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 مقدمه

ی مردم قشقایی در جنوب  های زبان ترکی است که بواسطه ترکی قشقایی یکی از شاخه زبان

های غیرفارسی،  شود. این زبان نیز مانند زبان و جنوب غرب و نواحی مرکزی ایران تکلم می

ی افراد رایج  شجده اسجت و     بیشتر از آنکه به شکل نوشتاری خود استفاده گردد، در محاوره

  ل تدرییی ساختار و گرامر آن شده است.همین امر باعث اضمحال

و یجاری  « شبنم دیلچجین »های استاد گرانقدرمان  با این حا ل از حدود دو سا ل پیش با تشویق

ی  دیگر اساتید زبان ترکی برآن شدیم گرامر زبان ترکی قشقایی را هرچند نجاق،، بجه رشجته   

 تحریر درآوریم.

ی  هجا و کتجگ گتشجته    المثجل  ر روزانجه، ضجرب  های کتاب تا آنیا که مقدور بوده از گفتا مثا ل

هجای کتجاب بجه     قشقایی بوده است. همچنین برای درک آسان تلفظ کلمات، مثالهجا و جملجه  

 الخط التین ارائه شده است. رسم

با این حا ل این جانبان خوشحا ل خواهیم شد که اشتباهات ما و نظرات ارزشمند خجود را بجا   

 د.ما به طریق ایمیل به اشتراک بگتاری
 

 vmoeinifar@ankara.edu.tr فر          معینی وحید
 Hazratiemad@gmail.com  نژاد عماد حضرتی
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از پن  هزار زبجان وججود دارد و در    شیکه ب زنند یم نیزبانشناسان تخم یخاک ی کره نیدر ا

دارتجر از   کنگجره  یخیتار تیو اهم نیهستند که از نظر تعدد متکلم ییها ها، زبان نزبا نیا نیب

کثجرت   لیکه همواره به دل استیزنده و پو یها از زبان یکی یها هستند. زبان ترک زبان گرید

 یخیو تجار  یاسج یدر معادالت س یخاص تیو به طور کل در جهان، از اهم رانیدر ا نیمتکلم

 برخوردار بوده است.

از پن  هجزار   شیب نیدارد. زبان شناسان معتقدند از ب یممتاز گاهیجا یترک ز،یعنوان زبان دو ل ن هب

قجرار   یها گشته است کجه در رس  آنهجا زبجان ترکج     آن، زبان دولت یتا فقط صدوهیده ایزبان دن

 هبج انجد را   دانسجته  یزبجان ترکج   ی شهیمورخان آن را از ر یرا که برخ یاگر زبان سومر یدارد. حت

 بوده است. یچون دولت هون، ترک ییها زبان دولت حیمس الدیها قبل از م قرن م،یاوریحساب ن

راجج  بجه مردمجان     یکلج  یدانستن اطالعات ،ییقشقا یبه بحث گرامر ترک میقبل از آنکه ورود کن 

تر خواهجد کجرد.    در ذهن ما مستحکم یآن را از منظر یریفراگ تینبوده و اهم دهیاز فا یترک خال

 یو شجرق  یغرب یبه دو گروه اصل یرا بر اسا  محل زندگ یترکان امروز توان یم یر حالت کلد

و  هیج سجاکن ترک  ایشامل مردم ترک جنوب غرب اروپا و جنوب غرب آسج  یکرد گروه غرب میتقس

قزاقسجتان، و منطقجه خودمختجار     ،یمرکز یایشامل مردم ترک آس یهستند. گروه شرق رانیترکان ا

بجه هجم    یترکجان غربج   یها زبان یها شاخه زین یهستند. به لحاظ زبان نیچ انگیک نیدر س غوریاو

کجه   سجت یمعنجا ن  نیج بجه ا  نیج به هم دارند. اما ا تر کینزد یزبان ها یشرق زیبطب  ن وهستند  تر هیشب
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 یو مجادر در زبجان ترکج    یاصجل  یهجا  کلمجه  شجتر یدور از هم باشجند. ب  اریبس یو غرب یشرق یترک

 یهجا  شجرفت یو پ یو بر اثجر حصجو ل تحجوالت علمج     ریکه در قرن اخ یکلمات مشترک بوده و تنها

 اند. ها شده تفاوت یاند باعث برخ کرده فوذها ن تمدن بشر در زبان

 جهان: یها زبان نیدر ب یزبان ترک گاهیجا

 نمود: یبند کال  توانیم یکل  دگاهیجهان را از دو د یها زبان

 (یوابسته به فرمت و گونه )گونه شناس .1

 (ی)زادگان یشاوندیوابسته به منب ، خو .2

 (یوابسته به فرمت و گونه )گونه شناس .1

 :شوند یم میبه چهار دسته تقس ثیح نیجهان از ا یها زبان
 ساده: ای ییابتدا یها ( زبانالف

 ییهجا در حجاالت ابتجدا    آن یهستند و شکل زبان ییهیا ها تک زبان نگونهیکلمات در ا عموماً

 تنجام، یو ن،یچج  یهجا  . زبانشود یگفته م زین ییهیا تک یها ها زبان به آنمانده است، که  یباق

 هواژه با توجه به نوع کجاربرد در جملج   کیها  زبان نیاند. در ا دسته نیاز ا نهایو مانند ا قایآفر

 د.داشته باشن زین یها معن از ده شیب توانند یو لحن و صوت م

 (:یوندی)پ یالتصاق یها ( زبانب

واژه  ی شهیر د،یجد ی  واژه دیدارند، با تول یساز در واژه یادیها که قدرت ز  باننوع ز نیا در

متفجاوت   یبوده و  با گجرفتن پسجوندها   رییقابل تغ ریکلمات، غ ی شهی. رکند ینم دایپ یرییتغ

دسجته   نیج بجه ا  لیج دل نیج . به اشوند یاز آن مشتق م دیجد یها  و در واق  واژه دیجد میمفاه

 زبانهاست. نیاز ا یا نمونه یکه زبان ترک شود  یگفته م زین یبیترک یاه زبان ها، نزبا

 نیسجاخت. بجه همج    دیهزارن واژه جد توان یم شهیبا اضافه کردن پسوند به ر یزبان ترک در

محسجوب   یهجا در واژه سجاز   زبجان  نیمنجدتر  و قانون نیاز قدرتمندتر یکی یسبگ زبان ترک

 :دیمختلف دقت کن یبا پسوندها ریز یها مثا ل به نمونه ی. براشود یم

Yaşamak → yaşam, yaşasın, yaşantı  ... , 
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 و ... یزندگ یها زنده باد، تیربه ،یزندگ کردن یزندگ

Bilmək → bilim, bilgi, bilgiç, bilinç, bilimsəl, bilən ... , 
 

ق، محقج  ،یاریدانجا نمجا، هوشج    ایج علم، اطالعات، در نقش دانا جلوه دادن خجود    دانستن

 دانا و... ،یعلم

Anglamak → anglam, anglatım, anglayış, anglamsız, anglaşma ... , 
 تفاهم و ...  ،یمعن یطرز تفکر، ب ان،یو مفهوم، ب یمعن  دنیفهم

Yazmak  → yazar, Yazdırmak, Yazqı, yazıcı, yazıcılık ... , 
 و...  یپگرچاپگر، شغل چا ر،نوشته،یچاپ کردن، تقد سنده،ینو نوشتن

göz  → gözcü, gözcülük, gözləm, gözləmci, gözləmcilik, gözlük, gözlükçü ... , 
 ساز و...  نکیع نک،یکننده، ناظر، ع مراقگ، مواظبت، مشاهده، مشاهد  چشم

 

 اند. دسته نیاز ا زین یژاپن ،یمغول ،یفنالند یها زبان

 :یزشیآم یها ( زبانج

 یهجا  هستند و مانند زبان کینزد اریبس یالتصاق یها زبانبه  یواعدها به لحاظ ق زبان نگونهیا

و  زشیج از آم تواننجد  یو عمومجاً مج   گجردد  یاضافه مج  ییکلمات، پسوندها ی شهیبه ر یالتصاق

اند. بعضاً  دسته نیاز ا ییایمویو اسک ییکایآمر یمحل یها . زبانندیایدو واژه بوجود ب گیترک

مشجاهده   ییهجا  نمونه زین یدر زبان ترک ،یالتصاق یها ها به زبان زبان گونه نیا یکینزد لیدلبه 

 :گردد یم

 (یو آناتول رانیترکان ا ی+ آش = سؤتالچ )از غتاها سؤتلو

   نانای+ آنا = قا نیقا

 سخت: یها زبان ای دهیچیبا ساختار پ یها زبان (د

و  د،یج آ یبوجود مج  ندشویبا صرف و اضاف شدن پسوند و پ شتریها کلمات، ب دسته از زبان نیا در

سجاختار   یرو دارا  نیج . از اگجردد  یآن دشجوار مج   ،یو تشخ زدیر یبه هم م زین  واژه ی شهیگاهاً ر
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 :شوند یم میبه دو دسته تقس زیخود ن یگ دیچینوع پ نیهستند و بسته به هم دهیچیپ

 ردیگ یدسته قرار م نیدر ا یزبان عرب :دهیچیپ شهیبا ر . 
 دسجته   نیج در ا یفارسج  ،یآلمجان  ،یسیانگل ،ییهند و اروپا یها زبان :دهیچیبا ساختار پ

 .  ردیگ یقرار م

و از آن بجه عنجوان    دهند یجداگانه قرار م یا در دسته یزبانشناسان  نوع دوم را حت یبرخ که

کلمجه و جملجه    کیج  یاست که گجاه  یتا حد یقاعدگ یب نی. اکنند یم ادی قاعده یب یها زبان

بجا   ریج ز یهجا  سهی. به مثا ل و مقاگردد یدشوار م اریبس یالتصاق یها از زبان یساز معاد ل یبرا

 :دینگاه کن یشتریدقت ب

 kommen: یآلمان آمدن   :یفارس gəlmək: یترک
 

 :دیکه از فعل باال ساخته شده، دقت کن ریز ی به جمالت ساده حا ل

 یترک  : 

Mən gəlirim. 
Mən gələcəğim.(gələsiyim) 
Mən gəldim. 
Mən gəlmiştim. 
Mən gələcəktim.(mən gələsiydim) 

 یفارس: 

 .میآ یم من

 .میایب دیبا من

 آمدم. من

 آمده بودم. من

 .آمدم یم دیبا من
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 یآلمان: 

Ich komme. 
Soll kommen. 
Ich bin gekommen . 
Ich var gekommen. 
Ich musste kommen. 

 

تنهجا در   ،یو آلمجان  یترکج  ،یفارس یها زبان نیدر ب میدقت کن زیجم  بستن ن ی به قاعده اگر

 قاعده جم  بستن قانونمند است. یزبان ترک

 و... یاتیدرختان، ملل، کتگ، سبز ایها  درخت :یفارس در

  Ağaçlar،kitaplar ،Güllər ،Yeşilliklər:یترک

 (:ی)زادگان یشاوندیوابسته به منبع، خو .2

هجا   و آن دانند یم شاوندیرا خو کندیدو منب  به هم نز شهیکه به لحاظ ر ییها زبان زبانشناسان

 عبارتند از: یبه طور کل ها خانواده نی. اکنند یم یبند خانواده دسته کیرا در 
 زبان بانتو ی خانواده ،یزبان سام ی خانواده ،ییاروپا -هند  یها زبان ی خانواده 

 ییزبان اورا ل ج آلتا ی ج تبت و خانواده نیزبان چ ی خانواده. 
 ییهند ج اروپا یها نزبا ی خانواده. 

کجه هرکجدام از    شوند یم میتقس ییایو آس ییبه دو قسمت اروپا ،ییایجغراف طیبه شرا باتوجه

 :شوند یم میگروه تقس نیدو خود به چند نیا

 ییهند ـ اروپا یها زبان خانواده

 (یزبان ارمن ،ی، زبان فارس یهند یامروز یها و زبان تیسانکسر یها )زبان ایآس ٍی شاخه 
 یهجا  زبجان  ،یناویو اسجکاند  یسج یانگل ،یآلمان شجامل آلمجان   یها اروپا )زبان ی اخهش 

 کیاسجالون  یهجا  و زبان یو رمان ییایتالیا ،یولیاسپان ،یفرانسو ،ینیشامل الت ییایرومان

 (یصرب و لهستان ،یبلغار ،یشامل روس
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  یسام یها زبان ی خانواده

 اشاره کرد. یو عبر یعرب ،یمآرا یها به زبان توان یها م زبان نیجمله ا از

 یبانت یها زبان ی خانواده   

 .شوند یاستفاده م قایاز قاره آفر یعیوس ی در گستره یخانواده زبان نیا

  تبت   - نیچ یها زبان خانواده 

 اند. نوع نیاز ا یو تبت ینیچ یها . زباناستیاز آس یبخش بزرگ زبان

 ییآلتا -اورا ل  یها زبان خانواده  

. همجانطور کجه   رندیگ ی( قرار مویناتی)آگلوت یالتصاق یها در دسته زبان یآلتا -را لاو یها زبان

( یهجا )بجه عنجوان مثجا ل زبجان ترکج       زبان نیدر ساختار ا میدید نیشیو مباحث پ ها سهیدر مقا

 ونجد  انیج م و  شجوند یها پ زبان نی. در امانند ینکرده و ثابت م رییافعا ل هنگام صرف تغ ی شهیر

 نیج بجه ا  نجرو ی. از اشجوند  یمج  با استفاده از پسوندها سجاخته   شتریند. کلمات بوجود دار رکمت

و  یاورالج  یهجا  دسته دانسجتن زبجان   کی. از ندیگو یم زین یپسوند یها زبان ،یزبان ی خانواده

را بجر   ییاورا ل و آلتا یها زبان یشاوندیبتوان خو دیمورد بحث بوده است. شا شهیهم ییآلتا

 دانست: ریز یها اسا  مشابهت

 هجر دو   یسجاختار  نی( بجوده و قجوان  ویناتی)آگلوت یالتصاق یها هر دو خانواده جزو زبان
 .باشد یم یکیزبان 
 با هم ندارند. یتفاوت چیاستراکچر و ساختار هر دو زبان ه 
 ( در هر دو زبان موجود است.یاصوات/ قانون توال یحروف باصدا )قانون هماهنگ یهماهنگ 
 یهجا  خجانواده  رینسبت بجه سجا   صدا یحروف ب یدادار و کمبودن شمار حروف ص ادیز 

مشجترک   اتیحروف صدادار در او ل کلمجه ازخصوصج   یریو روا ل معمو ل بکارگ یزبان
 .باشد یم یزبان ی دو خانواده نیا
 یها وجود اضافات هم به عنوان پسوند در صرف افعا ل و هم در ساخت کلمه در زبان 

 .باشد یابل توجه ممهم و ق یها از مشابهت ییآلتا-اورا ل
 و لغات مشترک فراوان. یلغو یها مشابهت 
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قرار  یزبان ی خانواده نیدر ا یمیار ،یفنالند ،یژاپن ،یا کره یها زبان ،یترکمانند  ییها زبان

از  شجتر یکجه ب  یموجود در زبان ترکج  یها تیاز جتاب یبرخ میتوان یم نهیزم شیپ نیبا ا دارند.

 :میکن یبند دسته نگونهیرا ا شود، یم یبودن آن ناش یالتصاق تیخصوص

  جمله: کی یکلمه به جا کیاستفاده از 

Qaşqayılaştırabildilərimizdənəgiz? 

 (م؟یکن ییآنها را قشقا میکه ما توانست دیهست ییشما از آنها ای)آ
 

 آن: یها تیاصوات و جتاب یهماهنگ نیقوان 

و  یاتیج ح یهجا  اکثر مواقج  در جنبجه   در زبان، بایو صوت ز یملود یادیقانون عالوه بر ا نیا

 میدار ضجخ  دارد. به عنوان مثا ل به کلمات با حروف صجدا  یخاص یهوشمند زیزبان ن یزکیف

 :کنند یبه انسان القاء م یمثبت ی عموماً جنبه ها فعل نیا د،یدقت کن ریز

Ağlamak, olmak, azmak, yaşamak, bulmak ,qalmak 
 کنند: می به انسان القا یف صدا دار نازک هستند، بار منفحرو یکه دارا ریز یها واژه بعکس

ölmək, əzmək, bitmək, itirmək, gedmək , 

  یزبان ترک یالفبا

 یاز آنهجا وججود دارد، الفبجا    زیج ن یفراوانج  یهجا  بجه یجهان که امروزه کت یالفبا نیتر یمیقد از

 خیهجا در تجار   الفبجا  نیگتارتر ریها از تاث الفبا نیاست. ا یمتعلق به زبان ترک غوریاورخون و او

 یامپراطجور دو  یرسجم  یبوده است. به عنوان مثجا ل زبجان و الفبجا    یزبان ترک خیجهان و تار

 یو اوروخون بوده و لتا زبجان ترکج   یغوریاو یترک یالفبا« مغوالن» و « گؤگ تورک» گبزر

 بوده است.    یاختصاص یالفبا یخود دارا ر،یقرون اخ نیتا هم

از  یکج یالفباها داده اسجت.   گریخود را به د یجا یقمر یهیر ی هی، در قرون اولالفبا اما نیا
اسجتفاده   یعربج  یترکان اغوز بعد از اسالم آوردن، از الفبجا  یعنیمردمان ترک،  نیرگتارتریتأث

 یبخود گرفت به طور یا عرب، شکل تازه یالفبا رشیبا پت یترک بتیاند. از آن پس، ه کرده
از  یزبجان ترکج   ییایج ، وسعت جغراف«دندانقان»در جنگ « سلیوق» یطورامپرا یروزیپبا  که
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« آلج  ارسجالن  » یروزیج گسجترده شجد. در پ   یامپراطجور  نیج ا لهیبه وس قایتا شما ل آفر نیچ
ترک  یامپراطور کی ی تحت سلطه زیبزرگ ن ی، آناتول«ماالزگرد»در نبرد  انیسلیوق بر روم

 گرفت.   قرار یعرب یو الفبا یبا زبان ترک
 یگجر  یامپراطجور  دیج بجه مثابجه صجاحبانش، با    یزبان ترک ایامپراطور ترکان، گو یایجغراف در
بجه   ،یو زبجان فارسج   یزبجان عربج   نجرو یبوده است. از ا یزبان منحصراً زبان دولت نی. اکرد یم

اسجالم، نجزد شجاهان و خاقانجان تجرک، صجاحگ عجزت و احتجرام بجود و در           یها عنوان زبان
 ینشده است. امپراطجور  دهیترکان د یها از سو زبان نیاقدام برضد ا زا یاثر خیتار یجا چیه

مشجابه،   یتیدو زبان و انتشار آثار بزرگ توسط آنان، در وضجع  نیاز ا تیترکان عالوه بر حما
 یانجد. آثجار   بجوده  زیج ن یترک یعنیخود  یو مادر یبه زبان دولت یمسبگ انتشار آثار ارزشمند

 و... . ییاشعار نوا وانیدده قورقوت، د ،یکاشغرالترک محمود  الغات وانیچون د

انگلسجتان و   یگر ترکان و آغاز سلطه یامپراطور نیآخر یدر قرن نوزدهم با فروپاش سرانیام

ترکان را تا حد امکان دچار  ی بر آن بود تا جامعه یسع ،یستیونالیناس یها  حکومت نیهمچن

راه  یساز ملت ی پروژه ز،ین رانیدر ا یوپهل تیراستا، حاکم نی. در همندینما یاختالف درون

 شد. ییقشقا یزبان ترک شتریب یو با شدت یآن اضمحا ل زبان ترک ی یهینت کهانداخت 

را با استقال ل کامجل   هیترک تیآتاتورک جمهور یمتفاوت بود و توانست به رهبر یآناتول انیم نیا در

سجپرده شجود    یبه فراموشج  زین یعرب یا الفبات کرد یم یابیا طیبار شرا نیکند. اما ا یادیا یزبان ترک

خود را بجه   یجا ،یقتو کم د یکاست یبا اندک هیترک نیالت یدهد. الفبا نیالت یخود را به الفبا یو جا

 رانیج آمد. در ا در یتر شده حیبه شکل تصح یانیآذربا یها، در جمهور الفبا بعد نیداد. ا یعرب یالفبا

انقجالب   یروزیج و با پ ینرفت بخصوص بعد از حکومت پهلو نیب کتابت از یایدر دن یزبان ترک زین

 .گتارد یگتاشته و م ییرا از خود برجا یآثار فراوان یعرب یبا الفبا ،یاسالم

زبجان   یریج گ ادیج جهجت   نیالت یادراک الفبا یاز زبانشناسان، با توجه به راحت یاریبس امروزه

 یترکج  یهجا  اسا ، جمجالت و مثجا ل   نیر همب زی. ما نکنند یم شنهادیرا پ نیالت یالفبا ،یترک

مخاطبجان بجا    یبجرا  حیکه خجوانش صجح   لیدل نیبه ا میا آورده نیالت یرو با الفبا  شیکتاب پ

 تر خواهد بود. راحت نیالت یالفبا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم: الفبا و قوانین صوت



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
اسجت کجه خجوانش آن     های منحصجر بفجرد الفبجای التجین ایجن      همانگونه که گفتیم از ویژگی

خوانیم. در ادامه جدو ل الفبای زبان ترکی  نویسیم، می تر است. معموالً چیزی را که می راحت

 بینیم؛  صدا می قشقایی را به تفکیک حروف صدادار و بی

 صدا )صامت( حروف بی

B ب L ل  T ت 

C ج M م X خ 

Ç چ N ن Y ی 

D د P پ Z ز 

F ف Q ق K ک 

G گ R ر Ğ *غ 

H هج S   NG *نون غنه 

J ژ Ş ش 
 

 حروف صدادار )مصوت(

A آ İ ای Ö اؤ/ؤ U او/و 

E ِ I ْی O ْاوْ/و Ü و/ˇا 

Ə َ 

شجود   تر تلفظ می در فارسی یا عربی نیست و بسیار خفیف« غ»این حرف در ترکی قشقایی معاد ل  *
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ن حجرف قبلجی   دار شجد  شجود و وججود آن از ادامجه    به نحوی که حتی در برخی مواق  تلفظ هم نمی
ی «آ»شود. یعنی حجرف   تلفظ می« دااالر»در محاوره گاهاً به صورت « داغالر»شود. مثالً  مشخ، می

ی بومی مردم عیان است و ممکن است  شود. به هر حا ل این شکل تلفظ در لهیه قبل از آن ممتد می
 در گفتار برخی افراد شکل ضخیم آن نیز مشاهده شود.

کنجد. بهتجرین حالجت بجرای      ی افراد تغییر مجی  در زبان ترکی بسته به لهیه« غ»** نون غنه نیز مانند 

است. امجا مسجلماً در گفتجار بجه ایجن ضجخیمی       « ن گ»توصیف صدای این حرف ترکیگ دو حرف 
گ »به سمت « ن»های قشقایی این حرف در بیشتر مواق  از امتداد حرف  نخواهد بود. در تلفظ ترک

بسیار خفیف و در بیشتر مواق  ادا هجم  « گ»از این حرف سکون باشد آید. اگر بعد  پدید می« خفیف
کند صدای آن بیشجتر نمایجان    ی اتکا پیدا می نقطه« گ»شود. اما اگر حرفی بعد از آن باشد چون  نمی

در اینیا تلفظ نون « ?Hara gediring»کند: مثا ل:  هم صوق پیدا می  «yی/»شود. البته گاهاً به سمت  می
« a »و  آمجده « a»حجرف  « g»چون بعد از « Hara gediringa»ی  کند. اما در جمله ادامه پیدا می« n»غنه تا 

 شود. بیشتر نمایان می« g»تلفظ  ای دارد تا صدای خود را آشکار سازد، نیاز به تکیه

ی خجارج شجدن از دهجان، محجل      ها و یا حروف بی صدا بسته به نحوه در زبان ترکی صامت

هجا را در زبجان ترکجی     شوند. به طور کلی صجامت  بندی می رزش دستهخروج حرف و میزان ل

 کنند: بندی می برحسگ دو ویژگی زیر دسته

 :دشون ها بدین صورت تقسیم می این ویژگی صامت : نسبت بهمکان خروج حرف -1

 çift dudaqlı B, M, P-ی جفت لبی ها صامت

 Diş və dudaqlı F, V -ی دندان و لگ ها صامت

 diş əti D, L, N, R, S, T, Z - ای صامت لثه

 diş əti və səq(damaq) C, Ç, J, Ş -صامت لثه و کام

 G, K, Y, Ğ صامت لثه و سقف دهان

 Qırtlaqlı H, X, Q -صامت حلقوی 
 

برا اسا  شکل خروج نسبت به دو ویژگی میزان کشیدگی در هنگام شکل خروج حرف:  – 2

 شود: جدو ل زیر تقسیم میخروج، نرم و سخت بودن حرف، به صورت 
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Sürəkli )کشیده( Sürəksiz )بدون کشیدگی( 

F, H, S, Ş P, Ç, T, K, Q, X سخت 

Ğ, J, L, M, N, R, V, Y, Z B, C, D, G نرم 
 

دار موججود   الزم است بدانیم که آهنگ و موزیک موجود در یک زبان بیشتر به حروف صجدا 

دخالجت چانجه و تغیجرات دهجان و...      بهجا، حروف صدادار بسته بجه حرکجت ل   در زبان است.

هجای   ی شجاخه  بندی اصوات در زبان ترکی قشقایی و یجا در همجه   شوند. تقسیم بندی می دسته

بنجدی   شجود. ججدو ل زیجر تقسجیم     شناخته مجی « قانون هماهنگی اصوات»زبان ترکی به عنوان 

 : دهد حروف صدادار را نشان می

Dudaqsız/yuvarlaq Dudaqlı / düz 
dar Geniş dar Geniş 
U o ı a Qalın 

Ü ö i e/ə İncə 

 :قوانین صوت و صدا در زبان ترکی

بندی حروف در زبان ترکی آشنا شدیم. در این قسمت هدف از این  در قسمت قبل با تقسیم

های این تقسیمات را تحت عنوان قوانین صوت در زبان ترکجی بررسجی    تقسیمات و استفاده

 رود کمک فراوانی به تلفظ و بیان در زبان ترکی انیام دهد. یخواهیم کرد که انتظار م

شجود. در   ی هوای ریه به بیرون رانده می ، یک واحد گفتار است که با هر ضربههجا یا بخش

تواند تشکیل شود، بجه   ترکی هر هیا حداقل از یک حرف و حداکثر از چهار حرف میزبان 

تواند یجک هیجا باشجد امجا یجک صجامت        طوریکه یک مصوت )حرف صدادار( به تنهایی می 

تواند هیا باشد. عموماً هیاها از یک مصوت و صجفر یجا چنجد صجامت      صدا( نمی )حرف بی

 اند: در زبان ترکی دو دسته ها شود. هیا تشکیل می

 شوند. هیاهای که به مصوت ختم می (:açıq)هجای باز

o, bu, su, ci, ti 
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 شوند: ختم می(: هیاهای که به صامت qapalı)هجای بسته 

at, diş, mək, git, tan, ban, san, sam 
بندی حروف نیز بحث کردیم، حروف صدادار در موزیک و صجوت   طور که در تقسیم همان

قانون »ی استفاده از ترکیگ حروف صدادار، تاب   زبان تأثیر فراوانی دارد. زبان ترکی در نحوه

 ؛بحث خواهیم کرد است که در ادامه« هماهنگی اصوات

 هماهنگی اصوات انونق

بجا  کمی دشوار به نظرآید، اما پجس از مجدت کوتجاهی     ، ممکن استابتدای امر درقانون،  این

بجه ججدو ل    ی مکرر از کلمات، ذهن بصورت ناخودآگاه، آن را رعایت خواهد کجرد.  استفاده

 زیر دقت کنید؛

Dudaqlı/ Yuvarlak Dudaqsız / Düz 

Dar Geniş Dar Geniş 

U o ı a Qalın 

Ü ö i e/ə İnce 

 اصوات یقانون هماهنگمواد 

  1ماده :       ( در کلمجات اصجیل ترکجی، مصجوت زمخجت بجا زمخجتQalın و لطیجف )   بجا

آید. ایجن قجانون مهمتجرین قجانون از قجوانین هماهنجگ اصجوات اسجت. بجه           ( میİnceلطیف)

 های زیر توجه کنید: مثا ل

 anglam, açıq, oxul, yumurta, yoğurt, ocaq,  
 erkək, eğitim, öğrətmən, gəçi, ölüm, itim, yüzmək, 

اند، میبجور بجه پیجروی از ایجن قجانون       های دیگر وارد زبان ترکی شده کلماتی که از زبان :1تبصره 

نیستند، هر چند که خیلی از این کلمات در پتیرش پسوند و یا حتی تلفظ خود کلمه نیجز از ایجن   

 کند. روسی که کلمات بیگانه را در خود هضم می قانون پیروی کرده اند. مانند زبان
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های  از قوانین زبان در کلمات ترکی اصیل دو یا چند بخشی که به صورت آمیزشی: 2تبصره 

اند، )ساخته شجده از ترکیجگ دو واژه  معنجا دار در ترکجی( قجانون       ی اورا ل ساخته شده دسته

 کلماتی مانند: رود. هماهنگی اصوات بکار نمی

Qarabibər, başkənt, güneybatı, ağcigər, Qaradeniz, 
 

 گیرد: قانون هماهنگی اصوات صورت نمیدر برخی اسامی خاص : 3تبصره 

Tərlan, Atilla, Sülmaz, Gülnar, 
 

کنند و از بین چندصجد پسجوند زبجان     ها در زبان ترکی معموالً از این قانون پیروی می پسوند

شجوند از قجانون همجانگی     ه کلمات بیگانه اضافه میترکی چند پسوند زیر و پسوندهایی که ب

 کنند: اصوات پیروی نمی

yor, ki, leyin, abil 
قابل توضیح است که در ترکی استانبولی در اندک کلماتی این قانون به اشجتباه بجه پیجروی از    

که در ترکی قشقایی ایجن کلمجات بجه     anne, elma, hangiشکسته شده کلماتی مثل: ،لهیه

 گردد.  استفاده می ana,alma,hangı(hanı)آن یعنی شکل صحیح 

  به تقسیمات ستونی جدو ل اصوات در صفحات قبل دقت کنیجد. در زبجان ترکجی بجا     : 2ماده

بجه بکجارگیری   کنجد   توجه به جدو ل قانون زیر برقرار است. این قانون کمک بسجیار فراوانجی مجی   

 فرا خواهیم گرفت. های بعدی که در فصل Geniş zaman پسوندها بخصوص پسوند
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آینجد و در صجورتی کجه     معموالً در بخش و یا هیای او ل مجی  ö و oدر کلمات اصیل ترکی 

ای هسجتند کجه    کلماتی در بخش دوم داری این حروف باشند به احتما ل قوی کلمات بیگانجه 

اهنگی اما قجانون همج   doktor, actor, radyo, alkolاند. به عنوان مثا ل: وارد زبان ترکی شده

 کنند. می گیرند در آنها صادق است و از آن پیروی اصوات، زمانیکه این کلمات پسوند می

 برخی نکات متفرقه در باب حروف صدادار:

تواند کنار هم باشجند   در زبان ترکی دو حرف صدادار در صورتی می: صدا دار با صدا دار

مثجل  سجاخته شجده باشجد،     ی معنجا دار در ترکجی   که یا آمیزشی )یعنی از ترکیگ دو واژه

qaraoğlanمثل: ( یا یک کلمه( ی بیگانه şiir وsaat      باشجد. در غیجر ایجن صجورت بجه )

خصوص هنگام دریافت پسوند، معموالً بسته به شرایط، یکی از چهار حرف زیر در بین 

ترکی برای داشتن  این چهار حرف در زبان N, S, Ş, Yگیرد:  دو حرف صدا دار قرار می

و  بجرای افعجا ل   «Y»حجرف  معروفنجد. در ایجن میجان،     «حروف محافظ»به ای  هچنین وظیف

 گیرد. مورد استفاده قرار می ها تیصرف مالک

 مثا ل:

qapı+ıng= qapınıng ütü+üng=ütününg çəntə+i= çəntəsi/çəntəyi 
iki+ər=ikişər  qapı+a= qapıya  qalı+a= qalıya 

dudaqsız 

o a, u 

ö ə, ü 

u a, u 

ü ə, ü 

 

 

 

 

dudaqlı 

a  a 

ə/e ə, i 

ı a, ı 

i ə, i 

 

 

 

 



  25   ■□ قوانین صوتالفبا و فصل دوم / 
 

 شود: صدادار، یکی از آنها حتف میسرهم آمدن دو حرف  گاهی نیز در شرایط پشت

baba+im= babam yedi+imki= yedimki 
برای یادگیری زبان ترکی این نکجات چنجدان ضجروری نیسجت و در طجو ل زمجان بجرای هجر         

 شخ،، خودکار به استفاده از آن عادت خواهد شد.  

 ها: مخصوص صامت برخی قوانین ضروری

Sürəkli 
 کشیده

Sürəksiz 
 بدون کشیدگی

F, H, S, Ş P, Ç, T, K, Q, X 
 سخت
sərt 

Ğ, J, L, M, N, R, V, Y, Z B, C, D, G  نرمyumuşak 
 

 کنیم؛ از جدو ل باال دو نکته را استخراج می

 ای به یکی از حروف سخت در ججدو ل   در زبان ترکی همیشه وقتی آخر کلمه: نکته اول

سجوندها را در  بگیجرد )پ  شجود  مجی شجروع   «d»که با فوق ختم شود و بخواهد پسوندی 

 شود. می تبدیل tبه  dهای بعدی خواهیم خواند(  فصل

Bax+dım=baxtım Qaç+dım=qaçtım 

 ای بجه یکجی ازحجروف سجخت بجدون       در زبان ترکی معموالً وقتی آخر کلمه: نکته دوم

شود ایجن   کشیدگی ختم شود زمانی که بخواهد پسوندی بگیرد که با مصوت شروع می

شجود. در اسجامی خجاص و در نوشجتار ایجن قجانون را        میحروف به حروف نرم تبدیل 

هیجایی ایجن قجانون نجه در      باشد(. در کلمجات تجک   می اما در تلفظ صادق) نویسند نمی

  نوشتار و نه در گفتار صادق نیست.

Kitap +ım = kitabım  Gəp+im=gəpim  
 

i,ı,ü,u (İ) 

a,ə (A) 
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کننجد، )قجانون    جه بجه یکجدیگر تغییجر مجی    زبان ترکی، حروف با تودر : با توجه به اینکه مهم

از ترکیبات زیجر  ، ها فرمو ل ی هماهنگی اصوات(، در سراسر این کتاب، برای اختصار در ارائه

گروه خود اسجت. بجه ججدو ل زیجر      ی حروف هم کنیم. حرف داخل پرانتز نماینده استفاده می

 دقت کنید:

ر افعا ل مختلف و با توجه با قجانون  این است که این عبارت د« m(İ)ş»مثالً منظور از عبارت 

 تغییر کند. muş،müş،miş،mışهای  تواند به شکل یهماهنگی اصوات در ترکی م



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 اه و صفات اسمفصل سوم: 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
و قوانین صوت و صدا در این زبان آشنا شدیم، حا ل پجس   فصل قبل با الفبای زبان ترکی در

قصد داریم با کلمات، انجواع کلمجات،   ، و قوانین موجوداز آموختن صوت و چگونگی تلفظ 

 آشنا شویم. ،ها و پسوندها که اجزای اصلی یک زبان هستند ریشه

توان با هم معاد ل کجرد.   نمی ها را هر زبان این ادعا صادق است که زبان ی به طور کلی درباره

دارد. هجدف مجا    شیوه یادگیری و شیوه ساختاری خاص خود را منطق خود، چرا که هر زبان

سجازی   در این کتاب بیشتر بر این است که دستور زبان ترکی را ترکی بنویسجم نجه بجا معجاد ل    

 .ها ما را دراین راه کمک خواهد کرد فارسی، با این دیدگاه دانستن برخی ویژگی

 ی مهم و عمومی در دستور زبان ترکی ها برخی ویژگی

 مالت و زبان هست. یجک کلمجه در   نقش کلمات در ج ،زبان ترکی یها یکی از ویژگی

همانگونه که در ادامجه نیجز خواهیجد    های متفاوتی بازی کند و  تواند نقش زبان ترکی می

ها وجود دارد. به طوری که اسم بجه   ها و فعل در زبان ترکی رابطه فراوانی بین اسم دید،

مجرغ و   مانند رابطه تخجم  شود. این تاحدی است که بعضاً فعل و فعل به اسم تبدیل می

 !مرغ، تشخی، اینکه فعل از اسم ساخته شده یا، برعکس کار ساده ای نیست

Yaşamak - Yaşam  Yatmak - Yataq 
Durmak - Duraq  Silmək - Silgi  

 

 ءججز  منحصر دیگر ترکی نقش پسوندها در زبان ترکی است، که تقریباً یها گیژاز وی 

حایز اهمیجت ایجن اسجت کجه      ی نکتهو  دنده بسیار بزرگی از زبان ترکی را تشکیل می
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 هستند. ای  چند وظیفه این پسوندها بعضاً

هجا را کجه چنجد     دو مجورد از پسجوند   بطور کامل در فصل پنیم خواهیم خواهند. را پسوندها

 را به عنوان مثا ل و اولین  قدم در قوانین دستوری بخوانیم: هستندای  وظیفه
 

  (ad durum əkiوضعیت ) پسوند .1

به عنوان مثا ل  .ی نکره در زبان فارسی است«و» و« به»، «در»، «از»پسوند معاد ل  این میموعه

خجروج از  »و وضعیت ست  زبان فارسی در« از» ی که معاد ل حرف اضافه dənو  danپسوند 

 رساند. میرا « سبگ»یا  «جا و مکان

Çıxma durumu خروج از جا و مکان- Səbəb anglamı  سبگ - 

Babam evdən çıxtı. 
Mən oxuldan yoruldum. 
Bayramdan qələmi aldım. 

Reza yoxsulluktan öldü. 
Adam qorxudan rəngi bozardı. 

 
 

 دقت کنید.« t»به « d»یادآوری: به تبدیل حرف 
 

  acak پسوند .2

 «سجاختاری »دارنجد و هجم وظیفجه     «صجرفی » ی در زبان ترکی بعضجی پسجوندها هجم وظیفجه    

 . acakمانند

Yapım eki اریساخت- Çəkim eki صرفی- 

Gələcək Türküngdür. 
Ağlayacak kimsəsi yox. 

Əhmad bugün gələcək. 
Bu iş bugün tükənəcək. 

 
 ها حالتی منحصر بفجرد دارد و   یا دیگر زبان در زبان ترکی صفت بر خالف زبان فارسی

 .آید همیشه قبل از اسم می

Gözəl qız Qara dağ Beş qələm  Üç oğlan  
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 کنند و شاید به دلیل همین ویژگی اسجت   کلمات در زبان ترکی هیچگاه تغیر نمی شهیر

 ترکان جهان قابل فهم است.   ی برای همه ه نیزامروز ،پیش یها های ترکی قرن که نوشته

 دهی صفات شدت»ها در زبان ترکی فقط پسوند است به جز یک مورد پیشوند  دنو»: 

sap sarı 
 اعم های دیگر  ها جنسیت ندارند و مانند خیلی از زبان یتدر زبان ترکی افعا ل و موجود

 ها موجود است: های جداگانه برای برخی اسم فارسی واژه از زبان

 در ترکی:  
İnək-Boğa Xorus-Tovuq Qoyun-Qoç Oğul-Qız 

  دختر  -پسر قوچ -گوسفند مرغ   -خرو  ماده  -گاو  نر :  در فارسی
 

و شمایل زبان ترکی ساختار کلمجه و انجواع کلمجات در     با مختصر توضیح از ساختار و شکل

 زبان ترکی را بررسی کنیم:

 «گویند. می sözcükیا  «کلمه»به صدا و ترکیب صداهای معنادار در زبان ترکی »

 توان به هشت دسته زیر تقسیم نمود : می انواع کلمات را در زبان ترکی

Ad –Sıfat (Arayan,Nitəlik)- Adıl (Zəmir)- Bəlirtəç - İlgəç-Bağlaç- Ünləm- 
Eyləm (fiil) 

 : بیان کرد توان معاد ل فارسی آن را به شکل زیر می که

 افعال    -اصوات  -حرف ربط  -حرف اضافه  -قید )شاخص(  -ضمیر   -صفت  -نام 

نیجز  « افعا ل»گیرد و  قرار می «اسم» ی هفت مورد او ل در دسته ،از انواع کلمات در زبان ترکی

   .دنده بخش مهمی از زبان را تشکیل مییی به تنها

 :(Adlar)ها  ها یا اسم نام

هجا در زبجان ترکجی بجه      گوینجد. نجام   اسجم  نام یجا   شناساند را ای که یک موجودیت را می کلمه

 :شوند تقسیم می زیرهای  دسته
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 توانیم ببینم و لمس کنیم. میکه های قابل لمس با چشم  موجودیت: های مادی نام 

ağaç, çiçək, quş, dəftər, daş, ev )əv( 

 شوند ی که فقط حس مییها : موجودیتهای معنوی نام. 

duygu, yoldaşlık, düşüncə, düşmənlik, aqıl, fikir 
 نجام   شجود،  یبا حروف بزرگ نوشجته مج   یخاص در زبان ترک یحرف او ل اسام: نام خاص

 له،ینام ججنس و وسج  . و متهگ و...  نینام افراد، نام مکان، نام ملت، نام د وانات،یخاص  ح

 خاصند. ینام انیمن و گروه از انواع اسام

Türk, İran, Zəhra, Şiraz, İngilis, İsfahan 
 یا نوع باشد.  ی یک گونه نمایندهنام خاصی که : )اسم جنس(نام جنس 

qələm, qaşıq, oxul, balıq, üzüm, dəftər 
 شود.   اده مینامی که فقط به یک موجودیت د: نام مفرد 

alma, at, qaşıq, çiçək, quş, yol 
 :لجر »و  «الر»نامی که به تعدادی از یک موجودیت اشاره دارد. در ترکی پسجوند   نام جمع» 

 سازد. از نام مفرد نام جم  می

  :نجامی اسجت کجه بجه یجک جمج  داده        ،نامی که بدون گرفتن پسوند جم  خجود نام گروه

گجرفتن   بجا توانند پسوند جمج  بگیرنجد امجا     ها نیز می یا ل. این نامشود .تیم، اردو، گله، سر می

 کند. می پسوند جم  به تعدادی گروه اشاره

ordu, sürü, qoşun, taxım 

بجرای بیجان    گرد، و اگر هجم پسجوند بگیجرد معمجوالً     پسوند جم  نمی نام خاص معموالً: نکته

 و بیان ادبی است.شباهت 

 Mohəmməd Bahmanbeygilər təkin, Qaşqayi elində çox varımız. 
 ادی در ایل قشقایی داریم.یهای ز بیگی محمد بهمن

 Forudlar diri qalmalıdır. 
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 فرودها باید زنده بمانند.

 ها از نظر ساختار: بندی نام تقسیم

(: اسمی که دارای یک جزء باشد و نتوان آن را به دو بخجش یجا بیشجتر    yalın ad) اسم ساده  .1

 گویند. میسادهاسم به عبارتی از دو بخش یا بیشتر ترکیگ نشده باشد راو یا تقسیم کرد

su, əv, hava, pəncərə, daş, quş 

 کنند. نمی یهیچ تغییر گیرند معموالً که پسوند می های ساده زمانی اسم: نکته

Oxuldan gəldim.  Çiçəklər açılmış. 
 

از  های سجاختاری گرفتجه و   ندی که پسویها اسم( türəv ad, türəmiş ad): اسم مشتق  .2

 گویند. در زبان ترکی اسم مشتق می اند را ساخته شدهافعا ل 

bil →  bil𝐠𝐢dur → dur𝐚𝐪söz → söz𝐥ü𝐤göz →gözlük 
Ankara → Ankara𝐥ıŞiraz →Şirazlı 

 

اسمی که دارای بیش از یجک ججزء باشجد و از ترکیجگ دو      (:birləşik ad) اسم مرکب  .3

 .ده باشدبخش یا بیشتر بدست آم

İt + burn → it burnu 
Uyur + gəzər → uyurgəzər 
Gələn + gedən → Gələngedən 

 

 :(Adlara Küçültmə) پسوند کوچک کردن نام

مهجر و  »،«کوچجک بجودن یجک چیجز    » درزبان ترکی دو پسوند وجود دارد که برای نشان دادن

 رود: به کار می «شفقت و دلرحمی» و «محبت کودکانه

cık(cık,cik,cuk,cük) cağız(cagız,cəgız) 

əv+cik →  əvcikağ + cağız → ağcağız 
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 (:Ad Tamlamsı -عبارت اسمی )مضاف و مضاف الیه

به دنبجا ل اسجم    به اسمی کهبه عبارتی دیگر،  عبارت ساخته شده از دو یا چند اسم را گویند.

 گویند. ی آن دهد و یا معنی آن را کامل کند، می دیگری بیاید تا توضیحی درباره

 tamlayan + tamlanan = Ad tamlaması 
 

 زیر تقسیم کرد: های توان به سه دسته را در زبان ترکی می عبارت اسمی

  عبارت اسمی– (اسم خاصBəlirli ad tamlaması  ) 
  عبارت اسمی– ( اسم عامBəlirsiz ad tamlaması) 
  زنییره –عبارت اسمی ( ایZəncirləmə ad tamlaması ) 

 

 اسم خاص –اسمی  عبارت: 

(İ)ng (-ıng,-ing,-üng,-ung) 
Qız+çanta  →  qızıng çantası 
əv + qapı →  əving kapısı  
oxul+müdür  →  oxulung müdürü 

 

 نکات صوت و الفبا: یادآوری 

آینجد.   دانیم طبق قوانین صوت در زبان ترکی دو مصوت در کنار هم نمجی  طور که می همان .1

 :گیرد ما بین حروف صدادار قرار می nدار ختم شود حرف  اگر اسم او ل به صدا
N(İ)ng 

Arabanıng qapısı Ütününg sapı Müzəning  pəncərəsi 

با گرفتن پسجوندی کجه حجرف اولجش      P, Ç, T, K, Q, X ها طبق قانون صوتی مصوت .2

 شوند: تبدیل می B, C, D, Gصدا دار باشد 

Güzlük + cam →  güzlüğü𝐧 camıAğaç +  baş → ağacın başı 
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  اسم عام: –عبارت اسمی (bəlirtisiz ad tamlaması) 

کند بلکه به نجوع و شجکل اشجاره دارد ایجن      از آنیا که این نوع عبارت به مالکیت اشاره نمی

 . گیرد نمی ng(İ)عبارت پسوند 

At sütü   Maşın lastığı Köpək təsməsi      Çadır payası 
 

 :نکات

نیز  «تزیننی»هایی اسمی  عبارت اسمی هستند که در زبان ترکی به آن عبارت ذاتاًها  برخی نام

 : شود گفته می

 کند. می : جنس یک اسم را مشخ، دسته یک

Dəmir qapı Kətan köynək  Gümüş yüzük 
 

 .کند عنوان اسم، تعداد و مقدار اسم را مشخ، می شباهت بین دو اسم، :دو ی دسته

Aslan kişi  Doktor Mənuçehr Kiyani Beş kilo alma  
 

 :فرق بین عبارت اسمی خاص و عبارت اسمی عام با یک مثال 

Arvadıng çantası  
شناسیم. از اینرو به آن عبارت اسمی خاص  می کیف متعلق به یک خانمی است که ما وی را

 گویند. یا آشکار می

Arvad çantası  
در اینیا تعلق کیجف بجه کجدام خجانم      نماید. می نوع کیف یعنی زنانه بودن کیف را مشخ، 

 گویند. «نامشخ،»یا  «عام»به آن بحث نیست. از اینرو  موردبودن 
 

  ای زنجیره –عبارت اسمی (zəncirləmə ad tamlaması): 

 –عبجارت اسجمی را عبجار اسجمی      ،بیش از یجک مجورد شجد    tamlanan و tamlayanاگر  
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 :گویندای  زنییره
 

 Həzrət Abbasıng müqəddəs ocağı 
 Yataq otaqınıng pərdəsing rəngi  
 Türk hava yollarınıng uçaqları  

 

ی کجه  یهجا  و پسوندهستند که در آن  یها بنا به وضعیت نام یت برای نام:عهای وض ها و پسوند نام

 شوند:   زیر تقسیم می ی به شش دسته ،گیرند می

 Yalın Durum/ وضعیت ساده  
 Bəlirtmə Durumu /(،شاخ)  عیت مفعولیوض   
 Yönəlmə Durumu/ وضعیت جهتی  
 Çıxma Durumu/ ( شخ، –ازمکان  ) وضعیت  استخراج   

 Tamlayan Durumu / ( کامل کننده –نسبت دهی   وضعیت وابستگی (

 Qalma Durumu/ وضعیت جایگاهی  

 

Yalın durum ساده تیوضع/  

را به  «انیام شونده»و  «هانیام دهند»گیرند و  ها هیچ گونه پسوندی نمی در این وضعیت اسم

 گتارند. نمایش می

Əhmad oxuldan gəldi. 
Pakət Tehran’a yollandı. 
Bugün böyük bir telvezyon aldık. 

 گردد:  برای صدا زدن یک شخ، از این وضعیت استفاده می

İsa!, Vəhid!, ana!, bacı! 
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Bəlirtmə durumu  (/شاخص)یمفعول تیوضع  

بجا اسجم در    یعنجی فعجل مسجتقیماً    ،دنج پتیر ثیر میأاز فعل ت مستقیماًها  است که اسم  وضعیتی

 گیرد:   های زیر را می و با توجه به قوانین صوت یکی از پسوند تارتباط اس

 (İ) 
 است:( nəyi/nəmənəyi, kimiراه پیدا کردن و تشخی، این وضعیت، جواب دادن به سوا ل )

Nəmənəyi içiring? Südü içirim. 
Kimi çağırınıng? Əhmadı çağırırım. 
Kimi bəğənding? Bəhməni bəyəndim. 

1. Yönəlmə Durumu /یجهت تیوضع 
 

و سجمت و سجو اسجت. بجا      به جا و مکان ، نزدیک شدنبه جا و مکان وضعیت نمایش ورود

، آن جواب دادن بجه  یگیرد و راه تشخ ( را میAی )ها توجه به قوانین صوت یکی از پسوند

 است. (hara/haraya, kimə)ا ل ؤس

Kimə baxtıng?  Maral xanıma baxtım. 
Hara gedding?  Zəncana geddim. 

 

2. çıxma durumu / (شخص –استخراج )ازمکان  تیوضع  

را نمجایش  به جا و مکجان   و خروج و یا ورود از جا و مکان ، آمدناز کسی یا چیزی گرفتن

گیرد، راه تشجخی، آن ججواب    را می d(A)nبنا به قوانین صوت یکی از پسوندهای  دهد. می

 است. Hardan ا لؤدادن به س

Hardan gəldding? Yuxarıdan gəldim. 
Hardan gəliring? Firuzabad’dan. 

 :(nədən)سوا ل  ؛رود دلیل و سبگ نیز به کار می برای بیان این وضعیت بعضاً

Yoxsulluktan dükanını yığıştırdı. 
Acından öldü. 
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 :است نیز ضعیت برای نمایش سمت و سوهمانطور که گفتیم این و

Reza pəncərədən otaqa girdi. 
Oğru balkondan içəri girmiş. 

 

 

 

3. tamlayan durumu  /(کننده کامل – ی)نسبت ده یوابستگ تیوضع 

بججا توجججه بججه قججوانین صججوت یکججی از   دهججد. وضججعیت مالکیججت و ارتبججاط را نشججان مججی 

 اسججت. هججای زیججر سججوا ل جججواب دادن بججه راه تشججخی، آن رد.یججگ را مججی (İ)ngپسججوندهای

(kiming?,nəying?,nəmənəying?) 
 

Bu əv kimingdir? Bu əv İsmayılıngdır. 
Bu nəying fişidir? Bu ütününg fişidir. 

 

 

3. qalma durumu / یگاهیجا تیوضع 

 d(A)بنا به قوانین صوت یکی از پسجوندهای  دهد. اهلیت را نشان میو  ماندن وضعیت تعلق،

 است. زیر گیرد و راه  تشخی، آن جواب دادن به سواالت را می

 (harda?,haçan/nə zaman?) 

Haçan Şiraza gediring? Saat beştə gedirim. 
Harda yeməli yeyiring? Otaqda. 

 

 ها: صفت

اسم توضیح داده و یکی از خصوصیات اسجم را از   ی هاست که درباره واژه یا گروهی از واژه

گفتجه شجد صجفت در     همانطور که قبالً کند. بیان می را ر، شماره و مانند آنقبیل حالت، مقدا

شرایط و شدت و همچنجین خصوصجیت اسجم را مشجخ،     آید و  زبان ترکی قبل از اسم می

 : دنشو ای که دارند به دو گروه تقسیم می بنا به وظیفهصفات، . کنند می
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Görsədmə (nitələmə) sıfatlar: 

 qarşlaştırma  مقایسه - 
 güçləndirmə = pəkiştirməتقویتی -  
 küçültməکوچک کردن/کاهشی -  
 unvan عنوان – 
 

Bəlirtmə sıfatlar: 

 İşaraاشاره -  
 soru سؤا ل -  
 bəlirsizlik،نامشخ -  
 sayıشمارشی -  

 

Görsədmə (nitələmə) sıfatlar ی ویژگی / صفات نماینده 

از یجک   .وچکی، رنگ، کمی، زیادی و ..صفاتی که یک ویژگی مانند خوبی، بدی، بزرگی، ک

آید عبارت موصوف  صفت در زبان ترکی همیشه قبل از اسم می گتارد. اسم را به نمایش می

تواند پسوند بگیرد با این توضیح اگجر ویژگجی    نمی و سازد می( sıfat tamlaması)و صفت 

ند پسوند بگیرد توا و می نیست (sıfat tamlaması)بعد از اسم آمده باشد موصوف و صفت 

 و حکم یک جمله را دارد که صفت آن در قالگ جمله بکار رفته است:

Böyük əv →  sıfat  tamlaması var → ek alamaz. 
 گیرد.( )عبارت اسمی است و پسوند نمی 

əv böyük →  sıfat tamlaması yox. → ev böyüktür, əv böyük dəğil, əv 
böyüğüdü, əv böyüğümüş.  

 تواند پسوند بگیرد.( می نیست، پس می)عبارت اس
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 qarşlaştırmaمقایسه/  .1

دانجیم   ایست و برای مقایسه هم همانطور که می این نوع صفت که در واق  یک صفت مقایسه

 آید: می سه وضعیت پیش

و : در زبان ترکی قشقایی برای نمایش برابجری یجک ویژگجی در دو اسجم از کلمجات      تساوی

 گردد: زیر استفاده میپسوندهای 

 Təkin: bu qatıq, qoyun südündəndir, bax! daş təkindir. 
 و حیوانات کاربرد دارد. ءبیشتر برای بیان برابری یک ویژگی در اشیا 

 Kimin: hər kəs bizim kimin dərd və qəm varı baxsın bizə ağlasın (Məzun şiiri) 
های ادبجی کجاربرد    در متن و عموماً بیشتر برای بیان برابری یک ویژگی در انسان کاربرد دارد

 فراوانی دارد.

 Qədər/Qadar : dünəg gecə ki qədər oldu. 
 بیشتر برای بیان برابری یک ویژگی کمی و مقداری کاربرد دارد.

 Ç(A)/ç(A)s:  səni öz qardaşım ça/ças çox istəyirim. 
 بیشتر برای بیان برابری یک ویژگی کمی و مقداری کاربرد دارد.

با توجه به قوانین صوت، دو مصوت در برخورد بجا یکجدیگر یجا یجک حجرف محجافظ        کته:ن

شجود. در فعجل    بینشان قرار میدهند یا اینکه یکی از حروف )عموماً حجرف او ل( حجتف مجی   

«istəyirim » به دلیل اینکه دو حرف«ə » و«i »    پشت سر هم آمده، نوشجتار و گفتجار هجر دو

 مرسوم و مقبو ل است.« istirim»و « istəyirim»شکل 

 d(A)nتری یک ویژگی بین دواسجم از ترکیجگ  در زبان ترکی قشقایی برای نمایش بر: یبرتر
daha ویا d(A)n گردد: به تنهایی استفاده می 

Bu əv sizing əvingizdən daha böyüktür. 
Əşək fildən daha küçüktür. 
Fil dovşandan böyüktür. 

 شود. می ( هم استفادهrəgاز پسوند ) های قشقایی در میان برخی گروه
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گیجرد و بجاالترین را    ویژگی برترین بین یک گروه بیش از دو موجودیت صورت می: برترین

 شود. استفاده می«əng» که در زبان ترکی قشقایی از واژه، دهد نشان می

Əng aqılı varlıq insandır.  
Fil əng böyük hayvandır. 
Bu ağaçlarıng əng böyüğü ortadakıdır. 

 

 

 Güçləndirmə = pəkiştirmə/  تقویتی .2

بجاگرفتن   دهی شدتکند. این  دهی به یک صفت را بیان می این نوع صفت حالتی برای شدت

تنها مجورد در زبجان ترکجی اسجت کجه بجا        . همچنین توجه کنیم کهشود یک پیشوند انیام می

 شود:   اینگونه ساخته می معموالً. شود می پپیشوند ساخته

 گیرد. ابتدایی صفت قرار میر شود و د اضافه می m.p.r.sبه هجای اول صفت یکی از حروف  

 

M P R S 

Yamyaşıl/Yemyeşil Qapqarangı Tərtəmiz Qosqoca 

Sımsıcaq Dapdağınaq Sərsəlamat Dosdoğru 

Bomboş Apacı Tartaza 

Bambaşqa Apaydın 

Dümdüz Sapsarı 

Yumyuvarlaq Yepyengi 

 Yapyalıgız 
 

اگر جای صفت و موصوف عوض شود تبدیل به یجک جملجه   گفتیم  طور که قبالً همان: نکته

 های مختلف بگیرد. تواند پسوند گردد که می می

Bizim ev tərtəmizdir. 
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 Küçültmə/  کوچک کردن .3

ای ای زبان ترکی چنجد پسجوند بجر   ه ه . در اکثر شیوددر زبان ترکی قشقایی کاربرد زیادی ندار

 کاربرد دارد.  c(İ)k و c(A) مورددوساخت این صفت وجود دارد که در قشقایی فقط  

Güzəlcə bir qız gördüm. 
Təmizcə bir əv bulsak. 
Küçücük oğul böyük bir daşı qovzadı. 

 

 unvan عنوان / .4
کنجیم   . باز هم تکرار مجی روند آمیز که برای اسامی خاص به کار می رتبه، شغل، کلمات احترام

. یعنجی ایجن یجک قجانون در زبجان ترکجی اسجت امجا          آینجد  ها همیشه قبل از اسم می صفتکه 

داننجد و   برخی زبانشاسان این نوع را صفت نمجی  .آیند بعد از اسم می های عنوان بعضاً صفت

 –سه دسجته: قبجل از اسجم     که شامل است از دهند قرار می «خطابت»آن را در لیست کلمات 

 .ل و بعد از اسمقب –بعد از اسم 
 

Usta İrəj Fatma daza Mahmud əmi sayın Ayvaz bəy 
 
 

 Bəlirtmə sıfatlar  /صفات شاخص 

به چهار دسجته   کنند. صفاتی هستند که اسامی را با شمارش، نمایش، سوا ل و ... مشخ، می

 شوند. تقسیم می
 

 :(İşarət sıfatları) ای صفات اشاره .1
نمایند. در اصل کلمات مورد استفاده در ایجن   اشاره مشخ، میاسامی را از راه نشان دادن و 

 ینقش صفت بجاز ، نندیشن حالت ضمایر اشاره هستند. اما وقتی این ضمایر به جای اسم نمی

 .آیند می قبل از اسمو  کنند یم
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Bu, o 

Bu namayı anama ver. 
Bu dərdə daynmak qolay dəğildir. 
O gün hər nə baxtım səni görmədim. 
Olursa, oxuldan sonra o kitabı mənə ver. 

 

 (:Soru sıfatları) صفات سؤالی .2
 ی بعجد از کلمجه   صفتی است که با آن از نوع و چگونگی یا مقجدار موصجوف پرسجش کننجد.    

باید اسم مربوطه بیاید در غیر این صورت نقجش صجفت نداشجته بلکجه ضجمیر       پرسشی حتماً

 پرسشی: های ترین صفت است. برخی از معروف

 

 Nə :Siz nə iş görürüngüz? 
 Nicə: Nicə kitab aldıng? 
 Nə+təkin= Nətəkin: Sizin sorular nətəkin sorularıdı? 
 Nicəyin: Sizlər nicəyin adamlar’nan (adamlar ınan) çalışırıngız?* 
 Neçə : İstanbul’da neçə gün qalacagangız? 
 Hanı: Siz hanı əvdə qalırdıngız? 
 Nətürkü: Sən nətürkü adamang? 
 Nətür: Bu nətür qapıdır ki baqadar/buqadar tez qırıldı.  

 

تجوانیم   را هم می inən،ınan،içəs،ıçasی نگارشی توجه کنیم؛ حروف اضافاتی مانند  *به این نکته

ی  مجه ی قبل خود بچسبانیم که در این صورت الزم است در نگارش با الفبای التجین بجین کل   به کلمه
قجرار دهجیم. در   « ’»ماقبل حرف اضافه و حرف اضافه که البتجه خالصجه شجده اسجت یجک عالمجت       

ها عمومجاً بصجورت خالصجه     غیراینصورت، یعنی در حالتی که جدا بنویسیم نیازی نیست. در گویش
 توانیم استفاده کنیم: شود، اما از این پس در کتابت ترکی قشقایی هر دو شکل را می شده ادا می
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 Bura’ças gəl. 
 Bura ıças gəl. 
 Bura’ça gəl. 
 Bura ıça gəl. 

 هر چهار مورد باال در نگارش بال مان  و صحیح است.

 (bəlirsizlik sıfatları) صفات نامشخص .3
 های پرکاربرد: . برخی از نمونهدهد صفتی که اسم را به صورت دقیق و حتمی توضیح نمی

Bir: Bir oğul bugün mənə telefon eddi. 
Hər: Bu çağda hər kəsə güvənməyecəğing. 
Bazı: Bazı adamlar özlərindən ayrı kimsəyə düşünməzlər. 
Varı/Bütün/ Hamı/Tüm: Bir gün gəlir bütün insanlar barış içində yaşarlar. 
Birpara: Birpara ögrəncilər, heç projə gətirmədilər. 
 

 (Sayı) صفات شمارشی .4
بجه چهجار دسجته     د وده تى است که شماره و تعداد موصوف را نشان میصفت شمارشى صف

 شوند: تقسیم می

ها قبل از  وقتی شمارش .کند تنها تعداد موصوف را بیان مى (:Ana sayı)اصلی  دصفت اعدا -

 کند: آید و مقدار و تعداد را بیان می یک اسم می

 اعداد در زبان ترکی:

 کند:   یآن را آسان م یکند که یادگیر می یخاص پیرو از یک قاعده ثابت و یاعداد در ترک

doquz Səkkiz yedi altı beş dört üç İkki bir تک رقمی  

 د.نده می را نشان یباال اعداد تک رقم فیعداد رد

کجه   یی. جاهجا دنده یرا نشان م رقم از دوبیشتر  یها اعداد ستون سمت چ  اعداد با رقم

 صورت : نیبد یعنی شود یان شکل موجود ساخته مبه هم زیزده شده است ن*  ستاره

ند
چ

می 
رق

 

On 
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سجه صجد    + (ستیآن به دوصد )دو یجلو ی)صد ( با قرار دادن اعداد تک رقموزی

 شود. می ( تا هزار ساختهصدی)س

 (ikiyüz-üçyüz-dörtyüz-beşyüz igirmi-doquz yüz igirmi doquz ) 
آن اعداد رنجد   یابتدا یسه رقم ،یدو رقم ،ی)هزار( با قرار دادن اعداد تک رقم نیب

 نیبج  وزیج هجزار(، دوقجوز    )صجد  نیوزبیج هجزار(،   )دهنی)هزار(، اون بج  مانند گان،هزار

 شود. یساخته م گانونیلیهزار( تا م )نهصد
(ikimin-üçming-igirmiming-beşyüz igirmi ming-doquz yüz igirmi doquz ming ) 
 . شود یساخته مبه طرز مشابه انیام  زین اردیلیو م ونیلیم

 :  مینیساخته اعداد را بب یکل فرمو ل

   ریرا یکیا می آورید. اون + ب 1و  10شما فقط عدد :  11

 مثالهای بیشتر توجه کنید: به

21 =igirmi bir  
32 =otuz iki 
105 =yüz bəş  
1115 =ming yüz on beş  

20000312 =igirmi miliyon üç yüz on iki  

İgirmi 

Otuz 

Qırıx 

əlli 

Altmış 

yetmış 

Səksan 

doqsan 

yüz 

İkki yüz* 

ming 

İkki ming* 

miliyon 

İki miliyon* 

miliyard 

İki milyard* 

 

 : (sıra sayı) صفت اعداد ترتیبی

ه در زبان ترکجی قشجقایی بجه دو شجیو    . دهد ترتیگ و جایگاه قرارگرفتن موصوف را نشان مى

رسجد ایجن    مجی  اما به نظر( mk(İ)(İ))رواج بیشتری دارد.  ها که یکی از آن، گردد استفاده می

ثیرپتیری از زبان فارسی است و به همین دلیجل  أنوع ساختار در زبان ترکی قشقایی به دلیل ت

 ؛گردد رباییان متفاوت است، در این کتاب هردو صورت آن بیان میذبا ترکی ترکیه و آ
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 :کی قشقاییرای  در تر

(İ)mk(İ) 
- üçümkü 
- birimki 

 های قشقایی(:  ی ترکی )از جمله کتابها مشترک در تمامی گویش

(İ)nc(İ) 
- Birinci 
- Cumhuriyəting üzüncü ilini qutladık. 
- Romanıng səksən ikinci sayfasına qədər oxudum. 
- Əvimiz beşinci qattadır. 

 

بجه   son, sonuncu, ortanca,ortançılıqرود.   می اولین به کار به معنی əvəlki وilk نکته:

 رود. می عنوان صفت ترتیبی بکار
 

 

  :(paylaşım(dağıtım) sıfatları) صفت اعدا توزیعی
در ترکجی قشجقایی   گجردد. شجکل او ل آن    مجی  از دو شیوه برای بیان صفات توزیعی اسجتفاده 

 تر است: رای 

 شود: ر یک عدد شکل توزیعی ساخته میای(: با تکرا حالت او ل)محاوره -

Almaları bəş bəş varı kəsə dağıtıng. 
Üç üç bir sıraya yerləşing. 

 گیرد: را می r(A)ی ها : بنا به قوانین صوت یکی از پسونددوم )کتابی(حالت  -

Hər bağçaya doquzar ağaç tikirding. 
Bütün uşağlara bəşər alma veringiz. 
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 :(kəsir sayı) یصفت اعداد کسر

گردد. شجکل او ل آن   صفتی است برای بیان کسری از یک عدد که به دو صورت زیر بیان می

تر است. هردو شکل در جای خود مجورد اسجتفاده اسجت: )از چج  خوانجده       رای  و گفتاری

 شود( می

  صورت عدد  + D(A) + عدد مخرج

 مخرج   +bölü + صورت
 

 شود: ؛ طبق فرمو ل می3/2 یعنی سوم دو خواهیم بگوییم: برای مثا ل، می

Üçtə iki  iki bölü üç یا 

 بیشتر: های مثا ل

üzdə on %10 Üçtə bir, bir bölü üç 1/3 

üzdə beş %5 Yarım, bir bölü iki 1/2 

üzdə üz %100 Tam, beş bölü beş 5/5 

üzdə əlli/yarı %50 Çeyrək, bir bölü dört 1/4 

üzdə igirmi %20 üç bölü yedi, yedi də üç 3/7 
 

 مثا ل در جمله:

Bu il üzdə üz daneşgah sınavından geçeceğim. 
Mən deyrim ki Yüzdə doqsan Teraktör bu oyunu qazanır. 
Şiraz şəhrining dörddə biri Türktür. 

 

ی دسجتور زبجان نیسجت و ججز      گرچه این مبحث در حیطجه : چهار عمل اصلی در زبان ترکی

در ایجن مبحجث    ،اما ازآنیا که دارای اهمیت فراوانی است ،گیرد قرار نمینیز ا ه مبحث صفت
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 به صفات ریاضی در دستور زبان پرداخیتم.  

 .Artı →  iki artı iki eşiddir (olur) dörd جم 

 .Əksi → beş əksi iki eşiddir (olur) üç منها

 .Çarpı → altı çarpı üç eşiddir (olur) on səkkiz ضرب

میستق   Bölü → on bölü iki eşiddir (olur) beş. 

 

 :(sıfat tamlaması-عبارت وصفی )موصوف و صفت

شجود ماننجد: کتجاب،     مجی  دهیبا آن نام یا یش ای وانیح ایاست که شخ،  یموصوف کلمه ا

دهجد ماننجد:    مجی  و احوا ل موصوف را شجر   یژگیاست که و یصفت کلمه ا وقلم  وسف،ی

 .بزرگ، کوچک

sıfat tamlaması= sıfat(tamlayan) +ad (tamlanan) 
 

 .هستند tamlananها  و نامtamlayan بینیم صفت می همانطور که

bütün qoyunlar  
ikki adam  
uzun boylu qız 

 ی نیز باشد:اتواند زنییر مانند عبارت اسمی می

uzun boylu, qara saçlı qız.  
شوند و هرکدام به طور جداگانجه یجک    می آید که با یک کاما از هم جدا می چند صفت با هم

و انواع کلی صجفت در   ها  بعد از دیدن ویژگ کند. صفت از موصوف یا موجودیت را بیان می

 ها را مورد بحث قرار دهیم: به لحاظ ساختاری نیز صفت بد نیستزبان ترکی قشقایی، 
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 انواع صفت از نظر ساختار
 

 (yalın) صفت ساده:

 نباشد. ساز دار و معنى جزءهاى معنى بهصفتى که قابل تقسیم 

Gözəl qız  
üç ögrənci  
küçük (kumbuca) qurd 
 

 :(türəmiş) صفت مشتق

 اند. هایی که با پسوند ساخته شده صفات
aqılı adam  
güçlü insan 
bilimsəl yazı 

 اند:   این صفات دو نوع

 .شوند تبدیل به صفت می با اضافه شدن پسوند به اسم؛ شوند صفاتی که از اسم ساخته می -

Yalancı oğul  
Güclü pəhləvan 
Bilimsəl dərgilər  
Dağçılık geyimləri 
Aqılsız adam 

 

مهمتجرین بخجش ایجن     با اضافه شدن پسجوند بجه فعجل.    د یعنیشون صفاتی که از فعل ساخته می -

 .شدد نخواه های بعد به طور مفصل بحث در بخش ها اورتاچ در مورد هستند. ها اورتاچها  پسوند

Gələn adam  
Yüzən qız 
Bişmiş yeməli 
Gələcək il  
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سجاز   تواننجد همجراه فعجل بیاینجد و صجفت      پسوندهای دیگری نیز می ها اورتاچعالوه بر  نکته:

 :شوند

Süzmək → Süzmə bal. 
Ağlamak  → ağlağan oğul. 

 

 مرکب: صفت 

 ساز ترکیگ شده باشد. نىدار و مع دار یا چند جزء معنى صفتى که از چند جزء معنى

daş ürəkli 

yurtsəvər qahramanlar  
haqsəvər qaşqayılar 

 

 (Adıl) ضمایر

آیند اما باتوجه به اینکه جای شجخ،،   روند و اسم بحساب می ها به کار می ضمایر جای اسم

 شوند: تقسیم میهم های زیر  به دستهخود  ،گیرند سوا ل و ... قرار می

 Kişi Adılları -یشخص ریضما .1
 Dönüşlülük adılı -بازگشتی  ریضما .2
 İşaret adılları - اشاره ریضما .3
 Soru adılları -ی پرسش ریضما .4
 Bəlirsiz adıllar - نامشخ،ضمایر  .5
 İlgi adılı -ضمایر ربطی  .6
 Əyəlik adılı –ضمایر مالکی  .7

 

 Kişi Adılları -یشخص ریضما .1
 .شود ضمیری که جانشین شخ، می

Mən       Biz    
Sən       Siz        
O          Onlar    



 51   ■□ ها و صفات اسمفصل سوم/ 

 (ad durum eki) ضمایر شخصی همراه پسوند

Onlar Siz Biz O Sən Mən Yalın durum 

Onları Sizi Bizi Onu Səni Məni belirtme durumu 

Onlara Sizə Bizə Ona Sənə Mənə Yönelme Durumu 

Onlardan Sizdən Bizdən Ondan Səndən Məndən çıxma durum 

Onlarıng Sizing Bizim Onung Səning Mənim tamlayan durum 

Onlarda Sizdə Bizdə Onda Səndə Məndə qalma durum 
 

 ی بعدی... ها در صفحه مثا ل

Mən dünəng gəldim. 
Məni dünəng müdür çağırdı.  
Mənə çayı ver.  
Məndən pul almadılar.  
Mənim əvim çox küçüktür.  
Məndə iki qələm var.  

Biz oğru olduk gecə ayaydın.(Atasözü) 
Bizi konsertə çağırdılar.  
Bizə nama gəlmədi.  
Bizdən pul aldılar.  
Bizim dişimizi saymışlar.(deyim) 
Bizdə neçə gün qalacağangız(qalasıyangız). 

 

Sən dünəng hardaydıng?  
Səni çox istərim. 
Sənə yaxçı bir kitap verəcəğim.  
Səndən hərəkət tarıdan bərəkət.(Atasözü) 

Səning əving çox böyüktür.  
Səndə bir əl tərpəd.(deyim) 

Siz, daş qoyan yerə mən baş qoyarım.(deyim) 

Sizi dünəng müdür çağırdı.  
Sizə nama yazacağım.  
Sizdən də bir zadlar soracaklarmış.  
Sizing qıçıngız biləni, bizim başımız 
bilməz.(deyim)  

Sizdə neçə dəftər var? 
 

O dünəng hardaymış? 
Onu bugün görmədim. 
Ona mənim tarafımdan çox salam yetird.  

Ondan heç xəbər olmadı. 

Onlar da bugün oxula gedməmişlər. 
Onları tanıyamadım. 
Onlara nə deding?  
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Oung torpağıçaz 
yaşayıng.(deyim)  
Onda vəlm pul var. 

Onlardən pul istədim, vərmədilər. 
Onlaring əvi çox küçüktür. 
Onlarda neçə gün qaldıng? 
 

 Dönüşlülük adılı - بازگشتی ریضما .2

کنند. در تعریفی دیگر، کار انیجام شجده بجه     ضمایری که به شخ، انیام دهنده کار تاکید می

 گردد. رمیفاعل ب
 

 شخص ضمیر شخصی
Dönüşlülük adılı 

 ضمایر انعکاسی

Bən او ل شخ، مفرد Özüm 

Sən دوم شخ، مفرد Özüng 

O سوم شخ، مفرد Özü 

Biz  او ل شخ، جم Özümüz 

Siz م دوم شخ، ج Özüngüz 

Onlar  سوم شخ، جم Özləri 
 

 (ad durum əki) ضمایر انعکاسی همراه پسوند
 

Özləri Özüngüz Özümüz Özü Özüng Özüm Yalın durum 

Özlərini Özüngüzü Özümüzü Özünü Özüngü Özümü 
Bəlirtmə 
durumu 

Özlərinə Özüngüzə Özümüzə Özünə Özüngə Özümə 
Yönəlmə 
durumu 

Özlərindən Özüngüzdən Özümüzdən Özündən Özüngdən Özümdən 
çıxma 
durum 

ingnriəÖzl* Özüngüzüng Özümüzüng üngnÖzü* Özüngüng Özümüng 
Tamlayan 

durum 

Özlərində Özüngüzdə Özümüzdə Özündə Özüngdə Özümdə 
qalma  
durum 

 

https://www.turkedebiyati.org/sozcuk_turleri/zamir.html#donusluluk_zamiri
https://www.turkedebiyati.org/sozcuk_turleri/zamir.html#donusluluk_zamiri
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 از حروف محافظ بین دو مصوت هستند. اند در واق  که صخیم شده« n»توجه شود که دو حرف *

 مثال:

Özüm geddim ayran vermədilər qasıdım gedmiş kərə gətirə.(Atasözü) 
Özüm, özümə eddim külü gözümə eddim.(Atasözü) 
Özümü addım suya! 
Özümə yoxum, Cabbara torba toxuyanım.(Atasözü) 
Özümdə görmürüm (deyim) ki bu dağa çıxayım. 
Eling halını görüncə özümdən utandım. 
Özüng için dost qazan, düşmən ələ ocaq başında.(Atasözü) 
Özüngü təmiz saxla ölüm gəlir, əvingi təmiz saxla qonaq gəlir.(Atasözü) 
Özüngə bir ingə vur, özgəyə bir çovalduz.(Atasözü) 

 

 İşaret adılları - اشاره ریضما 

 .شود یاشاره معلوم م ااست که مرج  آن ب یریمض
 

Onlar Bunlar O Bu Yalın durum 

Onları Bunları Onu Bunu Bəlirtmə durumu 

Onlara Bunlara Ona Buna Yönəlmə Durumu 

Onlardan Bunlardan Ondan Bundan Çıxma durum 

Onlarıng Bunlarıng Onung Bunung Tamlayan durum 

Onlarda Bunlarda Onda Bunda Qalma durum 
 

 مثال:

Qələmi aldım → nəmənəyi adlıng ?    bunu aldım. 
Halva istəyirim(istirim) → hanı Halvadan ?  bundan. 
Çanta aldım →  nə aldıng? Bax! Onu  aldım. 
Geddim dükana → nə aldıng?  Bunları aldım. 



 گرامر زبان ترکی قشقایی ■□ 54

تواند سبگ اییجاد دوگجانگی معنجا     آِید بعضاً می اشاره اسم میهنگامی که بعد از ضمایر نکته: 

چاره کار استفاده از  شود. گفته می(anglam bulanıqlığı) شود. که در زبان ترکی اصطالحاً

بخشش الزم نیستت اعتدامش   »ی معروف در دستور زبان فارسی  شبیه جمله است.« ویرگو ل»

 .« کنید

O əvə geddi. 
O, əvə geddi. 
Bu adamı iştən çıxarddı. 
Bu, adamı iştən çıxarddı. 

 İşaret adılları - اشاره ریضما .3

 nə/nəmənə, neçə,hanıبجرای انسجان و    kimانجد.  های پرسشی که جایگزین اسم شده واژه

 برای حیوانات و اشیا و ...

Nələr Nə Kimlər Kim Yalın durum 

Nələri Nəyi Kimləri Kimi Bəlirtmə rumu 

Nələrə Nəyə Kimlərə Kimə Yönəlmə urumu 

Nələrdən Nədən Kimlərdən Kimdən çıxma durum 

Nələring Nəying Kimləring Kiming tamlayan urum 

Nələrdə Nədə Kimlərdə Kimdə qalma durum 
 

   های مختلف را بررسی کنید. است.خود حالت nəهم مانند  nəmənə نکته:

 : مثال

Kim gəldi ? → Mən gəldim! 

Kim kimə dir? → (deyim) 
Kimlər irlayabilir? → Bizlər irlayabilrik. 
Kimləri gördüngüz? → Gəlin obasından varı kəsi gördük. 
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neçə: 

 گیرد. مانند دو مورد قبل پسوند جم  نمی neçəبه طور معمو ل 

Saat neçədə geddilər? 
Qoyunlarıng neçəsini buldungunz? 
Almaları kilusunu neçədən aldıngız? 

 

Hanı: 

Gördüğüng oğul hanıdır? 
 

اسجم مربوطجه    اگجر بعد از کلمه پرسشجی  طور که در قسمت صفات پرسشی گفته شد  همان 

 دارد. ضمیر در غیر این صورت نقش صفت است و بیاید

Qoyunlarıng neçəsını  buldungunz? (adıl) 
Neçə qoyun buldungunz? (Sıfat) 

 

 Bəlirisiz adıllar - نامشخصایر ضم .4

 نشینند. های عام و یا نامشخ، می ضمایری که به جای اسم

 گیرند. هم می ad durum eki :نکته

 ی معروف در زبان ترکی قشقایی را که ضمیر نامشخ، هستند را ذیالً ببینیم:ها برخی از واژه

Biri, birisi, kimi, kimisi, hərkəs, kimsə, heç kimsə, çoxu, varısı, bazısı, 
birparası, birazı, hərbiri, insan, adam, kişi, zad,... 

 

 مثال:

Dünəng oxulda biri səni gəzirdi. 
Səhər hərkəs bu dərsi oxusun. 
Burda kimsə məni anglamır. 
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Quzularıng hərbiri bir yana geddi. 
Adam gedigində bir telefon edər. 
İnsan yoldaşına yalan deyər? 
Burda varı zad var. 

 

 İlgi adılı - ضمایر ربطی .5

 گردد. و برای جلوگیری از تکرار یک کلمه استفاده می نشیند است که به جای اسم می« کی»پسوند 

Vahid laptobu Sony’dır, mənim laptobum Lenovo’dur. 
Vahid laptobu Sony’dır, mənim ki Lenovo’dur. 
 

Sizing əvingiz küçüktür, bizim əvimiz böyüktür. 
Sizing əvingiz küçüktür, bizim ki böyüktür. 
 

Mənimki→ Mənimkilər. 
Bizimki → Bizimkilər. 
Bizləringki → Bizləringkilər. 
Qonşularki → Qonşularkilər. 

 

 kiوند شود. امجا بعجد از گجرفتن پسج     به یک شکل استفاده می kiبرای حاالت جم  و مفرد پسوند 
 شود.   ی جدید اضافه می به مفهوم واژه واند پسوند جم  بگیرد که این جم ت واژه جدید می

 

 Əyəlik adılı – ضمایر مالکی .6
 

Mənim otaqım təmizdir → otaqım təmizdir. 
ی بجاال فقجط کلمجه     نشجیند، امجا در جملجه    ایست که به جای اسم مجی  دانیم که ضمیر کلمه می

Mənim قجرار گرفتجه    ضمیر ملکیی  ده است. اما وظیفه این کلمه بر عهدهازجمله حتف ش
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 دهند. است. از اینرو آن را در دسته ضمیرها نیز قرار می
 

 (adıl Tmalamsı) عبارت ضمیری

و  (Ad tamlaması)الیه یا عبجارت اسجمی    های گتشته، دو شکل مضاف و مضاف در بخش

را دیجدیم و کجاربرد آنهجا را بررسجی      (sıfat tamlamsı) موصوف و صفت یا عبارت وصفی

 شجوند.  ها با هم نیز در یک عبارت استفاده مجی  ها و اسم کردیم. اما در زبان ترکی بعضاً ضمیر

 adıl)« عبجارت ضجمیری  »ی ضجمیر و اسجم بجا هجم در یجک عبجارت را        که به ایجن اسجتفاده  

Tmalamsı ) .گویند 

Mənim qaləmim. 
Bizim əvimiz.  
Bizim əvimiz çox təmizdir.→ Əvimiz çox təmizdir. 

 

 (:bəlirtəç)قید، ظرف یا شاخص 

ای از کلمات است که کیفیت صفت، فعل یا مسند را با تغییجر مفهجوم آن    یا میموعهای  کلمه

هجای زیجر تقسجیم     بجه دسجته   دهد. قیدها از نظجر معنجی و مفهجوم    دستخوش تغییرات قرار می

 شوند:   می

 قجرار  ریتجاث  تحت یکه افعا ل را به لحاظ زمان یکلمات: çağ (zaman) bəlirtəçlıri -زمان .1

 سازند. می دیرا نسبت به زمان مق ها و آن دهند می

 :از کلمات معروف و پر استفاده رخیب

aqşam, gəçən il (bıldır), gələn yıl, yaz, qış, gecə, gündüz, əskidən, 
dünəng, bugün, indi, həmən, çabuk, tez, gec, sabah, gələcək yıl(yengil), 
günlərcə, aylarca, illərcə, 

 

 ؛در جمله است ریاز سواالت ز یکیجواب ، جمله کیدر  قید زمان
Nə zaman/haçan/nə zamndan bəri/ haçandan bəri? 
Babək haçan gəldi? →  Babək bugün axşam gəldi. 
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Siz nə zaman gəldingiz Şiraz’a? → Biz bəş, on il bundan iləri gəldik. 
Sən haçandan burda işə başlamışıng? → Qıştan bəri burdayım. 
Həsən haçan geddi oxula? → Gəçən hafta geddi. 
Reza haçan gəldi, haçan geddi? →  Dünəng gəldi, bugün geddi. 
Nə zamndan bəri əvliying? → On bir ildən bəri əvliyim. 
Haçandan bəri burda? → İki haftadan bəri burda. 
 
Nə zamana qadar/ haçanangças? 
Siz haçanangças burdayangız? → İki üç günəngçəs biz burdayık. 
Nə zamana qadar iştə olmalıyıng? → Saat bəşə qadar iştə olmalıyım. 
 
Nə qadar/naqad? 
Bu toplantı naqadar sürür? → Toplantı iki saat olur. 

 

 یو سجمت  یکه افعا ل را بجه لحجاظ  مکجان    یکلمات :yer, yan(yön) bəlirtəçlıri - مکان  .2

 یاز کلمجات  یسجازند، بعضج   یم دیها را نسبت به مکان مق و آن دهند یقرار م ریثأتحت ت

 مهم و پرکاربرد:

İləri, geri, aşağı, uxarı, arxa, sağ, sol, bura, ora, üst, alt, içəri, yazzı, ön, yan 
 

در جملجه   ریج االت زؤسج  دنیپرسج  روش نیگونه کلمات  بهتر نیتر ا کردن راحت دایپ یبرا

 کند. یرا مشخ، م قید ،االت در جملهؤاز س کیاست که پاسخ هر 
 

Haraya/hara/hayana? 

İsmayıl hayana girdi? → İsmayıl içəri girdi. 
 

Harda/hayanda? 

Yoldaşıng harda bəkləyir? → Yoldaşım aşağıda bəkləyir. 
 

Haradan/hayandan? 

Yel hayandan gəlir? Sağdan gəlir. 
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ها را به لحاظ کمیتی تحت تأثیر   کلماتی که افعا ل، صفات و قید :ölçü bəlirtəçlıri -مقدار . 3

سجازند، بعضجی از    مقیجد مجی   ها را نسبت به کمیجت )زیجادی و کمجی(    دهند و آن قرار می

 کلماتی مهم و پرکاربرد:

az, çox, çox az, qadar, daha, əng, əng çox, əng az, biraz, qeləncə, varı, yarı, 
əksik, 
 

çox oxudum, çox da yazdım ama ustad mənə çox az numra verdi. 
Mivələr içində əng çox qarpuzu səvərim. 
Mənə bir az su gətir. 

حگر اسم قرار بگیرند دیگجر قیجد نیسجتند    این کلمات اگر قبل از اسم بیایند و در نقش توضی

 :دارندصفت  بلکه نقش

 .Zahra çox gülür :قید

 .Oxulda çox örgənci var :صفت
 

ا ل ؤکه مفهجوم افعجا ل، صجفات را از راه پرسجش و سج      یکلمات :soru bəlirtəçləri -. سؤالی4

 :مهم و پرکاربرد یاز کلمات ید. بعضنکن یمشخ، م

nəmənə, nicə, ,nədən ,hanı, hardan, nə, nə için (nəçin), nə qadar, kiming inən, 
kiming için 
 

Dərsə kiming inən çalıştıngız? 
Nəçin mənə söyləməding? 
Bunu mənə nicə söyləding? 

 

  :durum bəlirtəçləri - حالت .5

و  نجد ده یقرار م ریثأو حالت  تحت ت تیها را به لحاظ  وضع دیکه افعا ل، صفات و ق یکلمات

کجار، سجبگ    کیج انیجام   یسازند و چگجونگ  یم دیو حالتشان  مق تیها را نسبت به  وضع آن
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کجه   رنجد یگ یدسته قجرار مج   نیدر ا یادید. کلمات زنکن یرا مشخ، م یهینتو  کار کیانیام 

 کرد. زین یبند ها را دسته آن توان یم

dik, əğri, doğru, təmiz, gözəl, öylə  

 Bu işi birliktə...  
 Oxula geç geddim. 
 Əyri otur açıx danış. 

 

 ختم به مثا ل خواهیم کرد؛فقط سایر قیود را 

 asla, heç, heç bir zamanمنفی:  .6
 bundan daha, bundan başqaاستثنا:  .7
 həyə, kesin, hətmən, gerçəktənتأکید:  .8
 yavaş, yaxçıکیفیت:  .9
 nə için, aya, nəcür, çünküاستفهام:  .10
 motəəssefanə, əfsus, mələsefتأسف:  .11
  əcəb, bax, baxbax,qaçqaraqaçتعیگ:  .12
 şayəd, bəlkiشک و تردید:  .13
 genə, ginə, yinə, ginədənقید تکرار:  .14
 

 : (İlgəçlər) انواع حرف

کننجد. تجا    برقجرار مجی   توضجیح  و یجا  های مختلف ارتبجاط، تشجابه   هستند که بین کلمه اتیکلم

برخی از حروف پراسجتفاده در زبجان    ی هستند.حدودی شبیه به حروف اضافه در زبان فارس

 بینیم:   ترکی قشقایی را ذیالً می

Təkin(ləyin) , kimin 
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Təkin(ləyin): 
 

رود.  و برای نشان دادن شباهت و همانندی بکجار مجی   است در زبان ترکی ترکیه gibiمعاد ل 

ی بیشتر بجرای حیوانجات   در فارسی نیز معاد ل مثل و مانند است. البته این مثل و مانند در ترک

 و اشیاء کاربرد دارد. 

Daş təkin qatıq.  
Qoyun təkin canavarıdı.  

هجم  təkin ن محجاوره بعضجاً  شود البتجه در زبجا   استفاده می kiminبرای انسان  بیشتر از واژه  

 گردد. استفاده می

Xosru kimin oğlu. 

Qadar/Ça-çə(ças-çəs) : 
 

شباهت و همانندی است، منتها در این حالت نوع هماننجدی  این حروف نیز برای نشان دادن 

 .یک حالت کمی یا مقداری دارد

səning qadar/çə/çəs gözəl bir qız görmədim. 
گردد استفاده می kimin یاtəkin این حرف گاهی اوقات دقیقاً جای . 
məlek kimin gözəl qız = mələk qadar gözəl qız/ mələk çə/çəs gözəl qız. 
qar təkin aq daşlar =  qar qadar aq daşlar/ qar ça/ças aq daşlar. 

  

için: 

   است.« برای»رود. معاد ل فارسی  برای بیان سبگ یا هدف بکار می این حرف معموالً

Səning için hər iş desəng görərim. 
Bu şiirləri səvdiğim gözəl bir qız için yazdım. 
Çox kəs fəqət pul için çalışır. 
Sağlıgımız için hər zaman aqarantı yeməliyik. 

(İ)n(A)n: 
کنجیم   دقت می در زبان فارسی است.«( با»یا « هم با»)با مفهوم « و»و « با»، «ی به وسیله»معاد ل 
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 bağlaçآید، یک حرف اضافه نیست، بلکجه نقجش یجک     می« و»با مفهوم  ) İ)n(A)nوقتی  که

به صورت یک پسوند بین دو واژه ارتبجاط   n(A)n(İ)قشقایی )حرف ربط( را دارد. در ترکی 

ی قبلش از قانون هماهنگی اصجوات   کند و حروف صدادار آن نیز با توجه به کلمه برقرار می

  İ(ı,i,ü,u)nA(a,ə)nکند:  پیروی می
 

(İ)n(A)n  ی بوسیله»و « با»با مفهوم:» 

Bunları postınan (post ınan) yollayıng. 
Təbriz’ə otobüsünən (otobüs inən) geddik. 
Çox pulunan (pul ınan) da insan mutlu olmaz. 
Bugün hava çox qəşəngdir, yazıya köynəginən də çıxabilir. 
İstanbul’a uçağınan geddim. 
 

ی ماقبل خجود   توانیم آن را جدا از کلمه می n(A)n(İ)طور که دیدیدم در نگارش  همان نکته:

 ınanو  inənفقجط بصجورت     از کلمه جدا بیوفتجد،  n(A)n(İ). البته هنگامی که هم بنویسیم

 شود. نوشته می

(İ)n(A)n  یا نقش حرف ربط  «و»با مفهوم(bağlaç:) 
 

Boğdayınan arpa aldım = Boğda və arpa aldım. 
Xosruynan Naser qaşqayılarıng böyük xanlarıymış. 
Çantayınan darağı gətir. 
 

 دهد:   را می «ی لهیبوس»و « با»گاهی اوقات مفهوم « L(İ)»پسوند  :نکته
 

Obaya atınan geddik = Obaya atlı geddik. 
Qışlar paltoyınan gəzirik = Qışlar paltolu gəzirik. 
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Görə: 

نسجبت  »، «از نظر»رود و معاد ل کلمات  این حرف برای بیان نظر و هم چنین مقایسه بکار می

 Adدر زبان فارسی است. در استفاده از این حرف از بین پسجوندهای « وجه به آنبا ت« »به آن
durum ( پسوند جهتیyönəlmə eki) شود.  استفاد می 

Mənə görə bu işi ikki ay içində görəməzlər. 
İranlılara görə Türkiyə gəzi için bir beheşttir. 

 

 شود: ه میاستفاد Görəبه جای  CA/CƏبعضاً از پسوند  نکته:

Məncə bu işi ikki ay içində görəməzlər. 
هجای متفجاوتی  اییجاد     توانند نقش گیرند، می در زبان ترکی کلمات بسته به مکانی که قرار می

تواننجد نقجش صجفت     هجا بحجث کجردیم، مجی     ی آن هایی که دربجاره  کنند. به همین دلیل حرف

(sıfatاسم ،)(ad)و از همه مهمتر قید ، (bəlirtəç)  .نیز داشته باشد  

aslan təkin savaştılar  bəlirtəç 
aslan təkin  oğul  ilgəç 
aslan qadar güclü  ilgəç 
səni  gecəyə qadar bəklədim bəlirtəç 

 

baxıban: 

 همان کاربرد را دارد، اما کم استفاده است.  است و دقیقاً Görəهمانند 

Landrover’ə baxıban Nissan Qashqai daha güclüdür. 
 Nissanنویسجیم. )  المللجی مجی   ها را به همان صجورت متجداو ل بجین    نام برندها و مارک نکته:

Qashqai) 
 

 :(ad durum əkləri və ilgəçlər) پسوندهای موقعیت و قیدها

گیرند کجه نقششجان از    قیدها تنها در صورتی پسوند اسمی، پسوند مالکیت و پسوند جم  می
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ی قبجل از خجود، پسجوند اضجافه      اسم تغییر کند، به این دلیل به کلمه قید به چیز دیگری مثالً

   شود: خود به چند دسته تقسیم می ad durum ekləriکنند. با این توضیح پسوند  می
 

Yalın durum istəyən ilgəç :شوند. آید. با ضمایر نیز استفاده می ی قبل به صورت ساده می کلمه 

Əhməd için curab aldım. 
Həsən fil qadar/çə güclüdür. 

با قرار گرفتن در کنار ضمایر به شکل یک عبارت نیز کاربرد دارد، یعنی از پسجوندهای   گاهاً

İn(in,un,ün,ın)  که پسوند مکمل اسم(tamlayan) گردد: است، استفاده می 
 

Sizing qadar  gözəl yox. 
Bu işi mənim için düzəlt. 
Bu şalvarı onung için aldım.  
Bu dünyada bənim kimin gıcal adam olmaz! 
Onung təkin arıq gəçi yox. 

 

Yönəlmə durum istəyən ilgəç :ی قبل با پسوند کلمه yönəlmə  یعنی«a » و«ə» آید. می 

Bana görə bu dərs çətin bir dərstir. 
Aqşama qadar çalıştılar. 
Günə qarşı baxma zərəri çoxtur. 

çıxma durum istəyən ilgəç :     کلمجه قبجل پسجوند جایگجاهی (çıxma durum əki)  یعنجی 

dan(dən) گیرند. می 

Naştalıqdan iləri sigar çəkmə. 
Pəncərədən yazıya baxtım. 
Səndən ayrı məni anlayan yox.  

و ذاتجاً حجرف    طور که دیدیم در زبان ترکی برخی کلمات که اسم، صفت، قید هسجتند  همان
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 توانند نقش حرف اضافه را بازی کنند. کلماتی مانند: می ند  نیز بعضاًاضافه نیست

Aşağı, Uxarı, Sonra (Sora), Qarşı, Doğru, Alt, Üst, Yan, İç, Ayrı, Yazzı 
 

 :(bağlaç) حرف ربط
هم معنی و یا غیر هم معنجی را بجه هجم     ی یا دو جمله دو کلمه ،است که دو عبارت  ای کلمه

 حروف ربط در زبان ترکی:. برخی از ربط دهد
 

Və, Ama, Ya Da, Əgər, Vəya, Yalnız, Bilə, Çünkü, Dahi, Da, Da ... Da, Ki, 
Demək Ki, Faqat, Genə, Ginə, Həm...Həm, Həm ... Həm Də,  Hətta, Hələ, ələ, 
Həm, Həm Də, İstər...İstər(Sə), Açıqcası, Ancaq  

  :(ünləm) حرف ندا

 شود: فاده میبرای صدا زدن است .1

hoy, hey, hay 
 دوست داشتن، تر :   برای بیان احسا  اعم از تعیگ، .2

əh, oh, of, vay, həy, hii 
 برخی کلمات مانند اسامی خاص در موقعیت صدا زدن:   .3

Əhməd, Qulu Bəy 
 کلماتی هم برای بیان برخی احساسات کاربرد دارد: 

Afərin, Tanrım, Allah 
 توانند در این نقش باشند: هم می ها صفتای از  دسته نکته:

 Əhməq adam, alçaq adam  
 توانند این نقش را داشته باشند: می بعضی قیود نیز

qaça qaça gəl, buraya gəl, tez gəl   
 بعضی از صداهای طبیعت: .4

 hav hav, güm güm, tık tık, tırıq tırıq, tıq tıq 
 عبارات ندایی: .5

  maşallah canım, maşallah qızım, sən Allah  



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (لر لمی افعال )افصل چهارم: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
نظیری در فعل سازی دارد. بجه طجوری    زبان ترکی و به طب  آن زبان ترکی قشقایی قدرت کم

های دیگر نیاز به چندین فعل و کلمجه داریجم. بجه     که برای معاد ل سازی افعا ل ترکی در زبان

ایجم. ابتجدائا و قبجل از ورود بجه      ای به افعا ل داده ما اهمیت ویژه ،همین دلیل نیز در این کتاب

بحث افعا ل در زبان ترکی قشقایی، الزم است توضیح دهیم که تقسجیم بنجدی دسجتور زبجانی     

افعا ل در هر زبانی مانند هم نیست. با اینکه زبان این کتاب بجه فارسجی اسجت امجا بجه دلیجل       

ی، تقسیم بندی افعا ل در زبان ترکی به مانند آنچجه  تفاوت ماهیتی و منطق زبان ترکی و فارس

در زبان فارسی امروز رای  است نخواهجد بجود. امجا بجرای سجهولت درک، بخصجوص بجرای        

عزیزان غیر ترک زبان سعی بر این شده که توضیح هر بخش با وضو  و معادلی مناسجگ آن  

نظر زمانی )حا ل، گتشجته و  ها را از  در زبان فارسی ارائه شود. با این حا ل در این بخش فعل

 . بررسی خواهیم کرد را تر افعا ل پیشرفته ،دهیم و به مرور آینده( ارائه می

فعل در زبان ترکی مانند هر زبان دیگر حامل بار و مفهوم انجام کار استت و بتا اضتافه شتدن     

 یابد.   کیفیت و کمیت آن گسترش می و وجه پسوند

 ( را یاد بگیریم؛kişi əkiاست پسوند شخصیت ) ابتدائاً برای ادارک بهتر افعا ل الزم

Biz→(İ)k Mən→ (İ)m 

Siz→(İ)ng(İ)z Sən→ (İ)ng 

Onlar→l(A)r O 
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کننجد، )قجانون    زبان ترکی، حروف با توجه به یکدیگر تغییجر مجی   دانیم در می: یادآوری مجدد

 ی ئجه هماهنگی اصوات(، در سراسر این کتاب و بخصوص این فصجل، بجرای اختصجار در ارا   

ی  کنجیم. حجرف داخجل پرانتجز نماینجده      ها و ساختار افعا ل از ترکیبات زیر استفاده مجی  فرمو ل

 گروه خود است. به جدو ل زیر دقت کنید: حروف هم

i,ı,ü,u (İ) 

a,ə (A) 
 

این است که این عبارت در افعا ل مختلف و با توجه با قجانون  « m(İ)ş»مثالً منظور از عبارت 

 تغییر کند. muş،müş،miş،mışهای  تواند به شکل یرکی مهماهنگی اصوات در ت

دارای پسوند شخصیت نیست. اما در زبان ترکی قشجقایی  « O»سوم شخ، مفرد یعنی  نکته:

شجود. بجه    در سوم شخ، اسجتفاده مجی  « d(İ)r»از پسوند « هست»یا « بود»برای صرف فعل 

 صرف زیر دقت کنید:

Mən uyağ+ım   Biz uyağ+ık 
Sən uyağ+ıng   Siz uyağ+ıngız 
O uyağ+dır   Onlar uyağ+dır/uyağ+dır+lar 

 

بگیرد و هم اینکه ماننجد  « l(A)r»تواند پسوند  هم می« Onlar»سوم شخ، جم  یعنی  نکته:

 سوم شخ، مفرد باشد.

کوچکترین واحد معنا دار افعا ل ساده ریشه یا بن آن است. در زبان ترکی ریشه فعل هیچگاه 

آیجد    بجن فعجل مجی    هکه همجرا « m(A)k»کنند. پسوند  و فقط پسوندها تغییر می کند تغییر نمی

پسوند مصدری یا پسوند فعل بودن است. با اضافه کردن همین پسوند به هر فعلی چه فعجل  

شود. در فصو ل قبل ایجن   مصدر ساخته می  های مختلف، ساده باشد و چه فعل با زمان و وجه

دقجت کنیجد. پسجوند    « Gülüştürebilmək»و « Gülmək» مطلگ را یاد گرفتیم. به دو مصدر

خجواهیم رسجید و در دومجی بجا حجدف پسجوند         «-Gül»مصدری فعل او ل را حتف کنیم به 
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خواهیم رسید. هر دو فعل هستند. اولی ساده و دومی با وجه « -Gülüştürebil»مصدری به 

لجتا توججه    واهیم نوشجت.  ها خ در ادامه به تفصیل در مورد وجه«. توانایی»و وجه « ایشتش»

 تبدیل کرد.  توان به مصدر که در واق  مصدر نیز نوعی اسم است، کردیم که هر فعل را می

ی یک فعل بجا گجرفتن پسجوند شخصجیت و پسجوند زمجان و        در تعریف فعل گفتیم که ریشه

شود. در ادامه با معرفجی چهجار زمجان گتشجته، حجا ل،       تر می گسترده ها )در ترکی: کی ( وجه

کی زامان( و آینده بررسی افعا ل را پیش خواهیم برد. بعد از آن همین افعا ل  ستمراری)ایندیا

تبدیل کرده و صرف خواهیم کجرد. در آخجر    امریتوانایی و   شرطی، اجباری، های وجه را به

یعنجی افعجا ل نسجبت بجه      دهند. میقرار کنیم که فاعل را دستخوش تغییر  افعالی را بررسی می

ی آخر جز افعالی هستند که در کمتر زبانی دیده شده اسجت   دستهیابند.  غییر میفاعل جمله ت

 های زبان ترکی هستند. و از زیبایی
 

 )گچمیش زامان ایلمی )فعل زمان گذشته 

 شود: در زبان ترکی قشقایی فعل زمان گتشته به دو صورت بیان می

   حکایی( -ی مشخ، گؤرولن گچمیش ایلمی )فعل زمان گتشته .1

 روایی( -ی نامشخ، ین گچمیش ایلمی )فعل زمان گتشته مه و لگؤر .2
 

 حکایی( -ی مشخص گؤرولن گچمیش ایلمی )فعل زمان گذشته .1

ی مشخ،، بجه عملجی در گتشجته داللجت دارد کجه       در زبان ترکی قشقایی فعل زمان گتشته

ین کند. ا می حکایتی فعل در مکان وقوع حضور داشته و آن را دیده است و اکنون  گوینده

 شود: می به این نحو صرف فعل
 

 Eyləm+d+kişi əki فرمول

Mən ged+dim   Biz ged+dik 
Sən ged+ding   Siz ged+dingiz 
O ged+di    Onlar ged+di/ged+dilər 



 گرامر زبان ترکی قشقایی ■□ 72

 حالت منفی

 Eyləm+m(A)+d+kişi əki فرمول

Mən ged+mə+dim  Biz ged+mə+dik 
Sən ged+mə+ding  Siz ged+mə+dingiz 
O ged+mə+di    Onlar ged+mə+di/ged+mə+dilər 

 

 روایی( -ی نامشخص ن گچمیش ایلمی )فعل زمان گذشته یه مه گؤرول. 2

ی نامشخ،، به عملجی در گتشجته داللجت دارد کجه      در زبان ترکی قشقایی فعل زمان گتشته

ی را از کجس دیگجر   امجا آن   ی فعل در مکان وقوع حضور نداشته و آن را ندیده است، گوینده

هجای دیگجر، بجه دو صجورت      در ترکی قشقایی و بعضی لهیه کند. می روایتشنیده و اکنون 

 شود، که شکل او ل مقبولیت بیشتری دارد. هر دو را صرف خواهیم کرد: بیان می
 

 شکل او ل:

 Eyləm+m(İ)ş+kişi əki فرمول

Mən yat+mış+ım  Biz yat+mış+ık 
Sən yat+mış+ıng  Siz yat+mış+ıngız 
O yat+mış    Onlar yat+mış/yat+mış+lar 

 

 

 حالت منفی

 Eyləm+m(A)+m(İ)ş+kişi əki فرمول

Mən yat+ma+mış+ım  Biz yat+ma+mış+ık 
Sən yat+ma+mış+ıng  Siz yat+ma+mış+ıngız 
O yat+ma+mış    Onlar yat+ma+mış/yat+ma+mış+lar 
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 شکل دوم:

 Eyləm+ (İ)b+kişi əki فرمول

Mən yat+ıb+ım  Biz yat+ıb+ık 
Sən yat+ıb+ıng  Siz yat+ıb+ıngız 
O yat+ ıb  Onlar yat+ıb/yat+ıb+lar 

 

 میش و فعل زمان گذشته( پسوندو گچمیش ایلمی ) اکیمیش ترکیبات فعلی: 

 پسجوند  در زبان ترکی قشقایی کجاربرد بسجیار وسجیعی دارد. گاهجاً بجه عنجوان      « میش» پسوند

بینیجد کجه در افعجا ل کجاربرد دارد.      شود. اکنون هم می اهر میساز ظ ساز و گاهاً هم صفت اسم

شجود.   در افعا ل باعث تجداعی مفهجوم روایجی بجه آنهجا مجی      « میش» پسوندهمانگونه که گفتیم 

ترکیگ این فعل را به صورت ساده دیدید. این وجه عالوه بر افعا ل حا ل، آینده و اسجتمراری  

 ماند. هوم نیز همچنان حالت روایی باقی میشود. مف ی حکایی نیز ترکیگ می با فعل گتشته

 

 

 Eyləm+m(İ)ş+görulən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

 های مختلف: صرف این فعل را با شخ،

Mən vur+muş+dum=vurmuştum      Biz vur+muş+duk=vurmuştuk 

Sən vur+muş+dung=vurmuştung      Siz vur+muş+dunguz=vurmuştunguz 

O vur+muş+du=vurmuştu        Onlar vur+muş+du=vurmuştu 

/vur+muş+dular=vurmuştular 

 

بجه  « د»حرف « ، ،ت،ک،چ،ش،ه،پ،خ،قف»در زبان ترکی قشقایی بعد از حروف  :آوری یاد

 (vur+muş+tuشود. ) تبدیل می« ت»
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 حالت منفی

 Eyləm+m(A)+m(İ)ş+görulən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

 

 های مختلف: با شخ،صرف این فعل را 

Mən vur+ma+mış+dım=vurmamıştım  Biz vur+ma+mış+dık=vurmamıştık 

Sən vur+ma+mış+dıng=vurmamıştıng  Siz vur+ma+mış+dıngız=vurmamıştıngız 

O vur+ma+mış+dı=vurmamıştı  Onlar vur+ma+mış+dı=vurmamıştı 

/ vur+ma+mış+dılar=vurmamıştılar 

ر انیام کار در گتشته داللت دارد با این توضیح که گوینده خبر را از کجس دیگجری   فعل ب :مفهوم

هجای قشجقایی و سجایر     و خود در محل وقوع فعل نبوده است. در شجیو  کند برای مخاطگ نقل می

 شود. می ی حکایی استفاده  های محلی این کاربرد گاهاً به اشتباه بیای گتشته شیوه

 

 میش میش ایلمی 
 میش( پسوند +میش  پسوند) اکیمیش  + اکیمیش 

د و ضمن اینکه به کاری که نآی نیز پشت سر هم می« میش»در زبان ترکی قشقایی دو پسوند 

شود. ابتدا به  کید بیشتر یا برای مزا  نیز آورده میأدر گتشته انیام شده داللت دارد، مفهوم ت

 صرف توجه فرمایید؛

Mən vur+muş+muş+um Biz vur+muş+muş+uk 
Sən vur+muş+muş+ung Siz vur+muş+muş+unguz 
O vur+muş+muş  Onlar vur+muş+muş/vur+muş+muşlar 
 

بجا توججه بجه حجرف درون     «  m(İ)ş»در زبان ترکی قشقایی برای تسهیل تلفظ بین دو  :نکته

قجرار  « u»یجک  « muş»در تمامی موارد بجاال بجین دو    گیرد. مثالً پرانتز حرف صدادار قرار می

 گیرد. چند مثا ل دیگر: یم

Gəlmişimiş, Yatmışımış, Sürmüşümüş, Yorulmuşumuş 
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خیزد نجوعی مجزا  و القجای ایجن نکتجه       همانطور که گفتیم مفهومی که از این ترکیگ برمی :مفهوم

 ی زیر دقت کنید: است که این فعل درست نیست و انیام نشده است. برای درک بیشتر به جمله

 Sindirmişimiş. 
ی اتاق را شکسته است. حجا ل   کند که شیشه فرض کنید یک نفر برادر شما را محکوم می مثالً

خواهید به مخاطگ یا مخاطبان خجود بفهمانیجد کجه ایجن      کنید می شما وقتی فعل باال را ادا می

 درست نیست و برادرتان )شیشه را( نشکسته است. )عمل( فعل

حالجت منفجی    ت بجه جهجت مجزا  اسجت،    وقتی خطاب در ترکی قشقایی در این ترکیگ فعلی

نداریم. چون به لحاظ منطقی این فعل برای کارهایی که انیجام شجده اسجت کجاربرد دارد نجه      

 کارهایی که انیام نشده است.

 
 )ایندیکی ایلم )فعل زمان حال ساده 
طور که از نام آن هم پیداست کاریست که در زمان حجا ل و بجه مجدت کوتجاهی انیجام       همان

 شود. می
 

 Eyləm+iyor+kişi əki فرمول

 شود: می به این نحو صرف

Mən ged+iyor+um  Biz ged+iyor+uk 
Sən ged+iyor+ung  Siz ged+iyor+unguz 
O ged+iyor    Onlar ged+iyor/ged+iyorlar 

 

و فعل زمان گنجیش یکجی شجده    این فعل  ،های کنونی ترکی قشقایی در میان مردم لهیه برخی در

 در ادامه در همین فصل توضیح داده خواهد شد.( -معاد ل استمراری در فارسی است. )تقریباً

 Mən gedirim 
شود. با این حا ل در ترکی قشقایی ماننجد سجایر    که این خود منیر به اشتباه در درک افعا ل می
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های ترکی صرف زمان حا ل و استمراری جدای از یکدیگر اسجت و همانگونجه کجه در     شاخه

  شکل صرف باال در واق  زمان حا ل استمراری یا گنیش زامان است.ادامه خواهید دید 

ها بدلیل عدم آموزش زبانشان، در تلفتظ   البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که قشقایی

ای آن را بته شتکل استتمراری     گونه که گفته شد، حتتی عتده   شوند و همان آن دچار اشتباه می

 کنند. استفاده می
 

 حالت منفی

لفرمو  Eyləm+m+iyor+kişi əki 
 

Mən ged+m+iyor+um  Biz ged+m+iyor+uk 
Sən ged+m+iyor+ung  Siz ged+m+iyor+unguz 
O ged+m+iyor    Onlar ged+m+iyor/ged+m+iyorlar 
 

 ترکیبات فعلی

بینیجد. در ادامجه هجر     سازد را می های گتشته می ترکیبات فعلی که فعل زمان حا ل با زمان ذیالً

 حاالت را بررسی خواهیم کرد؛ یک از

 شتهیگچم نی گؤرولمه لمیا یکیندیا .1
 (یی)فعل زمان حا ل ساده در گتشته حکاشتهیگؤرولن گچم لمیا یکیندیا .2

 

 شتهیگچم نی گؤرولمه لمیا یکیندیا .1

 Eyləm+indiki z. əki+görülən gəçmiş z. əki+kişi əki فرمول

Mən yap+ıyor+dum  Biz yap+ıyor+duk 
Sən yap+ıyor+dung  Siz yap+ıyor+dunguz 
O yap+ıyor+du   Onlar yap+ıyor+du/yap+ıyor+dular 

شده است اما به مجدت زمجان کجم. در     به معنای کاریست که در گتشته انیام می :مفهوم
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ضمن کاری که گوینده آن را دیده است. همانند ماضی استمراری در زبان فارسی است. 

ی بجوده   ا ین ترکیگ، انیام مستمر آن کار فقط بجرای لحظجه  با این توضیح اضافه که در ا

فرض کنید یک بازپر  از شما سوا ل کند که شما در هنگام شکسجتن شیشجه    است. مثالً

به چه کاری مشغو ل بودید. جواب شما باید این باشجد کجه فقجط در آن لحظجه در حجا ل      

مجن سجیگار   » کشیدن سیگار بودید. در حجالی کجه اگجر شجما در زبجان فارسجی بگوییجد:       

شجود. و فقجط بجا     اید استخراج مجی  مفهوم اینکه شما معتاد به سیگار هم بوده« .کشیدم می

توان مفهوم سجیگار کشجیدن آنجی را     های قبل و بعد است که می توجه به موقعیت جمله

« .کشجیدم  من سیگار مجی »ی  استخراج کرد. اگر هم بدشانس باشید مادرتان فقط آن جمله

 اید! هد کرد که قبالً معتاد سیگار بودهرا بشنود فکر خوا

 ی زیر: اما در جمله

 Mən sigar çəkiyordum. 
نجه از سجر عجادت.     - برای پجن  دقیقجه   کشیدم. )برای مدت کوتاهی. مثالً یعنی من سیگار می

ها  ی خاص انیام گرفته است(. برای درک تفاوت بلکه کاری بوده است که فقط در آن لحظه

که در بخجش فعجل اسجتمراری )گنجیش زامجان ایلمجی(       « مراری در گتشتهفعل است»به مفهوم 

 دهیم دقت کنید. توضیح می
 

 حالت منفی

 Eyləm+m+indiki z. əki+görülən gəçmiş z. əki+kişi əki فرمول
 

Mən yap+m+ıyor+dum  Biz yap+m+ıyor+duk 
Sən yap+m+ıyor+dung  Siz yap+m+ıyor+dunguz 
O yap+m+ıyor+du  Onlar yap+m+ıyor+du/yap+m+ıyor+dular 
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 ین گچمیشته)فعل زمان حال ساده در گذشته روایی( ایندیکی ایلم گؤرولمه .2

 Eyləm+indiki z. əki+görülməyən gəçmiş z. əki+kişi əki فرمول

Mən yan+ıyor+muş+um  Biz yan+ıyor+muş+uk 
Sən yan+ıyor+muş+ung  Siz yan+ıyor+muş+unguz 
O yan+ıyor+muş   Onlar yan+ıyor+muş/yan+ıyor+muşlar 

شده است اما به مدت زمان کجم. در ضجمن    به معنای کاریست که در گتشته انیام می :مفهوم

 کند. کاری که گوینده آن را ندیده است و از کسی روایت )نقل( می

 
 حالت منفی

 Eyləm+m+indiki z. əki+görülməyən gəçmiş z. əki+kişi əki فرمول

Mən yan+m+ıyor+muş+um Biz yan+m+ıyor+muş+uk 
Sən yan+m+ıyor+muş+ung Siz yan+m+ıyor+muş+unguz 
O yan+m+ıyor+muş   Onlar yan+m+ıyor+muş/yan+m+ıyor+muşlar 

 

 جک ایلمی )فعل زمان آینده( گله 

ال هجم  شود. هر دو صورت صرف بجا  در ترکی قشقایی فعل زمان آینده به دو صورت بیان می

 تر است. ست، صورت او ل آن مقبو لدر نوشتار و هم در گفتار معمو ل ا

 صورت او ل:

 Eyləm+(A)c(A)k+kişi əki فرمول

Mən ged+əcək+im=gedəcəyim  Biz ged+əcək+ik=gedəcəyik 

Sən ged+əcək+ing=gedəcəying  Siz ged+əcək+ingiz=gedəcəyingiz 

O ged+əcək    Onlar ged+əcək/ged+ecəklər 
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کنند. بنابراین هر دو شجکل  هم تلفظ می« gedəcek»در ترکی قشقایی، او ل شخ، جم  را  نکته:

 صحیح است.

 حالت منفی

 Eyləm+m(A)+(A)c(A)k+kişi əki فرمول

Mən qax+ma+acak+ım=qaxmayacayım  
Sən qax+ma+acak+ıng=qaxmayacayıng  
O qax+ma+acak=qaxmayacak 
Biz qax+ma+acak+ık=qaxmayacayık 
Siz qax+ma+acak+ıngız=qaxmayacayıngız 
Onlar qax+ma+acak=qaxmayacak  

/qax+ma+acak+lar=qaxmayacaklar 
تبدیل شد و در حالت منفی فعل، « y»به « k»کنیم که در حالت مثبت و منفی حرف  توجه می

 گیرد. قرار می« y»یک « acak»و « ma»در « a»بین دو حرف صدادار 

 رت دوم:صو

 Eyləm+(A)s(İ)+kişi əki فرمول

Mən ged+əsi+im=gedəsiyim  Biz ged+əsi+ik=gedəsiyik 
Sən ged+əsi+ing=gedəsiying  Siz ged+əsi+ingiz=gedəsiyingiz 
O ged+əsi     Onlar ged+əsi/ged+əsilər 

 

 حالت منفی

 Eyləm+m(A)+(A)s(İ)+kişi əki فرمول

Mən bax+ma+ası+ım=baxmayasım  Biz bax+ma+ası+ık=baxmayasıyık 

Sən bax+ma+ası+ıng=baxmayasıyıng Siz bax+ma+ası+ıngız=baxmayasıyıngız 

O bax+ma+ası=baxmayası Onlar  bax+ma+ası=baxmayası 

/bax+ma+asılar=baxmayasılar 
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 توجه کنید.« y»به قرارگیری

 ترکیبات فعلی

بینید. در ادامجه هجر    سازد را می های گتشته می آینده با زمان ترکیبات فعلی که فعل زمان ذیالً

 یک از حاالت را بررسی خواهیم کرد؛

 ین گچمیشته جک ایلم گؤرولمه گله.  2ه جک ایلم گؤرولن گچمیشت گله .1
 

 جک ایلم گؤرولن گچمیشته گله .1

 از کجار  کجار  ،گتشجته  در زمان نکهیو با توجه به ا میزن یم یپل ندهیآ  فعل از گتشته به نیدر ا

 میفعجل آنچجه تفهج    نیج در ا یعنج ی. شجود  یگتشته )!( فقط مفهوم حسرت از آن استخراج مج 

 دیج است که از وقت انیام آن گتشته است، و منطقجاً با  یحسرت از انیام ندادن کار شود یم

 دیج آنهجا با »است کجه:   نیمنظور ا« Onlar gedəsiydi»  ی ملهاست. مثالً در ج شده یانیام م

در  ندهیفعل آ رسیتفا نی!( با امیخور یاند و ما حسرت آن را م )اما نرفته «.رفتند ید( م)بهتر بو

 همراه است. تیدیبا یگاهاً با چاشن ییقشقا یزبان ترک
 

 

 صورت اول:

Mən səv+əcək+dim=səvəcəktim Biz səv+əcək+dik=səvəcəktik 
Sən səv+əcək+ding=səvəcəkting Siz səv+əcək+dingiz=səvəcəktingiz 
O səv+əcək+di=səvəcəkti  Onlar səv+əcək+di=səvəcəkti 

/səv+ecək+dilər=səvəcəktilər 
 

« t»گیریجد بجه    قرار می« k»در پسوند شخصیت چون بعد از « d»ی تبدیل حروف  طبق قاعده
 شود. تبدیل می

 

 Eyləm+(A)c(A)k+görülən gəçmiş z. +kişi əki فرمول
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 حالت منفی

Mən aç+ma+acak+dım=açmayacaktım  
 حالت منفی برای پن  شخصیت دیگر را خود با توجه به فرمو ل بررسی کنید.

 صورت دوم: 

Mən ged+əsi+dim= gedəsiydim Biz ged+əsi+dik= gedəsiydik 
Sən ged+əsi+ding= gedəsiyding Siz ged+əsi+dingiz= gedəsiydingiz 
O ged+əsi+di= gedəsiydi  Onlar ged+əsi+di= gedəsiydi 

/ged+əsi+dilər= gedəsiydilər 
 

 حالت منفی

 تری خواهید دید. آینده موارد بیشتر و پیشرفتهکنیم. در  ی فرمو ل بسنده می فقط به ارائه
 

 ین گچمیشته  جک ایلم گؤرولمه گله .2

 ها توجه کنید؛ قبل از اینکه به مفهوم بپردازیم به صرف

 صورت اول:

Mən səv+əcək+miş+im  Biz səv+əcək+miş+ik 
Sən səv+əcək+miş+ing  Siz səv+əcək+miş+ingiz 
O səv+əcək+miş  Onlar səv+əcək+miş/səv+ecək+mişlər 

 Eyləm+m(A)+(A)c(A)k+görülən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

 Eyləm+(A)s(İ)+görülən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

 Eyləm+m(A)+(A)s(İ) + görülən gəçmiş z. + kişi əki فرمول

 Eyləm+(A)c(A)k+görülməyən gəçmiş z. +kişi əki فرمول
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 حالت منفی
 

 Eyləm+m(A)+(A)c(A)k+görülməyən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

Biz aç+ma+acak+miş+ik=açmayacakmışık  
 حالت منفی برای پن  شخصیت دیگر را خود با توجه به فرمو ل بررسی کنید.

 صورت دوم:
 

 Eyləm+(A)s(İ)+görülməyən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

 

Mən ged+əsi+miş+im=gedəsiymişim Biz ged+əsi+miş+ik= gedəsiymişik 

Sən ged+əsi+miş+ing= gedəsiymişing Siz ged+əsi+miş+ingiz= gedəsiymişingiz 

O ged+əsi+miş= gedəsiymiş  Onlar ged+əsi+miş= gedəsiymiş 

/ged+əsi+mişlər= gedəsiymişlər 
 

 حالت منفی

 Eyləm+m(A)+(A)s(İ) +görülməyən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

 Sən öpməyəsiymişing 
در دو « y»با توجه به فرمو ل پن  مورد دیگر را خود بررسی کنید. همچنین به اضجاف شجدن   

 بخش از فعل باال دقت کنید.

 به مفهوم آن نیز توجه کنید؛ ،فعل آیندهی  بعد از بررسی حالت روایی زمان گتشته

تر بررسی شد، این نجوع فعجل نیجز     های قبل همانند فعل آینده در گتشته که در قسمت: مفهوم

گویجد مفهجوم آن اسجت کجه بنجا بجر        پلی به آینده در گتشته است و وقتی مخاطگ آن را مجی 

تجر   داد. برای دقیجق  نیام میام بهتر بود یا باید مخاطگ من این کار را ا چیزهایی که من شنیده

 درک کردن مفهوم به مثا ل زیر توجه کنید:

 Sən o qız ınan danışacakmışıng 
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زدی.)این پیشنهاد یا اجبار از طرف من نیست.  معنی: تو باید )بهتر بود( با آن دختر حرف می

 کنم.(  بلکه کسی آن را به من گفته و من اکنون به واسطه آن را برای تو نقل می

  میش استفاده کردیم. در غیر این صورت از شکل آینجده  پسوندهمین دلیل در این فعل از  به

 کردیم. به مثا ل بعد توجه کنید: ی حکایی استفاده می در گتشته

 Sen o qız ınan danışacaktıng 
معنی: تو باید )بهتر بود( با آن دختر حرف میزدی.)این پیشنهاد یا اجبار از طرف من است و 

 مقام کسی هستم که برای تو بایدیت تایین کنم و یا به تو پیشنهاد بدهم.(  من در

ی فعجل گتشجته و آینجده     به همین دلیل در این فعل از میش استفاده نکجردیم و شجکل سجاده   

ی جمله به فارسی از باید استفاده کردیم.  استفاده شد. بار دیگر توجه کنید که چرا در ترجمه

 توجه کنید.« ایلم گؤرولن گچمیشته  جک گله» به توضیحات بخش 

 

 )گنیش ایلمی )فعل استمراری 

در فارسی قلمداد کجرد. امجا بجرای    زمان استمراری توان تقریباً معاد ل فعل  گنیش زمانی را می

مناسگ است که آن را به عنوان فعل زمجان گسجترده نیجز ترجمجه کنجیم.        درک بهتر این فعل،

هجای حجا ل و آینجده را تجداعی      تواند زمان ید دید این فعل میهمانگونه که در ادامه نیز خواه

بجه  زمان این فعجل   گویند. هم کند. به این دلیل در ترکی به آن گنیش زمان )زمان گسترده( می

در حا ل وقجوع بجوده و هسجت و معمجوالً بجه       به مدت زمان طوالنیشود که  کاری اطالق می

با این کاربرد دوم بجه آن زمجان    شوند. ام میوار انی ی داللت دارد که به صورت عادتیکارها

 توانیم  بگوییم. استمراری هم می

 

 گچمیش ایلمی ایندیکی ایلمی جگ ایلمی گله

 گچمیش ایندی جگ گله

 

 گنیش ایلمی
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 گنیش ایلمی
 Eyləm+(İ)r+kişi əki فرمول

 

 شود: می در زبان ترکی قشقایی گنیش ایلمی )فعل استمراری( به این نحو صرف 

Mən ged+ir+im  Biz ged+ir+ik 
Sən ged+ir+ing  Siz ged+ir+ingiz 
O ged+ir   Onlar ged+ir/ged+irlər 

 حالت منفی

 Eyləm+m+(İ)r+kişi əki فرمول
 

Mən öl+m+ür+üm  Biz öl+m+ür+ük 
Sən öl+m+ür+üng  Siz öl+m+ür+üngüz 
O öl+m+ür   Onlar öl+m+ür/ öl+m+ürlər 

 

 ترکیبات فعلی

بینیجد.   سازد را می های گتشته می فعلی که فعل زمان استمراری )گنیش( با زمانترکیبات  ذیالً

 در ادامه هر یک از حاالت را بررسی خواهیم کرد؛

 گنیش ایلم گؤرولن گچمیشته .1
 ین گچمیشته گنیش ایلم گؤرولمه .2

 

 گنیش ایلم گؤرولن گچمیشته .1

 Eyləm+(İ)r+görülən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

Mən yap+ır+dım Biz yap+ır+dık 
Sən yap+ır+dıng Siz yap+ır+dıngız 
O yap+ır+dı  Onlar yap+ır+dı/yap+ır+dılar 
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 حالت منفی

 شود؛ گنیش ایلمی گؤرولن گچمیشته )فعل استمراری حکایی( در ترکی به دو صورت منفی می

 صورت او ل:

 Eyləm+m+(İ)r+görülən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

 Mən al+m+ır+dım 
 موارد دیگر را با توجه به فرمو ل ارائه شده صرف کنید.

 
 صورت دوم:

 

 Eyləm+m(A)z+kişi əki فرمول

Mən tök+məz+dim  Biz tök+məz+dik 
Sən tök+məz+ding  Siz tök+məz+dingiz 
O tök+məz+di   Onlar tök+məz+di/tök+məz+dilər 

ی همجین فصجل در قسجمت     دامجه هجای شرطیسجت. در ا   کاربرد صورت دوم معموالً در جمله

 بررسی افعا ل شرطی کاربرد این فعل را خواهیم دید.

 

 گچمیشته ین مهگنیش ایلم گؤرول .2

 Eyləm+(İ)r+miş+kişi əki فرمول

Mən yap+ır+mış+ım  Biz yap+ır mış+ık 
Sən yap+ır+mış+ıng  Siz yap+ır+mış+ıngız 
O yap+ır+mış   Onlar yap+ır+mış/yap+ır+mışlar 
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 حالت منفی

 Eyləm+m+(İ)r+m(İ)ş+kişi əki فرمول
 

 

 Biz sat+m+ır+mış+ık 
 موارد دیگر را با توجه به فرمو ل ارائه شده صرف کنید.

 

ی مفهجوم آن   برای اینکه مفهوم گنیش ایلمی را بهتر درک کنید، الزم است توضیحاتی دربجاره 

 د؛یدقت کن ریداده شود. ابتدا به جدو ل ز

گچمیشججته گججؤرولن 

 ی حکایی( )گتشته

 به مدت طوالنی گچمیشته)ماضی استمراری حکایی(گنیش ایلم گؤرولن  .1

 به مدت کوتاه گچمیشته )ماضی استمراری حکایی(گؤرولن ایندیکی ایلم  .2

یجججججن  گؤرولمجججججه

ی  گچمیشته )گتشجته 

 روایی(

 به مدت طوالنی گچمیشته )ماضی استمراری روایی(ین  گنیش ایلم گؤرولمه .1

 به مدت کوتاه )ماضی استمراری روایی( گچمیشتهین  گؤرولمه ایندیکی ایلم .2

 

توان معاد ل ماضی اسجتمراری در زبجان فارسجی دانسجت. امجا       را می «گنیش ایلمی گچمیشته»

ی  کنید  در زبان ترکی عالوه بر دو نوع زمجان گتشجته   همانطور که در جدو ل باال مشاهده می

وار( استمرار  که در گتشته به مدت زیاد)عادتروایی و حکایی برای هر مورد برای کارهایی 

داشته و انیام آن کارمتوقف شده و برای کارهایی که در گتشته فقط به مجدت کجم اسجتمرار    

داشته و انیام آن کارمتوقف شده، دو نوع فعل متفاوت داریم. یعنی در میمجوع چهجار نجوع    

 فعل از نوع استمراری.

ی هجا  و حالجت  «گنجیش زمجان  »ن را در بخش قبجل و  ی آ ی گتشتهها و حالت «ایندیکی ایلم»

مثا ل زدیم کجه وقتجی    «ایندیکی ایلم»ی آن را در این بخش  بررسی کردیم. در بخش  گتشته

شود که در گتشته مستمر بوده اما  این فعل به صورت گتشته آورده شود به کاری اطالق می

هم کجاری مسجتمر در گتشجته    بینیم که باز  را می «گنیش در گتشته»به مدت کم. اکنون فعل 
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بوده است، اما با این تفاوت که مدت آن طوالنی بوده است و گفتیم که معموالً بجه کارهجایی   

 ی در جمله شده است. مثالً که از سرعادت انیام می شود اطالق می

 Mən sigar çəkirdim. 
دت( فعجل  از سجر عجا   -برای پن  سجا ل  کشیدم. )برای مدت طوالنی. مثالً یعنی من سیگار می

است و آن را دیده است. ذاتجاً گوینجده او ل    مطمئنحکاییست. یعنی گوینده از انیام آن کار 

کند که خود فاعل آن بوده است. پس حکایی بجودن آن   شخ، است و توصیف عملی را می

 منطقی است. حا ل به مثا ل بعد توجه کنید؛

 Mən sigar çəkirmişim. 
از سجر عجادت( فعجل     -برای پن  سجا ل  طوالنی. مثالً کشیدم. )برای مدت یعنی من سیگار می

خبجر اسجت و آن را ندیجده و از کسجی روایجت       رواییست. یعنی گوینده از انیام آن کجار بجی  

کند که خجود فاعجل    کند. حا ل سؤا ل این است که چگونه او ل شخ، خبری را روایت می می

نطقیسجت. در ترکجی از ایجن    اما آن را ندیده است. این به ظاهر غیجر م   و عامل آن بوده است،

 شود که شخ، بخواهد دو مفهوم را به مخاطگ القا کند؛ غیرمنطقی بودن زمانی استفاده می

کنجد. لجتا بجا     داند آن کار را انیام نداده است، اما کسجی بجرایش ایجن را نقجل مجی      او ل اینکه کامالً می

کند. برای مثا ل ممکن است یجک    بودن آن عمل را بیان می دروغو  غیرمنطقیاستفاده از حالت روایی 

 سجیما کشیدی. لجتا   ، محسن را در حضور مادرش به این محکوم کند که تو سیگار میسیمانفر به نام 

خواهد آن را نقج  کنجد از حالجت او ل شجخ،       کند. اما محسن که می از حالت حکایی استفاده می

ایجراد دارد و مجادرش نیجز درک    کند که از نظر منطقی در زبان ترکجی   مفرد و بصورت روایی نقل می

کشیده است. )الاقل از نظر محسن!( اما اگر محسن از حالجت حکجایی    کند که محسن سیگار نمی می

 استفاده کند مادرش باید بالفاصله متوجه شود که محسن از انیام عمل یقین داشته است.

کجاری را   این است که شجخ،   توان از او ل شخ، روایی برداشت کرد، دوم مفهومی که می

کنجد متوججه    اما بعدها که آن را روایت مجی   آن لحظه متوجه آن نشده،  در گتشته انیام داده،

 ی شده که آن کار را به یقین انیام داده است. مثالً در جمله

 Yuxuda danışıyormuşum. 
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ام. )حالت روایی( در اینیا گوینده بجه ایجن دلیجل از حالجت روایجی       زده یعنی در خواب حرف می

استفاده کرده چون آن لحظه متوجه نبوده که در خواب حرف زده است. بعدها به دالیلجی متوججه   

 مثالً کسی برایش نقل کرده است. با این حا ل اگر جمله را بصورت  حکایی  این امر شده،

 Yuxuda danışıyordum. 
ز زده خجود نیج   مخاطگ سری  متوجه خواهد شد که گوینجده وقتجی حجرف مجی      استفاده کند،

 !متوجه آن بوده است. یعنی به نوعی از عمد در خواب حرف زده است

های زبان ترکجی قشجقایی بجه دلیجل عجدم امکجان        های ریز و قدرت متأسفانه بیشتر این مفهوم

ی پهنجاور   ای از این کره آموزش به زبان مادری رو به فراموشی سپرده شده است و در گوشه

 رود. اضمحال ل میمیراثی ارزشمند از تمدن بشری رو به 
 

 (شرطی گنیش ایلمی )فعل استمراری شرط 

زبان ترکی قشقایی به دلیل ناشناخته بودن و پیوندی که با زبجان ترکجی قجدیم دارد، همجواره     

شناسان زبان ترکی بوده است. فعل اسجتمراری شجرطی از افعالیسجت کجه در      مورد توجه زبان

های زبان ترکی )الاقل از دید نویسندگان  کمتر زبان دیگری دیده شده است، حتی دیگر شاخ

 این کتاب.( در ادامه به بررسی این فعل خواهیم پرداخت.

در زبان ترکی قشقایی، گاهی به وقوع پیوستن افعا ل استمراری در گجرو بجه وقجوع پیوسجتن     

ی  کنجیم. مجثالً در جملجه    فعلی دیگر است، در این حالت از شرط گنیش ایلمجی اسجتفاده مجی   

حمل چتر منوط بجه باریجدن بجاران    « کنم. که باران ببارد، من چتر با خود حمل میروزهایی »

 است و در این مورد در زبان ترکی قشقایی از شرط گنیش ایلمی استفاده خواهیم کرد.
 

 Eyləm+(A)r+kişi əki فرمول

 :شود می گنیش ایلمیبه این نحو صرف شرط در زبان ترکی قشقایی 

Mən ged+ər+im Biz ged+ər+ik 
Sən ged+ər+ing  Siz ged+ər+ingiz 
O ged+ər   Onlar ged+ər/ged+ərlər 
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  )شرط/دیلک ایلمی )فعل شرط یا آرزو 

-) وججه های زبان ترکی برای افعا ل شرطی یا آرزویی از  در ترکی قشقایی مانند بیشتر شاخه

sə/ -saابتجدائا بجرای    نجیم. ک وجه را در ترکی کیج  معنجی مجی   کنیم.  ( بعد از فعل استفاده می

 تثبیت ساختار فعل در ذهن به صرف آن توجه کنید:

 Eyləm+s(A)+kişi əki فرمول

Mən bağla+sam Biz bağla+sak 
Sən bağla+sang  Siz bağla+sangız 
O bağla+sa   Onlar bağla+sa/bağla+salar 

 حاالت منفی

 Eyləm+m(A)+s(A)+kişi əki فرمول

Mən sürt+mə+səm  Biz sürt+mə+sək 
Sən sürt+mə+səng  Siz sürt+mə+səngiz 
O sürt+mə+sə   Onlar sürt+mə+sə/sürt+mə+sələr 

 

در زبان ترکی به این دلیل که برای بیان شرط و آرزو این فعل اختصاصی را داریجم نیجاز بجه    
نیست و بدون این کلمات نیز مخاطگ متوججه خواهجد   « اگر»یا «  کاش»آوردن کلماتی مانند 

شد که فعل شرطی یا آرزوییست. با این حا ل آوردن این کلمجات قبجل از فعجل نیجز ایجرادی      
کند یا  ندارد و مخاطگ با توجه به موقعیت جمله متوجه خواهد شد که فعل شرط را بیان می

آرزو را. همچنین به این نکته نیز باید توجه کنیم که در حالت او ل یعنجی حالجت بجاالیی کجه     
فهوم شرط و هم مفهوم آرزو نهفتجه اسجت. امجا در ترکیبجات بعجدی کجه       بررسی کردیم هم م

 بررسی خواهیم کرد لزوماً هر دو مفهوم شرط و آرزو در فعل وجود ندارد.

از افعا ل زمان استمراری )گنیش ایلم( به خاطر آورید که برای منفی کردن آن از دو صجورت  
هجای   منفجی معمجوالً در جملجه    استفاده کردیم. در بررسی صورت دوم گفتیم که ایجن حالجت  
 ی زیر دقت کنید: شرطی کاربرد دارد. حا ل که شرط را یا یاد گرفتیم به جمله

 Deməsəyding, bilməzdim. 
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 ترکیبات شرط/دیلک ایلمی

های قبل از همین فصل دیدیم که فعلهای زمان آینده، حا ل و اسجتمراری بجا فعجل     در قسمت

سجازند.   شوند و ترکیبات فعلجی جدیجد مجی    گ میگتشته در دو حالت روایی و حکایی ترکی

حا ل در این بخش نیز بررسی خواهیم کرد که این فعل نیز توانایی ترکیگ با برخی از افعجا ل  

های بعدی نیجز افعجا ل دیگجر را بررسجی کجرده و ترکیبجات        را دارد. به همین ترتیگ در بخش

بجا افعجا ل   « دیلجک ایلمجی  »ات در جدو ل زیر ترکیبج . کنیم می مرورممکن آن با دیگر افعا ل را 

 کنید؛ دیگر را مالحظه می

 فرمو ل مفهوم فعل

 Eylem+Dilək kipi+görülən geçmiş z. +kişi əki شرط/آرزو گؤرولن گچمیشته دیلک کیپی

 Eylem+Dilək kipi+görülməyən geçmiş z. +kişi əki شرط/آرزو ین گچمیشته گؤرولمه دیلک کیپی

 Eylem+gələcək z. +Dilək kipi+kişi əki شرط یجک زاماندا دیلک کیپ گله

 Eylem+indiki z. +Dilək kipi+kişi əki شرط ایندیکی زاماندا دیلک کیپی

 Eylem+geniş z. +Dilək kipi+kişi əki شرط گنیش زاماندا دیلک کیپی

 

 دیلک کیپی  گؤرولن گچمیشته

 Eyləm+s(A)+görülən geçmiş z. +kişi əki فرمول

 

Mən iç+sə+dim=içsəydim  Biz iç+sə+dik=içsəydik 

Sən iç+sə+ding=içsəyding  Siz iç+sə+dingiz=içsəydingiz 

O iç+sə+di=içsəydi  Onlar iç+sə+di=içsəydi/iç+sə+dilər=içsəydilər 

 گیرد. قرار می« y»حرف « d»و « sə»بین  :نکته

ی حکاییست و هم مفهجوم شجرط    هبینید این یک فعل شرط در گتشت همانگونه که می: مفهوم

 توان از آن استخراج کرد. و هم مفهوم آرزو را می
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 حالت منفی

 Eyləm+m(A)+s(A)+görülən geçmiş z. +kişi əki فرمول

 با توجه به فرمو ل صرف کنید.

 ین گچمیشته گؤرولمه دیلک کیپی

 Eyləm+s(A)+görülməyən geçmiş z. +kişi əki فرمول

Mən iç+sə+miş+im=içsəymişim Biz iç+sə+miş+ik=içsəymişik 

Sən iç+sə+miş+ing=içsəymişing Siz iç+sə+miş+ingiz=içsəymişingiz 

O iç+sə+miş =içsəymiş  Onlar iç+sə+miş=içsəymiş 

/iç+sə+miş+lər=içsəymişlər   

 گیرد. قرار می« y»حرف « miş»و « sə»: بین نکته

ی روایی است و هم مفهوم شرط  ن یک فعل شرط در گتشتهبینید ای : همانگونه که میمفهوم

 توان از آن استخراج کرد. و هم مفهوم آرزو را می

 حالت منفی

 Eyləm+m(A)+s(A)+görülməyən geçmiş z. +kişi əki فرمول
 

 با توجه به فرمو ل صرف کنید.

 ل بجاال هجم   کنیم. همجانطور کجه در ججدو    سه حالت باقی مانده را فقط با یک مثا ل بررسی می

حا ل و استمراری، مفهوم شرط را تداعی   مشاهده کردید فعل شرط با ترکیگ سه زمان آینده،

 کند و نه آرزو را. می

 yatırdacaksam جک زاماندا دیلک کیپی گله

 Oxuyorsangınız ایندیکی زاماندا دیلک کیپی

 Çalırsak گنیش زاماندا دیلک کیپی
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 تیدیفعل با 
 ف با زمان حال سادهصر -فعل بایدیت 

 malı/məliاین فعل با افجزودن  رساند.  مفهوم اجبار را میدر زبان ترکی فعلی وجود دارد که 

های مختلف ایجن فعجل در زمجان حجا ل      آید. صرف شخصیت فعل پدید میی  ریشه به انتهای

   ساده:

Mən ged+məli+im= gedməliyim Biz ged+məli+ik= gedməliyik  
Sən  ged+məli+ing= gedməliying Siz ged+məli+ingiz= gedməliyingiz 
O ged+məli+dir    Onlar ged+meli+dir/ged+meli+diler 

 

گیرند. این به دلیل تشابه ایجن   به معنی لیاقت، اشباه می« لی»: برخی این فعل را با پسوند نکته

بجه اسجم   « ma/mə»دو است. در فصل پسوند فرا خواهیم گرفت که افعا ل با گجرفتن پسجوند   

به اسم با مفهوم لیاقت « لی»و همین اسم باز با گرفتن پسوند « görmə»شوند. مثالً  تبدیل می

ایجن ابهجام را اییجاد    « dır/dir»( حا ل همین ترکیگ با گرفتن فعل görməli) شود. تبدیل می

ت سمی یا صفت اسج میکند که کالً یک فعل با مفهوم لیاقت است، در حالی  که یک ترکیگ ا

 به معنی است( آمده است.« ) dır/dir که بعد از آن فعل

görməli+dir 

 

 صرف با زمان گذشته ساده -فعل بایدیت 

 ی ساده: های مختلف این فعل در زمان گتشته صرف شخصیت

Mən ged+meli+dim  Biz ged+meli+dik 
Sən ged+meli+ding  Siz ged+meli+dingz 
O ged+meli+di    Onlar ged+meli+di/ged+meli+diler 

قجرار بگیجرد.   « y»قاعدتاً بایجد یجک   « dim »و « meli »در حالت او ل، او ل شخ، مفرد، بین 
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برای اختصار زمان از نوشتن آن خودداری کردیم. تمام افعا ل باال را خود یجک بجار در ذهجن    

 صرف کنید.

آن شلوار را باید »نی به مع«  O şalvarı almalıydıng»ی  مثالً جملهبه این نکته توجه کنید: 

است که البته اینیا گوینده با بکار بجردن ایجن فعجل قصجد ایجن را دارد کجه بجه        « خریدی. می

 خریدی.   مخاطگ بگوید که بهتر بود آن را می
 

 صرف با زمان گذشته نقلی - فعل بایدیت

 ی نقلی: های مختلف این فعل در زمان گتشته صرف شخصیت

Mən ged+məli+miş+im  Biz ged+məli+miş+ik 
Sən  ged+məli+miş+ing  Siz ged+məli+miş+ingiz 
O ged+məli+miş   Onlar ged+məli+miş/ged+məli+mişler 
 

دانیم در زبان ترکی فعل ماضی نقلی به معنی انیام کاریست که خود فاعل  همان گونه که می

ی  بجا صجرف گتشجته   ایدت، بولی به وقوع پیوسته. حا ل در این فعل   از انیام آن خبر نداشته

آن »یعنجی   «O şalvarı almalıymışıng»ی  نقلی نیز معنی به همان ترتیگ است. مثالً جمله

نفر کجه اکنجون    از آن دو بغیری کس یا کسان دیگری  اما به توصیه« خریدی. شلوار را باید می

ز این فعجل  توانیم متصور شویم این است که گوینده ا یا حالت دومی که می کنند. صحبت می

شجده )زمجانی کجه شجلوار بایجد خریجده        استفاده کرد چون خود زمانی که باید فعل انیام مجی 

 :های بیشتر مثا ل شد(  در آنیا نبوده است. می

- Bizde o qonağlıkta olmalıymışık. 
گوینده از این فعل استفاده کرد چون در آن مهمانی نبوده است و واضجح اسجت کجه بایجد از     

بنجا بجر اظهجارات، بایجدیت یجا      ه کند. یا حالت دوم زمانی است که انیجام فعجل   استفاد«میش»

 ی باشد.ی کس یا کسان دیگر توصیه

- Hava sicaq olmadan qoyunları qırxmalıymışım. 
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)گؤج کیپی )وجه توانایی 

ی افعجا ل سجاخته    بجه پایجان ریشجه    bil(A)ساز توانایی در ترکی قشقایی با افجزودن   وجه فعل

هجای   بعجد از ایجن وججه، وججه      گوییم. ( میایلمیگؤج د. این ترکیگ را فعل توانایی )شو می

هجای قبجل    گیرد. به همان ترتیگ کجه در قسجمت   دیگر و پسوندهای زمانی و شخ، قرار می

شود. در ججدو ل بعجدی تمجامی حجاالت      های دیگر ترکیگ می فعل توانایی نیز با فعل  دیدید،

کنید. در ادامه هجر کجدام را بررسجی     و ل ساخت را مشاهده میممکن برای فعل توانایی و فرم

 خواهیم کرد.

 Eyləm+(A)bil+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki گؤج کیپی و گؤرولن گچمیش
 Eyləm+(A)bil+görülməyən gəçmiş zaman əki+kişi əki ین گچمیش کیپی و گؤرولمه گؤج

، گجججؤرولن گچمجججیش ایلمجججی و گجججؤج کیپجججی

 ن گچمیش  ی گؤرولمه
Eyləm+(A)bil+görülən gəçmiş zaman 
əki+görülməyən gəçmiş zaman əki +kişi əki 

 Eyləm+(A)bil+m(İ)ş+m(İ)ş+kişi əki کیپی و میش میش گؤج

 Eyləm+(A)bil+ geniş zaman əki+kişi əki کیپی و گنیش زمان گؤج
 Eyləm+(A)bil+geniş zaman əki+görülən gəçmiş کیپی، گنیش زامان و گؤرولن گچمیش گؤج

zaman əki +kişi əki 
 Eyləm+(A)bil+geniş zaman əki+görülməyən gəçmiş ین گچمیش کیپی، گنیش زامان و گؤرولمه گؤج

zaman əki +kişi əki 
 Eyləm+(A)bil+ indiki zaman əki+kişi əki کیپی و ایندیکی زامان گؤج
 Eyləm+(A)bil+indiki zaman əki+görülən gəçmiş یشکیپی، ایندیکی زامان و گؤرولن گچم گؤج

zaman əki +kişi əki 
یججن  کیپججی، اینججدیکی زامججان و گؤرولمججه  گججؤج

 گچمیش  
Eyləm+(A)bil+indiki zaman əki+görülməyən gəçmiş 
zaman əki +kişi əki 

 Eyləm+(A)bil+gələcək zaman əki+kişi əki جک زامان گؤج  کیپی، گله
 Eyləm+(A)bil+gələcək zaman əki+görülən gəçmiş جک زامان و گؤرولن گچمیش ، گلهگؤج  کیپی

zaman əki +kişi əki 
یججن  جججک زامججان و گؤرولمججه کیپججی، گلججهگججؤج 

 گچمیش
Eyləm+(A)bil+gələcək zaman əki+görülməyən 
gəçmiş zaman əki +kişi əki 

 Eyləm+(A)bil+sə+kişi əki و شرط کیپی گؤج  کیپی
 Eyləm+(A)bil+sə+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki و گؤرولن گچمیش ، شرط کیپیگؤج  کیپی
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 ی حکایی( گؤرولن گچمیش گؤج ایلمی )فعل توانایی گذشته

 ی حکایی( گؤج چاتی و گؤرولن گچمیش ایلمی )وجه توانایی و فعل گتشته

 Eyləm+(A)bil+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+dim  Biz ged+əbil+dik 
Sən ged+əbil+ding  Siz ged+əbil+dingiz 
O  ged+əbil+di   Onlar ged+əbil+di/ged+əbil+dilər 

 

 حالت منفی، صورت او ل:

 Eyləm+(A)bil+mə+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+mə+dim Biz ged+əbil+mə+dik 
Sən ged+əbil+mə+ding  Siz ged+əbil+mə+dingiz 
O  ged+əbil+mə+di  Onlar ged+əbil+mə+di/ged+əbil+mə+dilər 

 

 حالت منفی، صورت دوم:
 

 Eyləm+(A)+mə+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+ə+mə+dim  Biz ged+ə+mə+dik 
Sən ged+ə+mə+ding  Siz ged+ə+mə+dingiz 
O  ged+ə+mə+di  Onlar ged+ə+mə+di/ged+ə+mə+dilər 

 

 Eyləm+(A)bil+sə+görülməyən gəçmiş zaman əki+kişi əki ین گچمیش و گؤرولمه ، شرط کیپیگؤج  کیپی
 Eyləm+(A)bil+əcək+sə+kişi əki شرط کیپیجک زامان و   گؤج  کیپی، گله

 Eyləm+(A)bil+ indiki zaman əki +sə+kişi əki شرط کیپیایندیکی زامان و   گؤج  کیپی،
 Eyləm+(A)bil+ geniş zaman əki +sə+kişi əki شرط کیپیگؤج  کیپی، گنیش زامان و  
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 ی روایی( ین گچمیش گؤج ایلمی )فعل توانایی گذشته گؤرولمه

 ی روایی( ین گچمیش ایلمی )وجه توانایی و فعل گتشته گؤج چاتی و گؤرولمه
 

 Eyləm+(A)bil+miş+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+miş+im  Biz ged+əbil+miş+ik 
Sən ged+əbil+miş+ing  Siz ged+əbil+miş+ingiz 
O  ged+əbil+miş  Onlar ged+əbil+ miş/ged+əbil+mişlər 

 

 

 حالت منفی، صورت او ل:

 Eyləm+(A)bil+mə+miş+kişi əki فرمول

 Toxuyabilməmişik 
 

 حالت منفی، صورت دوم:

 Eyləm+(A)bil+mə+miş+kişi əki فرمول

 Toxuyammışık 
 

 فقط یک حالت را صرف کردیم. به ترکیبات توجه کنید. 
 

ی  ین گچمیش ایلمی و گؤرولن گچمیش ایلمی )وجه توانایی، فعل گذشته گؤج کیپی، گؤرولمه

 ی حکایی( روایی، فعل گذشته

 Eyləm+(A)bil+miş+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən aç+abil+miş+tim  Biz aç+abil+miş+tik 
Sən aç+abil+miş+ting  Siz aç+abil+miş+tingiz 
O  aç+abil+miş+ti  Onlar aç+əbil+ miş+ti/aç+abil+miş+tilər 
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 حالت منفی، صورت او ل:

 های آن را صرف کنید. دهیم. با توجه به فرمو ل شخصیت فقط فرمو ل را ارائه می

 Eyləm+(A)bil+mə+miş+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

 صورت دوم حالت منفی را خود بررسی کنید.

 میش ایلمی )گؤج کیپی، میش و میش( بیلمیش

تواندد پشت سر هم قرار بگیرند. در ترکیجگ فعجل    هم می« میش»قبالً یاد گرفتیم که دو وجه 

 را آورد.« میش»توان دو وجه  توانایی نیز می

 

 Eyləm+(A)bil+miş+miş+kişi əki فرمول

Mən ol+abil+miş+miş+im Biz ol+abil+miş+miş+ik 
Sən ol+abil+miş+miş+ing Siz ol+abil+miş+miş+ingiz 
O  ol+abil+miş+miş  Onlar ol+əbil+miş+miş/ol+abil+miş+mişlər 
 

آیجد. در   هم مجی « i»یک « miş»و « miş»تر بین  : در زبان ترکی قشقایی برای تلفظ سادهنکته

 مامی موارد باال این قانون وجود دارد:ت

Biz olabilmişimişik 
 حالت منفی

پشت سر هم به چه معنی است. لتا بصورت منطقجی  « میش»قبالً توضیح دادیم که مفهوم دو 

ی خالقی بخواهجد بجا کلمجات     حالت منفی برای این حالت منسوخ است. جز اینکه نویسنده

 اننده تزریق کند.بازی کند و مفهوم جدیدی را به ذهن خو
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 گنیش گؤج ایلمی )فعل توانایی استمراری(

 گؤج کیپی و گنیش ایلمی )وجه توانایی و فعل استمراری(
 

 Eyləm+(A)bil+ir+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+ir+im   Biz ged+əbil+ir+ik 
Sən ged+əbil+ir+ing   Siz ged+əbil+ir+ingiz 
O  ged+əbil+ir    Onlar ged+əbil+ir/ged+əbil+ir+lər 

 

 حالت منفی

 صورت او ل:

 Eyləm+(A)bil+m+geniş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+m+ir+im  Biz ged+əbil+m+ir+ik 
Sən ged+əbil+m+ir+ing  Siz ged+əbil+m+ir+ingiz 
O  ged+əbil+m+ir  Onlar ged+əbil+m+ir/ged+əbil+m+ir+lər 

 

 صورت دوم:

 Eyləm+(A)bil+m(A)+kişi əki فرمول

Mən yaz+abil+mə+m  Biz yaz+abil+mə+k 
Sən yaz+abil+mə+ng  Siz yaz+abil+mə+ingiz 
O  yaz+abil+məz  Onlar yaz+abil+məz/ yaz+abil+məzlər 

دهد. مثال به  در این دو حالت فعل عدم توانایی از انیام فعل توسط فاعل را نشان می :مفهوم

تجوانم   مجن نمجی  »معنی جمله این است: «  .Mən səninnen yazıya çıxabilməm»ی  جمله

رود و هجیچ اجبجاری    در این مورد فرد بنا به خواست خویش بیرون نمجی « با تو بیرون بیایم.

بینیم که یجک نیجروی    ی او باعث این تصمیم نشده است. اما در حالت بعد می خارج از اراده

 انایی وی از انیام فعل شده است.ی فاعل باعث عدم تو خارج از اراده
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 صورت سوم:

 Eyləm+(A)+m+kişi əki فرمول

Mən vur+a+mam  Biz vur+a+mak 
Sən vur+a+mang  Siz vur+a+mayıngız 
O  vur+a+maz   Onlar vur+a+maz/vur+a+maz+lar 

امجا در  دهد.  در این حالت نیز فعل عدم توانایی از انیام فعل توسط فاعل را نشان می :مفهوم

ی فاعل باعث عدم توانایی وی از انیجام فعجل شجده اسجت.      حالت یک نیروی خارج از اراده

مجن  »معنجی جملجه ایجن اسجت:     « . Mən səninnen yazıya çıxamam»ی  مثالً بجه جملجه  

اما در این حالت منظور گوینده این است کجه ایجن عجدم بیجرون     « توانم با تو بیرون بیایم. نمی

رغم میل باتنی خود به دلیل مان  خارجی است. مثالً پدرم اجازه نداده یجا   آمدن من با تو علی

 دهد.  شرایط هوا یا شرایط جامعه اجازه نمی

وجود داشته « bil(A)»به صورت کلی در حالت منفی فعل توانایی در زمان استمراری و حال اگر 

ی  ل نیروی ختارج از اراده و اگر نباشد فاعل به دلی  باشد، فاعل خود از انجام فعل عاجز است،

 خود قادر به انجام فعل نیست.

 :چهارمصورت 

 Eyləm+(A)bil+məz+kişi əki فرمول

 Qalabilməzdim 
بقیه موارد را خود بررسی کنید. قبالً اشاره کرده بودیم کجه  در ایجن حالجت نیجز فعجل عجدم       

جمالت شرطی کجاربرد  دهد. این نوع بیشتر در  توانایی از انیام فعل توسط فاعل را نشان می

 دارد. قبالً بررسی کردیم. 

بیجاوریم. در ایجن حالجت    « bil(A) »را قبل از « mə»توانیم پسوند  : در حالت خاصی مینکته

شجود. فرمجو ل کلجی     نیز آورده می« هم»به معنی « d(A)»پسوند « m(A)»پسوند  عموماً بعد از

 این حالت به این شکل است:
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 Eyləm+məyədə+bil+zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+məyədə+bil+ir+im Biz ged+məyədə+bil+ir+ik 
Sən ged+ məyədə+bil+ir+ing Siz ged+məyədə+bil+ir+ingiz 
O  ged+ məyədə+bil+ir +di Onlar ged+məyədə+bil+ir 

/ged+məyədə+bil+irlər 
 

گیجری بجرای    در تصمیمفهماند که  در این حالت خاص گوینده به مخاطگ این را می :مفهوم

تواند آنرا انیام دهد و هم آنرا انیام ندهد. بجرای واضجح شجدن مفهجوم بجه       انیام کار هم می

 ی زیر دقت کنید: جمله

 Biz o əvi yıxmayada bilirik. 
روبروی خود داریجم. هجم     توانیم خراب هم نکنیم. )یعنی ما دو گزینه یعنی: ما آن خانه را می

 توانیم خراب نکنیم.( و هم میتوانیم خراب کنیم  می

)زمجان حجا ل و زمجان     ججک زامجان   و گلجه  : ایندیکی زامجان و گنجیش زامجان   ی زمانی گستره

هجم بجه زمجان    گنیش گؤج ایلمی )فعل توانایی استمراری( استمراری و زمان آینده(. زمجان در  

 حا ل ساده و هم به زمان گنیش و هم به زمان آینده داللت دارد. 

گستترده )گنتیش زامتان(      ای زبان ترکی قشقایی و کالً زبان ترکی است که فعل زمتان ه این از ویژگی

تواند هم برای زمان حال و هم برای زمان آینده استفاده شود. در ایتن   همانطور که از نامش پیداست می

حتم بته  حالت زمان انجام فعل لزوماً طوالنی نخواهد بود. اما اگر در زمان گذشته از آن استفاده شود به 

مفهوم آن خواهد بود که فعل انجام شده مدت زمان طوالنی در مقام انجام بوده است.)افعالی که از سر 

 شده است.( عادت انجام می

 

 ی حکایی( گچمیشته )فعل توانایی استمراری در گذشته گؤرولنگنیش گؤج ایلمی 

ری در زمجان  گچمیشجته )وججه توانجایی و فعجل اسجتمرا      گجؤرولن گؤج کیپی و گنیش ایلمی 

 ی حکایی( گتشته
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 Eyləm+(A)bil+geniş zaman əki+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+ir+dim  Biz ged+əbil+ir+dik 
Sən ged+əbil+ir+ding  Siz ged+əbil+ir+dingiz 
O  ged+əbil+ir+di  Onlar ged+əbil+ir+di/ged+əbil+ir+dilər 

 

 حالت منفی

 به سه صورت است.  ی استمراری منفی فعل توانایی در زمان گتشته حالت

 صورت او ل:

 Eyləm+(A)bil+m+geniş zaman əki+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+m+ir+dim Biz ged+əbil+m+ir+dik 
Sən ged+əbil+m+ir+ding Siz ged+əbil+m+ir+dingiz 
O  ged+əbil+m+ir+di  Onlar ged+əbil+m+ir+di 

/ged+əbil+m+ir+dilər 
 

 صورت دوم:

 Eyləm+(A)+m+geniş zaman əki+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+ə+m+ir+dim  Biz ged+ə+m+ir+dik 
Sən ged+ə+m+ir+ding  Siz ged+ə+m+ir+dingiz 
O  ged+ə+m+ir+di  Onlar ged+ə+m+ir+di/ged+ə+m+ir+dilər 

 

 صورت سوم:

 Eyləm+(A)+m(A)z+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən vur+a+maz+dım  Biz vur+a+maz+dık 
Sən vur+a+maz+dıng  Siz vur+a+maz+dıngız 
O  vur+a+maz+dı  Onlar vur+a+maz/vur+a+maz+dılar 
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هجای   انند آنچه در قسجمت در فعل وجود دارد م« bil(A)»در مورد او ل، چون ترکیگ  :مفهوم

فاعل خود از انیام فعل ناتوان است، اما در مورد دوم و سوم، فاعل به جبجر    قبل یاد گرفتیم،

 نیروی خارجی از انیام فعل ناتوان است.

         را قبل از « mə»توانیم پسوند  ی استمراری در این فعل نیز می همانند شکل ساده نکته:
« (A)bil »پسوند  ین حالت عموماً بعد ازبیاوریم. در ا«m(A) » پسوند«d(A) » هجم »به معنی »

 شود. فرمو ل کلی این حالت به این شکل است: نیز آورده می
 

 Eyləm+məyədə+bil+geniş zaman əki+gələcək zaman əki+kişi əki فرمول

 کنیم؛ ی اشخاص اجتناب می تر شدن مطالگ از صرف همه برای خالصه

 Siz gedməyədə bilirdingiz 
 

 ی روایی( گچمیشته )فعل توانایی استمراری در گذشته ین گؤرولمهگنیش گؤج ایلمی 

گچمیشته )وجه توانایی و فعجل اسجتمراری در زمجان     ین گؤرولمهگؤج کیپی و گنیش ایلمی 

 ی روایی( گتشته

 Eyləm+(A)bil+geniş zaman əki+görülməyən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən çalxa+abil+ir+miş+im Biz çalxa+abil+ir+miş+ik 
Sən çalxa+abil+ir+miş+ing Siz çalxa+abil+ir+miş+ingiz 
O  çalxa+abil+ir+miş  Onlar çalxa+abil+ir+miş 
/çalxa+abil+ir+mişlər 

 حالت منفی

 صورت او ل:

 Eyləm+(A)bil+m+ir+miş+kişi əki فرمول
Mən çalxa+abil+ir+miş+im  Biz çalxa+abil+ir+miş+ik 

Sən çalxa+abil+ir+miş+ing  Siz çalxa+abil+ir+miş+ingiz 

O  çalxa+abil+ir+miş  Onlar çalxa+abil+ir+miş/çalxa+abil+ir+mişlər 
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گیرد. برای اختصار و عدم تکجرار   قرار می« y»یک « abil »و « çalxa »توجه کنید که بین دو 

 از نوشتن خوددری کردیم.

 م:صورت دو

 Eyləm+(A)+m+geniş zaman əki+görülən gəçmiş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+ə+m+ir+miş+im Biz ged+ə+m+ir+miş+ik 
Sən ged+ə+m+ir+miş+ing Siz ged+ə+m+ir+miş+ingiz 
O  ged+ə+m+ir+miş  Onlar ged+ə+m+ir+miş/ged+ə+m+ir+mişlər 

 شود. استفاده می این حالت بندرت در زبان فعلی قشقایی

 

 صورت سوم:

 Eyləm+(A)+m(A)z+m(İ)+kişi əki فرمول

Mən vur+a+maz+mış+ım Biz vur+a+maz+mış+ık 
Sən vur+a+maz+mış+ıng Siz vur+a+maz+mış+ıngız 
O  vur+a+maz+mış  Onlar vur+a+maz+mış/vur+a+maz+mışlar 
 

 

هجای   وجود دارد مانند آنچه در قسجمت در فعل « bil(A)»در مورد او ل، چون ترکیگ  :مفهوم

فاعل خود از انیام فعل ناتوان است، اما در مورد دوم و سوم، فاعل به جبجر    قبل یاد گرفتیم،

 نیروی خارجی از انیام فعل ناتوان است.

را قبجل از  « mə»تجوانیم پسجوند    ی استمراری در ایجن فعجل نیجز مجی     : همانند شکل سادهنکته

«(A)bil » پسوند  این حالت عموماً بعد ازبیاوریم. در«m(A) » پسوند«d(A) »  هجم »به معنجی »

 شود. فرمو ل کلی این حالت به این شکل است: نیز آورده می
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 Eyləm+məyədə+bil+geniş zaman əki+miş+kişi əki فرمول

 Siz gedməyədə bilirmişingiz. 
 ایندیکی گؤج ایلمی )فعل توانایی حال(

 لمی )وجه توانایی و فعل زمان حا ل(گؤج کیپی و ایندیکی ای

 

 Eyləm+(A)bil+iyor+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+iyor+um Biz ged+əbil+iyor+uk 
Sən ged+əbil+iyor+ung  Siz ged+əbil+iyor+unguz 
O  ged+əbil+iyor  Onlar ged+əbil+iyor/ged+əbil+iyorlar 
 

 حالت منفی

 Eyləm+(A)bil+m+iyor+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+m+iyor+um Biz ged+əbil+m+iyor+ik 
Sən ged+əbil+m+iyor+ung Siz ged+əbil+m+iyor+unguz 
O  ged+əbil+m+iyor  Onlar ged+əbil+m+iyor/ged+əbil+m+iyorlar 

 

 های دیگر حالت منفی این فعل را خود بررسی کنید. صورت
 

 .بیاوریم« bil(A) »را قبل از « mə»سوند توانیم پ : در اینیا نیز در حالت خاصی مینکته

 

 Eyləm+məyədə+bil+iyor+kişi əki فرمول

 Siz gedməyədə biliyorunguz. 
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 ی حکایی( ایندیکی گؤج ایلمی گؤرولن گچمیشته )فعل توانایی حال در گذشته

 گؤج کیپی، ایندیکی ایلمی و  گؤرولن گچمیش ایلمی

 Eyləm+(A)bil+iyor+görülən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+iyor+dum Biz ged+əbil+iyor+duk 
Sən ged+əbil+iyor+dung Siz ged+əbil+iyor+dunguz 
O  ged+əbil+iyor+du  Onlar ged+əbil+iyor+du 
/ged+əbil+iyor+dular 

 

 حالت منفی

 Eyləm+(A)bil+m+iyor+görülən gəçmiş z. +kişi əki فرمول

 Onlar istəyəbilmiyordular. 

 
 ی روایی( ن گچمیشته )فعل توانایی حال در گذشتهی مهایندیکی گؤج ایلمی گؤرول

 ین گچمیش ایلمی گؤرولمه چاتی، ایندیکی ایلمی وگؤج 

 Eyləm+(A)bil+iyor+muş+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+iyor+muş+um Biz ged+əbil+iyor+muş+uk 
Sən ged+əbil+iyor+muş+ung Siz ged+əbil+iyor+muş+unguz 
O  ged+əbil+iyor+ muş  Onlar ged+əbil+iyor+muş 

/ged+əbil+iyor+muşlar 

 

 حالت منفی

 Eyləm+(A)bil+m+iyor+miş+kişi əki فرمول

 Onlar istəyəbilmiyormuşlar. 
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 جک گؤج ایلمی )فعل توانایی آینده( گله

 جک ایلمی )وجه توانایی و فعل آینده( گؤج کیپی و گله

 Eyləm+(A)bil+əcək+kişi əki فرمول

 دانیم در ترکی قشقایی دو فعل برای ادای زمان آینده داریم؛ همانگونه که می

 

 صورت او ل:

Mən ged+əbil+əcək+im=gedəbiləcəyim  Biz ged+əbil+əcək+ik=gedəbiləcəyik 

Sən ged+əbil+əcək+ing=gedəbiləcəying  Siz ged+əbil+əcək+ingiz=gedəbiləcəyingiz 

O  ged+əbil+əcək    Onlar ged+əbil+əcek/ged+əbil+əcəklər 

شود. برخجی   تبدیل می« y»بعد از گرفتن حرف با صدا بعد از خود به حرف « k»: حرف نکته

«y»   را به صورت«ğ »اما بهرحا ل تلفظ آن همان  نویسند،  هم می«y »  است. برای سهولت مجا

 فاده کنیم.است« y»نیز تصمیم گرفتیم از 

 صورت دوم:

Mən ged+əbil+əsi+im=gedəbiləsiyim Biz ged+əbil+əsi+ik=gedəbiləsiyik  

Sən ged+əbil+əsi+ing=gedəbiləsiying Siz ged+əbil+əsi+ingiz=gedəbiləsiyingiz 

O  ged+əbil+əsi    Onlar ged+əbil+əsi/ged+əbil+əsilər 

 گیرد. قرار می« y»ف حر« i»: در مثا ل باال بین دو حرف نکته

 حالت منفی

 کنیم؛ فقط برای حالت او ل بررسی می

 Eyləm+(A)bil+mə+ gələcək zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+mə+əcək+im=gedəbilməyəcəyim  
Sən ged+əbil+mə+əcək+ing=gedəbilməyəcəying  
O  ged+əbil+mə+əcək= gedəbilməyəcək  
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Biz ged+əbil+mə+əcək+ik=gedəbilməyəcəyik 
Siz ged+əbil+mə+əcək+ingiz=gedəbilməyəcəyingiz 
Onlar ged+əbil+mə+əcek=gedəbilməyəcek 
/ged+əbil+mə+əcəklər=gedəbilməyəcəklər 

 گیرد. قرار می« y»حرف « ə»: باز هم در مثا ل باال بین دو حرف نکته
 

 ی حکایی( ینده در گذشتهجک گؤج ایلمی )فعل توانایی آ گلهگچمیشته  گؤرولن

ی  گچمیش زاماندا )وجه توانایی و فعل آینتده در زمتان گذشتته    گؤرولنجک ایلمی  گؤج کیپی و گله

 حکایی(

های زبجان   های قبل نیز گفته شد در ترکی قشقایی به طب  دیگر شاخه همانطور که در قسمت

ی تعمیم همجین قجدرت    ادامهتوان از فعل آینده در زمان گتشته نیز استفاده کرد. در  ترکی می

 توانیم همراه وجه توانایی از زمان آینده در گتشته نیز استفاده کنیم. زبان ترکی، می

 Eyləm+(A)bil+əcək+görülən gəçməş zaman əki+kişi əki فرمول

 شود: با توجه به اینکه فعل آینده در قشقایی به دو صورت صرف می

 صورت او ل:

Mən oxu+abil+əcək+dim=oxuyabiləcəktim  
Sən oxu+abil+əcək+ding=oxuyabiləcəkting  
O  oxu+abil+əcək+di=oxuyabiləcəkti  
Biz oxu+abil+əcək+dik=oxuyabiləcəktik 
Siz oxu+abil+əcək+dingiz=oxuyabiləcəktingiz 
Onlar oxu+abil+əcek+di=oxuyabiləcəkti 
/oxu+abil+əcək+dəilər=oxuyabiləcəktilər 
 

گیجرد. همچنجین طبجق     قرار مجی « y»حرف « a»و « u»باز هم در مثا ل باال بین دو حرف : تهنک

 شود. تبدیل می« t»به « k»بعد از « d»آنچه در تبدیالت حروف یاد گرفتیم 
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 صورت دوم:

 Eyləm+(A)bil+əsi+görülən gəçməş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən ged+əbil+əsi+dim=gedəbiləsiydim   

Sən ged+əbil+əsi+ding=gedəbiləsiyding   

O  ged+əbil+əsi+di=gedəbiləsiydi  

Biz ged+əbil+əsi+dik=gedəbiləsiydik  

Siz ged+əbil+əsi+dingiz=gedəbiləsiydingiz  

Onlar ged+əbil+əsi+di=gedəbiləsiydi 
/ged+əbil+əsi+dilər=gedəbiləsiydilər 

 حالت منفی

 Eyləm+(A)bil+mə+əcək+görülən gəçməş zaman əki+kişi əki فرمول

Mən oxu+abil+mə+əcək+tim=oxuyabilməyəcəktim 
 

 ی روایی( جک گؤج ایلمی )فعل توانایی آینده در گذشته گلهگچمیشته  ین گؤرولمه

گچمیش زاماندا )وجه توانایی و فعل آینده در زمان  ین گؤرولمهجک ایلمی  گؤج کیپی و گله

 ی روایی( گتشته
 

 Eyləm+(A)bil+əcək+miş+kişi əki فرمول

Mən aç+abil+əcək+miş+im Biz aç+abil+əcək+miş+ik 
Sən aç+abil+əcək+miş+ing Siz aç+abil+əcək+miş+ingiz 
O  aç+abil+əcək+miş  Onlar aç+əbil+əcək+miş/aç+abil+əcək+mişlər 

 حالت منفی

 Eyləm+(A)bil+mə+əcək+miş+kişi əki فرمول

Sən aç+abil+mə+əcək+miş+ing= açabilməyəcəkmişing 
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 یپیگؤج و شرط ک

در ابتدای همین بخش در جدو ل ترکیبات ممکن فعل توانایی دیدیم که ایجن فعجل بجا فعجل     

های مرتبط را ارائه دادیجم. در ادامجه    ی ترکیگ و فرمو ل شود. نحوه شرط/آرزو هم ترکیگ می

هجا و آنچجه تجاکنون یجاد گجرفتیم       توججه بجه فرمجو ل   پردازیم. با  فقط به بررسی حالت او ل می

 های دیگر را خود بررسی کنید. حالت

 Eyləm+(A)bil+sə+kişi əki فرمول

Mən tik+əbil+sə+m  Biz tik+əbil+sə+k 
Sən tik+əbil+sə+ng  Siz tik+əbil+sə+ngiz 
O  tik+əbil+sə   Onlar tik+əbil+sə/tik+əbil+sələr 

 حالت منفی

 Eyləm+(A)bil+mə+sə+kişi əki فرمول

Mən tik+əbil+mə+sə+mBiz tik+əbil+mə+sə+k 
Sən tik+əbil+mə+sə+ng  Siz tik+əbil+mə+sə+ngiz 
O  tik+əbil+mə+sə  Onlar tik+əbil+mə+sə/tik+əbil+mə+sələr 

 

 های دیگر منفی این فعل را بررسی کنید. حالت ؟چگونه فعلیست« vuramzsam»بررسی کنید که 
 

 )ایستک ایلمی )فعل درخواست 

این فعل حاوی یک درخواسجت دوسجتانه و خجواهش کجردن از مخاطجگ/ مخجاطبین بجرای        

های زبجان   در ترکی قشقایی )و یا بهتر است بگوییم در بیشتر شاخه همراهی با گوینده است.

 شود؛ ترکی( به دو صورت دیده می

   :صورت اول؛ مورد استفاده در کتابها و متون ادبی

 İç+ (A) l (İ) m   İçelim           (برای حالت جمع) 

 İç+ (A) y (İ) m  İçeyim         ( مفردحالت  یبرا )               
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 ها صورت دوم؛ مورد استفاده در گویش:  

 İç+ (A) K   İçek           (برای حالت جمع) 

 İç+ (A) y (İ) m  İçeyim     (مفردحالت  ی)برا         

  içəmهای محلی مردم قشجقایی صجورت دوم مفجرد، بصجورت     ل ذکر است که در گویشقاب: نکته

 شود که با توجه به خالصه شدن زبان بر اثر عدم کتابت زبان، امری عادیست. ادا می

هجای سجاخت نیجز بجه      این فعل بیشتر برای او ل شخ، مفرد و جم  است که فرمو لکاربرد 

 این فعل را مشاهده بفرمایید:ترتیگ در باال ذکر شد. بهرحا ل صرف کامل 

Bən gəl+ə+y+im Biz gəl+ə+lim 
Sən gəl+ə+ying  Siz gəl+ə+yingiz 
O gəl+ə   Onlar gəl+ə/gəl+ə+lər  

 حالت منفی

Bən gəl+mə+y+ə+y+im  Biz gəl+mə+y+ə+lim 
Sən gəl+mə+y+ə+ying  Siz gəl+mə+y+ə+yingiz 
O gəl+mə+y+ə   Onlar gəl+mə+y+ə+lər 

ترکی قشقایی از بین رفته اسجت.   های گویشاین فعل در  صورت او ل ا ل حاضر کاربرددر ح
ها و اشعار ایشان مشهود است. به این دلیل این فعل نیز در ایجن کتجاب گنیانجده     اما در ترانه

 شنویم: خواند این فعل را می شد. مثالً در ترانه ای که فرود گرگین پور می

 Vətən gəl beləndə (birliktə) gedəlim (gedək). 
 ی کؤچ ایوزیم، از اپرای کؤراوغلو: و همچنین در قطعه

Köç Eyvəzim hay köç, sərməşəlim köç. 
 سرمشمک فعل است.

 چند مثا ل:
 Mənde çay içəyim. 
 Qax ta gedəlim. 
 Məndə yox sabr ü sükûn səndə vəfadən zərrə/İki yoxtan nə çıxar fikr 

edəlim bir kərrə. 
 Bir qız mənə əmmi demiş, neylə(yə)*yim. 



 111  ■□  (لر لمیافعال )ا/ چهارمفصل 

 

یجا همجان پسجوند او ل شجخ، مفجرد را       yə/yaاگر آخر فعل به حرف صدادار ختم شود،  *

 توانیم حتف کنیم: می

 Gəlməyəyim > Gəlməyim 
 Oxumayayım > Oxumayım 
 Neyləyəyim > Neyləyim  

 جکته شرط ایلمی )فعل شرطی آینده( گله 

ی روزمجره اسجت و بجه انیجام کجاری در آینجده        شقایی مورد استفادهاین نوع فعل در ترکی ق

کند با این ویژگی که شرط آن ارضا شود. مثالً کما ل به شرط اینکه باران نبجارد بجه    داللت می

اسجت و ادای فعجل بجه اینصجورت     « نباریجدن بجاران  »شیراز خواهد رفت. شرط در این جمله 

 خواهد بود:

 Yağış yağmazsa Şiraz’a gedərim. 
 به صرف فعل توجه کنید:

 Eyləm+(A)r +kişi əki فرمول

Mən bik+ər+im  Biz bik+ər+ik  
Sən bik+ər+ing  Siz bik+ər+ingiz  
O  bik+ər  Onlar bik+ər/bik+ər+lər 

 

کنجیم، بجه    را در دو حالجت صجرف مجی   « ol»به دلیل شباهت به فعل گنیش)استمراری(، فعل 

 ها توجه کنید: تفاوت

 ته شرطجک گله

Mən ol+ar+ım   Biz ol+ar+ık  
Sən ol+ar+ıng   Siz ol+ar+ıngız  
O  ol+ar   Onlar ol+ar/ ol+ar+lar  
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 گنیش

Mən ol+ur+um   Biz ol+ur+uk  
Sən ol+ur+ung   Siz ol+ur+ıunguz  
O  ol+ur   Onlar ol+ur/ ol+ur+lar  

 

هایی کیفیت انیام کجار یعنجی فاعجل را     ت وجهکنیم که با دریاف در ادامه سه نوع فعل را بررسی می

های زبان ترکجی   های موجود در دیگر شاخه بندی دهند. ممکن است در تقسیم تحت تأثیر قرار می

ها را باتوجه به مفهوم و یا حتی موارد دیگر بررسی کننجد. امجا آنچجه در ایجن کتجاب       این نوع فعل

ی ساخته شدنشان بود. با این حجا ل مفهجوم    حوهارائه شد، تقسیم بندی افعا ل بر اسا  ساختار و ن

ی ساخت این افعا ل را بررسجی   آنها نیز تا آنیا که الزم دیده شد، ذکر گردید. در این بخش طریقه

ها نیز ماننجد آنچجه خوانجدیم قابلیجت ترکیجگ و سجاخت        کنیم. بعدها خواهیم دید که این فعل می

ارد از ترکیگ این افعا ل با افعجا ل زمجانی دیگجر    تک مو زمانهای فعلی مختلف دارند. لتا بررسی تک

 کنیم. ی کوتاهی به آن می کاری بیهوده خواهد بود و برای اختصار مطلگ اشاره
 

 )ایشلم )ایشتش 

(İ)ş/l(A)ş 

آیند  در زبان ترکی و به طب  در زبان ترکی قشقایی پسوندی داریم که بعد از برخی افعا ل می

است. « ş/l(A)ş(İ)»کند. این پسوند  ین دو یا چند نفر بیان میماب و کیفیت انیام آن فعل را فی

ایش+ایلم(. مثالً فرض کنید در زبان فارسی   نام پیشنهادی ما نیز بر همین اسا  بود )ایشلم،

را به صورتی بیان کنیم که سجعید نیجز داخجل در    « علی، سعید را کتک زد.»ی  بخواهیم جمله

این کار هیچ راهی جز تغییر ساختار جمله و اضافه کردن فعل شود و او نیز کتک بزند. برای 

ای تغییجر   توان به گونه ی مفهوم باشد، نداریم. یعنی ساختار فعل را نمی کلماتی که بیان کننده

را  یکتدیگر علی و سعید »ی باال به  داد که مفهوم کتک دوطرفه از آن استنباط شود. لتا جمله

تر و پرکاربردتر در زبجان ترکجی قشجقایی     یک مثا ل واضحکند. بگتارید  تغییر می« کتک زدند.
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به « işteş»به معنای خندیدن داریم. با اضافه شدن وجه « gülmək»بیاوریم. در قشقایی فعل 

این فعجل عمومجاً بجا ضجمایر     « gülüşmək»یابد.  آن فاعل از یک نفر به چند نفر گسترش می

 ندیدن جمعی است.آید و به معنای خ جم  مانند ما و شما و آنها می

 شود؛ لحاظ مفهوم به دو نوع تقسیم می فعل ایشلم به

 ، انیام کار بصورت جمعی توپلو ایشلم .1
 ، انیام کار بصورت متقابلقارشئلئکلئ ایشلم .2

های دیگری که در ادامه خواهید دید متوجه خواهید شجد کجه وججه     با این توضیحات و مثا ل

«(İ)ş/l(A)ş  »به طجور ذاتجی   . ترکیگ این پسوند با افعالیست که شود با هر فعلی ترکیگ نمی

 قابلیت انیام جمعی یا تقابلی داشته باشند. مثالً 

Üçüşmək پرواز جمعی فعل ایشلم از فعل 

Ağlaşmak ی جمعی گریه فعل ایشلم از فعل 

Vuruşmak کاری متقابل کتک فعل ایشلم از فعل 

Cərləşmək دعواکردن متقابل فعل ایشلم از اسم 

 

یجک فعجل ایشجلم سجاخته شجده از      « Ağlaşmak»ممکن است این ابهام بوجود آید که فعجل  

ساخته شده « laş»و وجه « ağ»ی اسم است. بله. این فعل از ترکیگ یک اسم یا صفت  ریشه

های زبان ترکی جا افتاده این  است. اما آنچه امروزه در زبان ترکی قشقایی و البته دیگر شاخه

ایم. از ایجن قبیجل افعجا ل در     را به عنوان یک فعل واحد قبو ل کرده« ağlamak»است که فعل 

ی آنها بپجردازیم   بدون اینکه به بررسی ریشه فعالً در این بخش، زبان ترکی فراوان است و ما

 ایم. در بخش پسوندها، بررسی خواهیم کرد.  آنها را به عنوان یک فعل واحد پتیرفته

که بخاطر « ış»به عالوه وجه « -ağla»این ترتیگ است: فعل  را به« -ağlaş»بنابراین ترکیگ 

 شود. حتف می« ış»از وجه « ı»حرف « -ağla»وجود حرف صدادار در آخر فعل 

انجد امجا    ساخته شجده « ş(İ)»همچنین برخی از افعا ل هم هستند که به لحاظ ساختاری با وجه 
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شجوند.   ل سجاده شجناخته مجی   ی دور به عنوان یک فع بصورت سنتی در زبان ترکی از گتشته

شود. اما ایجن   حتی در مفهوم آنها نیز به وضو  انیام فعل بصورت جمعی یا تقابلی دیده می

 ی در حلقجه اند. ما نیز آنها را  افعا ل در زبان ترکی بیشتر به عنوان یک فعل واحد شناخته شده

 کنیم. چند نمونه از این قبیل افعا ل: بندی نمی افعا ل ایشلم تقسیم

Barışmak, Qarışmak 
برخی از افعا ل نیز وجود دارند که خاصیت انیام جمعی یا تقابلی ندارنجد. بنجابراین ترکیجگ    

 به معنی خونریزی کردن.« qanamak»غیرمنطقیست. مانند «  ş/l(A)ş(İ)»این افعا ل با 

همانطور که گفتیم یک فعل ایشلم مانند هر فعل دیگر توانجایی ترکیجگ و سجاخت افعجا ل بجا      

های مختلف را دارد. بعد از اینکه یک فعل ایشلم را ساختید، فرض کنید که یجک فعجل    انزم

تر این فصل خواندیم آن را در زمانهای مختلف  های قبل واحد است و همانند آنچه در بخش

صرف کنید. فقط ذکر این نکته مهم است که افعا ل ایشلم با مفهوم انیام جمعی فقط در سجه  

ا و آنها( قابل صرف است. چون بلحاظ منطقی کاریست کجه توسجط   شم  شخصیت جم  )ما،

پتیرد. به مورد زیر توججه کنیجد، ترکیبجات ممکجن دیگجر را خجود        ما، شما و آنها صورت می

 بررسی کنید.

 

 گؤرولن گچمیش ایشتش ایلمی )ایشتش چاتی و گؤرولن گچمیش ایلمی(  

 Eyləm+(İ)ş+görülən gəçmiş eyləm+kişi əki فرمول

Biz gül+üş+dük= gülüştük 
Siz gül+üş+düngüz= gülüştüngüz 
Onlar gül+üş+dü/gül+üş+dülər= gülüştü/gülüştülər 

 
 )چند وجه دارد؟(برای تمرین ساختار فعل زیر را بررسی کنید:

 Yığıştırəbiləcəktingiz 
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 ادیلگن 
اند مهجم   ل فعل بودهست. به عبارتی اینکه چه کسی یا کسانی فاع در فعل ادیلگن فاعل مخفی

توان متوججه شجد کجه شجخ، آن چجه       های ادیلگن از ساختار فعل نمی نیست. یعنی در فعل

کسی است، جز اینکه در جمله خود به عمد تصریح کنیم که فاعل که بوده است کجه ایجن را   

 شود. به بن فعل ساخته می« l(İ)»هم در ادامه بررسی خواهیم کرد. این فعل با افزودن پسوند 

Yaz+ıl= yazıl- → yazıldı, yazılmış, yazılır, yazılacak, ... 
شخ،  فعل فاقد اطالعات شخصیت است، )ممکن است که تصور شود شخصیت فعل سوم

مفرد یا جم  است، اما اینگونه نیست.( و گوینده با ادای اینگونه افعا ل یا به نجوعی فاعجل را   

ینکه به طریق دیگجری فاعجل را بیجرون از فعجل     کند )یا اطالعی از فاعل ندارد( یا ا مخفی می

 کند.   بیان می

است. جز « eyləm+(İ)l+zaman əki/eyləm çatı»ی ساخت این فعل نیز تاب  دستور  نحوه

اسجتفاده  « n(İ)»باشد، آنگاه از ترکیگ « L»صدای فعل حرف  در مواردی که آخرین حرف بی

یجا  « L»برای ادیگلن کردن فقجط از   صدا باشد، اگر آخرین حرف فعل یک حرف بی کنیم. می

«N »های زیر توجه کنید؛ به مثا ل کنیم. استفاده می 

siəülGör diilIç şmiilvəS əsnəöylS 

ıtşmılıAyr acaktıulVur Sökülür Qırılır 
 

بینید با  های باال می گونه که در مثا ل شود. اما همان به لحاظ منطقی با فعل توانایی ترکیگ نمی

ینده، گتشته، گسترده )استمراری( و وجه شرط ترکیگ شده است. اگر بخجواهیم  وجه زمان آ

تجوانیم از   در جمله به نحوی از فعل ادیلگن استفاده کنیم و فاعل را نیجز مشجخ، کنجیم مجی    

«Tərəfindən »،مانند:  استفاده کنیم 

 .O su onlar tərəfindən bağlandı آن آب از طرف آنها بسته شد.

 ها کم است. ها در میان قشقایی این قبیل جمله که استفاده از
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 دؤنوشلو 

)افعا ل  دؤنوشلو ایلم، به گتارند ی بررسی افعالی که مستقیم روی فاعل خود تأثیر می در ادامه

فاعجل    گردد. )در افعجا ل دیگجر کننجده    رسیم. در این افعا ل اثر فعل به فاعل برمی برگشتی( می

شجود. بجه    به همین دلیل به آن دؤنوشلو )برگشتی( گفته می گردد.( است و اثر به مفعو ل برمی

هجا هجم ادیلگجن و هجم      لحاظ ساختاری بسیار شبیه ادیلگن است، حتی گجاهی بعضجی فعجل   

 توانیم نوع آن را مشخ، کنیم. دؤنوشلو هستند و فقط از مفهوم آنهاست که می

« ıl, -il, -ul, -ül, -ın, -in, -un, -ün-»مانند فعل ادیلگن از اضافه شدن یکی از ترکیبات 

شجود. بجه    اضجافه مجی  « n»شود. اگر آخر فعل حرف صدادار باشد فقط  به بن فعل ساخته می

 های زیر توجه کنید: مثا ل

siəünGör duunBul abilirınAl ıtşmılıAyr 
 

، بجرای  «kəmlıAyr»گونه که گفتیم برخی از افعا ل ادیلگن و هم دؤنوشلو هستند، مانند  همان

 تشخی،:

 

:ًفعل ادیگن فاعل مشخ، نیست. اوال 

 :ًی کجار در آن   ی کار( مشخ، است و شجخ، کننجده   دردؤنوشلو ایلم فاعل )کنندهدوما

 پتیرد. واحد از فعل نیز تأثیر می

 

یک فعل ادیلگن « .ng ayrıldıədün əkiss ənəd şBu be»ی  در جمله« dılıAyr»مثالً فعل 

 O altı il bundən»ی  ن مشخ، نیست. اما در جملهی کار یعنی فاعل آ است، چون کننده
geri arvadından ayrıldı. »ی کجار مشجخ، اسجت، و     فعل دؤنوشلو است، چونکه کننده

 گردد.  دهد که اثر آن به خود برمی فاعل کاری را انیام می

ادیلگن اسجت  « ?n ayrılırəcür birbirdən su nəDuz in»ی  در جمله« ırlıAyr»فعل  -

 و؟یا دؤنوشل
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بنجابراین    اسجت، « در خود فرو رفجتن »در مثالهای فوق به معنی « dıınAl»توجه کنید که فعل 

به معنی « dıınAl»گردد( همچنین ممکن است  باشد. )اثر کار به خود فاعل برمی دؤنوشلو می

 باشد، که در آنیا ادیلگن است.  « خریده شد»

کنیم که ادیلگن هسجتند یجا    شخ، میپس همانگونه که گفتیم برخی افعا ل را از مفهومشان م

 ی افعا ل قابلیت تبدیل شدن به افعا ل دؤنوشلو را ندارند.   دؤنوشلو. بدیهیست که همه

از اسججم بججه فعججل دؤنوشججلو تبججدیل شججوند. « lən\lan»تواننججد بججا گججرفتن  هججا هججم مججی اسججم

  yaşlandı, əvləndiمانند:
 

اددیرگن 

 ی ساخت آن توجه کنید؛ ل اددیرگن شویم به نحوهقبل از اینکه وارد بحث مفهوم و کارایی فع

بجه اددیجرگن تبجدیل    « t-»باشجد بجا افجزودن      «R»و یا حجرف  افعالی که حرف آخر آنها صدادار  .1

 شود. می
« -dedird»و « -yedird»استثنا هسجتند و بترتیجگ بجه شجکل     « -de»و « -ye»: دو فعل نکته

 شوند. اددیرگن می

شجوند   ختم می« ف، ،ت،ک،چ،ش،ه،پ،خ»ا به حروف هیایی هستند و ی افعالی که تک .2

 شوند. به اددیرگن تبدیل می« ır,-ir,-,-ur,-ür-»های  با گرفتن یکی از پسوند
 شوند. اددیرگن می«  dır(d), -dir(d), -dur(d), -dür(d)-»دیگر افعا ل با گرفتن پسوندهای  .3

وجود دارد و بطجور کلجی   )به خصوص در ترکی قشقایی( استثنا هم  3و  2در دو مورد  نکته:

 ها بهتر است شکل اددیرگن افعا ل را به حافظه بسپاریم. برای ساخت اددیرگن

 : چهار فعل زیر استثنا هستند و با هیچ یک از سه قانون باال همخوانی ندارند.نکته

qalx- (qax-)                  qaldır 
gəl-                    gətir 
ged-                    götür (gətir) 
gör-                   görsəd 
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دهجد. فجرض    در فعل اددیرگن، گوینده، انیام فعل را با واسطه و به طریق کس دیگری انیام مجی 

شجود   این جمله آنچه باید استنباط  از« من موهایم را کوتاه کردم.»کنید در فارسی بخواهیم بگوییم 

ته و سرش را کوتاه کرده است. اما چجون کوتجاه کجردن    این است که فرد خود قیچی و شانه برداش

موی سر کاریست که باید در آرایشگاه انیام گیرد، مخاطگ متوجه خواهجد شجد کجه آن شجخ،     

مجن موهجایم را   »خود موهایش را کوتاه نکرده است. پس بهتر بود جمله به این صورت ادا شجود:  

ممکن است به این روشجنی نباشجد و بجرای     ها ی جمله اما همه« ی آرایشگر کوتاه کردم. به واسطه

ایجن  « من ماشینم را دیروز درسجت کجردم.  »مخاطبین ابهام اییاد کند. مثالً به این جمله دقت کنید: 

تواند داشته باشد؛ یکی اینکه خود شخ، آچجار برداشجته و    جمله دو برداشت در زبان فارسی می

عمیرکار داده اسجت و تعمیرکجار آنجرا تعمیجر     ماشینش را تعمیر کرده است، دوم اینکه آنرا به یک ت

 توان ابهام را از آن رف  کرد. کرده است. لتا جز با تغییر ترکیگ جمله نمی

توان فاعل انیام فعل را بجه واسجطه بجه کجس      اما در زبان ترکی با تبدیل فعل به اددیرگن می

مجن درب  »نجی  یع« .Mən qutuyu Morteza’ya açtırdım»ی  دیگری محو ل کرد. مثالً جمله

 یک کاربرد از فعل اددیرگن است. «ی مرتضی باز کردم. قوطی را به واسطه

به طور کلی دو نوع فعل اددیرگن در زبان ترکی داریم. افعا ل اددیرگنجی کجه از افعجا ل گجترا     

شوند. در برخی مناب  زبجان ترکجی بجه     می  شوند و آنهایی که از افعا ل ناگتر ساخته ساخته می

 شود. گفته میاولدورگن شده از افعا ل ناگتر،  اختههای س اددیرگن
 

 اددیرگن
 گچیشلی ایلم

 (گترا)

 

 اددیرگن
 )اولدورگن(

  گچیشسیز ایلم
 (ناگتر)

Açtır- Aç- Doldur- Dol- 
Buldur- Bul- Güldür- Gül- 
Oxut- Oxu- Ağlat- Ağla- 

 

Atlattır- Atla- 

Mindir- Min- 

İndir- İn- 

Yatırt- Yat- 
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« خنداندن»یعنی« Güldürmək»ها معاد ل مستقیم داریم. مثالً  در زبان فارسی برای اولدورگن

اما برای ادای افعا ل اددیرگن ساخته شده از افعجا ل گجترا     «.خواباندن»یعنی « yatırtmak»یا 

نیجز   حتماً باید ساختار جمله را تغییر دهیم چون معادلی برای آن نداریم. زبان ترکی قشجقایی 

به تأثیر از زبان فارسی برخی از افعا ل اددیرگن ساخته شده از افعا ل گترای خود را از دست 

داده است. اما بهرحا ل استفاده از اددیرگن، آنچنان که در زبان ترکی بوده است، باعث اغنیای 

 های زیر و معانی آنها توجه کنید؛ محتوی خواهد شد. به مثا ل

 Mən pıtığı oxudum. 
 ب را خواندم.من کتا

 Mən pıtığı uşağa oxuturum. 
 من به کودک گفتم که او کتاب را برای من بخواند.

 Səhər saçını anasına hördürdü. 
سحر زلفش را به طریق مادرش بافت. )از مادرش درخواست کرد و مادرش این کار را برای 

 او انیام داد.(

 Babam mənə telefon səçti. 
 انتخاب کرد. پدرم یک تلفن برای من

 Babam mənə telefon səçtirdi. 
ی من یک تلفن انتخاب کرد. )پدرم از من خواست تا من یک تلفجن بجرای او    پدرم به واسطه

 انتخاب کنم.(

 Esmaeil aşıq sazıynən hər kəsi ağlatacak. 
 اسماعیل عاشق با ساز خود هر کس را خواهد گریاند.

 Bu çuqurları doldurasıymışlar. 
 کردند. را باید پر می ها ن چالهای
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های دو مثا ل اخیر از افعا ل ناگتر )اولدورگن( و بقیه گجترا هسجتند. همانگونجه کجه      اددیرگن

ی اخیر به راحتی صجورت پتیرفتجه اسجت. امجا جمالتجی کجه بجا         ی دو جمله بینید ترجمه می

ایجد جمجالت را   شجوند و ب  های ساخته شده از افعا ل گترایند به راحتی ترجمه نمجی  اددیرگن

ای که اینیا قابل بحث است این است که در افعا ل اددیجرگن سجاخته شجده از     تغییر داد. نکته

ایجم بجا حجرف     ی کار یا همان کسی که انیام کار را به او محو ل کجرده  افعا ل گترا، فرد کننده

دقجت کنیجد.   « mənə»و  «anasına»،  «uşağa»ظاهر خواهد شد. به کلمات « a\ə»ی  اضافه

ومین نکته این است که یک فعل ناگتر بعد از تبدیل شجدن بجه اددیجرگن، بجه فعلجی گجترا       د

 تبدیل خواهد شد. یعنی بطور کلی اددیرگن و اولدورگن گتارا هستند.

ممکن است در ادراک افعا ل اولدورگن این شبهه بوجود آید که اینها خود به صورت واحجد  

ا به زبان فارسی یا حتی زبان انگلیسی اسجت،  ه ی آن یک فعل هستند. این شبهه بخاطرترجمه

به معنی « yapışmak»اما از نظر منطق زبان ترکی این افعا ل نوعی اددیرگن هستند. مثالً فعل 

یجا    را در نظر بگیرید. از منطق زبان ترکی یک چیز یا خود چسبیده خواهجد شجد،  « چسبیدن»

یعنی تبجدیل  « yapıştırmak»ن ترکی چسبد. بنابراین از منطق زبا ی کسی می اینکه به واسطه

 مفعو ل یا متمم نیاز خواهد داشت. )اددیرگن(  فعل به حالت گترا که به نهاد،
 

 چوخلو اددیرگن 
ی  ی بعد نیز گسترش دهیم. یعنی انیجام کجاری را بجه واسجطه     توانیم به یک مرحله اددیرگن را می

 های زیر دقت کنید؛ ند. به جملهیک نفر و آن یک نفر نیز آن کار را به نفر بعدی محو ل ک

 Adam ölmüş. 
 Oğuru adamı öldürmüş. 
 Babası (oğuruya) adamı öldürtmüş. 

اددیجرگن سجاخته   « دزد آدم را کشته است.»ی دوم  جمله« آدم مرده است.»ی او ل یعنی  جمله

دم ی دزد، آ پدرش به واسطه»ی آخر یعنی  شده از فعل ناگتر یا همان اولدورگن است. جمله

 است.   چوخلو اددیرگنفعل در این حالت « را کشته است.
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 ترکیبات فعلی ممکن

گتارند. ایجن   در این بخش با افعالی آشنا شدیم که هریک به طریقی روی فاعل خود تأثیر می

 شوند. ها خود نیز با یکدیگر ترکیگ می فعل

  نگونجه فجرض   تجوانیم ای  : وقتی یک فعل وجه ایشتش بگیرد میایشلم و ادیلگنترکیگ

تواند مانند یجک فعجل سجاده بجا      کنیم که یک فعل واحد است. بنابراین یک ایشتش می

 (-danışılادیلگن هم ترکیگ شود. )
 توانجد پسجوند ادیلگجن     : فعل بعد از آنکه اددیرگن شجد مجی  اددیرگن و ادیلگن ترکیگ

 (-doldurul-, Öldürülبگیرد. )
 به مثا ل اددیرگن و ادیلگن ایشلم، ترکیگ :( :توجه کنیدgül+üş+tür+ül+dulər) 

 )خود بررسی کنید.(
 

دؤنوشجلو،    تکرار این گفته باز مفید خواهد بجود کجه تمجام افعجا ل ایشلم)ایشجتش(، ادیلگجن،      

های مختلف را دارند. اما بررسجی   ها و وجه اددیرگن، چوخلو اددیرگن قابلیت ترکیگ با زمان

گتاریم. اما به بررسی فعل  ی خواننده می هتمامی حاالت ممکن کاری دشوار نیست و به عهد

 توانایی توجه بفرمایید:

شود. در این حالت انیجام   یرگن یک جا آورده میدددر ترکی قشقایی فعل توانایی با پسوند ا

ی یک بوده است که بجه کمجک شجخ،/ اشخاصجی صجورت       آن فعل توسط شخ، شماره

انیجام را نداشجته و یجا معلجو ل از      گرفته است و مفهوم نیز این است که شخ، او ل توانجایی 

انیام آن کار باشد و شخ،/ اشخاصی دیگر در انیجام آن کجار بجه او کمجک کنجد. در ایجن       

 شود: حالت فعل به این صورت ساخته می

Eylem+(A)bil +dir(Eddirgən əki)+ zaman əki+ kişi əki 

 vəqtlər ki bimarestandaydım hər gün şərbətimi arvadım inən 
içəbildirirdim. 
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توانسجتم   هایی که در بیمارستان بودم شربتم را به کمک همسرم می آن وقت»این جمله یعنی 

یعنی اینکه شربت « dimdiriç»حا ل اگر پسوند توانایی در فعل را حتف کنیم یعنی « بنوشم.

 شود: ی کسی نوشانیدم. در این حالت جمله با کمی تغییر بیان می را بوسیله

 vaqtler ki bimarestandaydım hər gün şərbətimi arvadım inən özümə 
içtirirdim. 

 

ی همسجرم بجه خجودم     هجایی کجه در بیمارسجتان بجودم شجربتم را بجه وسجیله        آن وقجت »یعنی 

ی دوم در این است که در حالت او ل آن فرد خودش  ی او ل با جمله فرق جمله« نوشاندم. می

یاری کسی نیاز داشته است. اما در حالجت دوم کجامالً    کار به خورده اما برای این شربت را می

 داده است. از انیام آن فعل عاجز بوده است و تمام و کامل آن کار را همسرش انیام می

شجود. در ایجن    همچنین در ترکی قشقایی فعل توانایی با پسوند ادیلگن هم یک جا آورده می

نیسجت و ذات انیجام فعجل از     حالت انیام آن فعل توسط کسی به وقجوع پیوسجته کجه مهجم    

 bil(A)ی اهمیت بیشتری برخوردار است. طبق قواعد ادیلگن چون حرف آخر پسوند  درجه

  شود. به ادیلگن تبدیل می« in»است فقط با پسوند « L»حرف 

 Qöcə kişi qaxabilindi. 
یم ی کس/کسانی توانست بلند شود. در اینیا باید به این توجه کن یعنی پیرمرد به وسیله

باشجد و از طرفجی در ادیلگجن نیجز      کمرنگ اتواند مخفی ی که فاعل در فعل توانایی نمی

انگیز زبان ترکجی   های اعیاب جا با یکی دیگر از قدرت اهمیت است. لتا در این فاعل بی

ی پیرمجرد انیجام شجده امجا آن فعجل بجه کمجک         شویم. در اینیا فعل به وسیله مواجه می

یتی ندارند. لتا در این جمله عالوه بر اینکه نفجس و ذات  کس/کسانی بوده است که اهم

شود چرا که بدون خواست پیرمرد و بجدون   فعل اهمیت دارد، فاعل )پیرمرد( نیز مهم می

پجتیرفت.   آن فعل هرگز صورت نمجی   ی او و حتی بدون تالش او برای انیام فعل، اراده

ی کس/کسجانی   پیرمرد به وسجیله »لتا جمله در ترجمه به زبان فارسی به این گونه است: 

)اما عمل بلند شدن را خود انیام داد. کسی او را بلند نکجرد، بلکجه   « توانست بلند شود.

 فقط به او در انیام کار یاری شد.( 
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 ی زیر نیز توجه کنید: در مقام مقایسه به جمله

 Qöcə kişi qaxildi. 
پجردازیم:   ه تشریح معنی آن مجی ی مستقیم است ب در اینیا چون زبان فارسی عاجز از ترجمه

در این جمله نیز پیرمرد را کسی بلند کرده اسجت.  « ی کسی( برخواست. پیرمرد)بوسیله»یعنی 

  مثالً اینگونه تصور کنید که پیرمرد معلو ل حرکتیست. و چون معلجو ل از انیجام فعجل اسجت،    

اسجت. در ایجن ججا     ی قبجل  شود و این دقیقاً تفاوت با جمله آورده نمی bil(A)فعل با پسوند 

ی قبل توانایی داشته ولجی کجافی    پیرمرد هیچگونه توانایی برای انیام فعل ندارد. اما در جمله

 نبوده است و احتیاج به یاری دیگری بوده است. 

 Qöcə kişi qaxabildi.  «پیرمرد توانست برخیزد.»   
 Qöcə kişi qaxtı.   «پیرمرد برخواست.» 

 

 )امر ایلمی )فعل امر 

ل امر همانگونه که از نامش پیداست، حاوی بار امری به مخاطگ است. بنابراین در حالت فع

 آید. به صرف آن دقت کنید: او ل شخ، مفرد یا جم  از نظر زبان ترکی غیرمنطقی بنظر می

Sən   qal  siz   qalıng 
O      qalsın  onlar  qalsın/qalsınlar 

 حالت منفی

 بعد از بن فعل:« m(A)»براحتی و با اضافه کردن 

Sən   qalma  siz   qalmayıng 
O      qalmasın onlar  qalmasın/qalmasınlar 

 

های قبل با افعالی مثل ایشتش، اددیرگن، و دونوشلو آشنا شدیم. اگر یک فعجل را   در قسمت

زیر های  فعل امری خواهد بود. تمامی مثا ل  ها و بدون وجه زمانی بیاوریم، فقط با همین وجه
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 امری هستند:

 Ağlaşıng, doldur, yatırd, ayrıl, yaxınlaş, dərdləş, qaşın, birləşsinlər, 
alıştırmayıng, götürməsinlər, bikil 

 
 الحاقی( ایلم )افعال اک

هایی هستند که با اضافه شدن به کلماتی که ذات اسم دارند و آنها را به گجزاره تبجدیل    پسوند

زمانی یجا سجاده نیجز     ها به افعا ل تک ایلم . همچنین اکخواهیم خواند.( )گزاره را بعدهاکنند می

ی اصجلی   ایلم دو وظیه در ترکی اک کنند؛ با این تفاسیر زمانی می شوند و آنها را چند اضافه می

 دارد:

 تبدیل کردن کلماتی که ذاتشان اسم است به گزاره -1

 تبدیل افعا ل ساده )تک زمانی( به افعا ل دو زمانی -2

 

 برد اول، تبدیل کردن کلماتی که ذاتشان اسم است به گزارهکار 

بجه  « d(İ), m(İ)ş, s(A), d(İ)r»ایلم یا افعا ل الحاقی )پسوندی( با اضافه شدن پسوندهای  اک

، سجاخته شجده و در نقجش    )اسم، ضمیر، ادات، قید، صفت(آخر کلماتی که ذاتشان اسم است

اکجی )پسجوند    الجتکر کیشجی   هجای فجوق   ندبدیهیسجت کجه بعجد از پسجو    شوند.  گزاره ظاهر می

 شخصیت( خواهد آمد.

گجوییم. در  « جمتالت استمی  »ی آنهجا بجدین طریجق سجاخته شجود،       جمالتی که گزارهنکته: 

 های آتی این جمالت را خواهیم دید. بخش

 

 شود: وجه صرف می 4ایلم با  در جمالت اسمی،  اک

 ی مشخ،(  گؤرولن گچمیش زامان )گتشته idi 
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 یکیشی اک
گؤرولن گچمیش وجه صرفی 

 زامان
 کیشی کلمه ایلم اک

m 

di i Qəşəng 

Mən 
ing Sən 
- O 
ik Biz 

ingiz Siz 
lər Onlar 

 

 

 شود: در صورتی که دو حرف باصدا پشت سر هم آید یکی از آنها حتف می نکته:

Qəşəng+idi+ik = Qəşəngidik 
 

 ی نامشخ،(  ین گچمیش زامان )گتشته گؤرولمه şimi 

 کیشی کلمه ایلم اک زامان شیگچموجه صرفی  کیشی اکی
m 

miş i Qəşəng 

Mən 
ing Sən 
- O 
ik Biz 

ingiz Siz 
lər Onlar 

 
  )گنیش زامان )گسترده یا استمراری idir 

 کیشی کلمه ایلم اک گنیش زامانوجه صرفی  کیشی اکی
m - i 

Qəşəng 

Mən 
ing - i Sən 
- dir - O 
ik - i Biz 

ingiz - i Siz 
lər dir - Onlar 
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  )شرط ایلمی )افعا ل شرطی ise 

 کیشی کلمه ایلم اک زامان شیگچموجه صرفی  کیشی اکی
m 

əs i Qəşəng 

Mən 
ing Sən 
- O 
ik Biz 

ingiz Siz 
lər Onlar 

 

« y»حجرف  « i»کلمه مختوم به حرف صدادار باشد، بین کلمه و  در تمامی موارد باال اگر نکته:

 شود. آورده می

Dəli+imiş= Ddeliymiş 
 

  ،تبدیل افعال ساده )تک زمانی( به افعال دو زمانیکاربرد دوم 

ایلم یا افعا ل الحاقی، با اضافه شدن به افعالی کجه تجک زمجانی هسجتند، آنهجا را دو زمجانی        اک

بردیم، مثالً آینده در  های مختلف را با یکدیگر بکار می د آورید که زمانکنند. از گتشته بیا می

(. تمامی این موارد، در واق  کاربرد افعا ل الحاقی در دو زمانی کردن Əvlənəcektimگتشته)

 افعا ل است.
 

 ها شبه فعل

شوند. کلماتی هسجتند سجاخته    شناخته می sözdə eyləmیا  Eyləmsilər های در ترکی با نام

شوند )بیشتر بجه   دار می های متفاوتی در جمله عهده شوند و نقش ده از فعل، اما صرف نمیش

ها  فعل شوند. با توجه به تعریف فوق شبه ها به مانند افعا ل، منفی هم می فعل عنوان اسم(. شبه

 کنیم؛ را به شکل زیر دسته بندی می ها Eyləmsiیا 

 Eyləmlik (مصدر): gəlmək, gedmək, oxuma, yazma, gəliş, gediş. 
 Ortaç ( فعل -صفت  ): gələn adam, tanıdık insan, bişmiş yeməli. 
 Ulaç ( فعل -قید  ) : gülərək baxmak, çıxıp gedmək. 
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 ها در ترکی دو نوع وظیفه یا نقش را در جمله دارند: فعل شبهبه طور کلی 

 گیرند.   دارند را میجنس اسم در جمله  ها، قیدها و کلمات هم ها، صفت نقشی که اسم -1
 

Çalışmak insanı başarılı edər. →  فاعل استیک اسم است و در نقش . 

Oxuma, adaming ruhunu tazalar. 
→ کی  .است فاعل نقش در و است اسم  𝐐ı𝐳𝐚𝐫𝐦ış yomurta yedik.  صفت →

Urumu da çox tanıdık yoldaşlarımız var. → صفت 

Burdan ayrılanda ələ geri baxarak aralandı. → قید 
  

(: yan cümlə) «وابستته  ی جملته »قبل از بررسی این مورد به این تعریف توججه کنیجد؛    -2

 حاتی.)توضج کند یهسته را کامل م ی مفهوم جمله ،مرکگ ی جمله کیکه در  ستیا  جمله

ی وابسجته، در   با ساخت جملهها  فعل شبه کتاب آمده است.( نیدر مباحث نحو هم شتریب

زبجان  و ساخت جمالت کوتجاه، صجریح و آشجکار در     کنند ی کامل کمک می جمله تولید

شجوند   هجا سجاخته مجی   ortaç وulaç د. جمالتی که در زبان ترکی بانکن آسان میرا  یترک

ها از جملجه فارسجی، ایجن جمجالت بجا       گردد که در دیگر زبان باعث کوتاهی جمالت می

bağlaç گردد. ه طوالنی میشوند و جمل یا حروف ربط ساخته می ها 
 چند مثا ل ببینیم:

Kişi dünəng əvi kiraladı pulunu da verdi → Dünəng əvi kiralayan adam 
pulunu da verdi. 
Əmin kitabını oxudu və yaddı. → Əmin kitabını oxuyub yaddı. 

 

 پردازیم: فعل می در ادامه به بررسی سه نوع از شبه

 (Eyləmlik)مصدر  .1

 چنجین  ایجن ولی مصدر  استشخ،  و زمان حاویو مصدر این است که فعل فعل فرق بین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84
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ی هجا  در زبان ترکی پسجوند  آید. شمار می  بهاسم نیست و به همین دلیل مصدر یکی از اقسام

-mak, -ma, -iş ساز هستند: مصدر 

-mak(mək) : gəlmək, gedmək, vermək, almak, səvmək  
 

شجود. امجا    نیز دیده می max(məx)-یا  maq(məq)-های  ها به صورت در برخی از گویش :نکته

 باشد. های ترکیست، می گویشها و  ی لهیه پیشنهاد ما حالت او ل و کتابی آن که مشترک همه
 

-m(A): oxuma, anglama, yazma, vurma, gedmə, bilmə. 
- (İ)ş: gülüş, baxış, alış, yaşayış, veriş, dikiş. 

 

ها نیز گفتیم، فعل ساده بعد از گرفتن پسجوندهایی ماننجد پسجوندهایی کجه      قبالً در بحث فعل

 تواند مصدر شود: د، نیز میکن افعا ل را به دؤنوشلو، ادیلگن و... تبدیل می

Yaz  →  yaz-mak 
yaz-dır-mak 
yaz-ıl-mak 
yaz-dır-ıl-mak 
Bil   →   bil-mək 
bil-dir-mək 
bil-in-mək 
bil-dir-il-mək 
bil-mə-mək 

 چند مثا ل در جمله:

Bu axşam nama yazamak istirim. 
Bu qonu da indi heç zad yazmamak daha mantıqlıdır. 
Sizləri səvməmək mümkün dəğil. 
Bu qonuda daha çox düşünməktə zərer yox. 
Çox yatmaktan heç xoşum gəlmir. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85
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 نیز باشد: m(A)تواند با  مصدرسازی می

Yaz  →  yaz-ma 
yaz-dır-ma 
yaz-ıl-ma,  
yaz-dır-ıl-ma 
yaz-ma-ma 
Bil   →   bil-mə 
bil-dir-mə 
bil-in-mə 
bil-dir-il-mə 
bil-mə-mə 

 ند مثا ل در جمله:چ

Mənim böyük babam (atam)  çox yaxçı yazma oxuma  bilirdi. 
Ana dilində oxuması yazması olmayan insan bilimsiz sayılır. 
Bu toplantıya qatılmangız çox faydalı olar. 
əvə getmə vaqtı gəldi. 
Arabasız işə getmə gəlmə çətindir. 

 

 نیز باشد: ş(İ)با تواند  مصدرسازی می

Yaz  →  yaz-ış 
yaz-ıl-ış 
Bil   →   bil-iş 
Dik   →   dik-iş 
Aç   →   aç-ış 
aç-ıl-ış 
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 :m(A)و  ş(İ)تفاوت بین 

بجر شجیوه و نجوع کجار      ş(İ)به یک عمل داللجت دارد و   m(A)شده با  ترکیبات ساخته عموماً

 ی زیر را ببینیم:ها داللت دارد. مثا ل

Qızıng baxışını heç bəyənmədim.  
 در این مورد شیوه و طرز نگاه کردن مد نظر است.  

 رساند. هم بیاید همان معنی را می« baxtıgını»اگر بصورت  نکته:

Qızıng baxışını bu qonuda bəyənmədim.   
 در این مورد چون یک موضوع آمده منظور نظر و عقیده است.  

Qızıng baxmasına bir cavap verəcəktim.   
 در این مورد منظور انیام فعالیت است. که در اینیا فعالیت مورد نظر نگاه کردن است.

 
 (Ortaçفعل) –صفت  .2

شود. گاهی اوقجات در   وقتی فعل بعنوان صفت مورد استفاده قرار گیرد به آن اورتاچ گفته می

سجه زمجان   ها در شکل  اورتاچ تواند حامل زمان باشد. همچنین میقالگ اسم نیز کاربرد دارد. 

 کاربرد دارند: گچمیش زامان اورتاجئو  جک زامان اورتاجئ گله، گنیش زامان اورتاجئ

 

 شکل اول: گنیش زامان اورتاجئ 
 c(İ)(İ)و  r،(A)n(A)شود،  گنیش زامان اورتاجئ با سه پسوند ساخته می

 

A)r) 
مجان  گنجیش زا سجاخت   یبجرا . با این حا ل است فعل گنیشپسوند ساخت  r(A)دانیم که  می

ها نیجز   نماید که در بخش پسوند ذکر این نکته نیز ضرورت می .گردد یاستفاده م هم اورتاجئ

(A)r      ی پسجوند  مولجوژ یاترا بررسی خواهیم کرد، منتهجا در آنیجا بیشجتر تمرکزمجان را روی
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   خواهیم گتاشت.

و نقجش   دیج آ یاسجم مج   کیج بلکه قبل از ، به عنوان فعلدر مقام اورتاچ، نه  r(A)پسوند 

شود به عنجوان   مفهومی که از این صفات ساخته شده استنتاج می. کند یم یصفت را باز

 با پسوند نیز آن ی. حالت منفی کار و بار زمانی گنیش یعنی همیشگی دارد کننده/نکننده

«m(A)z» شود یساخته م . 

 

Axmak → Axar → Axar sular artıq Azərbaycan diyarında.  
Yanmak → yanar → yanmaz → Bu palto yanmaz parçadan dikilmiş. 
Çalmak → çalar → Sening xateringə çalar oldum yazar oldum. 
Gəlmək → gələr → gəlməz → yarım gədər gəlməz oldu.  

 

A)n) 
 یو نقش صفت را بجاز  دیآ یاسم م کیقبل از ایم.  این را هم در بخش پسوندها بررسی کرده

آن بجا پسجوند    ی. حالجت منفج  ی گنیش و ایندیکی زامان اسجت زمان رای باردا . معموالًکند یم

«m(A)»  شود یساخته م  . 

 

Gəlmək → gələn → Gələn adam mənim babamdır. 
Axmak → Axan →  Axan suya dayanma, hər deyilənə inanma(Atasözü). 
Yazmak → yazılan → yazılan kağızlara imza at. (imazala) 
Yanmak, kəsilmək, qazılmak → yanan, kəsilən, qazılan → yanan yerdən yaş 
çıxar, kəsilən yerdən qan çıxar, qazılan yerdən su! (Atasözü) 
Bilmək → bilən → bilməyən → Biməyən adamı çi dalınga alang! Çi yerə 
vurang. (Atasözü). 

 

(İ)c(İ) 
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ججک را   گنجیش و گلجه   یمفهوم زمجان . معموال ًکند یم یت را بازو نقش صف دیآ یاسم م کیقبل از 

 دارد(: یکاربرد کمدر قشقایی ) .شود یساخته م «m(A)»آن با پسوند ی . حالت منفشود شامل می

 

Gəçmək → gəçici → gəçici ləzətlər için yaşamımıza zarar verməməliyik. 
 
 جک زامان اورتاجئ شکل دوم: گله 

ججک زامجان    گلجه شجود، بجرای سجاخت     جک استفاده مجی  که برای فعل گله c(A)k(A) پسوند

 شود. ساخته می «m(A)»حالت منفی آن با پسوند نیز کاربرد دارد. اورتاجئ

 Gəlmək →  gələ𝐜ə𝐤 → gələcək hafta dərslər başlar. 
 Oxumak→  oxunmak →  oxun𝐚𝐜𝐚𝐤 →  bu oxulda oxunacak kitab 

yox. 
 

 زامان اورتاجئ شکل سوم: گچمیش 
 

d(İ)k 
مفهوم زمانی گچمیش زامان را  کند. آید و نقش صفت را بازی می قبل از یک اسم میمعموالً 

 شود. ساخته می «m(A)»کند. حالت منفی آن با پسوند بیان می
 

Görmək → Bugün gördügüm qız, Qaşqayımış. 
Baxmak → Baxdıgımız filim, bu il Osakar aparmış (qazanmış).   
Tanımak → Tanımadıgıng adamlarınan tez səmimi olma . 
 

m(İ)ş 
 

مفهوم زمانی گچمیش زامان را  کند. آید و نقش صفت را بازی می قبل از یک اسم میمعموالً 

 شود. ساخته می «m(A)»کند. حالت منفی آن با پسوند بیان می
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yazmak →  yazıl𝐦ış →   Yazılmış bərgələri bir yana yazılmamış bərəgələri 
də bir daha yana qoyung. 
ağarmak→  ağar𝐦ış →Ağarmış saçlarıma baxma. 
görmək →  görmə𝐦𝐢ş → Görməmiş adamıng oğulu oldu, çəkti s*k və da*ağı 
qoparddı.(Atasözü). 

 

 (Ulaçlar)فعل  –قید  .3

قیجد  شوند و در نقجش   عل ساخته میی که از فها تقریباً معاد ل اسم مصدر در فارسیست. واژه

 همچنجین هجای صجرفی و شجخ، را همجراه خجود نجدارد.        رونجد. پسجوند   )بلیرتچ( بکار مجی 

ای را برقجرار   رابطجه  هجا  معمجوالً بجین واژه   و گیجرد  را می (çatı) ها پسوندهای منفی و تنیدگی

 ستبب ، یاوالچتالر  زامتان ، اوالچتالری  دوروم، اوالچتالری  باغالمتا کند. بجه پجن  دسجته     می

 شوند. تقسیم میاوالچالری  قیاسو  اوالچالری

 

 اوالچالری باغالما 

شود. هرگاه دو فعجل بجا زمجان و     طور که از اسمش نیز پیداست برای اتصا ل استفاده می همان

شخ، یکسان پشت سرهم بیایند، زمان و شجخ، فعجل او ل را حجتف کجرده و از باغالمجا      

ی پسجوند   ین صورت است که بن فعجل او ل را بعجالوه  کنیم. روش کار بد اوالجی استفاده می

«(İ)p »کنیم. می 

Börkünü aldı və geddi. →  Börkünü alıp geddi. 
Uşağ südü içdi və yattı. →  Uşağ südü içip yattı. 

 

 اوالچالری دوروم 

هجای گونجاگونی    دهجد. کلمجات و شجکل    وضعیت و طرز انیجام گجرفتن فعجل را نشجان مجی     

 استفاده را ببینیم: چند مورد پر ختلف زبان ترکی قشقایی دارد.های م درگویش
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 (A) 
Qardaşim ağlaya ağlaya əvə gəldi.  
Gülə gülə çatladıng! 
Oğulu vura vura dəridən çıxarddim. 
Adam düşə qalxa özünü yeterddi buraya. 
 

 m(A)d(A)n 
Pul almadan bu işi görməz.  
Hava qararmadan əvdən çıxtık. 
 

 d(İ)ğ(İ) yerde/halda: 
در  این حالت عالوه بر نشان دادن وضعیت یک نوع مقایسه و سنیش را نیز به همجراه دارد. 

 ترکی قشقایی حالت او ل بیشتر کاربرد دارد.

Bu qadar dərs çalıştığı yerde genə də dərstə qaldı. 
Bu taxım çox pul xarcladığı halda qahraman olamadı. 
Onung yalanlarını gördügü halda hələ də ona inanır. 
 

 (A)nd(A) 
Yaz güllər açılanda, bülbüllər ötər. 

 Kən 
 (A)r(A)k  

 کنیم. استفاده است به این دلیل از ذکر مثا ل خودداری می دو مورد آخر در ترکی قشقایی بی

 اوالچالری زامان 

توان گفت وضعیت نیز  عهده دارد. عموماً میی نمایش زمان انیام فعل را بر این اوالچ وظیفه

 :شود، برخی از پسوندهای پر کاربرد را ببینیم همراه آن نشان داده می
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d(İ)g(İ)nd(A) / d(İ)g(İ) zaman 

Pulumu aldıgım zaman/aldıgımda sizing pulunguzu da verəcəyim. 
Anam gəldigi zaman/gəldigində varı zadı dəyəcəğim. 
İstanbula geddigimiz zaman/geddigimizdə bütün müzələri gəzdik. 

 
D(İ)kt(A)n sonra 

Otobüstən indiktən sonra, telefunumu itirdim. 
Yağış yağdıktan sonra, dünya gülüstan olur. 
Tehran’dan döndüktən sonra, bir başda Təbrizə gedəcək. 
İş bulduktan sonra elçiligə gedəcəyim. 

 
d(İ)kç(A) 

Adam yaşlandıkça bəyni iştən düşər. 

 
(A)l(İ) 

Müdür oldu olalı daha heç kəsə baxmaz. 
Sən geding gedli dünya başıma axır oldu. 
Özümü bildim biləli bu şirkəttəyim.  
Özümü bildim biləli bu şirkətəyim. 
 

 ی زیر معادلند: سه جمله نکته:

Səni gördüm görəli çox səvdim. 
Səni görəli bəri çox sevdim. 
Səni gördügümdən bəri çox sevdim. 
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 r m(A)z 

 پیوندد. کاربرد این پسوند در چنین مواق  است. بالفاصله بعد از وقوع فعل، فعل دیگری بوقوع می

Oxulu tükədir tükedməz bir iş bulacayım. 
 کنم، کار پیدا خواهم کرد. مح  اینکه مدرسه/دانشگاه را تمامه ب

Ələ yaz gəlir gəlməz əkinləri biçməyi başlayasık. 
Sizi görür görməz aqlıma bir zad gəldi, yaddan çıxarddım.(unuttum). 

 

 اوالچالری سبب 
 کند. این پسوندها سببیت اتفاقی را بخاطر انیام یک فعل بیان می

 

d(İ)ğ(İ)nd(A)n 

Çox yəməli yəməktən qarnım ağrıdı. 
Pulum olmadıgından əv alamadım. 

 

d(İ)g(İ)+kişi əki+için 
 

 کند. است و همان مفهوم را ادا می« d(İ)g(İ)nd(A)n»معاد ل « d(İ)g(İ)+kişi əki+için»ترکیگ 

Çox yəməli yədigim için qarnım ağrıdı. 
Pulum olmadıgı için əv alamadım. 

 

m(A)kt(A)n 

Dərs oxumaktan yoruldum. 
Bu qadar vil danışmaktan yorulmadıngız?! 
Əving Abad! Gülməktən olduk. 
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 اوالچالری قیاس 
 دهد. میان دو یا چند فعل، مقایسه انیام می

qadar 

Ələ gəldikləri təkin geddilər. 
 
təkin 

İstədiging qadar burda qalabiliring. 
Vala mənim qadar/bildiğimçə/çəs dəyilmiş. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پسونداهفصل پنجم: 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
جای کتاب، در فصو ل مختلف پسوندهایی را دیدیم و کم و بجیش بجا برخجی از آنهجا      تا بدین

آشنا شدیم. زبان ترکی عموماً قدرت زیادی در پسوندسازی دارد. به این دلیل ما نیجز بجر آن   

پسجوند نیجز خجود جزئجی از      ها اختصجاص دهجیم.  شدیم تا فصلی جدا را به بررسجی پسجوند  

شجوند. امجا در    وندهاست که وندها نیز به پیشوند، میانوند و پسوند و موارد دیگر تقسیم مجی 

ی ونجدها همجه    دهی که قبالً بررسی کردیم( بقیجه  ترکی جز یک مورد پیشوند )پیشوند شدت

بجا اسجتفاده از    نکهیاست. او ل ا دهیپسوندها از دو لحاظ منتها به فا نیا یپسوند هستند. بررس

بجا   یهجا  اسم یقادر خواهد بود براحت یفرد استفاده کننده از زبان ترک کی یاسم ساز نیقوان

آن را  تیج آن اسجم، ماه  دنیشجن  ی سجابقه  یکه شنونده ب یبسازد به نحو یمتعدد دیجد یمعن

از کلمجات   یاریبسج  ی شجه یر یاسجم سجاز   نیقوان نیبا ا ییآشنا اب نکهیدهد. دوم ا ،یتشخ

 دیج د دیآنها هم همان گونه که خواه یمشخ، خواهد شد و معن گرید یها مصطلح در زبان

 آشکار خواهد شد.
چستبد و معنتای آن را دستتخوش     ای است که به انتهای یک کلمه متی  پسوند در زبان ترکی تک واژه

 ؛دهد تغییرات می
 

 پسوند دارای دو وظیفه است:

 کند. ینقش کلمه را در جمله مشخ، م 
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 سازد.  ی جدید با معنای جدید می واژه 

شجوند.   هیایی هسجتند، سجاخته مجی    اجزاء زبان ترکی در واق  با اضافه شدن پسوند که عموماً تک

چسبند کجه در نقجش یجک کلمجه خجود بجه        این پسوندها گاهی آنچنان مانند زنییر به یکدیگر می

عداد پسجوندها بجرای یجک کلمجه از یجک تجا       ی کامل باشند. ت گر یک جمله توانند تداعی تنهایی می

سیزده پسوند متغیر است. ما استر  پایانی برای سوالی شدن در ترکی قشقایی را یک پسجوند در  

 ,mı, muهای دیگر ترکی ازجملجه ترکجی اسجتانبولی پسجوند )     نظر گرفتیم. )در بسیاری از گویش
mi, mü ه کنید:به مثا ل زیر توج رود(. می (برای سوالی کردن به کار 

Qaşqaililaştıramadıklarımızdanagnız? 

Qaşqai+li+laş+tır+a+ma+dık+lar+ı+mız+dan+a+agınız+?  (استر  سوا ل) 

 معنی: آیا شما از آنهایی هستید که ما نتوانیستیم شما را اهلیت قشقایی بدهیم؟

ی  یجک کلمجه  توانسجتیم  « قشجقایی »ی  افزودن سیزده پسوند به کلمجه  ابینیم ب طور که می همان

 هجا  گر یک جمله است. به طور کلی پسجوند  جدید بسازیم که خود این کلمه به تنهایی تداعی

 گردند:   دو دسته کلی تقسیم می  در زبان ترکی به

 ( پسوندهای صرفیçekim əkləri) 
 ( پسوندهای ساختاریyapım əkləri ) 

 

ی  الت سجاختاری شجده  (: پسوندهایی که به ریشه و یا حçəkim əkləri) پسوندهای صرفی

آیند و مفاهیمی همچون شخ،، زمان، سجوالی   می )با پسوندهای ساختاری( یک اسم یا فعل

افزایند. در  شدن، جم ، مثبت بودن، منفی بودن، جایگاه، مکان و سمت و سو  را به کلمه می

 کند.  پسوندهای صرفی مفهوم ریشه کلمه تغییری پیدا نمی

əv-əvi-əvləri-əvdə-əvdən-əvə-əvimiz- 
 

(: پسججوندهایی هسججتند کججه بججه ریشججه و یججا حالججت   yapım əkləri)پستتوندهای ستتاختاری

 سازند. ای جدید با معنای جدید می شوند و واژه شده از قبل، اضافه می ساختاری

Göz-gözlük-gözlükçü-gözlükçülük  
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Əklər 

Yapım əkləri 

Ad dan  ad 
düzədənlər   

Ad dan eyləm 
düzədənlər  

Eyləmdən ad 
düzədənlər 

Eyləmdən eyləm 
düzədənlər  

Çəkim əkləri 

Adlara gələn çəkim əki 

İyəlik əki 

Ad durum 
əki 

Bağlantı(ilgi) 
əki 

Eyləmlərə gələn çəkim əki 

kişi əki zaman 

sayı olumluluk 

olumsuzluk istək 

dilək - koşul geriklilik 

Adlara və eyləmlərə gələn 
çəkim əki 

Çoğul əki  

مشجخ، اسجت   در دو مثا ل زیر به طور واضح  :در یک مثال تفاوت پسوندهای صرفی و ساختاری

واژه جدیجد  « کتجاب »ی  شجود. مجثالً از واژه   ی جدیدی ساخته می که در پسوندهای ساختاری واژه

 ؛ساخته شده است یعنی به طور کامل معنی واژه تغییر کرده است« کتابدار»

odun+ cu =oduncu  kitab+cı=kitapcı 
تبدیل شده یعنجی اصجل   « کتابها»به « کتاب»اما در پسوندهای صرفی مانند پسوند جم  واژه  

 واژه تغییری نکرده است.

Odun+lar =   odunlar   kitab+lar=kitaplar    
های قبل بررسی کردیم بجه   با اندکی دقت در مبحث پسوندها در زبان ترکی و آنچه در بخش

« التصجاقی »یجا  « چسبانشجی »، زبان ترکجی  های ترین ویژگی توان پی برد که از اصلی راحتی می

گجردد، بجه ایجن معنجی کجه بسجیاری از        بودن آن است؛ و این مهم توسط پسوندها اییاد مجی 

ی ماننجد زبجان   شوند. زبان ترکی از این لحجاظ بجا زبجان    ی پسوندها بیان می ها به وسیله حالت

 فارسجی  در کجه  …فارسی متفاوت است. بسیاری از حروف اضافه مانند از، در، به، بجرای و  

 مجثالً  چسجبند،  مجی  هجا  واژه انتهجای  بجه  پسوند صورت به ترکی زبان در آیند می اسامی از قبل

ای، سجاختن اسجم از    های ملکی، مقایسه حالت«. خانه در»شود  کی میتر به «خانه در» عبارت

. در مباحجث پجیش رو   شجوند  مجی  انیجام  پسجوند  بجا  همگی …ل، ساختن صفت از فعل وفع

بنجدی کلجی از    پسوندها را بنا به تقسیم بندی فوق بررسی خجواهیم کجرد. ذیجالً یجک تقسجیم     

 بینیم: می پسوندهای زبان ترکی را به صورت یکیا در یک چارت

 

 

 

https://b-amooz.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c/
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 (:çəkim əkləri)پسوندهای صرفی 

کجه بجرای    رود مجی  ییپسوندها ، ذهن ما به سمتشود صرفی می وقتی صحبت از پسوندهای

 əyəlik əkləriو  ad durum əkləriی ماننجد  یامجا پسجوندها  . شجود  صرف افعا ل استفاده می

توانیم به  بنابراین پسوندهای صرفی را می. دهند )پسوند مالکیت( نیز معنای واژه را تغییر نمی

 ی زیر تقسیم کنیم:  ها دسته

 (adlara gələn çəkim əkiها) رفی بعد از اسمپسوندهای ص .1
 (eyləmə gələn çekim əkiپسوندهای صرفی بعد از افعا ل) .2
 (adlara və eyləmlərəgələn çekim ək) ها و افعا ل پسوندهای صرفی بعد از اسم .3

 

 ها پسوندهای صرفی بعد از اسم .1
 ( iyəlik əkiپسوند مالکیت ) -الف 

 (ad durum əkləriپسوند موقعیت )  -ب 

 (Bağlantı əkləriپسوند پیوند دهنده  ) -ج 

  (: iyəlik əki)پسوند مالکیت  -الف 

پسوندهای ملکی تعلق دارد. کند که اسم به چه چیزی و یا چه کسی  این پسوند مشخ، می

 :جدو ل زیر هستند با توجه به حرف آخر کلمه و قانون هماهنگی اصوات طبق

 دحرف آخر کلمه مصوت  باشاگر  شخص

Mən-im -m 

Sən-ing -ng 

O-nun -sı/ -si/ -su/ -sü 

Biz-im -mız/ -miz/-muz/-müz 

Siz-ing -ngız/-ngiz/ -nguz/ -ngüz 

Onlar-ın -ları/ -ləri 
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 مثا ل؛

çantam gülüm qolum əvim boşqabım Mən-im 

çantang gülüng qolung əving boşqabıng Sən-ing 

çantası gülü qolu əvi boşqabı O-nun 

çantamız gülümüz qolumuz əvimiz Boşqabımız Biz-im 

çantangız gülüngüz qolunguz əvingiz boşqabıngız Siz-ing 

çantaları gülləri Qolları əvləri Boşqabları Onlar-ın 

 
 Mən-im مال من

 Sən-ing مال تو

 O-nung مال او

 Biz-im مال ما

 Siz-ing مال شما

 *Onlar-ıng مال آنها
 

دوم شجخ، مفجرد و دوم شجخ، جمج       *در ترکی قشقایی در صرف افعا ل فقجط ضجمایر  

گیرند. در ضمایر اما وض  کمی متفجاوت اسجت و بعضجاً بجا مجواردی       هستند که نون غنه می

سجازد. در   ی درست از آن را با کمی سختی همجراه مجی   شویم که تشخی، استفاده مواجه می

ی و استانبولی به این دلیل که نون غنه از نوشتار حجتف شجده اسجت، برخجی     ترکی آذرباییان
و هم بجه  « دستت»هم به معنی « elini»شود. مثالً در ترکی استانبولی  اوقات ایهاماتی اییاد می

است. )یعنی هم دوم شخ، مفرد و هم سوم شخ، مفرد( امجا در قشجقایی   « دستش»معنی 
«əlingi » و « دستت»به معنی«əlini » است که به راحتی این دو ضمیر از هجم  « دستش»به معنی

قابل تفکیک است. تصور ما بر این است که شجکل تلفجظ باسجتانی سجوم شجخ، مفجرد بجه        
دوم  ریضجما بوده است. در مورد افعا ل گفتجیم کجه در صجرف آنهجا، فقجط      « əlingini»صورت 
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« اولسجون »فعجل   مجورد  حجا ل  .رندیگ یشخ، مفرد و دوم شخ، جم  هستند که نون غنه م
هجم سجوم شجخ،    « باشجد »اسجت و  « باشد»بمعنی « اولسون»دانیم که  کنیم. اوالً می بحث می

)یک فعل آرزوست.( پس سوم شخ، مفرد هم نجون غنجه   « آن/این باشد.»مفرد است، یعنی 
نویسند که بجه لحجاظ گرامجری اشجتباه      می« اولسونگ»را « اولسون»گیرد. برخی به اشتباه  نمی

 ای ببینیم. د آن را در لهیهاست، هرچن

دانیم با اضافه شجدن پسجوند ملکجی بجه ضجمایر، ضجمایر ملکجی اییجاد          همانطور که می :هنکت

ضمایر ملکجی بجه صجفات ملکجی تبجدیل       گیرد،شود. وقتی بعد از ضمایر ملکی اسم قرار  می

 مثا ل:   گیرد. شوند. در این صورت اسم بعد از آنها پسوند ملکی همان شخ، را می می

Mənim əvim-Səning əving  

دیگر نیاز به ضمایر ملکجی ندارنجد و    ،اند به طور معمو ل کلماتی که پسوند ملکی گرفته نکته:

  Mənim Anam = Anamضمیر در آنها به صورت مستتر است: 

 :  آوردرا  (Ad Durum Əkləriتوان پسوند موقعیت ) ( میəyəlik əkiبعد از پسوند مالکیت ): نکته

əvimi- əvimə - əvimdən - əviming 
 

 (Ad Durum Əkləri)پسوند موقعیت  -ب 

 ابتدائا به جدو ل زیر توجه کنید:

Ü Ö İ Ə U O I a Ad durum ekləri 
Üzüm Köy İp Ev* Oxul Yol Qız Bal Yalın durum 

Üzümü Köyü İpi Evi Oxulu Yolu Qızı Balı Bəlirtmə durumu 

Üzümə Köyə İpə Evə Oxula Yola Qıza Bala Yönəlmə Durumu 

Üzümdən Köydən İpdən Evdən Oxuldan Yoldan Qızdan Baldan çıxma durum 

Üzümüng Köyüng İping Eving Oxulung Yolung Qızıng Balıng tamlayan durum 

Üzümdə Köydə İpdə Evdə Oxulda Yolda Qızda Balda qalma durum 
 

 ر زبان ترکی قشقایی معمو ل است.د« Əv»و   «Ev»*هر دو شکل 
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 (:Bağlantı əki)پسوند پیونددهنده  -ج 

آید و باعث بوجود آمجدن یجک ارتبجاط یجا      می ،همراه اسم یا کلماتی که از جنس اسم هستند

 ؛شود پیوند می

Səhərki- aqşamki- onungki- uxarki- otaqdaki- buyilki-gələnyilki 
کنجد. مگجر در برخجی کلمجات      ن صوت و الفبا پیجروی نمجی  این پسوند از قوانی معموالً نکته:

  Bugünkü, Ogünkü, dördününküمثل:؛ استثنا

آیجد چجون اسجم را بجه      قابل توضیح است که وقتی این پسوند با اسم مکان و زمان مجی  :نکته

گجردد. )در مبحجث    بنجدی مجی   پسجوندهای سجاختاری نیجز دسجته     ءججز  ،کند صفت تبدیل می

 (.شاره شده استپسوندهای ساختاری ا
 

پسجوند  »؛ به جدو ل آید می (وضعیت جایگاهی« )qalma durum»این پسوند بعد از پسوند 

 دقت کنید.« موقعیت

Otaq+da+ki kitap 

Əv+də+ki oğul  
Uxar+da+ki otaq  

 

کجرده   یجاد یاتاق و کتاب ا نیالزمه ب وندی)پ «که در اتاق هست. یکتاب» ی در مثا ل او ل، جمله

 ایجن پسجوند   آن کتجاب اسجت. (   «در خانه بجودن »کتاب  ییشناسا ی مشخصهعنصر و  .است

آیجد، بیشجتر بجرای     مجی نیجز    «tamlayan durum-حالجت مکمجل  » همچنین بعد از پسجوند 

قبجل( بجه    ی )در جملجه  ای که قبالً جلوگیری از تکرار است و به عنوان یک ضمیر جای واژه

   :نشیند کار رفته می

Otaqıng pencerəsi → otaqıngki 

Onung maşını → onungku 

Kiming əşəgi? → kimingki? 
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 آید: ( میad durum əkləriقبل از پسوندهای موقعیت )  این پسوند 

 پسوندهای موقعیت اسم مثال

Səninkini gətir. Bəlirtmə Durumu 

Səninkinə bax. Yönəlmə Durumu 

Səninkində bu var. Çıxma Durum 

Səninkindən mən də aldım. Tamlayan Durum 

Səninkining damqası silinmiş . Qalma Durum 
 

 آید: می نیز کنند کلماتی که زمان را بیان می بعد ازد این پسون

Səhərki təsadüf → Səhər vaqtində olan təsadüf  
Gəçənilki yağış → Gəçən ilda yağan yağış 
bu ilki – indiki – Gələcək haftaki –  

 

را خواندیم. پیشتر نیز ایجن دو را   «ki»و «  d(A) »در بحث پسوندهای صرفی دو پسوند : نکته

را غیر و هم نقش  «bağlaç»نقش  توانند این دو هم می لتاخوانده بودیم. «bağlaç» به عنوان

   دقت کنید:به امال و چگونگی تشخی، آن  ذیالًایفا کنند. 

  زمانی که«(A)d » و«ki » در نقش«bağlaç »شنود: به صورت جدا نوشته می ،هستند 

Eşiddim ki sən əvlənmişing. 
Bu qunuyu sən də angladıng, beyə dəyil? 

 که دو پسوند  یزمان«(A)d » و«ki » در نقش«ək » د:نشو یده نوشته میبچس، هستندیا پسوند 

Ogünkü qızlar bugün də gəldilər. 
Mənimki genə də olmadı.   
Bu məsələdə hər iki taraf da haqsızdır. 
Bu kitap səndə qalsın. 
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دهجد   می «هم»هست معنی  «bağlaç»هنگامی که  d(A)تشخی، این دو از مفهوم جمله پیداست. 

 ؛توان از تکنیک زیر استفاده کرد می همچنین برای تشخی، این دو«. که»معنی   k(i)و

 ،بجامعنی بجاقی مانجد    ی مچنان یک جملهاز جمله، جمله ه d(A)اگر باحتف :  d(A)تشخی،

d(A)   یک«bağlaç»  است. در غیر این صورتd(A)  است. در جمجالت زیجر    «پسوند»یک

کنجد امجا    )مفهوم جمله تغییر می .توانیم  آن را حتف کنیم هستند می« bağlaç» ها d(A)چون 

 (.دار است باز هم یک جمله کامل و معنی
 

Bu qunuyu sən də angladıng, beyə dəyil? 

Qızlar bugün də gəldilər. 
را حجتف   هجا تجوانیم آن  هسجتند نمجی   «پسجوند » ها d(A)در جمالت زیر چون به همین روا ل، 

 . مفهوم خواهد بود( مانده، نا باقی ی کنیم)جمله

Bu kitap səndə qalsın. 
Bu məsələdə hər iki taraf da haqsızdır. 
 

کلمجه  را جمج  ببنجدیم و   « ki»همجراه   ی کلمه ،جمله اگر بدون توجه به «ki»برای تشخی، 

 :bağlaçپسوند است در غیر اینصورت « ki»، معنا دار باشد همچنان

 Mənimki+lər genə də olmadı.→ → با معناست   پسوند است    

Eşidimlər ki sən əvlənmişəng. →  بی معناست و معنا از بین رفته است →  bağlaç 

 

 ، مورد دوم و سوم را بررسی خواهیم کرد؛«ای صرفی بعد از اسامیپسونه»بعد از بررسی 

 (adlara gələn çekim ekiها) پسوندهای صرفی بعد از اسم .1
 (eyləmə(edişə) gələn çekim ekiپسوندهای صرفی بعد از افعا ل) .2
 (adlara və eyləmlərə(edişlərə) gələnçekim əkها و افعا ل) پسوندهای صرفی بعد از اسم .3
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 ای صرفی بعد از افعالپسونده .2

. بجه طجور   میآشنا شد ندیآ یکه بعد از آنها م ییدر فصل قبل به طور کامل با افعا ل و پسوندها

، شجخ، ، زمجان  آیند عبارتند از پسجوندهای ماننجد   صرفی که همراه فعل می پسوندهای یکل

 بایدیت. و  آرزو/شرط ،درخواست، مثبت، منفی، شمارش

 ا و افعاله پسوندهای صرفی بعد از اسم .3

 : (adlardan sonra çoğul əkiپسوند جمع بستن اسم)

کنجد، ججز در    ها و افعجا ل اسجتفاده مجی    ی ثابت برای جم  بستن اسم زبان ترکی از یک قاعده

ی یکپارچجه   مواردی که ذات کلمه خود جم  باشد، که آن هم در مواقعی طبق همجان قاعجده  

بجه کلمجه    l(A)r ر زبان ترکی با اضجافه کجردن  د. ملت، گروه و ... شود؛ مانند  جم  بسته می

 شود:    می جم  بسته

Alma+lar= almalar  əv+lər=əvlər  
biz+lər=bizlər    gəlmişlər=gəlmişlər  

 ؛تواند دارای برخی کاربردهای ویژه نیز باشد ها می عالمت جم  برای نام

 :همراه کلماتی که بیانگر ملت، مکان و شبیه اینها هستند -

Gəçsaran şəhrində Türklər və Lorlar yaşarlar. 
İşsizliktən kənliləring çoxu şəhrlərə köçmüş. 
Hunlar dünyanıng əng büyük imparatorlarından biriymiş. 
Şirazlılar Qaşqaılarınan uzun zamandan bəri bir ara da yaşamışlar. 

 

 :افزاید می «احترام»و  «شباهت» ،به اسامی خاص -

Biz Xosrov xanlar, Sətar xanlar gördük bu ülkədə. 
Şəhriyarlar, Fuzulilər Türk ədəbiatining büyük iftixarıdır. 
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 شود: برای مخاطگ قرار دادن یک اجتماع استفاده می -

Əziz bacılar, qardaşlar bugün burda Qaşqayınıng çok dəyərli bir irçisini 
qarşılayasık. 
Əziz cahallar elimiz sizing  gayrətləringizinən hər zaman ücə başlı qalar. 

 

 گردد: ها استفاده می  و نشان دادن تکرار همراه زمان «هر»به جای مفهوم  -

Gecələr  səning yoxlugungdan yuxu yoxum. 
Yazlar Ərdəbil çox gözəl və gedməlidir. 
 

 (eyləmdən sonra çoğul əki)فعل پسوند جمع بستن

 شود: افعا ل برای سوم شخ، جم  استفاده می یها ی زمان همه در

Gəlmişlər - Gəldilər - Gələcəklər - Gələsilər - Gəlsəydilər  

 گردد: استفاده می آن درافعا ل برای بیان احترام نیز از شکل جم همچنین 

Böyük şaiirmiz təşrif gətirdilər. 

Ustad Şəhriyar bu gözəl qoşmayı “Heydər Babaya Salam” dıvanında 
buyurmuşlardır. 
 

شجوند.   در ابتدای همین فصل گفتیم که پسوندها به دو نوع صجرفی و سجاختاری تقسجیم مجی    

 پسوندهای صرفی را بررسی کردیم. در ادامه پسوندهای ساختاری را بررسی خواهیم کرد؛
 

 (:yapım əkləri)ی ساختاریها پسوند

 یا و واژه شجوند  یاز قبل، اضجافه مج   شده یحالت ساختار ایو  شهیکه به ر هستند ییپسوندها

هجای زبجان ترکجی     زبان ترکی قشقایی نیز مانند دیگر شجاخه  .سازند یم دیجد یبا معنا دیجد

آنچنان که خجواهیم دیجد،   از این حیث بسیار غنیست. لتا پسوندهای ساختاری مختلفی دارد. 

 .تجوان سجاخت   جدید می ی هزاران واژه ،ها به افعا ل و نامبا اضافه شدن پسوندهای ساختاری 
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اضافه شدن پسوند ساختاری به ریشجه افعجا ل و   » ی های اصیل زبان ترکی برپایه در واق  واژه

بلژیکی معتقعد است که زبان ترکی از این حیث در جهان بی  ی«یوهان واندوله»ست. « نامها

ان ترکی دانشگاه آنکارا با ارائه یک کنفجرانس  باره در مرکز آموزش زب نظیر است، وی در این

های  جدید بسازد. از زیبایی ی واژه هزارانتواند  ترکی می ی مدعی شده است که از یک کلمه

قجادر اسجت    ،گیرد داند یا زبان ترکی یاد می این ویژگی این است که فردی که زبان ترکی می

این واژه جدید نیز اگر برای نخستین بار ی با معانی جدید بسازد و شنونده یها به راحتی واژه

تواند ماهیت این واژه جدیجد را تشجخی، دهجد. ایجن ویژگجی همچنجین کمجک         شنود می می

 .کند می فراوانی به یادگیری مفهوم کلمات

 زیر تقسیم کرد:   ی به چهار دسته توان می را در زبان ترکی پسوندهای ساختاری

 (Adlardan ad  düzəltən əklər)ساز از اسم اسم یپسوندها  .1
 (Adlardan eyləm düzəltən əklər ساز از اسم) پسوندهای فعل .2
 ( Eyləmdən ad düzəltən əklərساز از فعل) های اسم پسوند .3
 (Eyləmdən eyləm düzəltən əklərساز از فعل) پسوندهای فعل .4

 

بجل از بررسجی،   هریک از موارد باال را به اختصار مورد بررسی قرار خجواهیم داد. ق در ادامه، 

ایجن پسجوندها در زبجان ترکجی امجروزی       ی اسجتفاده  ی توضیح است که میزان و نحوه الزم به

تجوان آنهجا را در    ها( متفاوت است. از نظر نحوه و میزان استفاده می ها و گویش لهیه ی )همه

 قرار داد:   سه دسته

  استفاده  پرپسوندهای ساختاری 

   پسوندهای ساختاری کم استفاده 

 های ساختاری قالگ یافته )برخی از پسوندهای ساختاری بیشتر بجه شجکل یجک    دنپسو

نجه یجک واژه    ،شجوند  جدید شناخته مجی  ی واژهتکاند و دیگر به عنوان یک  قالگ درآمد

 ( .پسوند دار

سجعی خجواهیم    ،بندی چهارتجایی مجتکور   با توجه به دسته و از میزان استفاده نظر ما با صرف
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از آن را در این کتاب ارائه دهجیم. چجرا کجه معتقجدیم بجه یجادگیری        داشت شمار قابل قبولی

   ؛کلمات کمک شایانی خواهد کرد ی مفهوم و شناسایی ریشه

 (Adlardan ad  düzəltən əklər)اسم ساز از اسم یپسوندها .1

پسوندهایست که به کمجک یجک اسجم، اسجم و یجا       ،همانطور که از نام آن نیز مشخ، است

 مشخصجاً  ،پسجوندهای ساختاریسجت   از و از آنیا که سازد می «اسم»س ای جدیدی ازجن واژه

 اسم جدید معنای متفاوتی خواهد داشت.   

 ی از جنس اسم هستند. یها ها و قیدها واژه صفت: نکته
 

(A)q 
 

 یشجرق  یگرفتجه تجا اروپجا    نی. از غرب چج استیدن یها زبان نیتر از گسترده یکی یزبان ترک

کلمجات   لیج دل نیج . بجه ا کنند یزبان صحبت م نیمختلف از ا یها از مردمان به لهیه یاریبس

است که گاه  لیدل نی. به ارندیگ یبه خود م یها اشکا ل مختلف لهیه انیمشابه با چرخش در م

. از دیج نما یدشوار م یافراد عاد یمختلف برا ی دو کلمه در دو لهیه یشاوندیکردن خو دایپ

اسجت.  « ک»و « گ»، «غ»، «ق»حجروف   کند یم رییتغ یترک یها در لهیه اریکه بس ییها حرف

 لیج دل نیج . بجه ا شجوند  یم لیتبد گریکدیبه  گرید ی به لهیه یا چهار حرف مدام از لهیه نیا

به سجه مجورد   « ق»شده که گاهاً حرف  میمواجه خواه ییالهاچون در ادامه با مث میرا گفت نیا

در  زیج ن گجر یکجه بجه سجه شجکل د     میکنج  یتوجه م Souq ی . مثالً به کلمهشود یم لیتبد گرید

 :شود یادا م یگوناگون ترک یها لهیه

 Souk, Soug, Souğ  
توجه  نیبه ا تگونه کلما نیاست که در مواجهه با ا دیمف اریبس یمشتاقان زبان ترک یلتا برا

 کیج بجوده کجه در    گجر یاز موارد د یکیممکن است  ییاز چهار حروف کتا کیکنند که هر 

 حاتیتوضج  نیها رسوخ کرده است. با ا لهیه گریبوده و به مرور به دخاص مصطلح  ی لهیه

مواججه  « ğ(A)» ای« k» ،«(A)g(A)» رینظ یاسم ساز یبا پسوندها گریممکن است در کتگ د
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 .ستیکی یکه از نظر ما همگ دیشو

-Qoxuğ = Qox +uğ 
qox بد و  یبو یبه معنQoxuğ بد بو اطالق  بد دهد. میازاً به افراد یکه بو یزیچ یبه معن

 هم تلفظ شود. Qoxuq.  ممکن است به صورت شود یم

-Yosuğ = Yos +uğ 
Yos پر کندن و  یبه معنYosuğ که پر آن کنده شده اسجت. میجازاً بجه افجراد      یزیچ یبه معن

 جل اطالق شود. و آسمان زیچ یب

-Siniğ = Sin +iğ 
 ..که شکسته شده است یزیچ یمعن به

-İşiq = iş +iq 
 باشد. یکه نوران ییجا ایکه از خود نور دهد.  یزیچ یمعن به

-Pamıq = Pam +ıq 
Pam نرم است و یاهینام گ Pamıq یاسجت. در ترکج   فیج نجرم و لط  یزیج چ یبجه معنج   زیج ن 

 .شود یتلفظ م pamukکلمه به صورت  نیا یاستانبول

 

c(İ)  
 

هجا دو   پسوند با اسمآید، همراه شدن این  از پسوندهای پر استفاده در زبان ترکی به شمار می

 کند: کاربرد مهم را اییاد می

 Çay+cı = Çaycı, Aş+cı = Aşçı سازد: شغل مرتبط با آن اسم را می -

 دقت کنید.« Aşçı»ی  در کلمه« ç»به « c»به قانون تبدیل نکته: 

آید و یک صفت مشخصه و یا یک عمل مکرر را نشجان   ها می و اسم ها همراه برخی صفت -

 Yalan + cı = Yalancıدهد:  می
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c(İ)l  
 

آینجد و اسجم و    همراه کلماتی از ججنس اسجم مجی   ست. استفاده در زبان ترکی از پسوندهای کم

 د.نساز می «ماهیت»و  «عادت»صفت جدید البته با ویژگی 

Balığ+çıl=  Balığçıl  → balığ yiyən quş. 

Ev+cil=  Evcil → evdə adam yanında qalan hayvan. 
 

تبجدیل  « nəyiy»بگیرد، بصورت استثتا بجه  «  )A)n»ساز  پسوند صفت« ye» تی فعلوقنکته: 

 «.nəgiy»و « »nədiy ،gey«»و « de»شود. هم چنین است در مورد  می

Ot+çul= Otçul→ otunan bəslənənlər. 
Mən+cil= Məncil→ faqat özünə düşünən. 

 
c(İ)k و c(A)k  

، مهجر و  یرحمج دل د و مفهجوم نج آی از ججنس اسجم مجی   دو پسوند همراه اسامی یا کلمات  این

 های کم استفاده در زبان ترکیست:   کوچک و کم شمردن را دارد و از پسوندهمچنین 
 

oyun+cak→oyuncak (uşaq oynadıgı vəsilələr, bir mühüm zadı küçümsədiktə 
də işlənir) 
Əv+cik→ əv𝐜𝐢𝐤 →küçük (oyuncak əv, uşaq əvi) 
Tat+cik→ Tat𝐜𝐢𝐤(Ta𝐜𝐢𝐤)  →Əski Türklərə qonşu olan küçücük bir qovum 
adı.  
quzu+cuk→ quzu𝐜𝐮𝐤 →küçük, səvməli quzu  
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c(A)  
 

 سازد:  زبان آن ملت را می ،ها با قرار گرفتن بعد از نام ملت -

Türk+cə = Türkçə (زبان ترکی)  Fars+ca=Frasça  

İngilis+cə=İngiliçə    İtalyan+ca=İtalyanca  
 

دهجد.   از آن زمجان را مجی   ای بازهآید و معنی  اسامی جم ( می )معموالً همراه اسامی بیانگر زمان -

 .خواهد بود «سالیانی» یا «ها سا ل» به معنیآید  سا ل می ی به عنوان مثا ل وقتی با واژه

müddət+çə=müddətçə 
yıllar+ca=yıllarca Haftalar+ca=Haftalarca 

saatlar+ca=saatlarca günlər+cə=günlərcə  
 

 . در مجواقعی نیجز  کنجد  این صفت را کمتجر مجی   شدتآید و  همراه برخی صفات قیاسی می -

 .افزاید به آن می «مثل و مانند»معنی 

az+ca=azca  çox+ca=çoxca 

qeləng+cə=qeləngcə qısa+ca=qısaca  
ی، تجا(   مقایسه )به معنی به انجدازه  مختوم به نون غنه، یک معیار« əng»یا « انگ»ی  واژه نکته:

بینیم. بررسی ایجن واژه خجود در مبحجث     است، که ترکیبات آن را بوفور در کلمات ترکی می

ی این کتاب است. اما برای درک بهتر به چنجد مجورد    گنید که خارج از حوزه اتومولوژی می

« مو»به معنی « qel»ی  خود متشکل از دو واژه« qeləng»ی  ای کوتاه خواهیم کرد؛ واژه اشاره

ی یک تارمو/ میازاً به معنی چیز  به اندازه»به معنی  «qeləng» ی واژهاست، که کل « əng»و 

« əvengçə»نیز به همان معنیست. همچنین است در مجورد  « qeləngcə»است. « کم و ناچیز

به « bura+əng+ças»متشکل از « burangças«. »تا خانه»به معنی « əv+əng+çə»متشکل از 

بجه معنجی   « əng»چند مورد دیگر خود پیدا کنید. همچنین توججه کنجیم کجه    «. تا اینیا»معنی 

 ایم. نیز هست که این مورد را قبالً بررسی کرده« ترین»
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 کنجد و معجاد ل   اضافه مجی  آنرا به  «نظر»و  «عقیده» بار معناییو  ایر آمدههمراه بعضی ضم -

«görə» :است 

Sizcə →  Sizə 𝐠ö𝐫əBiz𝐜ə →  Bizə 𝐠ö𝐫əMən𝐜ə → mənə görə 
 

d(A)ş  

 ، کجه در کجل  «هجم »بجا بجار معنجایی     آید جنس اسم می این پسوند همراه اسامی و کلمات هم

 رساند. از پسوندهای محبوب و پر استفاده است.   را می «باهم بودن»و  «همراهی»مفهوم 

el + daş = eldaş* → bir eldən olan. (هم ایلی) 

Ad + daş = adaş → adı bir olan. (هم نام) 

Arxa + daş = arxadaş → bir birlərinə arxa çıxan adamlar. 
Soy + daş = soydaş → bir soydan olan.  
sır + daş = sırdaş → bir sırı bilənlər, sır da ortaq olanlar.  
Yol + daş = yoldaş → yolu və düşüncələri bir olanlar  
Yurd + daş = yurddaş → bir yurdda yaşayanlar. 
Qarın+ daş = qarındaş(qardaş) → bir anadan (qarndan) doğulan.  
Çağ + daş = çağdaş → bir çağda(zamanda) olan. 
Dil + dəş = dildəş* → bir dildə danışan. 
Yan + daş = yandaş → bir yan (taraf) da olan.  
Yön + dəş = yöndəş → bir yöndə olan.  
qat + daş = qatdaş → bir qatta olan.  
Yaş + daş = yaşdaş → yaşı bir olan, bir yaşta olan. 
ayaq+ daş = ayaqdaş → bir yol, ayaq və düşüncədə  olan. 
Pay + daş = paydaş → payı bir olan.  

 ند.کن *این کلمات بطور استثنا از قوانین هماهنگی اصوات پیروی نمی
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L (İ) 
 دارد: ی به شر  زیرترکی است و کاربردهای متفاوت ی پسوندهای فعا ل و پر استفادهاز 

 دهد: را به اسم می «مالکیت»، یا «دارایی»آیند و مفهوم  جنس اسم می بعد از اسم و کلمات هم -

Pul+lu → pullu adam (پولدار) Əv+li (خانه دار؛ میازاً به معنی فرد ازدواج کرده) 

Başarı+lı (توانا)   Güc+lü  

Aqıl+lı    Duz+lu (پرنمک) 

Bilinç+li   Əli + ağac +lı →Əliağaçlı 
Ata+lı (پدردار)   Qirxdirək + li → Qirxdirəkli çadır 

Məmə +li → Məməli hayvanlar 
 کند.   افاده می «siz»این مفهوم را پسوند  متضاد :نکته

 Pul+suz (بی پو ل)   Başarı+sız  

Aqıl+sız    Güc+süz  
Əv+siz Duz+suz  Bilinç+siz  
Əli + ağac +sız →Əliağaçsız  Ata+sız  

 کند: می مشخ،منطقه را  یا آید و انتساب به شهر، کشور، محله همراه نام مکان می -

Asıya +lı =Asıyalı (اهل آسیا، آسیایی)  

İstanbul +lu=İstanbulu 

Meylatun+lu= meylatunlu 
 :   کند اییاد میبه آن گروه یا اجتماع آید و منسوبیت  ها می همراه نام دسته، اجتماع و گروه - 

quzay+lı =quzaylı 

Traktör +lü = Traktörlü 

Kən + li = kənli  
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آید و یک نوع  می ،ها ساخته شده است از فعل «m(A)»ها که با پسوند  همراه با برخی اسم -

 کند:   را بیان می «لیاقت»مفهوم 

Gedmə+li → gedməli şəhr   
 شهریست دیدنی، )شهر زیبایی است(

Yemə+li  
Bu süd kəsik çürük olmuş, içməli değil. 

 دیگر قابل نوشیدن نیست.این شیر خراب شده و 

Yemə+li  

Çox yeməli kəbabdır. 
 (.ایی است.)کباب با کیفیت و با لتتیست کباب خوردنی

گیرند. این بجه دلیجل    به معنی لیاقت، اشتباه می« لی»یت را با پسوند برخی فعل باید :آوری یاد

بجه اسجم   « ma/mə»تشابه این دو است. در آینده خواهیم خواند که افعا ل با گجرفتن پسجوند   

به اسم با مفهوم لیاقت « لی»و همین اسم باز با گرفتن پسوند «. görmə»شوند مثالً  تبدیل می

ایجن ابهجام را اییجاد    « dır/dir»همین ترکیگ با گرفتن فعل  (. حا لgörməli) شود تبدیل می

کند که کالً یک فعل با مفهوم لیاقت است، در حالی  که یک ترکیگ اسمی یا صفت است  می

 )به معنی است( آمده است.« dır/dir که بعد از آن فعل

görməli+dir 
 

 .  آید بیان قیود( می برای در کلمات مکرر )معموالً -

Saçlı səqəli gəldi girdi toyung ortasına. 
Yuxulu yuxulu mindi maşına. 

 

ki 

این پسوند هم با ضمایر  توضیحاتی دادیم.این پسوند در قسمت پسوندهای صرفی  ی درباره
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 بیایجد، در حالتی که با اسامی مکجان و زمجان    . لتا،آید و هم با برخی اسامی زمان و مکان می

هجای صجرفی نیجز قجرار      بنجدی سجاختار   در دسجته  ،کند ل میها را به یک صفت تبدی چون اسم

 گیرد:  می

Səhər+ki→ səhərki qaləm  
bağçada+ki→ bağçadaki çiçək  

بجه توضجیحات ایجن پسجوند در      bağlaç( از əkدر حالت پسوند ) «ki» برای تشخی، نکتجه: 

 . برای تشجخی، سجاختاری بجودن از صجرفی بجودن     کنیدقسمت ساختارهای صرفی مراجعه 

در غیجر اینصجورت    ،صرفیسجت  ،یجک اسجم قجرار دهجیم     «ki»پسوند هم اگر بتوانیم به جای 

 ساختاریست:  

Səhər+ki→  səhər𝐤𝐢 qaləm → ساختاری     

bizim+ki→  bizim 𝐤𝐢𝐭𝐚𝐛𝐢𝐦𝐢𝐳 → صرفی      

 

L(İ)k 

 ؛زبان ترکی است ی پراستفادهاز پسوندهای 

داری آن اسم باشد.  اره به ابزاری دارد که جای نگهآمده و عموماً اشها  به همراه برخی اسم -

 داری قلم است.( در قلمدان که جای نگه« دان»)معاد ل 

Kitap+lık = kitaplık  qulaq+lık = qulaqlık 

duz+luk = duzlık  göz+lük = gözlük 
 

ز برای القای مفهوم کثرت و وفور یجک چیج   یگاه ،عالوه بر مفهوم ابزار ،در این حالت نکته:

 رود؛ به کار مینیز 

saman+lık = samanlık  daş+lık = daşlık 

tıkan+lık = tıkanlık  m(b)eşə+lik = m(b)eşəlik 
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 سازد:   می« ارتباط معنوی»و یک مفهوم  آمدهها و کلمات همینس اسم  به همراه برخی اسم -

Ana+lık = Analık→  mənəvi ana, ögə ana  
Ata+lık = Atalık→  mənəvi ata, ögə ata 

Baba+lık = Babalık→ mənəvi baba, ögə baba 

uşaq+lık = uşaqlık→ düşüncəli davranmayan  
inasan+lık = insanlık → yaxçı olan insan  
Türk+lük = Türklük →  Türk varlıklarına inanmak  

 

ی سیاسجی، مجتهبی،   هجا  هجا، نجام   ها، سجمت  ها و کلمات هم جنس اسم مانند شغل به همراه اسم -

 کند:   انیام آن شغل و یا مقام مربوط به آن و یا وابستگی به آن را افاده میآمده، فلسفی و... 

xan+lık = xanlık   islamçi+lik = islamçilik  

Türkçü+lük = Türkçülük  doktor+luk = doktorluk  

dişçi+lik = dişçilik   şah+lık = şahlık  
 

. سجازد  آید و از آن مفهوم قید مقیجا  و چگجونگی مجی    اسامی واحد و زمان میبه همراه برخی  -

 در فارسی باشد:   «کیلویی»مانند « ی»و « ماهانه»مانند « انه»معاد ل   تواند می همچنین

Ay+lık = aylık    Gün+lük = günlük  

kilo+luk = kiloluk   milyon+luk = milyonluk  

 ،سجازد  کم، زیاد و... نیز مفهومی نزدیک بجه همجین مفهجوم مجی     دمانن ییها همراه مقیا  :نکته

 :در فارسی مانند کمی، زیادی و...

çox+luk = çoxluk   Az+lık = azlık  

yox+luk = yoxluk   yaxçı+lık = yaxçılık 

xub+luk = xubluk 
 سازد: همراه رنگ نیز مفهومی نزدیک به همین مفهوم می :نکته

qırmızı+lık = qırmızılık   sarı+lık = sarılık  

mor+luk = morluk  
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nc (İ)   یا (İ)mk(İ) 
 

قشجقایی   ی سجازد. در زبجان محجاوره    آید و از آنها اعداد ترتیبی می این پسوند همراه اعداد می

مشجهود  گردد. حالت دیگر آن نیز بیشتر در کتگ قشجقایی   استفاده می mk(İ)(İ) بیشتر از حالت

 اوره کمتر است:  و کاربرد آن در مح است

Bir →  bir𝐢𝐧𝐜𝐢 ya  bir𝐢𝐦𝐤𝐢 üç → üçüncü  ya  üçümkü 

  
Aq/naq/laq 

 

هجای   آیجد و قیجد   مجی بتن فعتل   همراه اسم و یجا   ؛استفاده در زبان ترکیست های کم پسوند از

 سازد: حاالت، مکان و زمانی می

Yay → yaylaq (جایی که بهار و تابستان به آنیا بروند)  

qış →  qış𝐥𝐚𝐪 qum → qumlaq  
duz → duzlaq ( duzlu yer )  

 
s(İ)z 

است و در واق  از اسم، نیسجتی یجا عجدم     «li» نیز اشاره شد که این پسوند عکس پسوند قبالً

 ساخت:  که موجودیت می «li»حالت منفی است. برعکس پسوند  یا به نوعی سازد وجود می

Pul+suz →  pul𝐬𝐮𝐳 adam Başarı + 𝐬ı𝐳 → Başarısız qız 
Aqıl+sız →  aqıl𝐬ı𝐳 oğulGüç + 𝐬ü𝐳 → güçsüz pahlavan 
Əv+siz →  əv𝐬𝐢𝐳 insanlarDuz + 𝐬𝐮𝐳 → duzsuz yeməli 
Ata+sız →  ata𝐬ı𝐳Qirxdirək +  𝐬𝐢𝐳 → Qirxdirəksiz çadır  
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m(A)n 
 

خجورد.   ه چشجم مجی  ای بج  در چند کلمه محاوره و فقط این پسوند از پسوندهای کم استفاده است

ه رساند. از پسوندهایست کجه در گتشجته بیشجتر مجورد اسجتفاده بجود       می مفهوم تشدید و مبالغه را

 د.نشو کلمات ساخته شده از آن به شکل یک واژه مستقل شناخته می است. همچنین

Türk+mən → Türkmən (Türkləring əng böyük qısmı olan, çox Türk olan, 
əsalətli Türk ) 
qara+man → qaraman (qahraman halında Farsça və yengi Türkçəyə girmiş) 
şış+man → şışman (çox ətli, və şış olan ) 
qoca+man → qocaman (qoca : böyük, çox böyük olan) 
danış+man → danışman  

 

، شجده  اسجت   های متعددی نیز استفاده استانبولی های نو در زبان از این پسوند در واژه سازی

 :دهیم سازی استفاده از آن را پیشنهاد می و ما نیز برای واژه

söz +mən → sözmən  

yönət+mən → yönətmən  
uz+man → uzman  

səç+mən → səçmən  

örgət+mən → örgətmən  

say+man → sayman  

 

 (Adlardan eyləm düzəltən əklərساز از اسم) پسوندهای فعل .2

در زبجان ترکجی ایجن نجوع پسجوندها نیجز       سجازد.   فه شدن به اسم، فعجل مجی  این پسوند با اضا

 دارد.زیاد  ی استفاده
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m(A)n 
 

، در مورد افعجا ل دؤنوشجلو   سازد میدؤنوشلو  آید و فعل می ها صفت این پسوند همراه اسم یا

 ایم: قبالً در بخش افعا ل توضیح داده
 

Az +al = azalmak   Çox +al = çoxalmak  
Boş + al = boşalmak   Düz+əl = düzəlmək  
Duru + al = durulmak   Qısa+al = qısalmak  
Doğru + al = doğrulamak  Ücə +əl = ücəlmək  

 

I(A) 

 :سازد آید و فعل می می ها نیز همراه اسم یا صفت این پسوند

baş +la = başlamak  
diş +lə = dişləmək  
cilt+lə = ciltləmək  

   :سازد صدا نیز اضافه شده و فعل می ی ات منعکس کنندههمچنین به کلم

xor + la = xorlamak  
çat+la = çatlamak  
xır + la = xırlamak  
vız +la = vızlamak 
 

l(A)n 

ایسجت کجه    سازد از پسوندهای پر اسجتفاده در ترکجی   یآید و فعل م می این پسوند همراه اسم

 شود: ان ترکی شده نیز اضافه میای که وارد زب به کلمات بیگانه همچنین

umut +lan = umutlanmak  duygu +lan = duygulanmak  
yaş+lan = yaşlanmak  baş+lan = başlanmak 
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hava+lan = havalanmak suç+lan = suçlanmak 
çamur+lan = çamurlanmak pul+lan= pullanmak  
benzin+lən = bənzinlənmək  

 

l(A)ş 

 سازد: می افعا ل دؤنوشلو و ایشتشآید و  می ها صفت ه اسم یااین پسوند همرا

iyi +ləş = iyiləşmək   ağır+laş= ağırlaşmak  
yaxın + laş= yaxınlaşmak  uzaq + laş= uzaqlaşmak 

gözəl+ləş = gözəlləşmək  
Fars + laş = Farslaşmak 

 

(A)r 

 :هستند دؤنوشلوازد که این افعا ل از نوع س و فعل می آمده ها همراه اسم رنگ این پسوند معموالً

ağ+ar= ağarmak  sarı +ar = sararmak  
boz+ar = bozarmak qızıl+ar = qızarmak 
mor+ar = morarmak qara+ar= qararmak 
yaş+ar = yaşarmak baş+ar= başarmak  

 

S(A) 

رای  و پجر اسجتفاده    جز پسوندهای د.ساز آید و فعل می می ها صفت این پسوند همراه اسم یا

 :آید بحساب نمی

Qarip + sə = qaripsəmək  
Su + sa = susamak 
önəm + sə = önəmsəmək  
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 :(Eyləmdən ad düzəltən əklər)ساز از فعل اسم یها پسوند .3

 
 (A) 

   :از پسوندهای کم استفاده است .سازد میاضافه شده و اسم  این پسوند به بن فعل 

 Küppə = küp +ə 

küp ه معنی توده و جم  و بKüppə  ای  به معنی چیزی که جایی جم  شده است یا توده

 از چیزی.

 Çəppə = Çəp +ə 
Çəpələmək   فعل به معنی فشرده و پر  کردن وÇəppə      به معنجی چیجزی کجه فشجرده

 شده است یا میازاً به معنی یک مشت از چیزی.

 Küfə = küf +ə 
küf ادن و به معنی چیزی را با سرعت بیرون دKüfə  .به معنی سرفه 

 موارد دیگر:

Yarmak → yar + a = yara  
doğmak →doğ + a = doğa 

 

(A)c(A)k 
 

 :از پسوندهای کم استفاده است .سازد میاضافه شده و اسم  این پسوند به بن فعل
 

İçmək →  iç +  əcək = içəcəkalmak → al + acak = alacak 
gəlmək → gəl + əcək = gələcək Yemək→ ye + əcək= yiyəcək 
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g(A)n 

 :از پسوندهای کم استفاده است .سازد میاضافه شده و اسم  این پسوند به بن فعل

ağlamak → ağla+ gan =ağlagan 
osurmak → osur+ gan =osurgan 
alınmak/almak → alın+  =alıngan  
saldırmak → saldır+ gan =saldırgan 

 کنند. تلفظ می« غ»را بصورت « گ»ها در تلفظ  قشقایینکته: 

 :نیز وجود دارد «g(A)n(A) » شکلنکته: 

Gəzmək → gəz+ əgən=gəzəgən 

yatmak → yat+ agan = yatagan 
 

 

(A)n 

اسجتفاده در زبجان    از پسجوندهای پجر   .سجازد  کلمجاتی از ججنس اسجم مجی     ،از افعا ل این پسوند

 دارند یا نقش صفت و یا هردو: یا نقش اسمیکلمات ساخته شده با این پسوند  .ترکیست

 

baxmak → bax+ an = baxan* 
düzmək→ düz+ən  = düzən* 
doymak → doy+ an =doyan 
açmak → aç+ an = açan 
bilmək → bil+ ən = bilən* 
yaradmak → yarad+ an = yaradan* 
gəlmək → gəl+ ən = gələn  
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 انند هر دو نقش اسم و صفت را بازی کنند:  تو اند می مشخ، شده *اسامی که با عالمت نکته: 

O kitaba baxan adam Bayramdır.  
Bayram bu oxulung baxanıdır. 

 او ل نقش صفت دارد.  به معنی رئیس است، اما در جمله«  baxan »ی آخر  درجمله
 

(A)q 

-Qaşıq = qaş +ıq 
qaş و« رانجدن  کردن، خا ن، زدودن، حتفکندن، برداشت» یحدود یبه معنا یفعل Qaşıq   بجه

 Qaşığبه شکل  آن قاشق است.  ی شده یکه با آن غتا را بردارند. شکل فارس یا لهیوس یمعن

 .شود یهم تلفظ م
 

(A)n(A)q/(A)n(A)k 
 صجرفاً و  اسجتفاده اسجت   از پسوندهای کجم  .سازد میاضافه شده و اسم  این پسوند به بن فعل

 شود: ده میکلمات در این کتاب آور ی برای شناخت ریشه

gəlmək  → gəl+ ənək =gələnək 
taxmak → tax+anaq  =taxanaq  
səçmək → səç+ ənək =səçənək 
yetmək → yet+ ənək =yetənək 

 

g(A) 

 صجرفاً و  استفاده است از پسوندهای کم .سازد میاضافه شده و اسم  به بن فعل نیز این پسوند

 شود: ه میکلمات در این کتاب آورد ی برای شناخت ریشه

Bilmək  → bil+ gə =bilgə 
Bölmək → böl+gə  =bölgə 
Süpürmək → süpür+ gə=süpürgə 
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g(İ)/k(İ) 
 

از پسجوندهای پراسجتفاده در زبجان     .سجازد  کلمجاتی از ججنس اسجم مجی     ،از افعجا ل  این پسوند

 :ترکیست

 

çalmak → çal+ gı = çalgı 
saymak→ say+gı  = saygı 
görmək → gör+ gü= görgü 
yazmak→ yaz+gı  = yazgı 
silmək→ sil+gi  = silgi 
basmak → bas+ gı= basgı (baskı) 
çizmək→ çiz+gi  = çizgi 
olmak→ ol+gu  = olgu 

 
g(İ)n/k(İ)n 

   د.نبیشتر در نقش صفت کاربرد دار که سازد کلماتی از جنس اسم می ،از افعا ل این پسوند

Bilmək → bil+ gin = bilgin 
Susmak→ sus+gun = susgun 
Coşmak→coş+ gun= coşgun 
Sürmək→ sür+gün  = sürgün 
Yanmak→ yan+gın  = yangın 
Düz→ düz+gün  = düzgün 
Gərmək→ gər+gin  =gərgin 
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l(İ) 
   استفاده در ترکیست. سازد. از پسوندهای پر از افعا ل کلماتی از جنس اسم می این پسوند

açmak→aç+ ı= açı 
başarmak→ başar+ı  = başarı 
batmak→ bat+ı  = batı 
doğmak→ doğ+u  = doğu 
gəzmək→ gəz+i  =gəzi 
yazmak→yaz+ ı= yazı 
çatmak→ çat+ı  = çatı 
surmak→sor+ u= soru 
ölmək→ öl+ü  = ölü 
ölçmək→ ölç+ü  = ölçü 

 

(İ)c(İ) 
این کلمات بیانگر شغل و  سازد. به طور معمو ل از افعا ل کلماتی از جنس اسم می این پسوند

   استفاده در ترکیست. . از پسوندهای پرهستندیا نوعی ویژگی 

axmak→ax+ıcı= axıcı 
almak→ al+ıcı  = alıcı 
satmak→ sat+ıcı = satıcı 
boğmak→ boğ+ucu  = boğucu 
güldürmək→ güldür+ücü =güldürücü 
örgənmək→örgən+ ici= örgənci 
sürmək→ sür+sücü = sürücü 
dilənmək→dilən+ici= dilənci 
əzmək→ əz+ici  = əzici 
bilmək→ bil+ici  = bilici 
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m(A)k 

   :سازد می اسماین پسوند به بن فعل اضافه شده و 

Çaxmaq   Qaymaq  

m(A)k 

 سازد. افعا ل( اضافه شده و مصدر می ی این پسوند به بن فعل )همه

Sevmək, gəlmək, bilmək, almak, bulmak, …. 
 

m(A) 

 .سازد میاین پسوند نیز به مانند پسوند قبل به بن فعل اضافه شده و اسم 

-Sürmə = sür +mə 
sür و  دنیمال یبه معنSürmə  که زنان به چشم مالند.   ییدارو یو میازاً به معن یدنیمال یبه معن 

-Sürtmə = sürüt +mə 
 Sürüt و  روی زمین کشیدنبه  یبه معنSürtmə که از پشت به دنبا ل خجود   یزیچ یعنبه م

 ها حتف شده است. به مرور از لحیه« ü»شود. حرف  دهیکش

-Basma = Bas +ma 
 bas به فشار دادن و  یبه معنBasma که به آن فشار وارد شده است. میجازاً   یزیچ یبه معن

 .دیبدست آ یپز ساج نان یرو ریکه از فشاردادن خم ییها نان یبه معن

-Pamma = pam +ma 
pam نرم شدن/ کردن و  یبه معنpamma یکه نجرم باشجد. میجازاً بجه معنج      یزیچ یبه معن 

 شده است. لیکلمه به پمبه تبد نیهم ینرم. در فارس یبا پرزها یاهیگ

 موارد دیگر:

Asma - dolma – dondurma – yazma -  yoklama – besləmə - qavurma – 
tamlama – çəkmə 
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m(A)c(A) 

   استفاده در ترکیست. از پسوندهای کم .سازد کلماتی از جنس اسم می ،از افعا ل داین پسون

Bilmək→ bil+məcə = bilməcə 

Çəkmək→ çək+məcə = çəkməcə 
Bulmak→bul+maca= bulmaca  
Tapmak→tap+maca= tapmaca  

تر دیجده  نیز در ترکی کاربرد دارد. البته در ترکی قشقایی کم « maç » پسوندی به شکل نکته:

 شود:   می

bulamak→ bula+maç = bulamaç 

 
m(A)z 

   از پسوندهای کم استفاده در ترکیست. .سازد کلماتی از جنس اسم می ،از افعا ل این پسوند

Bilinmek→ bilinməz bulmaca  
Cıxmak→ çıxmaz yol 
Yetişilmək→ yetişilməz eşq  

   

(İ)nt(İ) / t(İ) 

 :ترکی ایستاستفاده در  از پسوندهای کم

Bulmak → buluntu  
çalmak→ çalıntı 
qazmak→ qazıntı 
çıxmak→ çıxıntı 
söyləmək → söylənti  
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qaşınmak→ qaşıntı  
görünmək → görüntü 
qürülamak→ qürültü 
söyləmək → söylənti  
çıxmak→ çıxıntı 
 

 
(A)r 

 نیج ا ی. به طور کلج سازد یم دیجد ی  و کلمه دیآ یصفت م ایبعد از اسم، فعل « r(A)»پسوند 

 یبجه معنج   یدر ترک «/دیگوید»که « +آروید»سبگ شونده است. مثالً  ایکننده  یپسوند به معن

کجه مجرز و سجرحد را مشجخ،      یزیج چ یعنج ی واریج کناره، مرز و سرحد و دامنه است. لتا د

 ییمردمجان قشجقا   شیکلمجات در گجو   نیاز ا ی(. البته بعضحدمرز و سر ی کند)سبگ شونده

 است. شدهکمرنگ 

 Axar = ax + ar 
ax دادن، روان کردن و  انیجر یبه معنaxar شود. انیکه سبگ جر یزیچ یبه معن 

 Yanar = yan + ar 
«yan »سوختن و سوزاندن و  یبه معنyanar سوزاند یم ای سوزد یکه م یزیچ یبه معن. 

 Yaşar = yaş + ar 
« yaş »یسن و در مقام صفت بجه معنج   یم به معنو در مقام اس یزندگ یدر مقام فعل به معن 

 یسبگ سجرزندگ  ای ادیو عمر ز یسبگ زندگ یبا معان توان یرا م اشاریاست. لتا  سیتر و خ

 .ستیمردانه در زبان ترک یاسم اشاریدانست. 

 Açar = aç + ar 
 . )در ترکی استانبولی به معنی کلید است(چیباز کردن پ یبرا یا لهیوس

 Xumar = xu + ar 
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xu ، uxu  ای uyxu خواب است و لتا  یمعن هبXumar  کجه خجواب آلجود     یکسج  یبه معنج

. بجه  ردیج گ یقرار م صدا یحرف ب کی یزبان ترک التیدو حرف صدادار طبق تبد نیب. )است

 (.آمده است« m»حرف « ar»و « xu» نیب لیدل نیا

 Sunar = su + ar  
su آب و  یبه معنsunar  دهنجده.   اتیج ح یمیازاً به معنجSunar  دخترانجه در زبجان    یاسجم

حجرف   کیج  یترکج  یزبجان  التیدو حرف صدادار طبق تبد نیب Xumar. )به مانند ستیترک

 آمده است.(« n»حرف « ar»و « su» نیب لیدل نی. به اردیگ یقرار م صدا یب

 
(İ)ş 

 .سازد اسم می ،این پسوند با اضافه شدن به بن فعل از آن فعل

Açış – anlayış – bxış – çıxış – qurtuluş – uyanış –  tanış 
 

(İ)m 

سجازد.   دار فعل، از آن فعل، اسم می یا بن پسوند  لاین پسوند با اضافه شدن به بن برخی افعا

 پرکارد است: ی شده های شناخته ها از اسم این اسم

Anglatım – dənətim – baxım  – ayrım – bölüm – çözüm – doğum – yaşam – 
toplam – anlam – səçim – dürüm – uçurum – ölüm – itim – durum  

 
(İ)q 

   :سازد اسم می ،از آن فعل ،دار فعل این پسوند با اضافه شدن به بن ساده یا پسوند

artmak →  artı𝐪 (artmış)alışmak → alışıq (alışmış) 
açmak →  açı𝐪 (açılmış)bölmək → bölük (bölünmüş) 
ilmək→  il𝐢𝐤 (ilişmiş)qatmak → qatıq (qatılmlş) 
durmak→  duraquçmak → uçaq 
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yatmak→  yataqtapınmak → tapınaq 
sökmək→ sökük (sökülmüş) 
qırpmak (qırpmak)→ qırpıq, kırpık(qırpış)  

qonmak→ qonuq ya qonaq (qonmuş, qonulmuş) 

 
(A)l 

-Yaşıl  =yaş+ ıl 
 .شود یگفته م زیده نسرسبز و زن اهانیسبز و میازاً به گ یبه معن

-Küppül= küp+ ül 
küp توده و جم  و  یبه معنKüppül حجرف  شود یمیازاً به افراد چاق و کودکان اطالق م .

مواق  با شجدت   نیحرف پ در ا ییقشقا یدو بار تکرار شده چون در ترک لیدل نیبه ا« پ»

 .شود یتلفظ م

-Bikil = bik+ il 
bik و  چاندنیخم کردن و پ یبه معنBikil شده. مجثالً   دهیچیپ ایکه خم شده  یزیچ یبه معن

Kərə bikil  ایشده است که درون آن کَره باشد.  دهیچیپ ینان یبه معن Bikili  خجم   یبه معنج

 شده.

doğmak→  doğ + al =  doğalqurmak →qur+al=qural  
Çatmak → çat+al = çatal 

 
(İ)t 

 
Gəçmək →  gəç𝐢𝐭qanmak → qanıt 
ummak→  umutyazmak → yazıt 

 

mAk(a-ə)/mAq(e-ə) 
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 (Eyləmdən eyləm düzəltən əklər)ساز از فعل پسوندهای فعل .4

ها را قبالً بررسی کجردیم. فقجط    سازند، فعل هستند. بحث فعل آنچه پسوندهای این بخش می

هجای سجاده بجا افجزوده شجدن پسجوندها        ذکر این نکته در اینیا خالی از لطف نیست که فعل

هجا را   شوند که ایجن پسجوند   ؤنوشلو، اددیرگن و ... تبدیل میپیشرفته شده و به افعالی مانند د

کنیم و بقیه را فقط بجه ذکجر    ایم. فقط دو پسوند جدید را در این بخش بررسی می سابقاً دیده

 کنیم. سرتیتر بسنده می
 

 
 

   اده در ترکیست.استف از پسوندهای کم .سازد از افعا ل، افعا ل جدیدی می این پسوند

saymak →  sayıxlamak qazmak → qazıx(q)lamak  
توانیم آن را  بعد از اینکه پسوند به فعل اضافه شد، آنچه با آن مواجهیم یک فعل است که می

را به عنوان یک فعل واحجد  « sayıxla»های مختلف صرف کنیم، مثالً  ها و شخصیت در زمان

است. یک مورد دیگر را   «sayıxla+dı»بصورت  ردمف ی روایی سوم شخ، در زمان گتشته

 خود صرف کنید.

 

(A)l(A) 
 

   استفاده در ترکیست. از پسوندهای کم .سازد از افعا ل، افعا ل جدیدی می نیز این پسوند

 

Eşmək →  eşələmək silkmək → silkələmək  
ovmak →  ovalamak itmək → itələmək * 
 

 «هجل دادن »بولی و شکل دوم در ترکی قشجقایی بجه معنجی    شکل او ل آن در ترکی استاننکته: 

 گردد. استفاده می

(A)ql(A) / (A)xl(A) / (A)kl(A) 
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 ایم. پسوندهای زیر را در بخش افعا ل بررسی کرده
 

Açılmak,Baxılmak,Dizilmək, 
Görülmək,Yazılmak 

 کند. افعا ل را ادیلگن می

(İ)l 
Boğulmak,Üzülmək کند. افعا ل را دؤنوشلو می 

Bozulmak,Çekilmək,Boğulmak 
Qırılmak,Yığılmak,Tükülmək 

کند.  افعا ل را ادیلگن و یا دؤنوشلو می

تشخی، آن به توجه به کاربرد آن در 

 .جمله است

Çalınmak,Oynanmak,Oxşanmak,Denənmək کند. افعا ل را ادیلگن می 

(İ)n 

Sevinmək,Giyinmək,Bəzənmək,Soyunmək کند. افعا ل را دؤنوشلو می 

Alınmak, bölünmək,bulunmak, silindi 
کند.  افعا ل را ادیلگن و یا دؤنوشلو می

تشخی، آن به توجه به کاربرد آن در 

 .جمله است

Çıxarmak, doğurmak, içirmək, 
aşırmak 

 r(A) کند. افعا ل را اددیرگن می
(İ)r 

Bastırmak, diktirmək, doyurmak, 
indirmək, bildirmək 

 d(İ)r کند. افعا ل را اددیرگن می

Baxışmak, uçuşmak, çarpışmak, 
tanışmak 

 کند. افعا ل را ایشتش می
(İ)ş 

Qalxışmak, sıxışmak, titrəşmək کند. افعا ل را دؤنوشلو می 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم: نحو

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
ی  نحو به دانش ترکیگ کلمات و ساخت جمالت اشاره دارد، حا ل آنکجه صجرف، بجه نحجوه    

هجا و   فعجل  ازد. آنچه تاکنون مطالعه کردیم، صرف بود، جز بخجش شجبه  پرد ساخت کلمات می

ی ساخت جمجالت گفتجه شجد. در ترکجی بجه صجرف چکجیم         البته نکاتی که پراکنده از شیوه

(çəkim(و به نحو سؤز دیزیمی )söz dizimiگفته می )  .شود 

 ی صحیح ترکیگ کلمجات و سجاخت جمجالت از دیجدگاه     شود نحوه در این بخش، سعی می

زبان شناسی بیان شود. شعرا و نویسندگان گاهاً برای افزایش ضریگ تأثیر جمله، یا به دالیل 

که البته این چالش، خود نوعی هنجر    زیباشناسی ممکن است این قوانین را به چالش بکشند،

است. با این حا ل سعی ما بر این است که تمامی موارد را تا آنیا کجه مقجدور اسجت محضجر     

 داریم.شما تقدیم ب

بایسجت در   از مواردیست کجه مجی  « ترتیب اعضای جمله»و  «جمله و اعضای آن» ،«انواع بیان»

 بحث نحو، بررسی شوند. در ادامه هریک را بررسی خواهیم کرد.

 

 انواع بیان 
طرز بیان یک جمله یا احساسیست یا منطقی. مراد از بیان احساسی، مزین کجردن جملجه بجه    

مل بار احساسی گوینده یا نویسنده باشجد. چنجد مجورد زیجر از بیجان      کلماتیست که بتواند حا

 احساسیست:

Ah!oh! çox xoş! Çox qorxtum! Acımdan ölürüm 
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 جمله و اعضای آن 

شجود.   )گجزاره( تشجکیل مجی   « یجوکلم »نهاد( و «)اؤزنه»جمله در ترکی بطور کلی از دو بخش 

شکیل شود. مثالً خطاب قرار دادن یک فجرد  تواند از یک بخش نهاد یا گزاره ت گاهاً می  جمله

که فاعل « گلدیلر.»ی خبری:  یا جمله« باخ!»یا جمالت دستوری مانند: « رحیم!»با یک کلمه: 

ی زیر یک جمله با اؤزنجه و   ای هستند. جمله کلمه آن مخفیست، همگی جمالت کامل و تک

 یوکلم است:

- Aynaz gəldi. 

- Sara   ağlamıştı. 
 

 :یوکلم

شود، را با بیجان شخصجیت و    زاره( در ترکی، عملی که از طرف اؤزنه)نهاد( انیام مییوکلم)گ

تواند یک کلمه یا چند کلمه باشجد. در ترکجی یجوکلم بجر دو      کند. یوکلم می زمان منعکس می

 نوع است:

 

 . Şəhrdari əvi yıxtı ایلم یوکلمی )گزاره فعلی( 

 ! Suya siçən qurbağaymış آد یوکلمی )گزاره اسمی(

 
ی گجزاره، اسجم    ی اسمی هسجته  ی فعل هر زمان فعل است. و در گزاره ی فعلی، هسته در گزاره

 های بیشتر از این دست را ببینید: شود. مثا ل به فعل تبدیل می« الحاقی افعا ل»است که به کمک 

- Dünən geceki film çox qəşəngidi. 

- Nəçin bugün buqadar dağınıng? 
در ترکی بدین صورت است که ابتجدا اؤزنجه و سجپس یجوکلم قجرار      ترکیگ معمو ل جمالت 

 توان جای آنها را دستخوش تغییرات داد: گیرد. اما برای تغییر تاکید در جمله می می

- Hüseyn su içti. 

- Su içti Hüseyn. 
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 یوکلم:بودن  یچند بخش

. شجامل  دیج آ یمج  یاصجل  یجوکلم قبل از  معموالًیوکلم،  ی دهنده و کامل کننده حیکلمات توض

 از جنس فعل است. یکلمات همینس اسم، اسم و کلمات

سایر اجزاء  Babəkبه جز کلمه  Babək dünəng uçaqınan Təbrizdən gəldiی  در جمله

 . به مثا ل دیگر توجه کنید:آیند بحساب می یوکلم

 
 تواند چندبخشی باشد.  اؤزنه هم مانند یوکلم می

 کرد: حیبه صورت جداگانه تشر توان یرا مهای چندبخشی  یوکلماؤزنه و  

 .شجوند  یم دایچند نمونه پ جزء، کیجمالت از  یدر برخ بعضاً: (eşit ögələrبرابر ) اجزاء

 :دنشو یمورد شمرده م کیهستند  یارزش برابر یکه دارا اجزایی یمواقع نیدر چن

 

Eşit öznə: 
Yazda quşlar, çiçəklər, ağaçlar, gün, ay və  ulduzlar insana çox gözəl bir 

hes verir. 

 

 

Eşit nəsnə:  
kitabları  qələmləri, dəftərləri varısını bir çəmədana yerləştirdim. 

 

 

Eşit tümleç:  
Biz yazda, qışta, yayda, fayizda, cahalıkta ve qocalıkta  sağlıgımıza 

deqqət edməliyik. 
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Eşit yükləm:  
Adam anadan  olur, yaşar, əvlənir , uşaq əyəsi olur və bir gün də bu 

dünyadan gedər. 

 

 :اؤزنه

ی یجوکلم یجا    دهد و یا به واسطه است که کاری را انیام می اؤزنه یا نهاد قسمتی از یک جمله

 دهیم. گزاره حالت یا صفتی را به آن نسبت می

Sara oxula geddi. 
Köpək vefali bir canavardır . 
Alma yararlı bir mivədir. 
Daşlar dağdan aşağıya düştü . 
Bilməzlik eyb dəğil, sormamak eybdir. 

 و «kim» هججای ا لؤسجج نیججز بدینصججورت اسججت کججهجملججه  کیججدر  اؤزنججهکججردن  دایججراه پ

«nə/nəmənə» است اؤزنهشود. جواب حاصله  می  دهیپرس در جمله موجود یوکلم یبرا. 

 Ad durum »یججا همججان « a-ə-da-də-dan-dən»اوزنججه هرگججز پسججوندهای : نکتتته

əkləri »گیرد. را نمی 

 اؤزنه یا همان نهاد در فارسی، دو حالت دارد:

 که خود بر دو نوع است.گرچک اؤزنه: )نهاد حقیقی(:  -1

i. :اؤزنه آَشکارا در جمله وجود دارد. آشکار اؤزنه 

ii. :)اکثجر اوقجات    .سجت یا مخفی مستتر اؤزنهجمالت   ی ازدربعض گیزلی اؤزنه )نهاد مستتر

 هستند که مستترند.   هاریضم

- Qasım ikki gündür heç yox. (Gerçek ve aşkar öznə) 

(Kim yox? Qasım) 

- Oxula gec gəldim . (Gerçek ve gizli öznə) 

(Kim gec gəldi? Mən) 
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، مفعجو ل جملجه   سجت یکجه فاعجل مشجخ، ن    ادیلگن ایدر جمالت میهو ل  سؤزده اؤزنه: -2

وجود ندارد به آن فاعل  قتاًیشود. از آنیا که حق یم دهیمفعو ل د گاهیدر شکل و جاگویی 

 .  شود یگفته م سؤزده اؤزنه

Qapı açıldı → nə açıldı ? Qapı 
 :بودن اؤزنه یچند بخش

دهنجده   حیکلمات توضتوانند مشمو ل چندین کلمه باشد.  اؤزنه نیز مانند یوکلم، به تنهایی می

 کیج  توانجد  یمج  ، و حتجی گجاهی  دینآ یم یاصلی  اؤزنهقبل از  معموالً اؤزنه، ی و کامل کننده

 :باشد زیکامل ن ی جمله

Taşkent’ten gələn uçaq, on dəqiqə bundan iləri qondu. 

 ی باال:  ی اؤزنه در جمله  تیزیه

Taşkent’ten    n ələg        uçaq 

Dolaylı Tümləç Oratç  
 

Öznə  
 

 

ی  است و دیگر کلمات تکمیل کننده uçaqی  فوق کلمه اصلی در مثا ل اؤزنهواضح است که 

 هستند. چند مثا ل دیگر: این اؤزنه
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ترین جزء یک جمله اؤزنه و یوکلم است. اما گاهی نیاز داریجم   طور که گفته شد، اصلی همان

هجای ترکجی بجا اججزاء      تر بسازیم که فقط شامل اؤزنه و یوکلم نیست. جملجه  جمالت پیچیده

هجا خجود    توانند مفعجو ل، قیجد و... بگیرنجد. تجوملچ     شناسیم، می به عنوان توملچ میدیگری که 

 متشکل از سه جزء هستند: نسنه )مفعو ل(، دوالیلی توملچ و قید توملچ.
 

 )نسنه )مفعول 

نسنه یا همان مفعو ل در فارسی، جزئی از جمله است که مستقیماً تحت تأثیر عمل فاعل قرار 

ها را دوست دارد( دقت کنیجد.   )الهام گل« Elham çiçəkləri səvir»ی  به جمله گیرد. می

چجرا کجه مشجخ،     مانجد  یمفهوم جمله ناق، مج  «Elham səvir»اگر نسنه را حتف کنیم: 

 نیست الهام چه چیزی را دوست دارد.

بجه   نسجنه در نقش  توانند یم یها و جمالت همگ ، حرف ، افعا ل ها، کلمات همینس اسم اسم

   است: و نوعبر د نسنه  ید . در زبان ترککار گرفته شون

از  یکج ی ی مسجتقیم و مشجخ،   نسجنه  :( bəlirtili nəsnə)و مشتخص   میمستتق  ی نستنه  -1

 :ردیگ ی( را مi-ı-u-ü) تیوضع ی کننده مشخ، یها پسوند

Çiçəkləri qoparmayıng. 
Uzağtaki adamı görürüm . 
Otobüsü gözleyirik. 
Göydəki buludu gördüm 

 

مورد پسوند مشجخ، کننجده    نیا در :(bəlirtisiz nəsnə)و نا مشخص  میرمستقیغ ی نسنه -2

 عام است . ی نسنهرا ندارد و  تیوضع

Ayhan kitab oxur. (bəlirtisiz) 
Ayhan kitabı oxur. (bəlirtili) 
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 دوالیلی توملچ  
یجوکلم  ی  آیند و عملی که بواسطه« d(A), -d(A)n- ,(A)- »ی  اسامی که با حروف اضافه

 Sudan balığ»ی  شود را از منظر مکانی مشخ، کننجد. مجثالً در جملجه    )گزاره( انیام می
tutur! »ی  کلمه«Su »    یک دوالیلی توملچ است. برای پیدا کردن دوالیلی تجوملچ بایجد ایجن

 : nə, kimdə, kimdəharaya, harda, hardan, kimپرسیدسؤاالت را 

Qızımızı evə apar. (Haraya apar?) 
Oxuldan gəliyorum. (Hardan geliyorum?) 
Burda qal! (Harda qalım?) 

 

 قید توملجی 

جزئی از جمله است که کیفیت کجار انیجام گرفتجه در یجوکلم را دسجتخوش تغییجرات قجرار        

دهد، یا بنوعی کیفیت کار شامل سرعت، جهت، مقجدارحالت، وضجعیت و... را مشجخ،     می

از  hanısı cür, naqadar, haraya,əzaman, haçan, n ənقیبل  کند. با پرسیدن سواالتی از می

 توان آن را مشخ، کرد: یوکلم، می

Babamgili sabah yola çıxacaklarmış. (. کند زمان انیام فعل را مشخ، می ) 

Uşaq qorxudan titirəyirdi. (. کند علت انیام فعل را مشخ، می ) 

Yatmadan geri biraz kitab oxudum. (. کند و مقدار انیام فعل را مشخ، میشدت  ) 

 

 جمله یاعضا بیترت (cümlə ögələrinin dizilişi  ) 

جملجه قجرار    انیج در پایوکلم یا گزاره جمله و  یدر ابتدا اؤزنه یا نهاد معمولیجمله  کیدر 

اما همانطور که قبالً نیز گفته شد، افراد ممکن است برای تغییر اثربخشی جمله و یا  .ردیگ یم

یل زیباشناسی این ترتیگ را بهم بریزند، که این درهمریختگی سجازمان جملجه، خجود دا ل    دال

ی نویسنده، شاعر، ادیگ و سجخنور اسجت. ترکجی     بر هنر استفاده از کلمات است که بر عهده
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توانجد از میجان انبجوه قجوانین،      هنر است. یک نویسنده و یا شاعر و یا متکلم به این زبان، مجی 

کند،  ی ما اییاب می ده و جمالت زیبایی ادا کند. در این بخش آنچه وظیفهخالقیت بخرج دا

ی بحث، ترتیبات  پس در ادامه. قوانین و اجزاء جمله در ترکی و ترکی قشقاییست شناساندن

 رای  یک جمله در زبان ترکی را بررسی خواهیم کرد.

 ی هدرجج جمله نسجبت بجه    ءاجزا گریگزاره است. د ای یوکلمجمله  کی جزء نیمهمتر دانستیم که

. در هجر جملجه   یجد توججه کن  ریج مورد به مثا ل ز نیدر ا .ردیقرار گ یوکلمدر کنار  تواند یم تشیاهم

 :شود یم دهید yükləmآن به  یکیو نزد دهیکه مهمتر است مشخ، گرد یقسمت
 

Babək dünəng uçaqınan Təbrizdən gəldi . → hardan gəldi?  Təbrizdən 
Babək dünəng Təbrizdən uçaqınan gəldi. → nə inən gəldi?  uçaqınan 
Babək Təbrizdən uçaqınan dünəng gəldi. → haçan  gəldi  ?  dünəng 
Dünəng uçaqınan Təbrizdən Babək  gəldi . → kim gəldi  ?  Babək 
 

 
 

را دارنجد   یرشجت یب تیج اهم انیکه قصد ب یی، اعضا شود یم دهیها باال د طور که در مثا ل همان

 مینینخست باال را بب ی جمله یاعضا  حیتشر یشکل کل کی. در رندیگ یقرار م یوکلمدرکنار 

و  ،ردیج گ یجملجه قجرار مج    انیدر پا یوکلمجمله و  یدر ابتدا اؤزنه ،با قاعده یها جمله که در

 یجوکلم شجد  مکان دهند. البته همانطور که گفته  ریتغ توانند یم تیاهم زانیبنا به م اجزاء ریسا

 مکان دهد. رییتواند تغ یم ،خاص ی با استفاده یجمالت ایدر جمالت محاوره و  زین
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 انواع جمله (cümlə türləri ) 
در زبان ترکی جمالت را با توجه به سجاختار، مفهجوم، مفعجوالت و ترتیجگ اعضجای جملجه       

 ی کلی تقسیم کرد:  توان در چهار دسته می

 (: anlamına görə cümlələr)هوم جمله بندی با توجه به مف تقسیم  -1
 (bildirmə cümlələri)جمالت خبری  -

 ( istək cümlələri)جمالت مطالبه  -

 ( əmr cümlələri )جمالت امری  -

 ( soru cümlələri)جمالت سوالی  -

 (şart cümlələri)جمالت شرطی  -

   (ünləm cümlələri) جمالت تعیگ و هییان -

 (olumlu cümlələr)جمالت مثبت   -

  ( olumsuz cümlələr) مالت منفیج -

 : (quruluşuna görə cümlələr)ها  بندی با توجه به ساختار جمله تقسیم  -2

   (yalın cümlələr) جمالت ساده -

  ( birləşik cümlələr) جمالت مرکگ -

 (sıralı cümlələr)جمالت  ترتیبی  -

  جمالت ترتیبی مستقل(bağımsız sıralı cümlələr ) 

 سته  جمالت ترتیبی واب(bağımlı sıralı cümlələr ) 

 یوکلم:به  بندی باتوجه تقسیم  -3

 ( Ad cümlələri)جمالت اسمی  -

   (Eyləm cümləıəri) جمالتی فعلی -
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 بندی با توجه به ترتیب اجزای جمله: تقسیم  -4

 (Qurallı cümlələr)جمالت منطقی و با قاعده  -

 (Quralsız ya dəvrik cümlələr)بی قاعده  جمالتی -

 ، هرکدام از موارد فوق با جزئیات بیشتری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  در ادامه

 

  : (anlamına görə cümlələr)بندی با توجه به مفهوم جمله تقسیم

 .رساند ای است که خبری را می جمله:(bildirmə cümlələri)جمالت خبری  -1

 های جمالت خبری: برخی از ویژگی

  ،ی روایی و حکایی، زمجان حجا ل،    های گتشته ا زمانبیشتر از افعا ل بدر جمالت خبری

 : گردد زمان آینده، زمان گسترده استفاده می
Düneng gecə yarıyanças yağış yağdı.  

Quşlar Ağçəmdəki bütün buğdaları yemiş.  

Uşaqlarımız bizdən daha yağçı günlər yaşayacak.  

Doğa ınan uyumlu olmak insana sağlık verir. 

 

  گردد: نیز استفاده می لر( )اک ایلم افعا ل پسوندیدر جمالت خبری 

Səning yanıngda çox mutluyum. 

İnsanlar, düşünən varlıqlardır. 

Örgətmənlər, adamı yetiştirən adamlardır. 
 

  زمانی که افعا ل پسجوندی منفجی مجد نظجر باشجد از     در جمالت خبریdeyil    اسجتفاده

 کینم: می

Bu dovranda pulsuz yaşamak qolay deyil. 
 

  با افعا ل کمکیvar   وyox شود: ساخته می جمالت خبری 

Hər gözəling bir xuyu var. 

Acgözlülügüng sonu yoxtur.  
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تواند حجاوی مفجاهیم درخواسجت، بایجدیت،      جمله می : (istək cümlələri)جمالت مطالبه -2

اصجر بجاال را از مفهجوم جملجه اسجتنتاج      ی عن اما توجه کنجیم کجه همجه     آرزو و امر باشد،

کند و انیام آن کجار خواسجته    کنیم. یعنی گوینده یا نویسنده به نوعی آن را توصیه می می

 نوعی خواست قلبی اوست. ،شده

Vətən gəl bilə (birliktə) gedəlim (gedək) (qaşqayı şiiri)  → istək  

Bu işi tezdən həl edməliyik  → gerəklilik 

Bu gecə bizə gəlirsə onung’nan danışaram. → dilək  

Dərsləringi yaxçı oxu, yaxçı bir insan ol ve kimsəyə yaman edmə. → əmr  
 

 ای است برای بیان فرمان و یا قانون. جمله: (əmr cümlələri)جمالت امری  -3

Buraya gəl!  

Qapıyı aç! 

Qapıyı açma! 

ا کلمجججججججاتی چجججججججون بججججججج: (soru cümlələri)جمتتتتتتتالت ستتتتتتتوالی  -4

(hara,hardan,kim,ne,neçin,nəcürجمالت را سؤالی می )  کنیم. در ترکی قشقایی

در انگلیسی، گرامر « yes/no questions»یا همان « بله/خیر»برای سؤالی کردن از نوع 

 شود. استفاده می« m(İ)»ی ازبکی و استانبولی از  خاصی وجود ندارد. اما در لهیه

Hardan aldıng? 
ی از جمالت گرچه ظجاهری سجؤالی دارنجد، امجا باطنشجان سجؤالی نیسجت و گوینجده و         برخ

 کند: را سؤالی ادا می  دانند، فقط گوینده برای تأکید جمله مخاطگ هر دو جواب را می
Hanı o cahal igitlər? 

Kim bilir mən nələr çəktim? 

شجود و   ط بجه کجار گرفتجه مجی    است که برای بیان شر  ای  جمله: (şərt cümlələri)جمالت شرطی  -5

 ایم: است. افعا ل شرطی را در بخش افعا ل بررسی کرده s(A)آن دارای پسوند  ی )فعل( گزاره

Baxsang bağ olur, baxmasanag dağ olur (Atasözü ). 

Belə qaçsag, tez yoruldang. 

Nə əksəng, onu biçərəng (Atasözü) 

Hər kəs yalnız özünü düşünsə heç kəsdə yolduaş qalmaz. 
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ای اسجت بجرای بیجان هییانجات. آخجر       : جمله(ünləm cümlələri) جمالت تعجب و هیجان -6

 اینگونه جمله به عالمت تعیگ  مختوم است.

Yaşasın! Bu oyunu da Tiraxtör qazandı! 

Bugün hava naqadar gözəldir! 

Ana! Burda böyük bir ilan var! 

 (olumlu cümlələr) جمالت مثبت -7

Ağ malı qoymuşlar qəraə gün için. (Atasözü) 

Şansım olsaydı adımı qoyarlardı şansəli (deyim) 

Düşmənlərimiz, daha güclü olmya təşviq edən eng böyük yoldaşlarımızdır. 

Gər gəçining hesabı ağıl dəmində çəkilir.(Atasözü) 

Mənim yaram ağırır səning harang ağırır. (Atasözü) 

Genə oxula dərslərini oxumadan gedmiş. 

Bir gün o da məni anglayacak. 

 
 (olumsuz cümlələr)جمالت منفی  -8

Bu məntəqede (bölgede) tək dana əv yox. 

Gəçən zaman geri gəlməz. 

Daha dönməz sərçeşmədən çixan su. (Mezun şiiri) 

Bilgi, bilim və axlaqıng olmadıgı yerdə, demokrasi olmaz. 

Bizim əşəktə asla quyruq yoxudu.(deyim) 

No kəsədən qərz edmə, qərz eding xərc edmə .(Atasözü) 

Düşməningi küçük görmə . 

Güvənmədiging adama sırıngı demə. 

 

تنهجایی  تمامی شش نوع جمله در تقسیم بندی مفهوم که در باال آورده شد، هر کدام به  نکنه:

 توانند مثبت یا منفی هم باشند. می
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 (: quruluşuna görə cümlələr)ها  با توجه به ساختار جمله یبند میتقس
 

. این جمالت که تنها یک فعل داشته باشداست   ای  جمله: (yalın cümlələr) جمالت ساده -1

 ,Bildirmə, istək, əmr, soru ,ünləm تواننجد هریجک از مجوارد    با توجه به مفهوم می

olumlu , olumsuz, :باشد 

Yaşasın ! bizim qartal Tiraxtörümüz.(ünləm) 

Bu gəcə kəsin bənə telefon ed .(əmr) 

Bir daşınan ikki quş vurulmaz. (bildirmə ) – (Atasözü) 

Vətən məni tək qoyma .(istək ) 

Səndə toya gəlirəng?(soru) 

 ی طویل باشند.   یا یک جمله توانند یک کلمه جمالت ساده می

Yazırım. 

İki ildən bəri bir roman yazırım. 

İki ildən bəri Qaşqayı tarıxı qonusunda, ortalma beş yüz sayfalık uzun bir 

roman yazırım. 

. که بیش از یک فعجل داشجته باشجد   است   ای جمله: ( birləşik cümlələr) جمالت مرکب -2

 در زبان ترکی به صورت زیر است:ی مرکگ  اعضای یک جمله

 (çəkimli eyləmفعل صرفی ) -

 (təməl cümləی هسته ) جمله -

 (cümləyi tamamlayan yan cümlələrی هسته ) جمالت وابسته و مکمل جمله -

 (yan cümlə) ی وابسته  و یک یا چند جمله(təməl cümlə) ی هسته  ی مرکگ از یک جمله جمله

 .تشکیل شده است
 

 
توانستیم هر  ی فوق دو فعل و یا دو بیان موجود است که می بینم در جمله که میهمانطور 

ی  کدام را به صورت یک جمله بیان کنیم، اما با استفاده از امکانات زبان توانستیم یک جمله

 مرکگ تشکیل دهیم. زبان ترکی از این حیث دارای قدرت فراوانی است:

Bildiklərimi anlatmaya çalışırım. 
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ی کوتاه بیاید، در  توانست به صورت یک جمله ی فوق سه جمله که هریک می جمله در

قالگ یک جمله آمده است. اینگونه نیست که استفاده از جمالت ترکیبی، همیشه به زیباتر 

کند. گاهی بیان جمالت کوتاه گیرایی بیشتری دارد. در بخش  شدن جمالت کمک می

شد. در ادامه با ذکر چند مثا ل دیگر به تشریح نگارش به این موضوعات اشاره خواهد 

 ی خواهیم پرداخت: مفاهیم اعضای جمله

Sən dünyaya gülsəng,    dünyada sənə gülər. 

 

 

 

دار  ی مرکگ بیان اصلی را عهده جملهیک  رای است که د جمله: (təməl cümlə)ی هسته  جمله

ی مرکگ  طور معمو ل در یک جمله. به وابسته است جزء یا چنداست. همچنین دارای یک 

 ی هسته وجود دارد. فقط یک جمله

ی هسته را  ی مرکگ مفهوم جمله است که در یک جمله  ای جمله: (yan cümlə)ی وابسته جمله

 ی وابسته داشته باشد. تواند یک یا چند جمله ی مرکگ می . یک جمله کند کامل می
 

Çox danışan az,        az danışan             çox bilir. 

 

 

Bal yiyən                 burmaq yalar.  

 

 

Çox bilən quş          tələyə düşər. 

 

 

Ərim ər olsun da       yerim çalı dibi olsun. 

 

 

Aql yaşta değil,         baştadır. 

Yan cümlə Təməl cümlə 

Yan 
cümlə 

Yan 
cümlə 

Təməl cümlə  

Yan 
cümlə 

Təməl cümlə  

Yan 
cümlə 

Təməl cümlə  

Yan 
cümlə 

Təməl cümlə  

Təməl cümlə  Yan 
cümlə 
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م بجه هجم   جمالتجی کجه باتوججه بجه نزدیکجی مفهجو       :(sıralı cümlələr)جمتالت ترتیبتی    -3

 پیوندند، را جمالت ترتیبی گویند. می

 

اؤزنجه،   دتواننج  مجی  جمالت ترتیبی کجه : (bağımsız sıralı cümlələr)جمالت ترتیبی مستقل  -3.1

 توملچ و یوکلم مشترکی داشته باشند.  

Süleyman həm iş görür, həm də oxula gedir. اؤزنه مشترک    
Qoca kişi daşa dayanarak qovzandı, qanlı əleri’nən tüfəngini çininə attı, ve 

yavaş qurd dəligindən uzaqlaştı. اؤزنه مشترک    

Pulu mən çıxardırım , arvad ,uşaq xərcliyir. توملچ مشترک    

Biz dünəng oxulda , oyun oynadık , dərs oxuduk ,irladık.  çox yaxçı bir gün 

gəçirdik. 
« Biz  » اؤزنه مشترک و« xuldao  ».توملچ مشترک است 

. olmazr əbənci motəAlıcı verici , dilیوکلم مشترک 
 

یوکلم مشترک بجرای جلجوگیری از تکجرار یجک کلمجه      ی فوق  بینیم در جمله همانطور که می

 استفاده است: استفاده شده است، که از موارد پر

Divarı nəm, insanı qəm yıxar.(Atasözü) 
 

جمالت ترتیبی اؤزنه، یجوکلم و تجوملچ   : (bağımlı sıralı cümlələr)ابسته جمالت ترتیبی و -3.2

 مشترکی ندارند.  

Qəfəs açılmış, quş uçmuş, səndəli dəvrilmiş, Akvaryum qırılmış bu əv də 

beyə nə xəbərimiş? 
 

 :(ara cümlə, ara söz)عبارت میانی مفاهیم جمله و

گاهاً برای بیان بهتر موضوع از جمله میانی اسجتفاده   در جمالت ساده و مرکگ ی میانی: جمله

 رود. گردد و با حتف آن اساساً مفهوم از بین نمی می

Her kəsi desəng, inan, onun təkin oğlan bulamang. 

Həmedan, haraya gedirəngiz geding , İraning eng güzəl şəhrdir. 
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تر موضوع، از کلمات میجانی   بیان متفاوت در جمالت ساده و مرکگ گاهاً برایعبارت میانی: 

 رود. گردد، و البته با حتف آن اساساً مفهوم از بین نمی )که یک جمله نیستند( نیز استفاده می

Mən də, hər kəs təkin, səndən işim yox(iş yoxum). 

Yaşamak, hər nə olsa, gözəldir. 
 

 یوکلمبا توجه به  یبند میتقس

 

ای است که در آن مفهجوم انیجام دادن کجار نباشجد،      جمله :( Ad cümlələri) جمالت اسمی -1

 بلکه صفتی یا حالتی را به کسی یا چیزی نسبت دهند، یا از آن سلگ نمایند.

Onung anası örgətmənimiş. 

Bugün çox yaxçıyım. 
 ایلم( را فرا گرفتیم. ی ساخت افعا ل الحاقی )اک در بخش افعا ل بیاد آورید که نحوه

کجاری در یکجی از    دادندر آن مفهوم انیام که  ای جمله: ( eyləm cümlələri)ت فعلی جمال -2

 .وجود داشته باشد ی معمو لها زمان

Hər gərçək, bir xayalınan başlar. 

Dilini saxlayan, başını da saxlar.(Atasözü) 

Anamınan atam toya geddilər.  

Bu işi başarabilirim. 

Səni gəçən gün sinəmada görmüştüm. 

Kaşki qar yağsa. 

Şişeyi Süleyman qırmış. 

Saat ikiden on geçir. 

Qorxudan rəng verdi rəng aldı. 

Qaşa baxma, gözə bax, ağzdan çıxan sözə bax. 

Günde iki kəşə dişlərimizi təmizləməliyiz. 

 Rəcəb əmi o sıcaqta axşamanças iş görürdü (çalışırdı). 
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 تقسیم بندی با توجه به ترتیب اجزای جمله:

 

ی آن در  ه گجزار  یجوکلم یجا   به جمالتی کجه  :(Qurallı cümlələr)جمالت منطقی و با قاعده  -1

 آن در ابتدای جمله است، گویند.  یا نهاد  اؤزنه پایان جمله است و معموالً

İsmayıl gəçən il Zəncan’a geddi. 

Gün və ölümə, dik dik baxılmaz. 

İşiğing sürəti sanıyada üç üz ming kilomitredir. 

به جمالتجی کجه یجوکلم آن در پایجان      :(Quralsız ya dəvrik cümlələr)جمالت بی قاعده  -2

 شود.    مند را نداشته باشد. عموماً در زبان محاوره استفاده می جمله نباشد و ساختار قاعده

Qonşunga Gülmə, başinga gəlir. → Gülmə qonşunga, gəlir başinga. 

این شیوه بیشتر در ادبیات از جمله شعر و نثجر کجاربرد داشجته و دارد و کجاربرد آن در زبجان      

گردد، چنانچه در بسیاری از کتگ قجرون گتشجته زبجان ترکجی بجه       ها پیش برمی ترکی به قرن

اربرد ها و اصطالحات مردمجی نیجز کج    شود. همچنین این شیوه در ضرب المثل وفور دیده می

 فراوان دارد:

Bəri gəl başımıng tacı, əviming təxtı.(Dədə Qorqut) 

Ne doğrasang aşınga, o çıxar qaşığınga! (Atasözü) 
Verdi üzünən , vermədi gücünən! 

Dəymə gedsin! (xalk mühaverəsi) 

Vil et gedsin! (xalk mühaverəsi) 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

گارش نییآفصل هفتم:   ن



 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 
الخط عربی و التین متدوا ل است. با این حا ل، زبان  ترکی قشقایی به دو رسمنگارش زبان 

الخط عربجی نیسجت، بجا ایجن      ترکی به دلیل تعدد حروف صدادار، مناسگ نگارش با رسم

ی این کتاب با نگارش التین باشد. با این حا ل بسجیاری از  ها  ل منطق ما نیز سعی کردیم مثا

الخجط عربجی و    این فصل به آن اشاره خواهیم کرد، قابل اعما ل هم در رسجم نکاتی که در 

 ها اشاره خواهیم کرد. الخط التین است، جز مواردی که به آن هم رسم

در فصل نخست، باب الفبای التین و عربجی مجورد اسجتفاده در زبجان ترکجی قشجقایی       

یسجت کجه همجاهنگی    توضیحاتی دادیم. و همچنین با آگاهی بر اینکه زبان ترکی، زبان

خجوریم کجه کلمجات     اصوات دارد، اما به موارد بسیار زیادی در ترکی قشجقایی برمجی  

اند. زبان اگر مکتوب نشود و افراد متکلم بجه آن،   قیودت به این قانون را از دست داده

را فقط در گفتار و نه نگارش استفاده کنند، زبان خالصه شده و قوانین زبجان    آن زبان

های روزمره نیست، بلکجه   پاشد. منظور از نگارش، نوشتن زبان در چت میاز هم فرو 

و نه حتی آموزش زبان مادریست. چجون معتقجدیم زبجان    « آموزش به زبان مادری»منظور 

، به «آموزش زبان مادری»ی افراد نشود، و فقط درسی در مدار  باشد به نام  اگر روزمره

شجوند،   اهمیت تلقی می آموزان بی منظر دانشدلیل عدم کاربرد، به مانند دروسی که از 

مانند در  پرورشی و امثالهم، فقط در مدرسه و در ساعت همان در  به آن توججه  



 گرامر زبان ترکی قشقایی ■□ 202

ای از کیجف، پنهجان    شود و بعد از اتمام ساعت درسی آن، مانند کتجابش در گوشجه   می

است که تا ی افراد شود تا کاربرد پیدا کند، البته واضح  خواهد ماند. زبان باید روزمره

هجا نداشجته    ی حضور در ادارات، دولت، مدار  و دانشگاه زمانی که زبان ترکی اجازه

انجد   ای کجه مجدعی   های عده گویی کاربرد خواهد بود و این پاسخیست به یاوه باشد، بی

 ترکی کاربردی ندارد! نپتون کاربرد را اییاد خواهد کرد، البته اگر اجازه دهند!

وار از آیین نگارش و ادبیجات ترکجی و    دید اشاره به نکاتی تیتر آنچه در ادامه خواهید

 بطب  ترکی قشقایی خواهد بود.

 نکات نگارشی:

 الخط التین ترکی قشقایی باید با حرف بزرگ باشد. حرف او ل هر جمله در رسم -

الخط التین، نام اسامی خاص و اشخاص هرجای جملجه کجه باشجند بجا حجرف       در رسم -

 شوند. بزرگ آغاز می

نام اسامی و شهرها، به همان صورت که شکل انگلیسی و اصجلی  اخط التین،  در رسم -

 آن است، باید نوشته شود.

ها، در گتاشجتن کامجا و نقطجه، بایجد ابتجدا کامجا        در تای  کردن با رایانه و گیت -

 ی بعدی آورده شود. ( کلمهSpaceگتاشته شود و سپس با یک فاصله )

 / Sağlığımızaی، در نوشجتن کلمجاتی ماننجد    الخط التین ترکجی قشجقای   در رسم -

sağlıgımıza خفیف است.« گ»هر دو شکل نوشتاری معمو ل است. فقط تلفظ آن 

هجر   dovran / doranالخط التین ترکی قشقایی، در نوشتن کلماتی مانند  در رسم -

شجود یجا بجه     کشجیده مجی  « o»دو شکل نوشتاری معمو ل است. فقط در تلفظ آن صدای 

ی ترکجی   چنین کلماتی چون ریشجه  رود. هر دو تلفظ صحیح هستند. این می« w»سمت 

خودداری کردیم و پیشنهاد مجا نیجز عجدم اسجتفاده از آن     « w»ندارند از بکاربردن حرف 

کنجد. همچنجین در شجکل     تجر مجی   است، تنها به این دلیل که زبجان را آسجانتر و سجلیس   

dovran  نیازی به تلفظ«v »ه شد تا افراد با دیدن آن، تلفظ نیست و به این خاطر آورد
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 صحیح آن را ادا کنند.  

اگر  da, dan,aالخط التین ترکی قشقایی، در نوشتن حروف اضافه مانند  در رسم -

ی ما قبل اسم خاص باشد باید یک کاما بین دو اسم خاص و حرف اضافه  کلمه

 Şiraz’danدر باال گتاشته شود: 

باشجد ججدا از   « همچنجین »اگجر بجه معنجی    « da/də»الخط التین ترکی قشقایی،  در رسم -

ی بجاال   باشجد، از قاعجده  « درون»و « در»شجود و اگجر بجه معنجی      ی قبلش نوشته می کلمه

 کنیم: استفاده می
Dilini saxlayan, başını da saxlar. 

Cebimde pəxşə qənçamər oynur. 

هم بصورت جدا  «با»به معنی « inən/ınan»ی  الخط التین ترکی قشقایی، کلمه در رسم -

 اگر خالصه باشد و با اسم خاص بیاید: شود. هم بصورت خالصه نوشته می
Şirin’nən Əmir./ Şirin inən Əmir. 

 

 Sarı o »الخجط التجین قشجقایی، نوشجتن آن بصجورت       در رسم« və»در نوشتن حرف  -

yaşıl  » اشتباه بوده و بهتر است بشکل« Sarı və yaşıl  »     نوشجته شجود، هجر چنجد در

 تلفظ کنیم.« o»را « və»گفتار، 

 نکات ادبی:

تجوان بجا اسجتفاده از     در بخش جمالت ترکیبی یاد گجرفتیم کجه جمجالت کوتجاه را مجی      -

تر تبدیل کنیم. اسجتفاده   ( خالصه کرده و به جمالتی کوتاهip/ıpامکانات زبان ترکی، )

 شود. خود باعث زیبایی عالوه بر کوتاهی هم می  از این قاعده

Arayıp, buldum, Səning təkin çiçegi... royamda ama! 
 

اینگونه نیست که استفاده از جمالت ترکیبی، همیشه بجه زیبجاتر شجدن جمجالت     با این حا ل، 

 کند. گاهی بیان جمالت کوتاه و مستقل گیرایی بیشتری دارد.  کمک می

« .gəlip otur»ی  در جمالت امری اشتباه اسجت. مجثالً جملجه    ip/ıpاستفاده از پسوند  -

 «.gəl otur»نویسیم:  اشتباه است و می
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های ترکی دیجده   در ترکی قشقایی فعلی بنام استمراری شرطی داریم که در دیگر شاخه -

ی  در جملجه « gülər»شود. از این فعل باید بدرستی استفاده کرد. مجثالً زمجان فعجل     نمی

ی قبل  به جمله  ابستهزیر، استمراری شرطیست، و به این دلیل که اتفاق افتادن آن فعل و

 ایم. ی شرطی استفاده کرده است )ارضا شدن شرط( از آینده

Sən dünyaya gülsəng, dünyada sənə gülər. 

ی شرطی به فعل زمان گنجیش )گسجترده( شجبیه اسجت. شجکل گنجیش فعجل:         فعل آینده نکته:
gülür   

أثیر از فارسجی،  را بت« Səndən işim yox»هایی شبیه  در ادبیات ترکی قشقایی، جمله -

شجود. هجر دو شجکل صجحیح اسجت، امجا        نوشته مجی « Səndən iş yoxum»بصورت 

 است.« Səndən işim yox»ی ما استفاده از شکل اصلی خود  توصیه

در بخش نحو در مورد جابیایی اجزای جمله و تغییر تأکید جملجه بحجث شجد. بهتجر       -

گمی در دریافجت معنجی   آنکجه باعجث سجردر    است اجزای جمله را جوری بچینیم که بی

 شود، تأکید را نیز به بهترین نحو آشکار سازد.

و  tamlananدر بکججار بججردن عبججارات ضججمیری، گججاهی بججرای زیبججایی ادبججی، جججای   -

tamlayan شود: عوض می 

 Mənim canım = Canım mənim 



 

 

 

 

 

 ییقشقا یترک ی دو داستان کوتاه با ترجمه
 

ایم. البته الزم به ذکجر   ارسی را به ترکی قشقایی آوردهی دو داستان به زبان ف در پایان، ترجمه

 ها در ترکی گاهاً با تغییراتی همراه بوده است. است که ترجمه

 

 

 داستان اول 

 من لیمن ا یکتاب بخارا ی، برگرفته ازگیمحمدبهمن ب «آل جیننی»

نواده خجا  یاعضجا  ی بجرد. از همجه   یبه سر م یبیطراب عیضو ا یشانیصفدر در پر ی خانواده

پجرت، در کنجار    یهمسر صفدر بود. او در انتظار نوزاد بجود. در دامجن کجوه    خایتر، زل شانیپر

و دارو در انتظار نجوزاد بجود. در مجاه     گیدور از طب ن،یو راه ماش نیانبوه، دور از ماش یجنگل

. دیج تپ یمج  ی. قلجبش بجه تنجد   دیکشج  ینفجس مج   یبه سخت نیحا ل و سنگ ی. ببود ینهم باردار

 .دیشن می و دید یباال آمده بود. چشم و گوشش به زحمت م یلیشکمش خ

 !شتریاز همه ب خایو هرا  بودند. زل میدر ب همه

. از جن و آ ل که با جگر زن زائو دیترس ینم  . از اجنه و اشبادیترس ینم مانیاز درد زا خایزل

. تجر   دیسج تر یرحم اجل نمج  یمرگ و چنگا ل ب نیخون ی . از پنیهدیترس یکرد نم یم هیتغت

 ها! تر  ی تر از همه تر و کشنده نیسهمگ یداشت. ترس یبزرگتر

و شجرمنده   نیننگج  ،نزد سجر و همسجر   گریو بار د اوردیپسر دختر ب یکه باز به جا دیترس یم

 دهیاکنون نوبت به فرزند هشتم رس ،یپ در یشود. پس از چهارده سا ل ازدواج و هفت دختر پ

 گجر یدختجران د  یبود. اسام دهینام را خود برگز نیود. فقط ادخترش گلنار ب نینخست نام بود.

از تولد مولود دختجر انتخجاب شجده بجود:      یریجلوگ دیو همه به ام یو اجبار یطرارضهمه ا
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 !یکاف ت،یگل بس، ماه بس، قز بس، کفا دختربس،

 لیج بجود. ا  یبزرگ ممسن لیاز ا یجنگل نیکوچک کوه نش رهیت کیعضو  خا،یصفدر و زل خانواده

توانست اججاق خانجه را روشجن کنجد. اججاق پجدران        یتنها پسر بود که م لیخواست. در ا یپسر م

 خوردند. یپنداشتند و به حا ل زار مادران دخترزا غم و غصه م یدختردار را کور و خاموش م

کجه   یچنجان زنجان   -با آن همه زن سجرافراز  لیشمرد. ا یم ریدختر را حق د،یبا آن همه مادر رش لیا

 یهجا  بافتند و از قلعجه  یبه هم م سویاسارت به دست دشمن، گ میشکست مردان خود، از بهنگام 

سجر   رداد. او را بج  ینم هیو مهر هیزیداد. جه یدختر را ارث نم -انداختند یم نیمرتف  خود را به زم

ادر فرستاد. خجواهر را بجا بجر    یها که تازه باز شده بودند نم نشاند. دختر را به مدرسه یسفره مرد نم

فروخت و گاه آن چنان گجران   یم ییگرفت. او را گو یم ربهایدختر ش یدانست. بابت بها یبرابر نم

 نشاند. یم اهیفروخت که دختر و همسرش را به خاک س یم

شجد.   یمج  یبچه به دختر خوددار ی از اطالق کلمه یاجتماع کوچک لر زبان کوهستان نیا در

ها مهمانان و رهگتران از صفدر شجمار فرزنجدانش را   خانواده بودند. بار یها فقط پسرها بچه

 «دارم. زیبچه ندارم. چند کن» :پاسخ داده بود ریبودند و او، شرمنده و سربه ز دهیپرس

بجا   خجا یزل .و خجون د ل خجورده بجود    دهیعبارت تلخ را از زبان شوهرش شجن  نیبارها ا خایزل

نگتشته بجود.   یعمرش از س یلهابود. سا ییبایجانکاه هنوز زن ز یها غم و غصه نیا ی همه

شکست. دو چشم درشجت و فتجانش هنجوز ضجامن عشجق و       یهنوز شانه م سوانشیخرمن گ

سرخ تر از آتجش بلجوط    یبرف بود، خون یدیسف بهشوهرش بود. پوست بدنش را که  یوفا

 بود. لهیقب یها زن نیباتریاز ز خایکرد. زل یم رابیس

از جنگجل   یا درختان تنومند گوشه شیو بازوان توانا زیبود. او با تبر ت یمرد زبده ا همسرش

و درشجت داشجت و    زیر یفراهم ساخته بود. چند چارپا یافکنده، کشتزار کوچک نیرا به زم

 چرخاند. یرا م یکرد و چرخ زندگ یم یو دخترها کشت و برداشت مختصر خایبا کمک زل

 نجده یانداز آ تظارشان بود. چشمهنگفت در ان یربهایبودند. ش بایمانند خودش ز خایزل دختران

بود در مقابجل   یها در برابر آن درد بزرگ مثل کاه یدلخوش نیا ی. ولدیرس یروشن به نظر م

هجا و   زن انیج بجود در م  بجان یبود خیل و سجر در گر  یپسر یگرفتار درد و داغ ب خایکوه. زل
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 میدختر قد و نگتشت و در کنار هفت  یمادرها انگشت نما بود. چهارده سا ل از ازدواجش م

آب! غمجش   یبجود خشجک و بج    یا ثمر و چشجمه  یبود ب یپسر نداشت. درخت کی یقد حت

 ماه و ستاره بود. یو شبش ب دیخورش یفرسا، روزش ب توان

محکجوم بجود.    ردیصورت گ یا که محکمه آن یکرده باشد گناهکار بود ب یکه گناه آن یب خایزل

بجود. دوش نجاتوان    یبود. گناهش بخشجودن  او پدر بود. مرد یجرمش بود، ول کیصفدر شر

 رقابجل یتجر و سجزاوارتر بجود. او زن بجود. مجادر بجود. گنجاهش غ        بار گناه، مناسگ یبرا خایزل

 خجا یاو داشجتند. زل  یها همه رو بجه سجو   ها و شماتت ها و طنزها، مالمت بود. طعنه شیبخشا

کرد. تمام ارکان  یم تحمل یرا به دشوار میعظ ی شکنیه نیگتاشت و ا یجگر م یدندان رو

کارش فقط پسر بود. سند برائتش فقط  ی بار گران به لرزه افتاده بود. چاره نیا ریوجودش، ز

 .ودنب یگریپسر بود. دردش را جز پسر درمان د

پسجر بجر سجر     تیج همه پسر داشتند. همه چتر حما شاوندان،یو خو گانیهمسا گر،ید مادران

رفتنجد،   یبردنجد، بجه شجکار مج     یبود. دست به تفنگ مج  گرانیتماشاگر پسران د خایداشتند. زل

 شیخواندند، نما یرفتند، شعر م یم یریانداختند، به مدرسه عشا یگرفتند، فالخن م یم یکشت

 کردند. یشرکت م یدسته جمع یها یدادند و در باز یم

گ و شد. جن یم زیو آرزوانگ زیدالو یها صحنه نیقرار ا یبا اندوه و حسرت تماشاگر ب خایزل

بجرد و در   ی. دست به شجکم مج  دیشن یطفل را م یپا یکرد. صدا یرا احسا  م نیجوش جن

ها شرکت کند.  ییها و زورآزما ییها، خودنما یباز نیکه در ا یپسر .دیکش یپسر آه م یآرزو

نجر و   ی. کجودک اوردیج ب ایآزاد را به دن یکودک د،یو زرخر زیکن یبه جا زیکرد که او ن یآرزو م

که کجانون سجرد خجانواده را گجرم و فجروزان       یفخر و مباهاتش شود. کودک ی هیما تا رومندین

 .او و دخترانش گردد بانیسازد. به مدرسه برود، در  بخواند، جوان و پهلوان شود و پشت

بجود.   دهیبود. دعا گرفته بود. اجاق بوسج  مودهیدراز پ یها آرزو راه نیبه ا دنیرس یبرا خایزل

امجام   ارتیج ز یو چاوش رفتجه بجود. بجرا    شیو درو خیبود. به سراغ شبره و کهره نتر کرده 

پجا   ریج هجا را ز  هجا و کجوه   دشجت  ،یو غن ریفق ،یکوه ،یشهر ،یریسردس ،یریگرمس یها زاده

بسته بود. چارقجدش را   لینظرکرده دخ یها قدم نهاده بود. به درختها گاه دمگتاشته بود. به ق
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 بود. ختهیها آو حیاز سر گرفته به ضر

طراب در انتظجار نجوزاد   ضج و ا دیج با ام زیدرد مادرشان بودند. آنان ن کیهم شر خایزل ختراند

اش را بینباننجد،   خواستند تا گهواره یکردند. برادر م یم یبرادر لحظه شمار یبودند. در آرزو

را  شیتجا کجف پجا    نجد، یرا ببو شیتا دورش بگردنجد، تجا کاکجل مجو     ند،یبگو ییالال شیتا برا

 بدوزند! راهنشیبر کاله و پ مانیسل ی و مهره یمنیوق موالقلببوسند، تا 

 یدارنجد. دردهجا   نجه یرید یانس و الفت ک،یتار ی. دردها با شبهازندیگر یم ییاز روشنا دردها

 یکی. زنها دور زائو جم  شدند. دیچیپ لیدر ا مانیآغاز گشت. خبر زا کیتار یدر شب خایزل

 نیکجارش و خجرج   لی. بجا وسجا  دیرسج  گجران یاز د رترید دبو لهیقب ی هآنها که قابل نیرتریاز پ

نعنا، قراقوروت، نبات، زاج،  شن،یهل، آو خک،یفلفل، اسپند، م ن،یدارچ ل،ینیب: زشیداروها

 یپلنگ، دهان گرگ، چنگا ل عقجاب و مجو   ی روباه، پنیه ی کالغ، زهره ی زهره ل،یباروت، ن

 .!و دم اسگ.. ا لی

بجود   یبیچهارخانه، بر بسترش افتاده بود. بسترش ترک یشبرمق، در چادر  یحا ل و ب یب خایزل

کجه در   یسرباز ی کهنه یپتو کیراه راه و  میجاج کی م،ینمد ضخ کیبالش سفت،  کیاز 

روشجن   ی هیهجا سجا   آتجش و رفجت و آمجد زن    ی کنار اتاق پهن بود. اجاق روشن بود. شجعله 

جنجگ و ججوش بودنجد. دود     اشجبا  در  ییآورده بود. گو وددر اضالع چادر به وج یمتحرک

کجه داشجت    یا شدن بجا واقعجه  کرده بود. همه از روبرو  رهیو اسپند، فضا را غبارآلود و ت زمیه

تولجد   ی شجه یدر اند شجتر یو هرا  بودند. کمتر در غم سالمت مادر و ب میافتاد در ب یاتفاق م

 .پسر بودند

  داد کجه از فاجعجه   یمج  نشجان  خجا ینگجاه زل  یهراسان و بج  یها و چشم دهیهم کشدر یابروها

 است. شانیوحشت دارد و از احتما ل تولد دختر پر

و ناتوان شده بجود.   فیضع خایخانه و خانواده را فرا گرفته بود. زل طیمح ش،یو تشو ینگران

او را گشجود.   بجان یگر رزنیج فشجرد. پ  یرا بجر هجم مج    شیکرد. لبهجا  یدردآلود ناله م ییبا صدا

بجه   یکجاف  یکه هجوا  نیمثل ا یچارقدش را از سر گرفت. ولرا باز کرد.  راهنشیپ یها چفت

 یهجا و داروهجا   زد. چاره یکرد. دست و پا م یشد. تقال م ی. داشت خفه مدیرس ینم شیها هیر
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سجهل و سجاده نبجود. مثجل      مجان یشجد. زا  یتر م دم به دم سخت خایکرد. حا ل زل یاثر نم رزنیپ

در کجار   یبار گره نیگرفته بود. ا رزنیپ نیهمرا  خایدختران زل ی نبود. همه یقبل یها مانیزا

قطجره آب هجم از    کیج شد. نه فقط دوا بلکجه   دی. دندانش کلدیکش یهوشیبه ب خایبود. کار زل

 یبود. مرگ در دو قجدم  ختهیبا نفس اجل در هم آم خایزل یها رفت. نفس ینم نییپا شیگلو

 بود. زیگالو یمرئنا یشمنبا د خایتن به تن بود. زل یبود. در کشاکش نبرد ستادهیاو ا

 شکست گفت: آ ل! شیکه در گلو ییو با صدا افتیخطر را در رزنیپ

اجنه،  انیو اجنه بود در م نیاطیگرفتار بود. گرفتار ش عتیطب یو ماورا عتیدر چنگ طب لیا

و قشالق  القیی لی. با ادیچرخ یم لیا یدر هوا وستهیبود. آ ل پ «آ ل»توزتر از همه، جن  نهیک

 نیریج د ییآشجنا  نیدشجمن خجون   نیبا ا لیبود. مردم ا لیا یزائوها نیدر کم شهیهم کرد. یم

 اهیاز مادران را به خاک سج  یاریسر و سامان ساخته بود. بس یها را ب از خانه یاریسداشتند. ب

 آواره و در به در کرده بود. م،یتیرا  یاریسپرده بود. کودکان بس

تجر  و   اه،یجز اسگ، جز آهن و جز رنگ سج  چکسیو ه زیچ چیو آسمان از ه نیدر زم آ ل

 ماند. یمادر هم زنده نم کی لیدر ا دینبود شا اهیواهمه نداشت. اگر اسگ، آهن و رنگ س

نهادنجد. مجچ    خجا یزل نیرا که نوک برگشته داشت بر بجال  یا زنگ زده ریآغاز شد. شمش مبارزه

چنجد حلقجه    یریج ند. از زنیاسگ بسجت  ا لیبافته از  اهیدست، قوزک پا و بازوانش را با بند س

ججانش را   مهی. بدن ندندیکش یاهیس ی گسستند و بر کف دستش گتاشتند. بر بسترش پارچه

و باروت و  لیگتراندند. با ن یاهیس ی دودزده گید یچند بار از رو وبه زحمت بلند کردند 

طناب  را به ذغا ل آلوده و از یملک ی لنگه کی. دندیکش اهیخطوط س کرشیپ یذغا ل بر اعضا

 خجا یزل یدر چند قجدم  یمحکم خیرا با م لهیقب یکدخدا ی. اسگ پر سر و صداختندیچادر آو

دور از دسجت و دهجانش نهادنجد تجا      یا جو و کاهش را در فاصله ی بر در چادر بستند. توبره

و برگ و دهنه و لگام اسجگ را   نی. زدیدر یگوش را م یها اسگ پرده یها ههیبکشد. ش ههیش

بجر   یگجر ی. دهها جوا ل دوز بر سقف و اضالع چجادر و ججوا ل دوز د  دندیچ خایدور و بر زل

جنگ بجود.   دانیکردند. م نیهنرا پر از اسباب و آالت آ خایزل رامونیفرو کردند. پ خایزلف زل

 از آهن محصور ساختند. یرا در سنگر خایزل
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 ابیج ادر و کماز مجردان نج   رشجکار ی. مدنجد یمیاور را به کمک طلب ی فهیزبان طا ترک رشکاریم

 دهیج از آنهجا را بر  یکی ییطال یسویگشته و گ روزیاز اجنه پ یا بر دسته یبود که روز ریعشا

 نیبه پا کرد. در اطراف چجادر زائجو چنجد    یو قشقرق دیرس اهویشکار با جنیا ل و ه ریبود. م

  «برو! اه،یس یقچ قره، قچ: برو ا»برآورد:  ادیبه هوا انداخت و فر ریت ودور اسگ تاخت 

در کشجاکش   خجا ی. زلامجد یو دشمن به زانو در ن دینبخش یتالشها و تقالها سود ی همه کنیل

خجون   ییحا ل افتاده بود. رنگ بر صورتش نمانده بجود. گجو   یهوش و ب یدشوار بود. ب یجنگ

سجا ل   کیج نداشت. هر لحظه مثجل   انیبودند. شگ پا مناکی. همه بدیرس ینم شیبه سر و رو

شدند. همجه چشجم بجه دهجان      ینم یخود مانده  بودند. سپر یسر جاها بر  قهیگتشت. دق یم

 صادر کرد: یا تازه رحمانهء یتر از همه، دستور ب دوخته بودند. و او آشفته رزنیپ

را  سجوانش یکردند. گ نیرا خون رنگشیب ی فرود آمد. چهره خایزل یها  بر گونه یلیس ضربات

و سجر   دیبه صحنه رس یرومندیبود. مرد ن زنان کم یروی. ندندیبا قهر و غضگ به هر سو کش

 وحشتناک خود گرفت. یها یلیضربات س ریرا ز خایو صورت زل

 ی ههیدردآلود چادر نمانده بود. ش یدر هوا دیو ام یذره شاد کیفضا را گرفته بود.  اظطراب

دختجران درهجم    ی زنجان و نالجه   ی ها، ضجیه  یلیس یصدا رشکار،یم ادیو تفنگ، فر ریاسگ، ت

 نیتجر  کوچک هیبود. صفدر خسته و فرسوده با چند تن از کسان خود در چادر همسا تهخیآم

حوصله بود. آرام و قرار نداشت. چنجد سجنگ را    یو ب بای. ناشکدییپا یصداها و حرکات را م

گرفت. در تگ و تجاب بجود.    یها فا ل م زهیو سنگر گهایکرد. با ر یکه در کنارش بود، جابیا م

را  گارهایتمام شده بجود. تجه سج    شیگارهایکرد. س یو رو م ریاجاق ز یرا تو زمیقطعه ه کی

. گجاه بجه   دیبوسج  یمج  دیکش یم ههیزنش ش تیکه به حما را یشد و اسب ی. گاه بلند مدیکش یم

رفجت و گجاه    یانداخت قربان صدقه مج  یبه هوا م یرا مفت و میان شیها که فشنگ رشکاریم

و از بهجت و   دندیشجن  یمادرشجان مج   یهجا  ر گونهها را ب یلیضربات س یدخترانش را که صدا

 داد. یم یدلدار دندیلرز یم رتیح

قدرت تکلم  یبه هوش آمد. دهانش را باز کرد ول یاندک خایاثر نماند. زل یها ب یلیس ضربات

بود.  زانیآو یمرگ و زندگ نی. بدیرس یبه گوش نم شی. صدادیبگو یزینداشت. خواست چ
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را  یو کسج  ییججا  نکهیعرق شد. چشمها را گشود اما مثل ا سیبسته بود. خ ییعمرش به مو

 کجرش ی. چند تشن  پشت سر هجم پ دیدرخش یخورد. در نگاهش برق ی. ناگهان تکاندید ینم

 را به لرزه در آورد.

خجون آلجود و    یهجا  شد دست به کار بود و با دست یدور نم خایاز کنار زل یا که لحظه رزنیپ

 ادیج مادر جدا کجرد. بچجه را سجر دسجت گرفجت و فر      کریبدن کوچک طفل را از پ ده،یچروک

 «پسر!»: دیکش

ها هلهله کردند. کجل زدنجد. صجفدر خجود را      خود پسر بود. چند تن از زن ادیفر یبعد ادیفر

 یبزرگ نیطاقت خبر به ا خای. زلافتین یشادمان یبرا یمیال یبه صحنه رساند ول ادکشانیفر

 یبجرا  یهمه شجاد  نیرا نداشت. ا یهمه شاد نیت ارا نداشت. او به غم خو گرفته بود. طاق

پسجتان   یباز نکرد. کودک در پ گرین و کمرشکن بود. چشم فرو بست و دیتن ناتوانش سنگ

 اتیج و ح نیریشج ی  نبجود. آن چشجمه   یخبجر  ریاز ش یبود. چنگ انداخت و دهان گشود ول

 بخش خشک و خاموش شده بود.

سجروته، و از چنجگ    یبج  یلهره، از چنگ خوابهجا پر د یها یداریآسوده شد. از چنگ ب خایزل

کردند آسوده شد.  یم رانیکه و ییها لیس دند،یدر یکه م ییها گرگ دند،یبلع یکه م ییاژدهاها

 نقطه کیتنها  اهیمواج ژرف و س یایدر نیا انیهمه را فرا گرفت. در م اهیژرف و س یاندوه

 !سر: پدیدرخش می

 برادر داشتند! یمادر نداشتند ول دخترانش داشت.پسر  یآن پس صفدر همسر نداشت ول از

 

Al  Cinni  

Səfdər inən ayalı, böyük bir pərişanlık və ıstırap içindəydi. Bütün ayal 
adamlarınıng arasında Zeleyxa, Səfdər’ing arvadı, hərkeəstən daha da çox 
pərişanıdı. Uşaqınıng olmasını gözləyirdi. Uzaq düşmüş bir dağıng 
ətəgindəki baraq cəngəldə, maşın və maşın yolundan xəbərsiz və ıraq, 
darmansız və doktorsuz uşağınıg yolunu gözləyirdi. İkki canlı oldugunug 
doquzuncu ayındaydı. Halsızıdı, Bədəni çox ağırlaşmıştı. Gücünən nəfəs 
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çəkirdi. Gözləri görməktə və qulaqları eşitməktə gücsüz qalmıştı. 
Hərkəs qorxu içindəydi. Zeleyxa varı kəstən daha da çox! 
Doğum ağrısından, sancısından, ruhdan və cinlərdən qorxmurdu. Hətta 
taza uşaqı olan arvadıng cigərinən beslənən al cinindən bilə qorxmurdu. 
Ölümüng qanlı pəncəsindən, əcəling zalım çənglərindən də…  
Daha böyük bir qorxusu varıdı. Bütün qorxulardan daha da böyük və daha 
da ağır, daha öldürücü və vəhşət verici bir qorxu! 
Bir kəşə daha oğul yerinə qız uşağı olmasından əri  yanında küçük 
olmaktan qorxuordu. On dörd illik əvlilik və ard arda gələn yeddi qız 
uşağından sonra indi nobət səkizincidəydi.  Avval ki qızıng adı “Gülnar”ıdı. 
Tək ələ bu adı özü səçmişti. Qalan qızlarıng adı mücbürlüktən qoyulmuştu 
və adlarıng  səçilidiğində bir daha qız uşağı dünyaya gətirməsining yolunu 
bağlamak için qoyulmuştu: Kafi, Qızbəs, Gülbəs, Mahbəs, Kifayet, 
Doxtərbəs. 
Səfdər və Zeleyxa böyük Memeseni elening dağ cəngllərində yaşayan küçük 
bir qonargöçər obaydı. El oğul istirdi. El içində fəqət, oğullar əving ocağını 
işiq tutabilirdi. Qızı olan atalarıng ocağı kör sayılırdı, qızı olan analarıng 
günləri halına qəm və qusa yeyilirdi. 
El, bu qadar cəsur ana bacı yaşattıgı  yerdə genə də qız uşaqını həqir 
görürdü. El, bu qadar başı dik arvadlarınan -  ərləri bir cəngde öləndə 
özlərini özgə əlinə düşmək qorxusundan böyük dağlardan atan 
arvadlarınan - qız uşaqına miras verməzdi.  
Cehiziyə vəya miras vərməzdi. Arvadları kişiləring sofrasında oturdmazdı. 
Qızları, son zamanlarda açılan oxullara yollamazdı. Qız ınan oğulu bərabər 
bilməzdi, qız için əvlilik esnasında başlıq pulu istərdi. Qızları sanki satırdı 
həm də bəzən bir qiymətə satırdı ki qızınan əri bir daha o dərdən 
qurtulamazdı. 
Dağlar başında yaşamını sürdürən bu Lor cəmaati içerisində uşaq 
sözcügünün qızlar için işlətilməsindən imtina edilirdi. Bir tək oğullar  
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obanıng uşagları sayılırdı. Minglərcə qonaqlar ya da gəlip gəçənlər Safder’e 
neçə uşaqı oldugunu sormuştular, o ama üzüntü içərisində başını aşağı 
əyip cavap vermişti:  
 uşaq yoxum bir nəçədənə kənizim var. 

Tanrı bilir, Zeleyxa neçə kəşə bu acı cümləyi ərining ağzından eşidip ürəği 
dağlanmıştı. 
Zeleyxa, cigərini  qan edən buqadar dərddə hənüz də gözəl bir arvadıdı. 
Yaşı daha otuzu gəçməmişti. Xərmən saçları həni daraq sındırırdı. Fəttan 
ikki gözləri ərining eşq və ona vəfadar olduguna bir güvənidi. Qar təkin 
apağ olan tənining rəngi tutuşan palıt ağacı təkin qandan beslənirdi. 
Üzününg rəngi qan ınan qar, qarışımıydı. Zeleyxa eling əng gözəl 
arvadlarındanıdı. 
Əri ziring bir adamdı. Kəskin bir balta(Təbər) və qolu gücüynən illərə 
meydan oxuyan qocaman ağaçları tək tək yerə sərip cəngəling bir 
göşəsində küçük bir ağıl içində lətə düzəltmişti. Böyük küçük(sumunu yerə 
basan) birnəçə mal və maş varıydı ve Zeleyxa’ynan qızlarıng yardımıynan 
özlerinə yetəcək qadar əkip biçip yaşamlarını gəçrirlərdi. 
Zeleyxa’nıng qızları da özü kimin gözəlidi. Böyük bir başlıq parasına 
gedəcəkləri bəlliydi. İqbalları açıq görünürdü. Ama bu göynü xoşluk, o 
böyük dərd düşünüldügündə mətələrdə fil qarşısındaki qarınca  qadar 
küçük qalırdı. Oğul dünyaya gətirəməmək Zeleyxa’yı dərbedər edmişti. 
Xəlq içinə çıxamaz olmuştu. Analar və arvadlar içində adı çıxmıştı, 
Əvliligindən on dörd il gəçtigi yerde böyük küçük yeddi qızıng yanında bir 
oğul dünyaya gətirəməmişti. Mivəsiz ağaç susuz çeşməyə bəngziyirdi! 
Dərdi böyük, gündüzü gecə, gecəsi qap qaranlıq aysız üldüzsüz gecəydi. 
Zeleyxa bir günah edmeden günahkarıdı. Muhakemə edilmədən süçlüydü. 
Hər nə qadar Səfdər da bu süçün ortağıysa o ataydı, kişiydi. Günahı 
bağışlanabilirdi. Bu günahıng Zeleyxa’nıng gücsüz çininə yüklənməsi daha 
uygunudu. O arvadıdı, anaydı. Günahı bağışlanmazıdı. Aşağlamak, qınama, 
təənə və tahqiring tamamı ondaydı.  Zeleyxa  ətini dişinə almıştı və acısını 
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içinə gömməyə, bu böyük şikəncəyi tahammül edməyə təlaş edirdi. Varı 
bədəni bu böyük ağırlıgıng altında əzilimişti. Dərdining çarəsi, arı 
çıxmasınıng tək yolu bir oğuludu. Dərdining  sağlam bir oğul gətirmıktən 
ayrı çarəsi olamazdı. 
Başqa arvadlar, qonşular və qovumlarıng tamamında oğul varıdı. Varısı 
oğul dünyaya gətirmələrinig keyfini edirlərdi. Zeleyxa özgələring oğullarını 
tamaşa edməktən ayrı heç bir şansı yoxudu. Qətar belə atıp tüfəngli şikala 
gedirlərdi, gürəş tutup sopan atırlardı, qonargöçərləring oxuluna gedip şiir 
oxur, tiyatr düzənləyip dəstələrdə oynanan oyunlara qatılırlardı. 
Zeleyxa qam və hasrətinən oğul dünyaya gətirəməmiş bir cahal arvadı 
həvəsləndirən bu sahnələri tamaşa edərdi. Qarnındakınıng həreketlendigini 
hes edirdi. Ayaq çalmasınıng səsini eşidirdi. Elini qarnına qoyup bu 
səfərkining oğul oldugunu arzulaya arzulaya ah çəkirdi. Bir oğul ki çəktigi 
həsrətləri onung için gərçəkləştirəsiydi, ayrı oğular təkin tüfəng çininə atıp 
ata minəcək, oğularıng oynadıgı oyunlara qatılıp anasınıng yüzünü ağ 
edəcək bir oğlan.  Günü gəldigində kəniz təkin satılacak bir qız yerinə 
anadan doğma hür və cəsur bir oğul istirdi. Ayalınıng iftixar qaynaqı 
olacak bir oğul. Əvining indiki soğuk havasını sıcaqlatacak bir oğul. Oxula 
gedəcək, dərs oxuyacak, böyüyəcək, cahal olacak, özünə və qızlarına sahip 
çıxacak bir oğul.  
Zeleyxa  arzusuna yetişmək için çox yola başvurmuştu. Dualar edmişti, 
ocaq bucaq öpmüş, qoyun quzu nazr edmişti. Hacı xocaya gedmişti, 
yaylaqtan qışlaqa gedməmiş imamzada qoymamıştı. Ziyarətgahlara gedmiş, 
dilək ağaçlarına  yağlıq boğçasını parçalayıp bağlamıştı. 
Zeleyxa ’nıng qızları da analarınıng dərd ortağıydı. Onlar da ümüd ve 
gərginlik içində uşaq yolunu gözləməktəydilər. Dünyaya gələcək qardaşları 
için saniyələri sayırlardı. Nənnisini (beşiğini) sallayacak,  laylay oxuyacak, 
onung için titerəyəcək, saçlarını qoxlayıp ayağınıng altını öpəcək, oyuncaq 
yapacak, köynəginə və börkünə müncüq dikəcək bir qardaş istiyirlərdi! 
Sıxıntılar, dərdlər işiqtən qaçqıntıdırlar. Qəm və dərding qaranlıqından 
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kohna bir yaxınlgı vardır. Zeleyxa’nıng sancısı da bir gecə vəqti başladı. 
Bunung xəbəri qısa zamanda el və oba arasında yayıldı. Arvadlar onung 
dovruna toplandı. İçlərində əng yaşlı olanlardan biri varısnından sonra 
ama dar o darman torbası və çır çıqını inən gəlmişti: “Zəncəfil, filfil, üzərlik, 
mixək, hel, ovşum, yarpuz, qaraqurut, nabat, zac, barut, nil, qarqa ödü, tilki 
ödü, qaflan pəncəsi, qurt burnu, qartal dırnaqı və at quyruqu inən yalı 
qılı…!” 
Zeleyxa halsız və güçsüz qonaq çadırıng içində yataqa düşmüştü. Yataqı 
ocaqıng yanında daş təkin bir yastıq, qalın bir kəçə, çizgili bir cecim, və əski 
bir sərbazlık pətisindən ibarətidi. Ocaqda ot varıdı. Ocaqtaki alovlar və 
gedip gələn arvadlar, çadırda dəyişik boyutlarda harəkətli kölgələr 
meydana getirirdi. Sanki cin və ruh çadırıng içində harəkət edirdi. Üzərlik 
və odunung tütü çadırı qaranlıqlaştırmış və toza boğmuştu. Hərkəs çox 
narahat bir vaziyəttəydi və Zeleyxa uşaqıng olmasını bəkliyordu. 
Zeleyxa’nıng başı ucunda toplananlar onung sağlıgından daha çox 
uşağınıng dərdindəydilər.  
Zeleyxa’nıng birbirinə girmiş qaşlarıynan günahsız gözləri, ginədən bir qız 
dünyaya gətirmə ihtimalından qorxtugu bəlliydi. Ətrafındakılara yalvarır 
təkin baxırdı.  
Qorxu çadırı və içindəkiləri sarmıştı. Zeleyxa baygın və gücsüz bir 
haldaydı. Dərdli bir səsinən inləməktəydi. Dudaqlarını dişliyordu. Yaşlı 
arvad, dügmələrini açtı yaqasını varı açtı. Boğçasını çəkip aldı. Sanki hava 
ağ ciğərinə yetişmirdi. Boğulacak təkinidi. Yataqın içərisində çırpınıp 
çabalıyordu, əlləri ayaqları çox pes titriyirdi. qarınıng darmanları bir işə 
yaramıyırdı. Zeleyxa’nıng halı vaqt gəçtikçə artıq da vəxim bir hala gəlirdi. 
Doğum, ilərki doğumlarınıng tərsinə heç də qolay olmayacaktı. 
Zeleyxa’nıng varı qızlarını da bu qarı alıp göbəgini kəsmişti. Bu dəfəə işing 
rəngi başqaydı. Sonunda Zeleyxa özündən gəçti. Ağzı kilidləndi, darman ki 
heç, ağızına bir damça su dökmek bilə mümkün dəğildi. Zeleyxa’nıng 
nəfeəsi sanki əcəling soğuq nəfəsinən birbirinə qarışmıştı. Ölüm iki adım 



 گرامر زبان ترکی قشقایی ■□ 216

oyanında duraqlamıştı. Azrail inən yaxalaşmıştı. Zeleyxa sanki görünməyən 
bir düşməninən boğuşuyordu. Qarı  bu xətəri anglayıp  boğazında 
düqümlənən bir səsinən “Al Cinni” dedi.  
El və oba doğanıng(təbiəət) qucaqında hər türlü maxluqatınan iç içəydi. 
Ming bir türlü cinn obaya musallat olurdu. Bunlarıng arasında əng kinəlisi 
“Al cinni” idi. El və obanıng yaxasından əl çəkən dəyildi. Obaynan 
yaylaqlardan qışlqalara qadar gəzərdi. Hər çağda el və obadaki iki canlı  
arvadlarıng ətrafındaydı. El içində bu amansız düşmən qabaqdan tanılmış 
bir düşmənidi. Söndürdügü ocaqlar, cahallıkta qara topraqa çektigi 
arvadlar sayısı heç də az deyildi. El içində bir sürü uşaqı yetim, avara və 
dərbedər edmişti, bir sürü kişilərə qara köynək geydirmişti. 
Al cini’ning yer üzündə at, dəmir və qara rəngdən ayrı qorxtugu heç bir 
zad vəya heç bir kimsə yoxudu. Əgər bunlar olmasaydı bəlki də el də sağ 
can çıxartacak heç bir ana qalmayacaktı. 
Bu insafsız maxluq ınan  mücadilə çox tez başladı. Məng vurmuş, ucu  
yamuq olmuş bir qılıcı Zeleyxa’nıng yastıgına bıraxtılar. Əl və ayaq 
biləklərinə və qollarına qara at yalından örülmüş iplər bağladılar. Bir parça 
zinciring bir nəçə halqasını birbirindən ayırıp Zeleyxa’nıng avuclarına 
qoydular. Yatagına qara  parça sərdilər. Yarı canlı bədənini gücünən 
yerindən qaldırdıktan sonra bir neçə kəşə  onu qararmış bir qazan 
üstündən gəçirtilər. Üzərlik, barut və zoğalınan bədəninə xətlər çəktilər. Bir 
cüft kələşi ocaq külünə bulayıp çadıra astılar. Oba kədxodasınıg  tor və 
çamuş atını Zeleyxa’nıng birneçə qədəm oyanına, çadırıng dibinə (divinə) 
bağladılar. Arpa və samanı torbasını bağlandıgı yerdən biraz oyana 
qoydular ki at dayanamayıp kişnəsin. Arpaya uzanamayan atıng 
kişnəmələri qulaqları kər edirdi. Atıng həgəri və gəmini Zeleyxa’nıng 
ətrafına qoydular. Çadırıng hər yerinə onlarca çuvalduz gəçirip, bir 
çuvaldızı da Zeleyxa’nıng örülmüş zülflərinə saldılar. Zeleyxa’nıng ətrafı 
dəmir pəmirdən dolmuştu. Sanki savaş (cəng) meydanında Zeleyxa’yı 
dəmirdən olan bir qaləyə qoymuşlardı.  



 217  ■□  آیین نگارش/ هفتمفصل 

Qaşqay Türkləring elindən gün görmüş bir avcuyu yardıma çağırdılar. Bu 
kişi Qaşqay qonargöçərləri arasında avculıgınan başını ağartmış biriydi, bir 
gün bir sürü cinni darma dağın edmişti içlərindən birining sarı zülfünü 
kəsməyi başarabilmişti. 
Avcu hababaqınan varı ortalıqı ayaqa qaldırdı. Zeleyxa’nıng çadırı 
ətrafından atınan çapıp bir yandan havaya tüfəng atır bir yandan da “qaç 
qara qaç! qaç qara qaç!” diyə səsi çıxtıgıças bağırırdı. Ama varı bu uğraşlar 
bir işə yaramadı, bu amansız düşmən heç geri oturan  dəyildi. Zeleyxa 
ölüminən göz gözəydi. Baygın və halsız yataqa düşmüş, üzününg rəngi ələ 
qaçmıştı ki görən üzünə qan gəlmiyor deyirdi. Hərkəs qorxu içindəydi. 
Gecə səhər olmalı dəyildi, hər saniyəsi bir il gəçirdi. Dəqiqələr durmuş, 
gəçmək bilmirdi. Hərkəs gözünü qarıya dikmişti, hərkəstən artıq pərişan 
olan o qarı da, ürək dağlayan son əmrini verdi:  
Zeleyxa’nıng üzünə şapalaqlar vurulmaya başladı. Rəngi qaçmış üzü 
ginədən qanadı. Hər tərəftən zülf və saçını çəktilər. Arvadlarıng gücü azıdı. 
Gücü quvvəti yerində olan bir kişi  işing başına geçip arvada birbir ardına 
mühkəm şapalaqlar vurdu. 
Ortamı bir qorxu və vəhşət qaplamıştı. Çadırıng toz və tütlü qaranlıq 
ortamında bir zərrə ümüd qalmamıştı. Atıng kişnəmələri, tüfənging səsi, 
avcunung bağırdıkları, şapalaqlar səsi və arvad, qızlarıng çığırdıkları 
birbirinə qarışmıştı. Dizlərində can qalmayan Safdər qovumlarından 
birneçə kişi inən birliktə qonşu çadırda oturmuştu, əng kombuca səsə, 
harəkə diqqət edirdi. Sabırsızdı, yerində durabilmirdi ingar tikan üstünə 
oturmuştu, başında od yanırdı. Yanındaki dörd beş ufaq daşı qurdalayıp 
onlarınan oynuyor, daşlarınan fal çəkirdi. Ürəği qopup uçuyordu. Ocaqtaki 
odunları qurcalıyordu. Gah ayaqlanıp arvadınıng yardımı için kişnəyən atı 
öpüyor gah fişəngini tavəqosuz atan avcuya qorban sədəqə olup onung 
gönlünü xoş edməyə çalışıyor gah da analarınıg üzünə dəyən şapalaqları 
işitip qorxu və qaygıya qapılan qızlarına ürək verirdi. 
O qadar şapalaq boşa gedmədi. Zeleyxa biraz özünə gəldi. Ağzını açtı ama 
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danışacak gücü yoxudu. Bir zad demək istedi ama səsi eşidilmirdi. Ölüm 
inən yaşam arasına asılıydı. Yaşamı bir qıla bağlıydı. çıp suya batmıştı. Göz 
açıq olsa da heç bir zadı göremiyordu. Birdən qımıldadı, baxışlarında bir 
pırıltı bəlirdi. Bütün bədənini birbir ardına şiddetinən titrəmə və ısıtmalar 
aldı. 
Bir saniyə bilə Zeleyxa’nıng yanından ayrılmayan qarı, əli işindəydi. 
Sonunda bizilmiş və qanlı  əllərinən bəbəyi anadan çıxarttı. Uşaqı əl üstünə 
almasıynan haygələni bir oldu: “Oğuldur, Oğul!” 
Çadırda eşidilən bir sonraki haygələn uşaqıng ağlamasıydı. Arvadlar  bir 
neçə kil çəktilər. Səfdər bağıra bağıra özünü içeri attı ama səvinəcək məcalı 
qalmamıştı. Zeleyxa’nıng da illərdir həsrətini çəktigi bu xəbəri hes edmə 
şansı yoxudu. Nəfəsi kəsilmişti. Dağlarças dərd çəkmiş olan Zeleyxa  
beləkin bir xəbər için darmanı yoxudu. Ətrafındaki varı bu səvinç,  
yorunaq düşən canı için ağırıdı. Gözlərini yumdu və bir daha açmadı. Oğlu 
döşü üstündəyidi, əlini atıp ağzını açtı ama süddən əsər yoxudu. Hayat 
bağışlayan o dadlı çeşmə həmişə için qurumuştu... . 
Zeleyxa  qurtuldu. Iztırab və qorxu içində uyxusuz gəçən gecələring, bəlli 
bəllirsiz kabuslarıng, özünü darmadağın edən canavarlar və əjdahalarıng, 
hər zaman onu vil edməyən qurtlarıng, yox edən seylləring əlindən 
qurtuldu. Dərin (Gum) bir qəm hərkəsi tuttu. Bu dalqalı, qara çalan qəm 
dəngizining içində yalnızca  parlayan(pırılayan) bir noqtta vardıdı: Oğul! 
Və ondan sonra Safdering arvadı yoxudu ama oğlu varıdı… Qızlarıng  
Anası yoxudu ama qardaşları varıdı! 
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 داستان دوم 

 رمان بائو فر ، برگرفته از اثر وحید معینی «که آمده بودم یاریاز د »

کیجا   دیج با میدانسجت  ی. نمج میآمجد  یآواره. از کوهستان مج  امان یو از گرسنگ م،یگرسنه بود ما

 ،بجود کجه بهجار    ی. آنموقج  وقتج  میکرد یپرواز م ی. گاهمیه شده بود. به خاطر غتا آوارمیبرو

زده بودنجد   ییها امن نبود. در دشتستان اردوگاه گری. کوهستان دمیدید یدرناها را در آسمان م

از آنهجا   نکجه ی. با امیگفت یم ها یاز هر ملت در آن ساکن بودند. ما به آنها دشتستان یانکه مردم

 ی. در دشت کسج میشو یو دشتستان میشو ریاز کوهستانها سراز میناچار بود میوحشت داشت

هجا مجا را    و گجوش  شجد  یبلندمان در دشت پهنجاور خفجه مج    ادی. فرکرد یرا تکرار نم ادمانیفر

را  ادمجان یو مجا تکجرار فر   کجرد  یرا تکجرار مج   یزیج . هجر چ کرد ی. کوهستان تکرار مدیشن ینم

 .میکه از آن آمده بود یارید در یاتحاد ما: زندگ یبود معن نی. امیدیشن یم

بجود. همجه    ی. همه جا لبجا  رنگج  کردند یغوغا م ها یروز در دشت محشر بود. دشتستان آن

 یبودم. کس دهی. من انتخاب شده بودم. من برگزشد یم کیشل یهم تفنگ ی. گاهدندیرقص یم

 خوردنجد  یم من بودم. من بزغاله بودم. آنها گوشت مرا شد یم یهمه شاد نیا یقربان دیکه با

تجا   دنجد یمال یشده مج  یگل کار دیسف نیدارد و به ماش ییجادو تیخاص گفتند یو خونم را م

 .باشد دیمف نقدریا دیچرا خون من با دانستم یو برکت باشم. نم ریخ ی هیما

. همه دور او بجا  شد یساز تندتر و تندتر م یآمد. صدا دانیبه م ،موعود به همراه من ی لحظه

 یبلنجد کجرد و بجاال    نیتنومند مرا از زمج  یها یاز دشتستان یکی. دندیرقص یم یرنگ یها لبا 

و اضجظراب مجن    شجد  یمج  شتریلحظه به لحظه ب ها یجم  رفت. شاد انیسرش گرفت و به م

. آن رفجتم  یمج  نییبجاال و پجا   یدسجت آن دشتسجتان   ی. دائجم رو شجدم  یم. داشتم خفه دتریشد

خجوردن   یبودند و صدها نفر از آنهجا بجرا   دهید یادیکشتن من تدارکات ز یبرا ها یدشتستان

  .مهم هستم. اما در دشتستان مهم شدم نقدریا دانستم ی. نمکردند یم یگوشت من شاد

کولش داشت و دائم آن را بجه   یرو یزیهم بود که چ یکیبودند.  گیعی اریبس ها یدشتستان

 هرچه بجود  دانستم یاما مبودم.  دهیرا ند گیعی زیتا به حا ل آن چ گرفت یم هیمن و بق یسو
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شجد و   ادهیج پ دیسجف  نیاز ماشج  یبعدتر کسج  یا توانست مان  کشته شدن من شود. لحظه نمی

آن  یچجاقو  یبعجد سجرد   یگتاشجتند و انجدک   نیکرد. آنموقج  مجرا زمج    ادهیرا از آن پ یگرید

شجدم. امجا    یزیج حس کردم. چشمانم را بستم و منتظر درد خون ر میگلو یرا رو یدشتستان

 نی. جلجو دوربج  میعرو  ضامن شده که بزغاله را نکشج »زد:  ادیاز جم  فر یکینشد.  یخبر

کجو ل   یرو زیج آن چ دمیتازه آنموق  فهم منو .« دیکن ی. او را آن پشت قرباندیبزغاله را نکش

 یبج یشجوم. او قجدرت عی   یاست و هم اوست که نگتاشت مجن قربجان   نیدورب یآن دشتستان

او بجود   یو مجرا تجا وقتج    دندیترس یکه داشتند از او م یقدرتبا آن همه  ها یداشت و دشتستان

هجم   نیبودم. اما ا منیمن ا کرد یبه من نگاه م نیدورب یراحت بود. تا وقت المی. خکشتند ینم

 ی هیج دادنجد و او نگجاهش را بق   گیج را فر نیدوربج  هجا  ی. چندتا از دشتسجتان دیطو ل نکش ادیز

دور  نیاحسا  کردم از دوربج  یا . لحظهدندیرقص یاو م یدوخت که داشتند برا ها یدشتستان

 سمبر نینیات دهم و به دورب ها ی. هرچه تالش کردم خودم را از دست آن دشتستانشوم یم

احسا  کردم  ینبود. حت یهم خبر نیو از دورب کرد یموفق نشدم. صداها کم کم فروکش م

چجاقو را   ی خفجه کننجده   یردانجد. بجاز سج    اند و او را هجم کشجته   داده گیاو را فر ها یدشتستان

در آسمان هم نبود.  ینبود. حت نیاز دورب یخبر چیاحسا  کردم. به دور و برم نگاه کردم. ه

همان چاقو. بدنم سرد سرد شده بجود و   یفکر بودم که تمام وجودم پر شد از سرد نیدر هم

 .شده بودم یاز خون گرمم نبود. من قربان یخبر

 

 

Gəldigim Diyar 
Biz acıdık və aclıgımızdan avare. Dağlardan gəlirdik. Haraya 
gedəcəgimizi de bilmirdik. Yemək için avare olmuştuk. Bir para vaqtlar 
göylərdə uçuşurduk. O zaman dornaları göydə gördügümüz zamanıdı. 
Dağ daha güvenli deyilidi. Dəştestan’da ordugahlar qurmuşlardı ki hər 
ulustan xalk o ordugahlarda yaşıyordu. Biz onlara “Dəştestanliler” 
deyirdik. Onlardan qorxtugumuza rəğmən dağlardan inip ve Dəştestanli 
olmakta məcbürüdük. Dəştestan’da kimsə fəryadımızı tekrar edmiyordu. 
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Ücə səsimiz geniş Dəştestan’da boğulurdu. Qolaqlar bizi eşidmirdi. Dağ 
tekrar edirdi. Hər zadı tekrar edirdi, və biz səsimizing tekrarını eşidirdik. 
Buydu bizim birligimizin sırı: İndigimiz diyarda yaşamak! 
O gün Dəştestan’da məhşər qopmuştu. Hər kəs şadlık edirdi. Hər tarafta 
rəngarəng lebaslar varıdı. Hər kəs oynuyordu. Birden de bir tüfəng 
atılırdı. Mən səçilmiştim. O şadlıklar için mən səçilmiştim.  Mən 
səçkindim. Bu mutlulugun və qutlulugun qurbanısı mənidim. Mən 
gəçiydim. Onlar mənim ətimi yeyip qırmızı qanımı “Sihirli özeligi var” 
deyirlərdi. Və qırmızı qanımı qırmızı güllər asılmış ağ maşına “Xeyr və 
bərəkəti var” deyip sürtürlerdi. Mən ancaq qırmızı qanımın nəçin bu 
qadar faydasaı var bilmədim. 
Vəədə anı mənim inən bərabər meydana gəldi. Saz ritmi tünd və daha 
tünd oldu. Qırmızı olan ağ maşın da meydana gəldi. Hərkəs onung 
ətrafında rəngarəng lebaslarınan oynuyordu. Güclü Dəştestanlıların biri 
məni yerden qovzayıp başının üstünə aldı və toplumun içine girdi. 
Mutluluk arttı mənim de iztirabım arttı. Boğulurdum. Mudam 
Dəştestanlıların ellerinin üstündə yuxarı aşağı atılırdım. Dəştestanlılar 
məni öldürmek için çox tədarokat görmüşlərdi və yüzlərcə adam mənim 
etimi yemek için şadlıq edirdi. Buqadar mühüm oldugumu  
bilmiyordum. Dəştestan’da ama mühüm oldum. 
Dəştestanlılar acayıp xəlkidilər. Birisi de vardı ki bir zad şinine qoyup ve 
mudam onu mən və başqa kəslərin tarafına tuturdu. Mən o 
ləhzəyəngçəz o əcib zadı görmemiştim. Ama biliyordum ne olursa olsun 
o qiyaməttə mənim dirri  can çaxadıgıma sebeb olamaz. Biraz sonra biri 
qırmızı olan ağ maşından inip başqasını indirdi. Məni başına alan 
Dəştestanlı o anda məni yerə indirdiginde soğuq bir pıçağın boğazıma 
indigini hisettim. Gözlerimi yumup qanadıgımın derdini yol gözlədim. 
Ancaq bir zad olmadı. Biri toplumdan bağırıp ‘’Gəlin gəçiyi 
öldürmemeye zamen oldu... .’’ dedi. Birisi daha yavaş səs inən ‘’ 
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durbin’nin colovunda* başını kəsməying. Arxada kəsing.’’ dedi. Mən o 
anda anladım ki o Dəştestanlının çininde olan “Durbin”dir. Və hələ oydu 
ki qoymadı məni öldürərlər. O sihirli bir gücü varıdı və hətta 
Dəştestanlılar ki o qadar gücləri varıdı ondan qorxurlardı və məni o 
olduguna qadar öldürebilmirləridi. Ta Durbin mənə baxırdı mən də 
özümü imen hisedirdim. Ama bu baxış çox uzatılmadı. Bir neçə 
Dəştestanlı onu aldatıp yüzünü onlar tarafına döndürttülər. 
Dəştestanlılar Durbin için rəqs edirlərdi və o gözlerini onlara tikirdi. Bir 
an özümü Durbin’dən uzaq olmamı hiseddim. Ne qadar çabaladım 
özümü onlardan qurtaramayıp Durbinə yetişemedim... . Meydandan 
çıxtım. Səslər yattı və Durbindən də bir daha xəbər olmadı. Hətta öyle 
(elə) düşündüm ki Dəştestanlılar onu da aldatıp öldürdülər.  
Ginə bir pıçagın böğütürən soğuğunu boğazımda heseddim. Ətrafıma 
baxtım. Heç bir xəbər Durbindən yoxudu.  Hətta göydə də yoxudu. 
Durbinə düşünürdüm ki tam bədənim o pıçağın soğuğnden doldu. 
Bədənim soğuqlandı və sıcaq qırmızı qanımdan da bir əsər qalmadı. Mən 

dünyadan çıxıp qurban oldum. 
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