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 به نام خدا
 پیش گفتار - 1

آوریم، قواعد دستور از آثار آنان مثال می بسیاری از نویسندگان معروف که امروزه ما در استقراء
اند. اما با تمرین و ممارست و دقت و غور در آثار دانستهاند و دستور نمیدستور نخوانده بوده

ریافته ، روح زبان را دکندمیت اکثریت مردم تجلی ادر محاور نویسندگان دیگر و طبیعت زبان که
ان و آموزدانش. این سخنان درست است؛ اما بدان معنی نیست که اندکاربردهبه درستیبهو آن را 

دانشجویان نیازی به فراگیری دستور ندارند؛ زیرا برای شناخت درست و علمی زبان و برای 
 در مقابل سازیواژهها و عمل کرد درست در های نابجای واژهجلوگیری از نابسامانی و گزینش

 هایآیند و نیز در مدارس و سازمانیا در جامعه پدید می شوندمیمفاهیم جدید که وارد جامعه 
آید مل میها به عها و کتابانتشاراتی برای توجیه و روشنگری تصحیحاتی که در نوشته و مقاله

بیگانه، آموختن دستور، اگر ضرورت نداشته باشد، سودمند  هایبانزو نیز برای سهولت یادگیری 
دستور یاد بگیریم و درست هم یاد  کندمیاست، و سودمندی آن در حدی است که ما را وادار 

ن به نکات دستوری زبا به شکل جامعبگیریم؛ به همین خاطر در این کتاب سعی شده است 
 ترکی استانبولی اشاره شود.

 
 برای یادگیری زبان ترکی استانبولی مؤلفهای توصیه 1.1

ه روزمره روش و برنامدر صحبت کنید باید  ترکی استانبولیزبان  یخوببه خواهیدمیاگر 
 ستیبایماز اقداماتی را که  یانمونهبرای مثال  بیاوریددهید وجوداتی بهخود را تغییرزندگی 

 ه است.ا آورده شددر اینجبه طور خالصه در برنامه روزمره خود بگنجانید 
العه زبان را مطترکی مقاالت و یا بهتر است کتاب  ،کافی است روزانه یک ساعت مجالت

 .جستجو کنید فرهنگ لغتکنید و معنای لغات را از 
با تکرار و  دیشوینماز یک منبع صوتی بهره ببرید و برخی کلماتی را که متوجه  دیتوانیم

 .تکرار تلفظ آن را درک کنید بارها
ا در اینترنت ر ترکی استانبولیکلمات  بنویسید و یا ترکی استانبولییک نامه  دیتوانیم

 ا خیر.ی اندشده کاررفتهبه درستیبهجستجو کنید تا مطمئن شوید آیا این کلمات 
تفکر  دینیبیمبا قدم زدن در خیابان به اشیاء و یا هر چیزی که در اطرافتان  دیتوانیمحتی 

 برگردانید. ترکی استانبولیه زبان کنید و آن را ب
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 انگیزه برای فراگیری زبان ترکی استانبولی
 ح زبان الزم است؟یصح یریفراگ یبرا یزیچه چ

 یزیاد یاجرا نکنید، چیز را هاآناگر  یزبان را بدانید، ول ینکات فراگیر یهمهشاید شما 
حبت ص ترکی استانبولی خوبیبه خواهیدمییاد نخواهید گرفت. واقعیت این است که اگر 

 دیتوانیمه ک یرا تغییر دهید. در اینجا چند نمونه از کارهای تانروزمره یزندگ یکنید، باید کم
 انجام دهید آورده شده است:

 یاختارهارا مطالعه کنید و س ترکی استانبولی به زبان یک ساعت یک کتاب یروز دیتوانیم
 جستجو کنید. فرهنگ لغترا در یک  کرده و کلمات جدید یجمالت را بررس یگرامر

گوش و...(  mp3 یس د کی اینوار کاست  کی مثال  ) یداریمنبع شن کیبه  دیتوانیم
را  شودیمتکرار کنید تا آنچه گفته  قدرآنرا  دیشوینمکه متوجه  ییهاقسمتکنید و آن 

 درک کنید. کامال  
 دیاستفاده کن فرهنگ لغت کیا  از و مرتب دیسیبنو یاستانبول یبه ترک لیمیا کی دیتوانیم
کاربرده هب یدرستتمام کلمات به دیتا مطمئن شو دیبه جستجو بپرداز نترنتیدر ا ایو 

 .اندشده
ا خودتان ب دینیبیمکه  یدر خیابان مشغول قدم زدن هستید درباره آن چیزهای کههنگامی

 صحبت کنید. ترکی استانبولیبه 
بله را انجام دهد؟  یعجیب و غیرعاد ظاهرا   یکارها نیا تواندیم یبه نظر شما چه کس 

 خواهیدمی. اگر بردیملذت  هاآنکه از انجام دادن  یکس درست حدس زدید تنها و تنها
جاست که به همین شکل عمل کنید. مشکل این یبیاموزید، بایست ترکی استانبولی خوبیبه

 هاآن صحبت کنند، اما بیشتر تانبولیاس ترکیخوب به  یخیل خواهندیم آموزهازبان یهمه
که  شودیم( وقت صرف کنند. کمبود انگیزه باعث یآن )در تنهای یفراگیر یبرا خواهندینم

زبان استفاده کند و یا اگر هم وقت  یفراگیر یحاضر نشود از وقت آزاد خود برا آموززبان
 پیوسته و منظم آن را ادامه دهد. طوربه تواندینم، گذاردیم
 

 باانگیزهان آموز زبانان معمولی و آموز زبانتفاوت بین 
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 یتانبولاس یتست ترک الزم( روز قبل از یک آزمون یا یزهیانگ)فاقد  یمعمول آموززبانیک 
 ی( در روزهاباانگیزهان آموززبانسـاعت هم مطالعـه کنـد، امـا )برخالف  12تـا ممکن است 

پردازد. ب ترکی استانبولییک کتاب  یمطالعهبه  نیم ساعت هم یبعد حاضر نخواهد بود روز
که مجبور  ینیست، بنابراین تنها زمان بخشلذتچندان  ترکی استانبولیاو آموزش  ازنظر

اگر  یمستمر و روزمره )حت یمطالعهکه تنها  این است. مسئله پردازدیمباشد به مطالعه 
سخت  یمطالعهصل از یک حا یجهینت. شودیمکوتاه باشد( باعث پیشرفت سریع شما 

 آنچه درصد 90 کهچوناست،  کنندهمأیوسکامل قبل از امتحان(  روز دو مثال  تداوم )ی و ب
یزها چ یوستهیپ. تنها مرور کردن شودیمپس از حدود یک ماه فراموش  شدهگرفتهیاد 

د را فراموش خواهی هاآنشما  این صورتو در غیر  شودیم هاآنسپردن  به خاطرباعث 
 کرد.
آن  یور یو بنابراین وقت بیشتر بردیمزبان لذت  یاز فراگیر باانگیزه آموززبانیک 

د و هم دار یاو امتیاز دیگر یباال برا یزهیانگ. دهدیممنظم انجام  طوربهو آن را  گذاردیم
غز ، زیرا مشودیم ترآسان یگرامر یسپردن کلمات و ساختارها به خاطرکه  این استآن 

 .سپاردیمبه خاطر  راحتیبهرا  اشموردعالقه یاطالعات مربوط به چیزها انسان
 

 افزایش انگیزه برای آموختن زبان
رکی تیک زبان دیگر )در اینجا  یفراگیر یشما برا یزهیانگجهت افزایش  هاییفندر اینجا 
 :شودیم( ارائه استانبولی

 
 خودتان را در آینده مجسم کنید

ور کنید که کنید. تص صحبتهم هازبانترکبا  دیتوانیم تانمادریان تصور کنید که مثل زب
 دیتوانیمصحبت کنند. فکر کنید که دیگر  ترکی استانبولیمثل شما  خواهندیمهمه 

نایان شما با آش یمکاتبه کنید. تصور کنید که وقت ترکیهاز سرتاسر  یبا افراد راحتیبه
. این ندکنیم، به شما مراجعه شوندیممواجه  ترکی استانبولیزبان  ینهیدرزم یمشکل

د. باید زبان در شما شکل بگیراین  یفراگیر یالزم برا یزهیانگتا  کنندیمتصورات کمک 
 ط شوید.را بیاموزید و به آن مسل ترکی استانبولیزبان  خوبیبه دیتوانیمبدانید که شما 
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 اکنون خوب است ولی...زبان شما هم
زرگ مسلط هستید و این خود یک موفقیت ب ترکی استانبولیبه زبان  یحد تاشما احتماال  

 است!
مؤثر  یهاروشفکر کنید. وقت آن رسیده است که از  یتربزرگ یهاتیموفقحاال باید به 
 نید.استفاده ک ترکی استانبولیاز دانش  یرسیدن به سطح قابل قبول یو کارآمد برا

 حتماال  اکامل نیست. شما  احتماال   یول، ب استشما خو یاستانبول یدرست است که ترک
تانبولی ترکی اسزبان به  ییهاکتابرا متوجه شوید،  اصلیزبان هایفیلم توانیدنمی هنوز

تباه نامه و یا بدون اش ، اخبار را متوجه بشویدصحبت کنید راحتیبه هازبانترکبخوانید، با 
 بنویسید.

اگر بهترین  یشما کامل شده است. حت استانبولیترکی شما هرگز نباید تصور کنید که 
 یهمیشه باید به دنبال یافتن نقاط ضعف خود باشید و رو ،دیکالستان هستآموز دانش

 مشکل داشته باشید: عدم هانهیزم، در حال حاضر ممکن است در این مثال  . کارکنید هاآن
حال  زمانبا مثال   یمشکالت گرامر ،لغت محدود یرهیداکلمات،  ی ازتلفظ صحیح بعض

 و... ، پیوندهایجمالت شرط ،کامل
 

 استفاده کنید تانیترکدانسته از  دیتوانیهرکجا که م
استفاده   تانترکی استانبولی یهادانستههرچقدر بیشتر از این یک نکته بسیار مهم است، 

 که آن را یاد بگیرید.  خواهیدمیکنید، بیشتر 
زبان در اکثر کشورهای ترک دیتوانیمداول است که شما مت قدرآن ترکی استانبولیزبان 
یافتن  یبرا و بینگ گوگل یاز موتور جستجو مثال  یا  ؛ وآن استفاده کنید وبیش ازکم

رید، بهره بگیاست  ترکی استانبولیها که زبان آن هایسایتدر  تانموردعالقهاطالعات 
 ...خوانید وب ترکی استانبولیه زبان ب ییهاکتابرا تماشا کنید،  اصلیزبان یهاکارتون

 دینیبیم ی، بلکه وقتدیاکردهادغام  باهمآموزش و تفریح را  تنهانهبا انجام این کارها شما 
 اصلیزبانکه برنامه  دهدیمیک یا چند کلمه به شما این امکان را  یکه فراگیر



 دستور زبان ترکی استانبولی

Türkçe dilbilgisi - Morteza Abdi 

 

5 
 

لغات  یراگیرخواستار فقطعا   (دیمکاتبه کن گرانیبا د دیبتوان) دیرا متوجه شو تانموردعالقه
 ی خواهید شد.بیشتر

 
 با دیگران راجع به زبان ترکی استانبولی صحبت کنید

 یچیزهای یدرباره معموال  بسیار کارآمد است. شما  حالدرعیناین یک روش ساده و 
 یربارهداگر شما درست است:  همآناما برعکس ؛ که برایتان جالب باشد دیکنیمصحبت 

 مند خواهید شد.کم به آن عالقهکننده صحبت کنید، کمخستهیک موضوع 
خسته  ااینکهبفرض کنید مثال   .دیکه از آن نفرت دار دیکنیمرا مطالعه  یتصور کنید که چیز

امتحان روز بعد خودتان را آماده کنید. شما دو گزینه پیش  یو کسل هستید، مجبورید برا
 هاآنبا  دیتوانیمو یا  دیکشیمیید که چقدر عذاب به دیگران بگو دیتوانیمرو دارید: یا 

نها اوضاع اول را انتخاب کنید ت ینهیگزصحبت کنید. اگر  دیاگرفتهکه یاد  یچیزهای یدرباره
 .دیکنیمخودتان را بدتر 

 کمکمد، صحبت کنی کنندهخستهآن موضوع  یدربارهدوم را انتخاب کنید و  ینهیگزاما اگر 
تبدیل خواهد شد که ارزش حرف زدن  یو به موضوع شودیمآن عوض  یهدربارنظر شما 

 یک موضوع جالب. ییعن –آن را داشته باشد  یدرباره
ی به ملهجدوستانتان را با گفتن چند  دیتوانیم: شما ترکی استانبولیو اما در مورد زبان 

 لغت 20 ه امروزک دییگوها ببه آن دیتوانیم مثال  غافلگیر کنید! یا ترکی استانبولی  زبان
رسید آیا بپ هاآنصحبت کنید. از  هاآنبا  تانیهاشرفتیپ. همیشه از دیاگرفتهجدید یاد 

 دیتوانیمیست، شما ن یدر نزدیک ی؟ اگر کسدانندیم ترکی استانبولیفالن کلمه را به  یمعن
 به دوستانتان تلفن کنید و یا ایمیل بزنید.

 که مهم است این یندارند، تنها چیز یستان شما هیچ اهمیتدو یاین چیزها برا احتماال  
ما نسبت ، عالقه و اشتیاق شدیکنیمصحبت  «ترکی استانبولی» شما درباره یاست که وقت
 .شودیمآن بیشتر و بیشتر  یبه فراگیر

   
 دوستی پیدا کنید که به فراگیری ترکی استانبولی مشغول باشد
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و  تانبولیترکی اسزبان  یمانند خود شما در حال فراگیر پیدا کنید که یاگر بتوانید دوست
 یرا:قرار خواهید گرفت، ز ایدئالبسیار  یسطح معلوماتش نیز در حد شما باشد، در شرایط

طور مانهبا او صحبت کنید.  «یاستانبول یترک»را خواهید داشت که بتوانید درباره  یکس 
 زبان را افزایش خواهد داد. یا به فراگیرشم یعالقه، این گفتگوها اشاره شدکه در باال 

را با  اشکالتان دیتوانیمخواهد شد، زیرا در این صورت  ترآسانشما  یزبان برا یفراگیر
 کهچون، خواهید پرداخت ترکی استانبولی یمطالعهبیشتر به  دوستتان در میان بگذارید.

 از دوستتان بهتر باشید )رقابت(. خواهیدمی
کند و یا  یشما زندگ یمنظم با دوستتان در تماس باشید. او باید در نزدیک رطوبهشما باید 

یدا کنید، پ یچنین دوست دیتوانینمبه همان مدرسه، دانشگاه، یا محل کار شما بیاید. اگر 
 مجازی پیدا کنید. البته یک دوست ی اجتماعیهاشبکهرا از طریق  یکسراحتی به دیتوانیم

ه او را ک باکسیشما پر کند، زیرا رقابت  یرا برا یدوست واقع یک یجا تواندینمهرگز 
 ندارند. یدشوار است و این نوع گفتگوها اغلب دوام دیشناسینم خوبیبه
   

 !دیکنخرجپولکمی 
گر شما ا مثالعنوانبهد کرد. ید، از آن استفاده خواهیبکن یزید چیاگر پولتان را صرف خر

 یو بدمینتون باز دیرویمن رویب هرروزاحتماال   دیکن یداریخر متیقت گرانراکیک 
 .دیکنیم

 یراگیرف یاشتیاقتان را برا خواهیدمیزبان نیز صادق است. اگر  یفراگیر یاین قاعده برا
بان نو، یک کتاب مصور به ز فرهنگ لغت ک( یمثالعنوانبه) دیتوانیمزبان باال ببرید، 
 یریدارخ و یا یک اپلیکیشن یآموزش دیایممولتی ید یو یا یک س ترکی استانبولی

، از آن استفاده دیکنیمپول خرج  یچیز یبرا یکنید. این یک اصل ساده است: وقت
ما این  یهیوصت. کندیمشما ارتقاء پیدا  ترکی استانبولیخواهید کرد و بدین ترتیب سطح 

 یرو بص یت سمع، نوار و دیگر امکاناید یخودتان را با انواع کتاب، س دوروبراست که 
 ود.زبان برخوردار خواهید ب یفراگیر یالزم برا یزهیانگ. بدین ترتیب همیشه از پرکنید

  
 خوب نیاز دارید؟ فرهنگ لغتچرا شما به یک 



 دستور زبان ترکی استانبولی

Türkçe dilbilgisi - Morteza Abdi 

 

7 
 

! شاید دیازدهدیگر جلو  آموزهایزباننید، از بیشتر کخوب تهیه  فرهنگ لغت کاگر شما ی
ه یک ب فرهنگ لغتخرید یک  یافراد برا بیشتر یبه نظر بیاید، ول باورنکردنیاین 
ک اشتباه . این یکنندیم یرا که ببینند خریدار فرهنگ لغتو اولین  روندیم فروشیکتاب

با مشکل مواجه خواهد کرد و به هر  شمارابد دیر یا زود  فرهنگ لغتبزرگ است! یک 
ست که از تر نیکنید. آیا این به یدیگر خریدار فرهنگ لغتترتیب مجبور خواهید شد یک 

 فرهنگ لغت خوب تهیه کنید؟ابتدا یک 
 خوب بسیار مهم است، زیرا: فرهنگ لغتخرید یک 

ما ش به چراکهزبان خواهد بود،  یشما در مسیر فراگیر یخوب راهنما فرهنگ لغتیک  
. خواهد آموخت ها راآنبه کار بردن  یو چگونگ هاواژهتلفظ صحیح  ینحوهجدید،  یهالغت
نگام : هکنندیممرتب استفاده  طوربهو  شهیهم شانیهافرهنگ لغتان موفق از زآموزبان

زبان، هنگام نوشتن ایمیل، موقع انجام تکالیف، هنگام  هایکالسیک کتاب، در  یمطالعه
 ...جستجو در اینترنت و 

 ولیترکی استانبآموزش زبان  درراهگام شما  نیترآسان حالدرعینو  ترینمهماین اولین، 
 ینهیزهاحتیاج ندارید )بسیار کمتر از  یبه پول زیاد فرهنگ لغتخرید یک  یبرا –است 
 زبان(. هایکالس

 یهزینه در بر خواهد داشت و این چیز خوب یشما مقدار یبرا فرهنگ لغتخرید یک 
تداوم  یرا برا تانزهیانگ درواقع، دیکنیمزبان پول خرج  یفراگیر درراهشما  یاست! وقت

 .دیکنیم نداندوچآن 
 

 دارد؟ ییهایژگیخوب چه و فرهنگ لغتیک 
 فرهنگ لغت، افـراد اغلب بـه یک دیآیمبه میان  فرهنگ لغتصحبت از  کههنگامی
فرهنگ ین اما باید بدانید که بهتری؛ به فارس ترکی استانبولیمثال  ، کنندیمفکر  ،دوزبانه
است.  بولیترکی استانبه  کی استانبولیتریا  زبانهتک فرهنگ لغت، آموزهازبان یبرا لغت

استفاده کنید،  یبه فارس ترکی استانبولی فرهنگ لغتالبته منظور ما این نیست که نباید از 
ترکی به  لیترکی استانبو فرهنگ لغت یشما باید رو یبلکه منظور این است که تأکید اصل

وضیح بیشتر ت نگ لغتفرهاستفاده از  ینحوهدر مورد  یباشد. در بخش بعد استانبولی
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ترکی ه ب ترکی استانبولی فرهنگ لغتیک  هایویژگیخواهیم داد، اما در اینجا به بیان 
 .میپردازیم استانبولی
، بلکه به انددهنشکلمات ترجمه  ترکی استانبولیبه  ترکی استانبولی فرهنگ لغتدر یک 
رهنگ فمنظم از این نوع  یاستفاده، بنابراین اندشدهدادهتوضیح  ترکی استانبولیزبان 
 ییگرد یدهیفا هاآنبسپارید.  به خاطرخودکار گرامر و لغات را  طوربه شودیمباعث  هالغت

جستجو  فرهنگ لغتیک لغت را در  کههنگامیکه  این استشما دارند و آن  یهم برا
چند  انزمیکهم مواجه شوید و بدین ترتیب در  یترتازهممکن است با کلمات  دیکنیم

 .گیریدفرامیلغت را 
 خوب باید اطالعات زیر را به شما برساند: فرهنگ لغتیک  طورکلیبه
 ترکی استانبولیهر لغت به  یتوضیح معن 
 تلفظ صحیح لغت از طریق عالئم فونتیک 

 نوع کلمه )صفت، فعل، قید، اسم و...(
 اسم کیبودن  ارششمرقابلیغو  شمارشقابلمثال  ) کلمه یگرامر ای یدستور یهایژگیو

 و...(فعل ریشه و پیوند  او ی
 لغات یترتیب قرارگیر

 هر لغت یجمالت نمونه برا
 از لغات( یو متضاد )بعض معنیهمکلمات  
زیر  هایویژگیه باید به شما برساند، باید از ک یخوب عالوه بر اطالعات فرهنگ لغت کی 

 هم برخوردار باشد:
 طورکلیهبشما بیان کند.  یبه کار بردن هر لغت را برا ینحوههر لغت باید  یتوضیح معن 

. دهندیمرا به شما انتقال  یاطالعات بیشتر کهچونبهتر هستند،  تریطوالنتعاریف 
باشد.  دهشاستفادهخوب است که از تصاویر نیز  اصطالحات آورده شده باشد. نیترمتداول

 کنید.بهتر از یک تعریف درک  دیتوانیمیک تصویر را  یگاه
 

 استفاده کنیم؟ فرهنگ لغتچطور از 
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 ( در√) کیعالمت ت کی ،دیکنیمجستجو  لغتتانفرهنگ یک لغت جدید را در  کهوقتی
ه مراجع «دار کیت» یاصفحههر موقع که به  دیتوانیمآن قرار دهید. در این صورت  کنار
به آن را  یمعن دیتوانیمبیندازید تا ببینید آیا  موردنظر یکلمهسریع به  ی، نگاهدیکنیم

 چشمان شما خواهند بود. یهمیشه جلو شدهآموختهلغات  ترتیباینبهبیاورید.  خاطر
ن را از آ یکنید معن ی، ابتدا سعدیشویمروبرو  یدر یک متن با لغت جدید کههنگامی

ا مراجعه کنید تا ببینید آیا حدس شم فرهنگ لغتمتن حدس بزنید، سپس به یک  یرو
 ه است یا نه.درست بود

تند، هس ترمهماز تعاریف هم  یتنها به خواندن تعاریف اکتفا نکنید. جمالت نمونه حت
 شودیم کاربردهبهیک اصطالح( )که چگونه یک لغت  دهندیمبه شما نشان  هاآن کهچون

یک کلمه را بهتر درک کرده و به خاطر بسپارید.  یتا معن کنندیمو اغلب به شما کمک 
ت که جمال رسدیمسخت و پیچیده به نظر  قدرآنیک لغت  یات توضیح معناوق یگاه

 آن است. یراه درک معن نمونه تنها
در  یدارند. اولین معن یاز کلمات بیش از یک معن یبه خاطر داشته باشید که بسیار

دیگر  ینیست که شما به دنبال آن هستید. شما باید معان یهمیشه آن چیز فرهنگ لغت
 ست.ا ترکینزدشما  موردنظربه لغت  یبگذرانید تا مطمئن شوید کدام معن رازنظرا هم 

 
 آموزان الزامی است؟چرا فراگیری تلفظ برای زبان

 اولین تأثیرگذاری
 ی( چیزترینمهماولین )و تلفظ شما قطعا   ،دیکنیمصحبت  ترکی استانبولیبه  کهوقتی
 (.بریدمیکه بکار  یو لغات یگرامر یا)و نه ساختاره کنندیافراد به آن توجه م کهاست 

، دیآوریمن به زبا ترکی استانبولی یجملهدو  یو یک دیکنیممالقات  باکسی کههنگامی
و یا  دیاکاربردهبهکه  ی؟ به لغاتکندیمتوجه  یکه او بیشتر به چه چیز دیکنیمفکر 

گر شما دقت خواهد کرد. ا. او بیشتر به تلفظ کدامهیچآن؟ احتماال  به  یگرامر یساختارها
پیش خود فکر خواهد کرد که شما چقدر بد صحبت تلفظ شما بد باشد او فورا   ینحوه

 .شودیمافراد محسوب  یرو ی. تلفظ شما اولین تأثیرگذاردیکنیم
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 گفتگو
بدان  بولیترکی استانباشد که در فرآیند آموزش  یاز اولین موارد ییک یتلفظ خوب بایست

 از دیتوانیم – به سر ببرید دیتوانیمشما بدون استفاده از لغات پیشرفته هم . دیپردازیم
به سر  دیوانتیمبیان جمالتتان استفاده کنید. بدون گرامر پیشرفته هم  یساده برا لغات
 ه نامب یاما چیز؛ ساده استفاده کنید یگرامر یساختارها آن از یبجا دیتوانیم ببرید

 وجود ندارد. «تلفظ ساده»
ته اگر موقع صحبت کردن از لغات و گرامر پیشرف ینتایج تلفظ بد بسیار ناگوار است. حت

 .شوندینمبگویید  خواهیدمی آنچهاستفاده کنید، دیگران متوجه 
 
 به ترکی استانبولی با دیگران گفتگو کنید؟ دیتوانیآیا واقعًا م 

 خواهمیمتلفظ ندارم. من فقط  یربه یادگی یمن نیاز» :گویندمیان آموززبان یهمه با  یتقر
 توانندیم که کنندیمگمان  هاآناز  یبسیار .«صحبت کنم یاستانبول یکه بتوانم ترک

ان آموززبان با معلمشان و توانندیم هاآن کهچونصحبت کنند،  ترکی استانبولیبه  راحتیبه
 دیگر صحبت کنند.

 اشتباه نکنید! باید به خاطر داشته باشید که:
اهل  اتا  ذ کهنیا)مگر  کرده است بدعادت ترکی استانبولیبه شنیدن  هاسالعلم شما م 

 هامکالسیهاغلب  را درک کند. گوییدمیآنچه  تواندیمافراد  یهیبق. او بهتر از ترکیه باشد(
؛ شوندیممرتکب  شماراو همان اشتباهات  کنندیمآموزان دیگر مانند شما صحبت  و زبان

 راحت است. هاآن یبرا گوییدمیآنچه  بنابراین درک
حبت کنید ص ترکی استانبولی خوبیبه دیتوانیماینکه مطمئن شوید که  یبهترین راه برا 

، گوییدیمزبان صحبت کنید. اگر او متوجه شد که چه  ترکی استانبولیاین است که با یک 
این امر امروزه با و  دیزنیمادعا کنید که خوب حرف  دیتوانیماست که  وقتآنتازه 

 .ی اجتماعی به سهولت در دسترس استهاشبکهگسترش 
 توانندیمکه  نندیبیم یوقت هاآن. رندیگیمان تلفظ را نادیده آموززباناز  یمتأسفانه بسیار

اما ؛ نندزیمخوب حرف واقعا  که  کنندیمزبان گفتگو کنند، گمان  هایکالسدر  راحتیبه
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ه او متوجه ک نندیبیمصحبت کنند،  زبانترکبتوانند با یک  پیش بیاید که یاگر روز
 چقدر تلفظشان بد است. شوندیماست که متوجه  وقتآن. تازه شودینماو  هایحرف

 
 تنهایی کافی نیستمکالمه به

یک  گفتگو کنید، باید به شما تبریک گفت! این راحتیبه زبانترکبا افراد  دیتوانیماگر 
 هابانزترکاگر  ینیست. حت یاما این کاف؛ شودیمشما محسوب  یموفقیت بزرگ برا

ندارید.  یخارج یلهجهکه شما اصال   ستین یمعن نیبد شما شوند، این یهاصحبتمتوجه 
 ستانبولیترکی انخواهد گفت که شما خوب  کسهیچداشته باشید  یغلیظ یلهجهاگر شما 
 .دیکنیمصحبت 

صحبت کنید.  خوبیبهسرانجام خواهید توانست  کارکنید تلفظتان یاگر شما رو
 شدهبطض یهاقطعهرا بیاموزید، به  ترکی استانبولیاصوات  دیتوانیمشما  مثالعنوانبه

تر که بیش یو...، کار ، ترانه گوش دهیدتماشا کنید اصلیزبان یهالمیفگوش دهید، 
 .دهندینمانجام  آموزهازبان
   

 را فرابگیریم؟چگونه تلفظ ترکی استانبولی 
 دیاموزیرا ب ترکی استانبولیاصوات  -1 

 مثالعنوانبه .شوندیمیافت  یمتر زبانکه در کوجود دارند  یاصوات ترکی استانبولیدر زبان 
 .شوندیمدیگر شنیده  هایزباندر  ندرتبه ıو  ö، üحرف 

 بنابراین شما باید:
 را بشناسید. ترکی استانبولیاصوات  یهمه -1
 .رسندیمبه گوش  یچگونه در کلمات و جمالت واقع هاآنت کنید که دق -2
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 کالم آخر 1.2
دان دوستان، دستورنویسان دانشمند و استا یقینبه. نیستطبیعتا  هیچ اثری عاری از سهو و خطا 

 دستازاینهای فراوان خواهند یافت. امید است در آنچه ها و لغزشدر آن، کاستی شناسزبان
ر و نکنند؛ بلکه اشتباهات را گوشزد نگارنده کنند تا اگر عم خطاپوشیبا اغماض ننگرند و یابند می

 بکوشد و کتاب را به اصالح آَرد. باشد هاآنهای بعدی در رفع فرصت و توفیقی باشد در ویرایش
در است  رذکشایانکه از این راه بتواند گامی اگرچه ُخرد در گسترش و اعتالی زبان ترکی بردارد. 

تهیه و تدوین این مختصر، مآخذ متعدد و مختلفی که مستقیما  مربوط به موضوع بوده و یا در 
ین است. در میان ا قرارگرفتهتوانست مفید واقع شود، مورد مراجعه و بررسی روشن شدن آن می

زهای وترین چیزها و خودآمگرفته تا ساده دانشگاهیخلق، از آثار مشروح  زنده  بر زبان  مآخذ عالوه
 کهورتیدرص، آیدبرمیاز اسم آن نیز  کهطوریبه، کتاب حاضر، باوجوداینداشته است.  وجود درسی
های عزیز بدهد و مبنایی برای پژوهش خواننده  به  موردبحثدرستی در موضوع  اندازچشمبتواند 
افت. اهد یتر بعدی باشد، نگارنده کوششی را که از این رهگذر متحمل شده است، مأجور خوجامع

اند کالم آخر از تمام دوستان و عزیزانی که مرا در تهیه و تنظیم این کتاب یاری نموده عنوانبهو 
 .را دارمکمال سپاس گذاری 

 مرتضی عبدی
 ۱۳۹۵ آبان

 
Morteza.abdi@gmail.com 
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 زبان ترکی کلیات- 2
دنیا از جهت صرف افعال متفاوت و کاربرد  هایزبانترین شاخصیکی از بارزترین و  1زبان ترکی

فرد برای بیان ها و اصطالحات و لغات منحصربهمختلف و همچنین وجود واژه هایزباندر  هاآن
ها به ترین زباناحساسات، عملکرد و سایر موارد زبانی در سطح جهان بعد از عربی یکی از کامل

ها و کلمات عربی، فارسی، انگلیسی و فرانسه در طول زمان داخل واژه. از طرف دیگر ترودمیشمار 
بر توجهی قرار بگیرد. بالغای در سطح قابلای و واژهباعث شده که این زبان ازنظر غنای کلمه

، یونان، های بلغارستان، صربستان، رومانیشصت میلیون نفر در کشور ترکیه، گروه کثیری از ملت
رمیانه و بیش از دو میلیون نفر افراد ساکن در آلمان، هلند، بلژیک، بریتانیا قبرس و کشورهای خاو

؛ اوغوزی شودیمکنند. زبان ترکی در ریشه به دو شاخه تقسیم و استرالیا به زبان ترکی صحبت می
و قپچاغی که زبان رایج اوغوزی دارای یک ریشه در ساختار جمله و بکار بردن کلمات دارد که 

های مختلف ترکی شامل قسمت غرب آسیای میانه، آذربایجان، ترکیه و هجهطورکلی لبه
های ترکی ریشه در ، در این گروه جای دارد. بقیه لهجهشودمیقاقائوزهای رومانی و بلغارستان 

رک های مختلف تترکی قپچاقی دارند. این تمایز دلیلی بر عدم وجود ارتباط زبانی بین ملت
توانند ارتباط دانند و میهای یکدیگر را میدرصد از واژه ۷۰ا بیش از هزباننیست و غالب ترک
ترکی  ها و زبانزبان و مخصوصا  آشنا به لهجهکه امروزه یک فرد ترکطوریزبانی برقرار کنند. به

 هانآتواند به سهولت با ملون جان می پوستانسرخدر صورت سفر به آمریکا و حضور در میان 
ت که خود اس« ترک»کند. زبان ترکی استانبولی نیز یکی از اعضای خانواده زبان ارتباط برقرار 
توان به مغول، منچو و تنگو اشاره کرد. زبان است که ازجمله آن می« 2آلتیک»زبان  زیرمجموعه

« ترک»ترکی استانبولی به همراه آذربایجانی )آذری(، ترکمنی و گگاوز، شاخه غربی خانواده زبان 
 .دهدیمرا تشکیل 

ربند وسیعی، در کم هاآنکنند که بیشتر میلیون تن در سراسر جهان به زبان ترکی گویش می ۱۲۵ 
از بالکان گرفته تا ترکیه، قفقاز و شمال ایران )محل زبان آذربایجانی( تا آسیای میانه، قزاقستان 

ل زبان تاتار( ازبک، قزاق، ترکمن و قرقیز( ونیز در ولکا )مح هایزبانو جنوب سیبری )محل 
کنند. در تکلم می« 3یاکوت»ترک موسوم به  هایزبانپراکنده کند. اهالی سیبری به یکی از 

در سال « ترک هایزبانترکی و »نویسنده کتاب « 4ژاکلین کورن فیلت»که  طورهمانحقیقت 

                                         
1 Turkish language 
2 Altaic 
3 Yakut 
4 Jaklin Kornfilt 
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ی شهروند شوروی سابق، یک زبان مادر ۱۰کرده است بیشتر از یک نفر از هر  خاطرنشان ۱۹۹۰
زبان در شمال غربی چین اشاره ، باید به شمار انبوهی از جمعیت ترکهااینترک دارد. عالوه بر 

 کنند.صحبت می« قزاق»و « یوگور» هایزبانکه به 
اروپایی کمی متفاوت است. البته این زبان بسیار  هایزبانساختار گرامری زبان ترکی با اکثر  

، مشروط بر آنکه شودمیوجب سهولت در فراگیری آن است و همین امر م مندنظاممنسجم و 
ر این دیگعبارتهای ساختی آن آشنایی یابد. بهترین ویژگینوآموز از همان وهله نخست با مهم

 دیگر تشابهات هایزبانزبان دارای قواعد مختص به خود بوده که از بسیاری از جهات با سایر 
های اندکی برخوردار است که این تفاوت از نقصان فنون تزیادی داشته و در برخی از موارد از تفاو

گرامری و یا قواعدی  نواقصهای موجود به وجود ؛ بلکه تفاوتشودنمیعلمی این زبان ناشی 
شناس معروف آلمانی درباره دستور و زبان شناسشرق 5. مکس مولرگرددبرمیدیگر  هایزبان

 گوید:زبان ترکی چنین می
 
“It is a real pleasure to read a Turkish grammar... 
The ingenious manner inwhich the numerous 
grammatical forms are brought out, the regularity 
which pervades the system of declension and 
conjugation, the transparency and intelligibility of 
the whole structure, must strike all who have a 
sense of that wonderful power of the human mind 
which has displayed itself in language”  

 
 ترجمه:

های ای است که در آن گونهبخش است... روش مبتکرانهخواندن دستور زبان ترکی واقعا  لذت
اند. منظم و باقاعده بودن آن باعث شده سیستم صرف کلمات و شمار گرامری به وجود آمدهبی

 ی کهکسان همه   ن  بودن کل ساختار آن به ذه فهمترکیب در آن فراوان باشد و شفافیت و قابل
 قدرت ذهن بشر، خود را در زبان نشان داده است.که  کندمیاحساسی دارند، خطور 

                                         
5 Max Müller 
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ا عناصر ب طرفیکاززبان ترکی در سیر تاریخی خود به اقتضای موقعیت جغرافیایی این خطه، 
ن نواحی زبان به ایوسیله قبایل ترکدیگر زبان ترکی قدیم و در درجه اول با زبان قپچاق، که به

 هایبانزها فارسی و کردی در جنوب و مغرب و ه الفت یافته و از طرف دیگر با زبانشدمنتقل می
گرجی و ارمنی و روسی در شمال و شمال غربی مجاورت و آمیزش پیداکرده است. بااینکه این 

رکی همه زبان تها در همدیگر گردیده بااینلفظی متقابل این زبان تأثیرالفت و آمیزش، موجب 
ن زنده دیگر، سیر تکاملی خود را بر اساس مشخصات ذاتی ویژه خود ادامه داده و مانند هر زبا
و از  و جاذبه زبان فارسی تأثیرکه زبان ادبی آن در ادوار مختلف، به علل تاریخی، تحت ضمن این

 بتا  نسمجرای زبان فارسی در معرض نفوذ لغات و کلمات عربی قرارگرفته و از این رهگذر مقدار 
کاملی سیر ت حالبااینفارسی و عربی در زبان ادبی آن راه یافته،  نامأنوسات مأنوس و زیادی لغ

زبان در اساس بر طبق مشخصات ذاتی آن دوام داشته و عالوه بر میراث ادبی کالسیک، ادبیات 
ه گذاشته که یکی از شکوفاترین ادبیات فلکلوریک بوده ک جابهفلکلوریک غنی و سرشاری از خود 

 جوار مشهود و نمایان است.ن در ادبیات خلق اقوام و ملل همآ تأثیر
قبل از طرح مباحث اصلی دستور زبان ترکی به نکات  کندمیدورنمای کلی و اجمالی فوق ایجاب 

اشاره شود. اشاره به این نکات به آن جهت مفید و ضروری به  اختصاربهو مسائل عمومی چندی 
 تر خواهد ساخت.برسی مباحث اصلی آماده رسد که افق دید ما را براینظر می

زبان  -۳زبان گفتار و نگارش  -۲پذیر زبان یک عامل اجتماعی تحول -۱ اند از:این مسائل عبارت
 ترکی. هایزبانهای عمومی درباره ویژگی -۵ترتیب کلمات )در جمله( -۴و کلمات بیگانه 

 
 پذیرزبان یک عامل اجتماعی تحول 2.1

اصد و ها و مقعنوان عامل الفت و وسیله مبادله اندیشهای است که بهویژه زبان پدیده اجتماعی
 مانند سایرها بوده و به. زبان حاصل زندگی جمعی انسانکندمیآرا مابین افراد اجتماع عمل 
 پای تکامل جوامع بشری در تغییر و تحول است.نهادها و اشکال اجتماعی پابه

جام قوانین عمومی تکامل اجتماع ان تأثیرحال که تحت ن درعینجریان تغییر و تحول تاریخی زبا 
های اجتماعی زبان است. ای برای خود دارد که ناشی از خصلتهای ویژهپذیرد، خصوصیتمی

ه زبان در مقام مقایس اوال  وجه تمایز بارز زبان از سایر اشکال و نمودهای اجتماعی در آن است که 
تر است؛ و به همین لحاظ هم تغییر و تحول آن نسبت به نمودهای ابتعاملی پایدارتر و ث هاآنبا 

به  عموال  مهای اجتماعی دیگر که پدیده برخالفو ثانیا  زبان  گیردمیو تدریج انجام  یآرامبهدیگر 
قسمتی از زندگی اجتماعی و در مرحله معینی از تاریخ تکامل جامعه تعلق دارند، با تمام 
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یابد فکری و حسی انسان در تمام ادوار تاریخی ارتباط دارد، جامعه رشد میهای تجربی و فعالیت
پای تکامل جامعه، دانش، هنر، فن، اقتصاد و سایر شئون زندگی نیز رشد و توسعه و پابه
 .دشومیگیری و قالب گرددمیپذیرند و این رشد و تکامل، مستقیما  در زبان منعکس می

ز پذیر دیگری اتدریجی و ممتد ویژه خود، مانند هر پدیده تحول زبان در دوران تغییر و تکامل
وانین . این قشودمیکه قوانین درونی یا ذاتی زبان خوانده  کندمیقوانین و قواعد خاصی پیروی 

پای تکامل زبان نضج و گیرند پابهو قواعد که با خود زبان به وجود آمده و در بطن آن جان می
 کنند.، نظارت میدهدمیه تحوالت و تبادالتی که در زبان رخ استحکام گرفته و بر کلی

د و در آینقوانین ذاتی هر زبان، با پیدایش اشکال صوتی و لغات بنیادی آن زبان به وجود می
کنند. کما خارج از دایره آگاهی یا عدم آگاهی اشخاص بر وجود چنین قواعد و قوانین عمل می

که قوانین نین قوانین در ادوار خیلی بعد اتفاق افتاده، درحالیاینکه بینش دانش بشری بر وجود چ
اشته کاررفته وجود دعنوان وسیله محاوره و تبادل افکار و مقاصد بهذاتی زبان از روزی که زبان به

 است.
پیش از آنکه تکامل دانش بشری وجود قوانین ذاتی زبان را معلوم کند و درصدد ارزیابی تحوالت  

ن شناسی علمی، چنیاین قوانین برآید و در حقیقت تا پیش از پیدایش زبان زبان بر اساس
ها صورتی ثابت و الیتغیر دارند و سعی عمده علمای صرف و نحو و تصوری وجود داشت که زبان

رگونه زبان را ثبت کنند و ه« نخوردهدست»شد که صورت ثابت و به اصالح لغت معطوف بر این می
دلیل کفر و نادانی شمارند و کسانی را که ملزم به رعایت آن صور و اشکال روگرداندن از آن را 

شناسی علمی، این امکان را به وجود آورد که زبان نشوند، عامی و فرومایه خوانند. پیدایش زبان
مطالعه پذیر، موردعنوان نمود اجتماعی ویژه تحولعنوان یک پدیده ثابت و متحجر، بلکه بهنه به

 ر گیرد.و بررسی قرا
 

 زبان نگارش –زبان گفتار  2.2
رد. دو جناح متمایز دا معموال  عامل دوستی و وسیله تفاهم مابین افراد اجتماع،  عنوانبههر زبان  
فاده از دو طریق است معموال  ها برای تفهیم احساس و اندیشه و مقصد خود، دیگر، انسانعبارتبه
د و دیگری توان نام بروان زبان گفتار یا محاوره میعنکنند: یکی طریق سخن گفتن، که از آن بهمی

مثابه توان نام داد. بدین ترتیب هر زبان، بهاز راه نوشتن، که به آن نیز زبان نگارش یا کتابت می
 . یکی زبان گفتار و دیگری زبان نگارش. البتهکندمیعامل الفت اجتماعی، دو جناح متمایز پیدا 

نگی میان زبان گفتار و نگارش جنبه نسبی داشته و تنها ازلحاظ حدود باید متذکر بود که این دوگا
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در نظر است وگرنه هر زبان نگارش در اصل از یک زبان گفتار به وجود آمده  هاآنو نحوه  عمل 
 الزاما  متکی به آن است.

د خو زبان گفتار یا زبان محاوره، همان زبانی است که اجماع مردم در محاورات و مکالمات روزمره
ان زبان عنوبرند. زبان تکلم هر قوم زبان طبیعی آن قوم است و به همین لحاظ از آن بهبه کار می

حکم قوانین ذاتی و به اقتضای شرایط . زبان تکلم، بهشودمیمادری و زبان خلق نیز نام برده 
مین سرززبان یک های مختلف یک قوم و ساکنان همتاریخی در ادوار مختلف تاریخ میان شاخه

ذر، و از این رهگ کندمیای پیدا های تلفظ و مفاهیم کمابیش ویژهخصوصیات صوتی و شیوه
 آیند.های مختلف زبان تکلم به وجود میها و شیوهلهجه
های گوناگون زبان تکلم، در مرحله معینی از تحول اجتماعی هر قوم که بر آن ها و شیوهلهجه
ار وبیش طوالنی که دوران استقرآیند و برای مدت کمبه وجود میتوان دوران پراکندگی نام داد می

د. آورنگیرد. منظره عمومی زبان گفتار آن قوم را به وجود میروش فئودالی در جامعه را در برمی
های مختلف زبان ها و شیوهبا القای رژیم فئودالی و دگرگون شدن چهره عمومی جامعه، لهجه

 کنند.عمومی و مشترک گفتار عوض می نیز جای خود را با یک زبان
ها و نتایج زبان نگارش یا کتابت زبانی است که انسان از آن برای ثبت و ضبط احساسات، اندیشه

های آینده استفاده زمان دوردست و به نسلمشاهدات و تجارب خود و انتقال آن به افراد هم
ات آن قوم محسوب است؛ و از این . زبان نگارش هر قوم، زبان مدنیت و فرهنگ و ادبیکندمی

 گویند.لحاظ به آن زبان ادبی نیز می
د که خواندن و نوشتن بل گیردمیزبان نگارش در هر قوم، در درجه اول مورداستفاده کسانی قرار 

مانند های انبوه هر قوم که در طول تاریخ از این نعمت محروم میباشند و بنابراین در میان توده
افته سینه و از نسل به نسل انتقال یبهها و تجارب از مجرای زبان گفتار از سینهشهها، اندیاحساس

 آید.و از مجموع آن ادبیات شفاهی یا زبانی خلق به وجود می
ها و ه. از میان شیوگیردمیهای تکلم همان قوم بنیاد زبان ادبی هر قوم، بر اساس یکی از شیوه

علل مختلف که در رأس آن مرکزیت و  تأثیرتحت  های مختلف، یک شیوه تکلمطرز تکلم
پیشرفتگی عمومی ناحیه رواج آن طرز تکلم نسبت به نواحی دیگر قرار دارد، موقعیت زبان نگارش 

مانند لهجه تهران در زبان فارسی و یا لهجه ترکی در شهر استانبول که در ترکیه  کندمیرا کسب 
 رواج دارد.

تکلم  هایها و شیوهتواند در قلمرو تکلم خود دارای لهجهل که میحابدین ترتیب، هر زبان درعین
بیش از یک زبان ادبی نخواهد داشت. این زبان ادبی ضمن اینکه به یکی از  معموال  متنوع باشد، 
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تر خواهد بود ولی هرگز صد در صد عین آن نخواهد ها نزدیکهای تکلم بیشتر از سایر لهجهلهجه
ای های بدیعی و فنی ویژهبعد از ایجاد و ثبات، ضوابط و قواعد و اسلوب اوال   بود. زیرا زبان ادبی،

است. دیگر اینکه زبان ادبی در  نصیبیبپیدا خواهد کرد که لهجه در دوران حیات خود از آن 
خارج از حدود گنجایش لهجه تکلم که بر اساس آن استوار گشته است، کلمات و تعبیرات دیگری 

که ممکن طوریپذیرد. بهبیگانه می هایزبانهای خویشاوند و همچنین ها و شیوههنیز از سایر لهج
است حتی تحت شرایط تاریخی معین، مورد استیالی یک یا حتی چند زبان اجنبی قرار گیرد و 

 .گیردیمصورت یک زبان کامال  ساختگی درآید مانند ترکی استانبولی که امروزه مورد تکلم قرار به
که  یدورانمامتوبیش در ها گفتار، با نوسانات کمها و شیوهدوگانگی زبان نگارش با لهجهتفاوت و 

ن یابد. در ایبرد ادامه میماندگی فئودالی به سر میو عقب یختگیگسازهمجامعه در شرایط 
های اجتماعی محدودی رواج دارد و اکثریت بزرگ مردم به علت عدم شرایط، زبان ادبی در دایره

اند. زبان ادبی در اختیار افراد و قشرهایی ایی با خواندن و نوشتن از به کاربردن آن محرومآشن
و « هعامیان»عنوان زبان ها بهشمارند و از لهجهقرار دارد که خود را در یک موقعیت برتر و فراتر می

ارند. شممی مقداریبآید ها به وجود میبرند و آثاری را که احیانا  در لهجهبا خفت و حقارت نام می
ولی با تکامل تاریخی جامعه و دگرگون شدن چهره اجتماع و در شرایط تعمیم فرهنگ و گسترش 

ها، رادیو و تلویزیون و اینترنت، زبان ادبی از خدمت قشرهای محدود جامعه مطبوعات، روزنامه
والت و کیفیت آن تحبنابراین، در کمیت  شودمیدر خدمت اکثریت مردم جامعه گمارده  و رها شده

 دهند.اساسی رخ می
نزدیک شدن زبان عامه به زبان ادبی خودنمایی  درزمینه  این تحوالت اساسی، بیش از هر چیز، 

 دهدیمبه زبان عامه نشان  ایسابقهبیجویانه . زبان ادبی به ناگزیر حالت گرایش آشتیکندمی
رگ که حوائج نگارش و تکلم اکثریت بز ایو تعمیم پذیرفته یافتهگسترشو برای ایجاد زبان 

صورت پیدایش زبان به سرانجام. حاصل این کوشش، خیزدیبرم، به کوشش برآوردمردم را 
، زدخییبرماز میان  مروربهنگارش و تکلم عمومی و واحد که در فرق و دوگانگی دو جناح زبان 

 .گرددمی گرجلوه
 

 زبان و کلمات بیگانه 2.3
ن ، ایدرآیدها پیش از آنکه به شکل دانش مستقل و مدونی ی مدتشناسی، حتدانش زبان

سره »موجود روی زمین زبان  هایزباناز  یکهیچموضوع را به تلویح و تصریح پذیرفته است که 
ها ل زبانمتقاب تأثیرروابط و  درنتیجهتواند هم باشد. لغات و کلماتی که نبوده و نمی« و تمیز
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اد لغوی ، بلکه ممکن است به بنیگرددمیدر جرگه لغات ترکیبی زبان وارد  تنهانه، شوندمیمبادله 
 زبان نیز راه یابند.

 حال که هر یک مراحلاند، درعیندر جهان پا به عرصه هستی گذاشته دیربازملل و اقوامی که از 
به حالت انزوا و تجرید  وقتهیچاند، تاریخ اجتماعی و مدنی خود را به شکل خاصی پیموده

اط و اند. همین مسئله ارتبنزیسته، بلکه در حال ارتباط و مراوده با اقوام و ملل دیگر به سر برده
 هاآن هایبانزمتقابل  تأثیرتواند دلیل کافی برای می تنهاییبهملل و اقوام،  ناپذیراجتنابمراوده 

ل وناگونی از قبیکه در تاریخ هر قومی، در سیر مراحل رخدادهای گدر یکدیگر باشد. درصورتی
های مدنیت و کانون وانتقالنقل ،اجتماعی ،سیاسی ،های اقتصادیانفکاک، اختالط، سلطه

یش از ب تأثیربر حدود و میزان این  درنتیجهفرهنگ از یک نقطه به نقطه دیگر وجود داشته و 
 بیش افزوده است.

از  و ناپذیراجتنابرف امری طاز این دیدگاه، دخول لغات بیگانه در زبان هر قوم و ملتی ازیک
آن  با میزان تکامل و وسعت زبان درنتیجهطرف دیگر متناسب با سیر و تحول تاریخی و مدنی و 

 قوم خواهد بود.
اصوال ، اصالت یک زبان بیش از آنکه در قبول یا عدم قبول این یا آن کلمه بیگانه باشد، در 

ا و استواری قواعد داخلی آن است و تنه ییپابرجا ،لغات بنیادی بستچوباستحکام ساختمان و 
با از هم پاشیدن ساختمان لغات بنیادی و فسخ قوانین درونی است که زبان اصالت خود را از 

 .رودمیاز بین  بساچهو  دهدمیدست 
ها و یدهکه با پد گرددمیزبان، در سیر عادی و طبیعی خود، وقتی ناگزیر به قبول لغات بیگانه 

تواند با پیوند و اشتیاق و ترکیب از الفاظ و عناصر موجود و نمی شودمی روروبهای مفاهیم تازه
 هایزبانمعلوم کند، در این صورت زبان لغت مربوط را از  هاآنبر  ایتسمیهوجهخود، مدلول و 

با مجزا ساختن لغت موردنظر از  معموال  و منتها اثر این عاریت را  گیردمیدیگر به عاریت 
و تعدیل و تغییر آن بر اساس قوانین صوتی و شکلی خود از  یاصلزبانهای گرامری تگیوابس

و آن را  مثابه ماده خام پذیرفتهصورت مجرد و بهدیگر زبان لغت بیگانه را بهعبارتبرد. بهبین می
د واع، با قشودمی. لغتی که به این شکل وارد زبان کندمیوادار به پذیرش قواعد گرامری خود 

ل زبان و بنابراین خللی هم بر استقال کندمیقبول تابعیت  اصطالحبهخاص زبان تطبیق یافته و 
 سازد.وارد نمی

فوق، لغات بیگانه ممکن است به اشکال دیگر نیز وارد  ناپذیراجتنابعالوه بر حالت اجباری و 
ی اوضاع و عوامل خاص زبان شوند و این امر احتمال دارد در ادوار مختلف حیات زبان، به اقتضا
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اگر لغت خارجی با مشخصات گرامری خود وارد زبان  خصوصبهروی دهد. در چنین مواردی 
شده و این مشخصات را در داخل زبان نیز حفظ کند، استقالل زبان را مخدوش ساخته و در زبان 

 کنند.حقوق کلنی برای خود تحصیل می
از هم به سیر تاریخی خود ادامه  جداطور امه بهاین اتفاق در دورانی که زبان ادبی و زبان ع

و بااینکه غالبا  با تصور و ادعای غنی کردن زبان توأم  دهدمیدهند، اکثرا  برای زبان ادبی رخ می
است، نتیجه آن درست در خالف جهت این تصور و ادعا خواهد بود. زیرا این کلمات و لغاتی که 

اند، مانند گیاهان هرزه آن را احاطه خواهند کرد و بان شدهلزوم و ضرورتی وارد ز گونههیچبدون 
 مانع از رشد و تحول طبیعی زبان خواهند بود.

رسد که مسئله ایجاد زبان واحد عمومی مطرح ای از تکامل میالبته وقتی جامعه به مرحله
ی راتری ب، آمادگی قطعیگرددمیاش محول وظایف جدیدی که به عهده حکمبه، زبان شودمی

دارد. در موزون و مغایر با موازین داخلی خود ابراز مینارها ساختن خود از قید کلمات و لغات 
همین مرحله است که یک عده از ادبا و دانشمندان و مجامع نیز با اندیشه تصفیه زبان از وجود 

واهد خکنند. ولی کوشش این افراد و جوامع، وقتی مفید و مثمر لغات نامتجانس تماس پیدا می
بود که اقداماتشان در جهت درک و رعایت قواعد و موازین داخلی زبان بوده و متکی بر بدایع و 

 های زنده خلق باشد.زیبایی
مختلف برای از میان برداشتن اختالف ژرفی  دوراندر همین راستا در زمان حکومت عثمانی در 

صورت  هاییپدید آمده بود کوشش طبقات مرفه و باالی جامعه« ادبی»که بین زبان مردم و زبان 
پاک  سنامأنوها برای آن بود که زبان عثمانی از تعبیرات، اصطالحات و لغات گرفت. این کوشش

گردد و رو به سادگی نهد. نخستین کوششی که در این راستا انجام گرفت مربوط به دوران اصالحات 
. ودشمییاد « دوران تنظیمات»ن عنوامیالدی( است که در تاریخ ترکیه از آن به ۱۸۷۸-۱۸۳۹)

های مهمی برداشته شد، اما و ساده کردن زبان عثمانی گام سازیپاکبااینکه در این دوره برای 
 که در این دوره پا به میدان نهاده بود، یریگهمه گرایی  غرباین روند ناتمام ماند. از سوی دیگر با 

 نسوی، به زبان عثمانی راه یافت.فرا ویژهبهاروپایی،  هایزبانلغات بسیاری از 
میالدی(. در  ۱۹۰۸آغاز شد )« جوان هایترک»مرحله دوم در ساده کردن زبان عثمانی با قیام 

گرفت هایی که در جهت نزدیک کردن زبان عثمانی به زبان مردم صورت میاین مرحله نیز کوشش
 نشدهحلن ن ترکی شده بود همچنازبا گریبان گیرها ماند و بدین ترتیب مسائلی که قرن نتیجهبی

 باقی ماند.
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 ۱۹۲۳در سال  بعدازآنکهآغاز دوران جمهوری نقطه عطفی در پیشرفت و تکامل زبان ترکی بود. 
رژیم سلطنتی به جمهوری تغییر یافت، اصطالحات اساسی در زبان نیز شروع شد. ای اصطالحات 

به التین  از عربی یترکبه تغییر الفبای انجام گرفت ازجمله منجر « انقالب زبان»که تحت عنوان 
، «6نهاد زبان ترک»مرکزی به نام  ۱۹۳۲شد. در سال « ترکی»به « عثمانی»و تغییر نام زبان از 

اش انجام اصطالحات در زبان، ساختن شد که وظیفه تأسیسکه نوعی فرهنگستان زبان است، 
بیگانه است. این نهاد با استخراج  های نوین و پاک کردن زبان ترکی از لغات و اصطالحاتواژه

تلف های مخها و لهجهخویشاوند و زبان هایزبانهای باستانی ترکی، ها و یادمانواژگان از کتیبه
های نوین های ترکی برای لغات بیگانه، و در صورت لزوم ساختن واژهترکی اقدام به یافتن معادل

 های قدیمی و گاه مهجور ترکی کرد.بر اساس واژه
نیز صورت گرفت، ازجمله جایگزینی کلمات جدید  هاروییادهزالبته در کار اصالح زبان برخی 

بود، ساختن کلمات مجعول و غیره. از  شدهیرفتهپذکه در زبان مردم  مأخوذیجای کلمات به
در فرایند طبیعی تکامل زبان برای دست یافتن به موفقیت در  غیرضروریسوی دیگر مداخله 

مدت باعث ایجاد مشکالتی شد. ازجمله این مشکالت پدید آمدن نوعی اختالف زبانی  نتریکوتاه
عواملی چون گذشت چندین دهه از شروع  براثرها بود. البته این مشکل امروزه بین نسل

طبوعات، )م جمعیارتباطاصالحات، تربیت چندین نسل با اصول نوین، پیشرفت و رواج وسایل 
 است. شدهحلرنت( و... تا حد بسیار زیادی تلویزیون، اینت –رادیو 

 
 ترتیب کلمات )در جمله( 2.4

( و V(، فعل )Sبر اساس سه عنصر فاعل ) بندیجملهها ازنظر ساخت، ترتیب کلمات و یا زبان
فرانسوی،  هایزباندر  SVOکنند. ساخت می بندیدسته( به سه الگوی متفاوت Oمفعول )

در عبری  VSO ای و ساخت فارسی، ترکی، ژاپنی و کره در SOVاسپانیایی و انگلیسی، ساخت 
 و ولزی معمول است.

نقش  نادارمعدر ساخت جمالت  شودمیترین جنبه دستوری زبان تلقی ترتیب جمله که برجسته
 زیر توجه نمایید: معنیبیو  معناداربنیادین دارد. برای اثبات این ادعا به دو جمله 

 «شما در جستجوی چه چیز هستید؟»
 «چیز در هستید چه شما جستجوی؟»

                                         
6 Türk Dil Kurumu 
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ن ترتیب کلمات در مثال دوم، جمله را ازنظر دستور زبان فارسی ثقیل و نامقبول کرده ریختهمبه 
بر  بندوبارییبباشند و یا اینکه  تغییرناپذیرطور نیست که الگوها، خشک و است. اما همیشه این

ابلیت ای ق. بلکه در محدودهریختهمالت را به حاکم باشد و بتوان با آزادی کامل، ترتیب جم هاآن
که گفتیم الگوی متعارف ساخت جمله در زبان فارسی  طورهمان مثال  انعطاف و انطباق دارند. 

احمد فاعل، « احمد شیشه را شکست.» مثال  فعل( است  + مفعول + )فاعل SOVصورت به
اری ضای گویشی و نوشتشیشه مفعول و شکست فعل است این الگو را تحت شرایطی که ف

شیشه را احمد »فعل( تغییر داد:  + فاعل + )مفعول OSVتوان به می کندمیمشخص 
 «.شکست.
در زبان ترکی و فارسی نسبت به دیگر الگوهای زبانی انعطاف و دگرگونی بیشتری  SOVالگوی 

 جاییجابهبا  سانیآبهد توانگوینده ترک یا فارس زبان می مثال  است.  تغییرپذیرتردارد یا به عبارتی، 
یشتر ب تأکیدای که نیازمند کلمات جمله، توجه خواننده را به مضمون اصلی جمله و یا به کلمه

 تواند حامل مضمون اصلیکه اولین کلمه جمله می شودمیناشی  ازآنجااست، معطوف کند. این 
 أکیدتت که گوینده بر آن همانی اس شودمیای که بالفاصله بعد از فعل واقع جمله باشد و کلمه

 ورزد.می
)احمد سیب را خورد( مضمون ساده و اصلی جمله  Ahmet elmayı yedi از ترکی مثال بزنیم:

د این نکته باشد که احم مؤیدتواند این است که احمد اقدام به خوردن سیب کرده است و یا می
بر احمد است  تأکیدتغییر دهیم  Elmayı Ahmet yediسیب را خورد و نه موز را. اگر جمله را به 

 توان برای جمله فوق متصور شد:دو ساخت دیگر نیز می طورهمیننه کس دیگر؛ و 
Elmayı yedi Ahmet 
Ahmet yedi elmayı 

 هایزبانل در طور کالذکر بستگی به سبک و شرایط دارد. بهکه البته گزینش هر یک از جمالت فوق
کل و عناصر بعدی با ادات ربط به ش گیردمیخبر( در ابتدا قرار  هندواروپایی عنصر اصلی )مبتدا و

و اگر عناصر بعدی قطع شوند ساختمان جمله ناقص  شوندمیهای زنجیر به یکدیگر مربوط حلقه
. ولی در ترکی ترکیب عناصر کامال  برعکس است یعنی باید ابتدا عناصر فرعی و ثانوی شودمی

 . مثال از فارسی:گیردمیا فعل هم در آخر قرار تنظیم و گفته شود، عنصر اصلی ی
ده از فرانسه آمده و در آنجا شش سال طب خوان اخیرا  من به استانبول رفتم تا دوستم را ببینم که 

 است.
 همین مثال در ترکی:
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Altı yıl tıp okuduktan sonra Fransa'dan yeni gelen dostumu görmek için 
İstanbul'a gittim. 

 شمارد:ئیس در دستور خود اجزای جمله  ترکی را به ترتیب زیر میجفری لو
ای قید و هر کلمه-۶مفعول صریح -۵ غیرصریحمفعول -۴قید مکان -۳قید زمان -۲فاعل -۱

 فعل-۷که معنی فعل را تغییر دهد 
هر چیز معین بر غیر معین مقدم است، یعنی اگر مفعول صریح معین باشد بر مفعول 

 . مثال جمله ترکی مرتب چنین است:شودمین مقدم غیر معی غیرصریح
.gösterdi kendisi resimlerini izleyicilere müzede geçen gün Ressam 

مفعول  مفعول صریح ضمیر فعل
 غیرصریح

قید 
 مکان

 فاعل قید زمان

 نقاش روز گذشته در موزه تابلوهایش را به حضار، خودش نشان داد.
 .گیردمیبه آن اهمیت بیشتری داده شود نزدیک فعل قرار  بعالوه هر عنصری ازجمله که

 
 ترکی هایزبانهای عمومی درباره ویژگی 2.5

طور مشترک در ها است که بهها و خصوصیتهای عمومی، آن دسته از جنبهمنظور از ویژگی
هایی که از یک اصل و ریشه منشعب گشته و جبرا  اعضای یک ساختمان لفظی و گرامری زبان

کی از ها، ی. بررسی و ارزیابی این ویژگیکندمی، خودنمایی شوندمیخویشاوند محسوب گروه 
های مترادف و متباین یک گروه حال جنبهمسائل اساسی دستور زبان تطبیقی است و درعین

 سازد.خویشاوند را با گروه دیگر مشخص می
 .شودنمیبا دو همخوان شروع  گاههیچ یکلمات ترک -
 ندارد. یاداست. جمع، کاربرد ز یهفاقد تثن یمفرد و جمع ول یدارا یزبان ترک -
 ارزش امر مفرد است. یدارا تنهاییبه یبن فعل -
 .یستندن یزمتما یکدیگراز  یدصفت و ق -
 . گیردیم متعدد یوندهایو ... پ شرطمانند ضرورت، امکان و  یگوناگون یممفاه یانب یفعل برا -
 .گیردمیقبل از مضاف قرار  یهالضافمصفت مطلق قبل از اسم و  -
 وجود ندارد. یفحرف تعر -
 .رودمیبه کار  یملک یدر صرف اسماء، پسوندها -
 .رودنمیبعد از اعداد عالمات جمع به کار  -
 وجود دارد. یعالمت مخصوص ی،حرکت منف یبرا یترک هایزباناز  یاریدر بس -



 دستور زبان ترکی استانبولی

Türkçe dilbilgisi - Morteza Abdi 

 

25 

 

 پسوند سؤال موجود است. -
 .شودمیاز اشکال فعل استفاده  حروف ربط جایبه -

 توان به شکل زیر خالصه کرد:ترکی را می هایزبانهای عمومی موجود در ویژگی
 

 یا پیوندی پیوندیجنبه -الف 2.5.1
رکی به ت هایزباناولین خصوصیت بارز و چشمگیری که در ترکیب ساختمانی کلمات و الفاظ 

شناخته روی زمین از دیدگاه  هایزبان. هاستیا پیوندی این زبان پیوندیرسد، جنبه نظر می
 هایزبانهجایی، تک هایزبان :شوندمیشکل ساختمانی کلمات و الفاظ به سه دسته تقسیم 

 تحلیلی. هایزبانیا پیوندی و  پیوندی
لمات ک رشتهیکآیند و جمله از تسلسل هجایی، کلمات از یک هجا به وجود میتک هایزباندر  

جریان  .گرددمیو معنی آن در همان رشته تسلسل کلمات مفهوم  شوندمیهجایی تشکیل تک
بر ریشه  وندمیانصورت افزودن پیوند و پیشوند و دیگر به هایزبانتصریف و حالت پذیری که در 

 ها کلمات اصوال  هجایی وجود ندارد. در این دسته از زبانتک هایزبان، در شوندمیکلمات حاصل 
خالت ها با داد ترکیب و تصریف هستند و جریان حالت پذیری در این زبانفاقد جنبه و استعد
 ند.ها هستچینی و تبتی و ژاپنی جزو این دسته از زبان هایزبان. گرددمیکلمه دیگر عملی 

یابند، یا پیوندی، عالوه بر ریشه کلمات که از یک یا چند هجا تشکیل می پیوندی هایزباندر 
دهند: یک دسته از د. این پیوندها در زبان دو وظیفه مشخص انجام میادات پیوندی وجود دار

 آورند وها کلماتی با مفاهیم مستقل و جداگانه به وجود میبا پیوستن به آخر ریشه هاآن
افزایند و دسته دیگر، ضمن الحاق به آخر کلمات بر میزان ذخیره کلمات بر زبان می وسیلهینبد

یکال ها، رادسازند. در این دسته از زبانرا در کالم میسر می هاآنیری و الفاظ تصریف و حالت پذ
ها ممکن باناست. این ز تشخیصقابلبوده و به سهولت از ادات پیوندی  تغییرناپذیرکلمه ثابت و 

شوند.  ها الحاقیعنی امکان دارد پیوندها به اول یا آخر ریشه؛ است پیشوندی یا پیوندی باشند
)دست(،  elهای من( مرکب است از یک ریشه یعنی )در دست ellerimdeکلمه  مثالعنوانبه

و پیوندی برای محل یا مکان  im- مفرد شخصاول، یک پیوند ملکی برای ler-یک پیوند جمع 
زبان ترکی  جملهمنگروه ترکی،  هایزبانآلتی و از آن میان  -اورال  هایزبان)در(.   de-یعنی

به آخر  موما  عها پیوندها یعنی در این گروه زبان؛ پیوندی هستند پیوندی ایهزباناستانبولی جزو 
 .شوندمیها و کلمات افزوده ریشه
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 یچندهجایهای یک یا تحلیلی نیز از الحاق پیوندها و پیشوندها به اول و آخر ریشه هایزبان
هایی گرگونیشه نیز د . منتها در جریان ترکیب و تصریف غالبا  در ساختمان خود ریشوندمیتشکیل 
کنند و در مواردی نیز صوت یا اصواتی در داخل ریشه برای خود جا باز می بعضا  . دهدمیروی 

ها این . در بعضی از زبانریزدفرومیآن  بستچوبگسلد و شکل اولیه کلمه از هم می
جای به لیای از ریشه اصو هیچ اثر و نشانه شودمیبه یک دگرگونی کامل مبدل  ریختگیدرهم
فارسی و عربی جزو  هایزبانسامی و از این میان  هایزبانهندواروپایی و  هایزبانماند. نمی

 ها هستند.این دسته از زبان
ه یکسان های حاصلها تغییرات و دگرگونیکه در باال نیز اشاره شد، در این نوع زبانطوریالبته، به

 موما  عدر زبان فارسی ریشه اسامی  مثال  . شودمیمودار صورت خاصی نو همانند نبوده و در زبان به
رگون های فعلی به صور مختلف دگ، در عوض ریشهشودنمیتصریف  هااسمکند و تغییر پیدا نمی

گردند. به هر دو دچار تبادالت می هااسمو  هافعلهای که در زبان عربی ریشهدرحالی شوندمی
 های زیر توجه کنید:مثال

 ترکی گلیسیان فارسی
 Cloud bulut ابر

 Clouds bulut-lar ابرها

 my clouds bulut-lar-ım ابرهای من

 in my clouds bulut-lar-ım-da در ابرهای من

 the one in my clouds bulut-lar-ım-da-ki یا چیزی که در ابرهایم هست کسآن

 the ones in my clouds bulut-lar-ım-da-ki-ler یا چیزهایی که در ابرهایم هست کسآن

 
 

 ترکی انگلیسی فارسی
 I went gittim رفتم

 I go giderim روممی

 I have gone gitmişim امرفته

 I will go gideceğim خواهم رفت

 I was going gidiyordum رفتمداشتم می

 I am going gidiyorum روممیدارم 
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 توالی پیوندها 2.5.2
ست. هاترکی، اصل توالی منطقی پیوندها در این زبان هایزبانهای تمایز یکی دیگر از جنبه

ترکی از انواع پیوندها آنچه وظیفه ماهوی داشته و در معنی خود  هایزباناین اصل، در  موجببه
تر به ریشه و آنچه نقش خارجی داشته و برای ایجاد تصرف کند، در فاصله نزدیک یجادکلمه ا

 .گیردمیمختلف کالم به کار رود، در فاصله دورتری از ریشه قرار  همبستگی میان اجزای
دهای . پیونشوندمیترکی، پیوندها به دو نوع عمده توصیفی و تصریفی قسمت  هایزباندر 

مفهوم جدید بخشیدن بر آن ایفا  درزمینه  توصیفی به لحاظ اینکه نقش خود در داخل کلمه و 
سازند، بر ظیفه ارتباط کلمه را با سایر اجزای کالم فراهم میکنند، از پیوندهای تصریفی که ومی

ده در های توصیفی و توصیفی محدود نمانترند. مسئله توالی پیوندها به حدود ریشهریشه نزدیک
 .شوندمیمیان اشکال هر یک از این دو نوع نیز رعایت 

 
 هماهنگی اصوات 2.5.3

گروهی اصوات در این دسته از  ترکی، هماهنگی و تطابق هایزبانخصوصیت بارز دیگر 
کالم دارای اهمیت و  دهندهتشکیلعنوان عناصر بسیط هاست. اصوات یا آواها در زبان بهزبان

نقش اساسی هستند ولی چیزی که هست، اصوات در تشکیل کلمات و کلمات در انتخاب اصوات 
به هر صوتی بسپارد  تواند مواضع صوتی خود را دل بخواهیآزادی مطلق ندارند و هر کلمه نمی

خورد وجود یک نوع نظم و ترتیب و انضباط آوایی به چشم می غالبا  هر گروه،  هایزباندر  درنتیجه
از  هر تغییر و تبدیل صوتی در زبان معموال  برند و های صوتی آن گروه نام میکه از آن بنام ویژگی

به شکل هماهنگی گروهی اصوات ترکی  هایزبان. این امر در کندمیاین نظم و ترتیب پیروی 
 هانآای به کلمات و الفاظ های خاص این زبان بوده و منظره صوتی ویژهکه از جنبه کندمیتظاهر 
 بخشد.می
( و یا E, İ, Ü, Öتوانند حاوی حروف مصوت پیشین )عنوان یک اصل، کلمات ترکی فقط میبه

مراسم( و این حروف موجود در ریشه  törenنوه و  torun( باشند )مانند A, O, U, Iپسین )
 elبه حروف مصوتی که به دو ریشه  مثال  کنند. است که نوع حروف مصوت بعد خود را تعیین می

های من(، )دست ellerimها(، )دست ellerاند توجه کنید: )اسب( پیوند شده at)دست( و 
atlar ها(، )اسبatlarım های من(، )اسبatlarıma ن(.های م)به اسب 
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 هاکوتاهی مصوت 2.5.4
است.  هانبودن اصوات مصوت رایج در این زبان دارکشترکی،  هایزبانخصوصیت عمومی دیگر 

منظور از کوتاه یا کشیده بودن یک صوت مصوت، فرق بین فاصله زمانی مابین شروع و پایان 
کل ، شدیگر، وقتی یک مصوت به شکل انفجاری از حنجره خارج شودعبارتتلفظ آن است. به
ادا شود شکل کشیده آن را خواهد داشت. اصوات مصوت در هر  دارکشصورت کوتاه و هرگاه به

زبان ممکن است از نوع کوتاه یا کشیده و یا ترکیبی از این دو باشند و حتی امکان دارد یک یا 
ومی ترکی ازنظر عم هایزبانچند مصوت در یک زبان واجد هر دو شکل کوتاه و کشیده آن باشند. 

و بااینکه در برخی از کلمات اصیل به علت رخدادهای  روندمیکوتاه مصوت به شمار  هایزبان
توان برخورد، ها میمصوت یده  کشصوتی و همچنین در یک رشته از لغات دخیل به اشکال 

ها بوده و یکی از لوازم بومی ها از وجوه تمایز این زبانباوجوداین، خصوصیت کوتاهی مصوت
 های کوتاه و متعارف تبدیلبه مصوت هاآنهای کشیده ات بیگانه این است که مصوتشدن لغ
 شوند.

 
 نبودن عالمت جنس 2.5.5
فاقد عالمت جنس و حرف تعریف هستند. منظور از جنس در  هایزبانترکی، از نوع  هایزبان

ه دو ی بها، اسامهر زبان تمایز شکلی اسامی مذکر و مؤنث از یکدیگر است. در گروهی از زبان
حالت خنثی نیز وجود دارد. تعیین جنسیت  هاآنو در برخی از  شوندمینوع مذکر و مؤنث تقسیم 
با افزودن پیوند یا پیشوندهای مخصوص جنس به آخر یا اول  معموال  ها کلمات در این نوع زبان

ت سیترکی جن هایزبان. در گرددمیکلمات و یا با آوردن حرف تعریف در جلو اسامی مشخص 
 .شودمیگرامری وجود نداشته و جنس هر اسم از مدلول آن معلوم 

 
 تنوع و نظم افعال 2.5.6
ا ه. در این زبانشوندمیغنی محسوب  هایزبانترکی ازنظر وسعت و تنوع افعال از  هایزبان

ای به تصریف و پذیرش و مفاهیم و متنوع ابراز العادهافعال حالت انعطاف و استعداد فوق
که ریطومبتنی بر نظم و قاعده است به عموما   پذیریانعطافجالب اینجاست که این دارند. می
 گردند.ها محسوب میترین زبانترکی ازنظر تصریف افعال از باقاعده هایزبان
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 ریتم )وزن( 2.5.7
زبان ترکی )همچون اسپانیایی و فرانسوی( یک زبان هجایی یا متکی بر سیالب است. 

ها، ادا کردن مجموعه هجاها با آهنگی تمی یا وزن حاکم بر اصوات و تلفظدیگر الگوی ریعبارتبه
 طور واضح و بافاصله مساوی نسبت به همهجاها به تکتکیکنواخت و فاصله برابر است. یعنی 

 :شودمیبر زبان جاری 
A-teş-ol-ma-yan-yer-den-du-man-çık-maz  از جایی که آتش نباشد دود بلند(

ایم و غرض نمایش کنید جمله فوق را تقسیم هجایی کردهکه مالحظه می طورهمان.( شودنمی
این نکته این است که هجاها را باید جداگانه با طنین یکنواخت و واضح بیان کرد. اصوال  بسیاری 

 قطعا  اند و از کلمات عربی و فارسی در زمان امپراتوری عثمانی به زبان ترکی استانبولی رخنه کرده
نبوده است از این نظر یادگیری آن برای  تأثیرپذیریخی از کلمات عاری از این تلفظ بر
 کند.مشکلی ایجاد نمی زبانانفارسی
 های عمومی مشترکها و ویژگیوابسته به یک گروه خویشاوند، ضمن دارا بودن جنبه هایزبان

ت های متفاوو جنبه ها که در حقیقت جهاتهای خاص خود را نیز دارند. این ویژگیهر یک ویژگی
است، در تمام ساختمان زبان از اصوات بسیط گرفته تا جمالت  گروههم هایزبانیک زبان از سایر 

های خصوصی هر زبان را که در جریان تحول تاریخی زبان تواند خودنمایی کند. ویژگیمرکب می
ود ایش و تمایل طبیعی خآیند قبل از هر چیز باید در گرمجموعه عوامل به وجود می تأثیرو تحت 

ادیده عوامل خارجی و ن تأثیرهای تاریخی زبان صرفا  به زبان جستجو کرد. نسبت دادن دگرگونی
نکه گرفتن خصلت دینامیکی زبان بوده و بیش از آ کمدستگرفتن گرایش طبیعی زبان به معنی 

 شاند.کمی یرعلمیغهای اشتباه آمیز ما را به نتایج درست و منطقی هدایت کند به استنتاج
 طور فعال در کلماتشد که اصوات خ و ق از اصواتی هستند که به یادآورتوان مثال میعنوانبه

کنند ولی این حروف در ترکی استانبولی مخرج آوایی ندارند. حال زبان ترکی آذری شرکت می
ن یا آن با ای مجاورت درنتیجهاگر چنین تصور کنیم که این مخارج صوتی در ترکی آذری صرفا  

 ایم.نظر خطایی را توجیه کرده ایجادشدهزبان 
اس مقایسه که بر اس شودمیهای خصوصی هر زبان وقتی به شکل برجسته نمایان توضیح ویژگی

نجیده س گروههم هایزبانو تطبیق انجام گیرد. به این معنی که زبان موردنظر با یک یا چند تا از 
 آن بهتر نمایان گردد. های اخصشود تا در ضمن ویژگی
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