردی«: مثالٌّ

دیــر و بــابکین نــه » ظــرف«ســؤزو » قهرمانجاســینا«بــو جوٍملــه ده 
, ین خیرینــدننــگئجــه«. لــه مقاومــت گؤســتردیگینی بیلــدیریرکیفیــت

ســؤزو » شــرّ«ســؤزو ایلــه در » خیــر«, »دیــر یاخــشیگوٍنــدوزون شــرّی
  .دیرسؤزلری» ظرف«

ــوٍرعت« ــار س ــدییاش ــه کئچ ــوٍ, »ل ــورادا س ــؤزو ب ــرف«رعت س » ظ
  .دیر

ــیٌ  ــر س ــرف«را بی ــؤزلری» ظ ــر ی , س ــتالر آدال بی ــضی واخ ــرده بع ئ
لیکــده الکــین اؤزو تــک, بیلرعنوانینــدا ایــشه آپــاریال» صــیفت«گلرســه 

  .حساب اولونور» ظرف«
  »اؤزونو گؤرمه, یاخشی ایگیدین آدینی ائشیت«: مثالٌّ

ولـی  , دیـر دلـه برابـر گلدیگینـه گـؤره صـیفت         سـؤزو ایگی  » یاخشی«
ســؤزو » یاخــشی«ســینده جوٍملــه» ســاناز درســلرینی یاخــشی یــازدی«

  .ظرف حساب اولونور
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  لریلرین چئشیتظرف
ــرف« ــر» ظ ــصّ  , ده ل ــق حی ــقا نوط ــشیتلی   هباش ــی چئ ــری کیم ل
  :اولورالر

  موٍرکّب ظرف, لتمه ظرفدوٍزَ, ساده ظرف
ــرف ــاده ظ ــن : س ــر کــؤک ســؤزدن دوٍزل ــه بی »  ظــرفســاده« ظرف

  :دئییلیر
  . . . یاخین و , زاقاوُ, چوْخ, گئج, تئز
-لدیجی شــکیلچیزَدوٍبیــر کــؤک ســؤز و بیــر ســؤز: لتمــه ظــرفزَدوٍ

  :دئییلیر» لتمه ظرفدوٍزَ«دن یارانان ظرفه 
. ســایمازیانا و , لیــکهمیــشه, ســینهایگیدجــه, یاواشــدان, دنبــرک

 . .  
ـ       : رکّب ظـرف  موٍ ن ظرفـه موٍرکّـب ظـرف       ایکـی کـؤک سـؤزدن دوٍزل
  :دئییلیر

  . . .  تئز و -گئج,  چوْخ-آز,  تئز-تئز,  یانا-یان,  یاواش-یاواش
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  ندا
 اینـسانالرین   »نـدا «.  دیـر » نـدا « بیـری ده     نـین لـری هطق حیـصّ  نوٍ
  .دیرسیهطق حیصّینی بیلدیرن نوٍحیسّ

ــسانالرین ــئوینج, این ــدَر, س ــوقوْ, کَ ــیسّ  , رخ ــقا ح ــرت و باش -نیف
  .سؤزلری دئییلیر» ندا«رن سؤزلره  بیلدییلرین

ده لــری ایلــه ایلیــشگیهطــق حیــصّســؤزلری اساســاٌّ باشــقا نوٍ» نــدا«
  .ستقیل شکیلده ایشه آپاریالرلماز و اؤزو موٍاوْ

  .عالمتی قویماق الزیمدیر» ! « نوندا نین سوْسؤزلری» ندا«
  :عیبارت دیررا و داها چوْخ ایشلَنَن نداالر بونالردان بیر سیٌ

, !  بــه – بــه, !  هئــی -هئــی, ! هئــی , ! اوخ , ! آه , ! وای , ! آخ 
  . . .  و !  های -های, ! آها 
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 ایمپراتــوری  تــوٍرکنجــی مــیالدی ایللــر آراســیندا گــؤک - ٧٣۵ -٧٣١ 
 نـین بیـر   ایلـه یـازیالن یـازی     سـی رخون الیفبا  ین قبیر داشیندا اوْ    - »تکینلکوٍ«

  .سیحیصّه
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  !ده بویام » من«, سان» اوْ«سن 
تبریز) کیریشچی(تقی زهتابی . پروفسور دوکتور م  

) یاشیندا٢٣( هجری گونش ایلی ١٣٢۵/ آذر/ ٢٢   
  وْخــی, یـ کآب, امــده آنـه اوّلـر منـدیــوُ دئییبـس

  خیوْ,  کیخواب, شاقلیقدا منه تدی اوُ اؤیرَخویوُ
  دی دئمهنان ه ـؤرک وئردی منـچ, کیهـک دفعــایل

  دی دئمهنمکدان, ه زدانه دوُـدن منــتــلینزَا
  ب اوـ دئییدوزـاوُل , هــدیر منـیبر دئمهــاَخت , امــآن

  بوُز دئییب او, ییب یخدی باالدئمه, سوُ دوْناندا
  دئییب اوال, ییبدست دئمه,ییب برف دئمه,قار دئییب

   دئییب اوگل, ییبمهمنه هئچواخت بیا سؤیله
  الروٍنو آخشام چاغیـاز گـ ی,رامــرالییــیاخشی خاطی

  ایلیق گوٍن یاییالر, باغچانین گوٍن باتانیندا کی
  !ی باالمـی ای نازلیـوم باشــ دارایی-,ردی دئیه-:گل

  باجیوین آستاجا زوٍلفون دارارام, سن گرهــگلم
  وـر تـر سـم بـه زنـانـا شـ بی-,یــزدی کهـــاوْ دئم

  ر توـر خواهـه سـانـ شمـزنـی بـــایــر نیـــگ
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  !یام سن اوْسان من ده بوُ, دا گؤیدن داش یاغسا, بلی
  واردی منیم باشقا آنام, انـا آنـن باشقـوار سنی

  مــم واردی منیـــن باشقا ائلی اوْالاؤزومه مخصوص
  ن باشقا دیلیم واردی منیم اوْالائلیمه مخصوص

  بیرلیک ائدک, بیر یاشایاق, ق اوْالسن قارداشایسته
  را بیر یوْلدا گئدکبوندان سوْ,  قوْال-وْلوئریبن ق

  انــاسـایـک آخمرَـرله گــلکـلوٍـه کــاؤزگ, اوّالٌّ 
  انـوْر باخمایاسـا خـخالقیم, اـوارلیغیم, اٌّ ـانیـث

  سنوار ائدهـــمیلّتیمی خ, سنیوْخسا گر زوْر دئیه
  !رسان گئدسن  اوْالمجبور, صفحه چؤنر, ن گَلرگوٍ
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Sən o san məndə bu yam! 
Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yox 
Yuxu öyrətdi uşaqlıqda mənə, xab ki yox 
 

Ilk dəf,ə ki çörək verdi mənə, nan demədi 
əzəlindən mənə duzdanə nəməkdan demədi 
 

anam əxtər deməyibdir mənə, ulduz deyib o 
su donanda, deməyib yəxdi bala buz deyib o 
 

qar deyib, bərf deməyib, dəst deməyib, əl deyib o 
mənə heç vaxt biya söyləməyib, gəl deyib o 
 

yaxşı xatırlayıram, yaz günü axşamçağılar 
baxçanın gün batanında kı, ılıq gün yayılar, 
 

gəl diərdi: darayım başıvı ey nazlı balam 
gəlməsən gər, bacıvın astaca zülfün dararam 
 

o deməzdi ki, biya şane zənəm bər səre to 
gər nəyayi bezənəm şane səre xahəre to 
 

bəli, daş yağsada göydən, sən osan mən də buyam  
var sənin başqa anan, vardı mənim başqa anam 
 

özümə məxsus olan başqa elim vardı mənim 
elimə məxsus olan başqa dilim vardı mənim 
 

istəsən qardaş olaq, bir yaşayaq, birlik edək 
veribən qol- qola, bundan sora bir yolda gcdək 
 

əvvələn, özgə küləklərlə gərək axmayasan 
saniyən, varlığıma, xalqıma xor baxmayasan 
 

yoxsa gər zor deyəsən, millətimi xar edəsən? 
Gün gələr, səfhə çönər, məcbur olarsan gcdəsən ! 
 

Pr. Dr m.t. zehtabi (kirişçi) 
                                                     Təbriz 22 azər 1325  ---- (23 yaşında) 
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  )لغت(سؤزلوک 
   شروع- مقدمه=باشالنیش

   تنها- فقط- یالقیز=یالنیز
   مواظب اوْلماق-اق ساخالم=قوْروماق
   مرکز- کانون=اوْجاق
   بیگانه- اؤزگه=یابانجی
   در طی- در طول=سیندهسوٍره

  شیبله ضعیف= کاسیبالییب
   ظریف=اینجه

   همزبان=دیلداش
  )چارچوب (- اصول= چرچیوه

ادا ( یئرینه یئتیرمک =مکاؤده
  )کردن

   متزلزل اوْلماق=سارسیلماق
   بخش-سمتی ق=حیصه
  یمان ا- باور=اینام
   وضعیت- موقعیت=رومدوُ

   تیم- دسته- گروه=قوُروپ
   زنده=جانلی

    درست- صدیق-رو دوْغ=دوٍزگون

   وسیع=گئنیش
   سرزمین- مملکت=اؤلکه

جمع ( دانشجوها =لراؤیرنجی
  )اؤیرنجی

 -ناسالروٍش توٍرک=توٍرکولوقالر
  لرتورکولوژیست

   برای - بخاطر=اوٍزوندن
  لر شاخه-لر بخش=قوْلالر

   توٍرک طایفاسی آدی=غوزاوْ
   پرسش- سئوال=سوْرغو

   جلو- پیش=اؤن
   کهنه- دیرین-دیم ق=اسکی
    ابتدا- اوّل=ایلک
   بس- کافی=یئتَر

   ناکافی=یئترسیز
 هماهنگ =یغونالشدیرماقاوُ

   یاخینالشدیرماق-ائتمک
   مشهور- تانینمیش=آدلیم
   والیت- منطقه=بؤلگه
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   هماهنگ- شبیه=یغوناوُ
  ه نمون=اؤرنک
   نقش=روْل

   در رابطه با-مرتبط =ایلگیلی
  فهوم م- معنا=آنالم

   بستنی=دوْندورما
  - یخچال=سوْیودوجو

  سوْیوقالدان وسیله
   ویژه- مخصوص=اؤزل

   متنوع- متفاوت=چئشیتلی
   بُن- ریشه=کؤک

  

   صف- ردیف=راسیٌ
  ) پسوند-پیشوند (- وند =شکیلچی

   پیشوند=شکیلچی اؤن
   پسوند=شکیلچی سوْن

   شریک=رتاقاوْ
   دسته- شاخه- بازو=قوْل

  ننچوْخ ایشله =ایشلَک
   ثروتمند- وارلی=زنگین

   استقبال ائتمک=قارشیالماق
 مهم, اهمیتلی= اؤنم

ارتباط, رابطه= ایلیشگی
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