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PRZEDMOWA

Przedstawiana dziś Czytelnikom Gramatyka języka turec
kiego w zarysie jest pierwszą próbą omówienia tureckiego 
systemu gramatycznego po polsku. Napisana została ona w 
pierwszym rzędzie dla studentów pierwszego roku filologii tu
reckiej oraz wszystkich innych filologów zainteresowanych 
tym językiem; spodziewać się jednak można, że dzięki stosun
kowo ograniczonemu użyciu terminologii specjalistycznej bę
dzie mogła być też z powodzeniem wykorzystywana przez 
wszystkich nie-filologów, którym z jakichś względów wiedza o 
języku tureckim może okazać się przydatną. 

Choć początkowo zamiarem moim było napisanie zwykłej 
podręcznej gramatyki, wkrótce okazało się, że szereg zagadnień 
da się przedstawić szerzej albo też w sposób bardziej uporząd
kowany czy pełny niż to uczyniono w dotychczasowych opra
cowaniach wydawanych poza Polską (należy tu np. kwestia ak
centu czy harmonii wokalnej, iloczas, funkcje składniowe przy
padków deklinacyjnych, posesywna bądź nieposesywna odmia
na leksykalizujących się form izafetowych, użycie zaimków 
wskazujących, rekcja i semantyka postpozycji i szereg innych). 
Tym samym Gramatyka ta zyskała na wartości jako praca nie 
tylko odtwórcza, ale też wnosząca pewien wkład w dydaktykę 
języka tureckiego i sposób jego opisywania. 

Jest dla mnie miłym obowiązkiem podziękować na tym 
miejscu osobom, z którymi część zagadnień dyskutowałem, i 
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które przeczytawszy fragmenty tej książki dzieliły się ze mną 
swoimi uwagami - paniom dr dr Barbarze Podolak, Marzannie 
Pomorskiej i Kindze Maciuszak oraz państwu mgr mgr Magda
lenie Jodłowskiej-Ebo, Michałowi Nemethowi i Kamilowi Sta- 
chowskiemu. Osobne podziękowania składam panu prof. Meh- 
metowi Ólmezowi (Ankara / Stambuł) oraz panu mgrowi Bay- 
barsowi Erkulowi (Konya) - obu im zawdzięczam niejeden in
teresujący przykład użycia różnych form gramatycznych. Za 
wszelkie braki, jakie mimo wszystko w książce pozostały, po
noszę odpowiedzialność oczywiście wyłącznie ja sam. Wresz
cie, dziękuję również mojej Żonie, Synom i Rodzicom za cierp
liwość i wsparcie w trakcie pracy nad niniejszą Gramatyką. 

PRZEDMOWA DO DRUGIEGO WYDANIA

Wiadomość, że nakład Gramatyki języka tureckiego w za
rysie wyczerpał się w ciągu mniej więcej jednego półrocza, by
ła dla mnie tyleż przyjemna, co zaskakująca. Z radością też 
przystałem na propozycję Księgarni Akademickiej, by książkę 
jak najrychlej wznowić. Korzystając z tej możliwości postano
wiłem poprawić kilka błędów literowych dostrzeżonych nieste
ty dopiero po jej wydrukowaniu i wprowadzić pewne zmiany 
dotyczące doboru przykładów i niektórych sformułowań. Za 
dalsze dyskusje i wszelkie sugestie serdecznie dziękuję pani dr 
Barbarze Podolak, a za trud powtórnego wydania - dyrekcji i 
pracownikom Księgarni Akademickiej.

Marek Stachowski



ALFABET I ORTOGRAFIA

1.1. Alfabet. Dla zapisu języka tureckiego stosuje się na
stępujący alfabet (wymowa poszczególnych liter podana jest w 
sposób przybliżony):
A a - nazwa litery: a; wymowa: jak po poi.
Bb- nazwa litery: be; wymowa: jak po poi.
Cc- nazwa litery: ce; wymowa: pomiędzy poi. dż i dź.
Ç ę - nazwa litery: ęe; wymowa: pomiędzy poi. cz i ć.
D d- nazwa litery: de; wymowa: jak po poi.
E e - nazwa litery: e; wymowa: jak po poi.
F f - nazwa litery: fe; wymowa: jak po poi.
G g- nazwa litery: ge; wymowa: (1) obok e, z, ö, ii - miękko, 

np. tur. ge jak poi. gze; (2) obok a, i, o, u - jak poi. g, 
np. w garb.

G ğ- nazwa litery: yumuşak ge (dosł. ‘miękkie gie’); wymo
wa: (1) obok e, z, ö, ii - jak pol.y, np. tur. eğe jak poi. 
eje; (2) obok a, z, o, u - nie jest wymawiana, tylko ozna
cza wzdłużenie samogłoski poprzedzającej, np. tur. ağrı 
[a:'rı], ağa [a:'a], dağ [da:].

H h- nazwa litery: he / ha (dziś częściej: ha); wymowa: deli
katniej niż poi. ch.

11 - nazwa litery: i; wymowa: jak poi. y, tylko bardziej w ty
le; bliskie rosyjskiemu bi.

İ i - nazwa litery: i; wymowa: jak poi. i, tylko bez zmiękcza
nia poprzedzającej spółgłoski (jak w sinus, nie jak w si
ny)-
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J j - nazwa litery: je; wymowa: pomiędzy poi. ż i i.
Kk- nazwa litery: ke / ka (dziś częściej: ka); wymowa: (1) 

obok e, z, o, ii - miękko, np. tur. ke jak poi. kie\ (2) obok 
a, i, o, u - jak poi. k, np. w karp.

L 1 - nazwa litery: le; wymowa: (1) obok e, i, o, ii jak poi. /, 
np. w len', (2) obok a, i, o, u - jak poi. kresowe i przed
wojenne sceniczne ł lub ang. U w cali.

M m - nazwa litery: me; wymowa: jak po poi.
N n - nazwa litery: ne; wymowa: jak po poi.
Oo- nazwa litery: o; wymowa: jak po poi.
O 6 - nazwa litery: ó; wymowa: jak w niem. kónnen.
P p - nazwa litery: pe; wymowa: jak po poi.
R r - nazwa litery: re; wymowa: (1) w nagłosie sylaby - jak 

po poi.; (2) w wygłosie sylaby (a zwłaszcza wyrazu) - 
bezdźwięczne, jednouderzeniowe r, jeszcze słabiej niż 
w poi. wiatr, Piotr.

Ss- nazwa litery: se; wymowa: jak po poi.
$ $ - nazwa litery: ęe; wymowa: pomiędzy poi. sz i ś.
T t - nazwa litery: te; wymowa: jak po poi.
U u - nazwa litery: u; wymowa: jak po poi.
U ii - nazwa litery: ii; wymowa: jak w niem. miissen.
V v - nazwa litery: ve; wymowa: (1) na końcu sylaby i w po

zycji obok o, ó, u, ii - dwuwargowe w; (2) w pozosta
łych pozycjach mniej więcej jak po poi.

Y y - nazwa litery: ye; wymowa: jak poi. j.
Z z - nazwa litery: ze; wymowa: jak po poi., z tym, że w wy

głosie półdźwięcznie.

1.2. Cyrkumfleks (czyli “daszek” nad literą, np. u, a itd.) 
jest dziś w praktyce często opuszczany w większości tekstów; 
jedynie publikacje środowisk religijnych chętnie go stosują w 
wyrazach arabskich i perskich. Funkcje:
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a) Oznaczanie długości samogłoski,1 np. askerî [-i:] ‘żoł
nierski’, muhalif [-a:-] ‘opozycyjny, przeciwny’, âmâ [a:'ma:] 
‘niewidomy’.

b) Oznaczanie zmiękczenia" poprzedzającej spółgłoski k, 
g, l (inne spółgłoski nie ulegają zmiękczeniu), np. gâvur [g’a-] 
‘niewierny, chrześcijanin’, gâh... gâh... (= kâh... kâh...) ‘to... 
to..., raz... raz...’, inkâr [-k’a-] ‘odmowa, odrzucenie’, bekâr 
[-k’a-] ‘kawaler’, lâstik [l’a-] ‘guma’, langır lungur [l’a-, l’u-] 
‘prosto z mostu, wprost’, lügat [l’u-] ‘słownik’, inkılâp [-l’a-] 
‘rewolucja’.

c) Oznaczanie długości samogłoski i zmiękczenia poprze
dzającej spółgłoski, np. mahkûmiyet [-k’u:-] ‘wyrok sądowy’, 
malikâne [-k’a:-] ‘dobra ziemskie’, zekâ [-k’a:] ‘inteligencja, 
mądrość’, kâfi! [k’a:-] ‘dość!, dosyć!’, kâğıt [k’a:'it] ‘papier’.

1 W uproszczonej transkrypcji fonetycznej podawanej w nawiasach kwad
ratowych stosowane są następujące oznaczenia długości samogłosek (tu 
na przykładzie a): redukcja: [a]; zwykły czas artykulacji: [a]; półdługa 
artykulacja: [a]; długa artykulacja: [a:]. Akcent oznaczany jest małą 
kreską u góry przed sylabą akcentowaną, np. w poi. tra'dycja.
Miękkość spółgłoski oznaczamy tu apostrofem, np. poi. kia = [k’a]. Nie 
należy mylić tego zapisu z apostrofem w ortografii tur., zob. § 1.3.

Użycie cyrkumfleksu, mimo że często ignorowane, może 
też pomóc rozróżniać wyrazy, por. następujące tur. pary wyra
zowe: âlem ‘świat’ wobec alem ‘sztandar’; askerî ‘żołnierski’ 
wobec askeri ‘żołnierza (Acc.)’, por. też § 2.la.

1.3. Apostrof. Funkcje:
a) Oznacza pauzę w wymowie niektórych wyrazów arab

skich w języku tur. (por. poi. kontr-akcja ‘reakcja na akcję’ w 
opozycji do terminu językoznawczego kontrakcja ‘ściągnię
cie’), np. hey'et ‘komisja’, mes’ele ‘problem’, mes’ut ‘szczęśli
wy’, san ’at ‘sztuka, artyzm’, ye ’is ‘zwątpienie’. - Dziś tę dbałą 
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wymowę można usłyszeć już bardzo rzadko; powszechnie 
przyjęła się wymowa bez pauzy, stąd powyższe wyrazy są zwy
kle wymawiane i pisane bez apostrofu: heyet, mesele, mesut, 
sanat, yeis.

b) Oddziela sufıksy deklinacyjne i słowotwórcze od nazw 
własnych i skrótów (zwłaszcza nietureckich), np. İstanbul’da 
‘w Stambule’, TRT’de ‘w TRT (= Tureckie Radio i TV)’, Türk 
Dil Kurumu'ndan ‘z Tureckiego Towarzystwa Językowego’, 
Gdynia’lı ‘gdynianin’.

c) Oddziela sufiks liczby mnogiej od nazwisk użytych 
symbolicznie, np. Atatürk’ler ‘tacy jak Atatürk’, çağımızın Ko
lumb ’lan ‘Kolumbowie naszych czasów’. - Ale zob. też § 4.3f.

d) Oznacza miejsce wypadnięcia samogłoski w wymowie 
potocznej, np. n 'oldu? (zamiast ne oldu?} ‘co się stało?’.

1.4. Użycie wielkich liter obejmuje:
a) Nazwy własne i nazwy stron świata oraz pochodne od 

nich wyrazy pospolite, np. Türk ‘Turek’ - Türkçe ‘turecki, po 
turecku’, Türkoloji ‘turkologia’, Büyük Okyanus ‘Pacyfik’, Vic
toria Gölü ‘Jezioro Wiktorii’, Güney Afrikalılar ‘mieszkańcy 
południowej Afryki (lub: Afryki Południowej)’.

b) Nazwy instytucji, np. İstanbul Belediyesi ‘Rada Miejska 
Stambułu’, Krakov Yagellon Üniversitesi ‘Uniwersytet Jagiel
loński w Krakowie’.

c) Nazwy dni tygodnia i miesięcy, np. Sali ‘wtorek’, Tem
muz ‘lipiec’.

1.5. Użycie przecinka regulowane jest zwykle pauzą into
nacyjną i stąd odbiega nieraz od naszych przyzwyczajeń gra
ficznych. Poza przypadkiem wyliczania równorzędnych przed
miotów (np. masa, dolap, sandalye ve yatak ‘stół, szafa, krzesło 
i łóżko’) przecinek często może być w ogóle opuszczony, o ile 
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pauza intonacyjna będzie dla czytającego łatwa do zrekonstruo
wania. Warto zwrócić uwagę na dwa dość często spotykane u- 
życia przecinka w sytuacjach niezwykłych dla Polaka:

a) Wydzielenie podmiotu (lub grupy podmiotu), np. Ço
cuk, köpeğinden korkar ‘Dziecko boi się twojego psa’. - Prze
cinek stosowany jest zawsze, jeśli jego brak (sygnalizujący 
brak przerwy intonacyjnej) lub inne umiejscowienie mogłoby 
prowadzić do nieporozumienia, por. np.

Doktor, Sadri’yi düşündü ‘Doktor pomyślał o Sadrim’ wo
bec Doktor Sadri 'yi düşündü ‘Pomyślał o doktorze Sadrim’;

Bu İspanyol, domates yedi ‘Ten Hiszpan zjadł pomidory’ 
wobec Bu, İspanyol domates yedi ‘Ten zjadł hiszpańskie pomi
dory’.

Dzieciom tureckim ilustruje się tę różnicę często przez po
równanie zdań:

Oku da adam ol baban gibi, eşek olma! ‘Ucz się i wyjdź na 
ludzi jak twój ojciec, nie bądź osłem!’;

Oku da adam ol, baban gibi eşek olma! ‘Ucz się i wyjdź na 
ludzi, nie bądź osłem jak twój ojciec!’.

b) Przecinek występuje też po dwu spójnikach: arna ‘ale’ i 
ki ‘że’ (w intonacji tur. przerwa jest po tych spójnikach, nie 
przed nimi). Przecinek przed tymi spójnikami zdarza się jednak 
czasem pod wpływem grafii europejskich. Przykłady: Onu sor
dum ama, cevap vermedi ‘Spytałem o to, ale nie odpowiedział’; 
Gayet tabiî ki, haklısın ‘Oczywiście, że masz rację’; Emin ol ki, 
yarım saatlik bir iş ‘Bądź pewien, że to robota na pół godziny’; 
Benden küçüktü ama, itiraf etmeliyim ki, çok zekiydi ‘Był młod
szy ode mnie, ale muszę przyznać, że bardzo inteligentny’.



FONETYKA

2. Samogłoski

2.1. Zasób samogłosek i problem samogłosek długich.
a) We współczesnym języku tur. występuje 8 samogłosek 

krótkich (a, e, i, i, o, o, u, w) i ich 8 odpowiedników długich. 
Samogłoski długie pojawiają się albo w wyrazach obcych (tyl
ko a:, e:, i:, u:) albo w rodzimych, w których doszło do usunię
cia pierwotnie stojącej koło nich spółgłoski.3

3 Samogłoski długie w wyrazach rodzimych są w rzeczywistości nieco 
inaczej artykułowane niż w obcych, ale są to detale fonetyczne bez zna
czenia dla fonologii, stąd mogą być tu (i zwłaszcza na początkowym eta
pie nauki) opuszczone.

W rzeczywistej wymowie występują ponadto samogłoski 
półdługie - wszystkie samogłoski przy czytaniu skrótów są 
mianowicie wymawiane obowiązkowo półdługo (np. nazwa 
partii Dogru Yol Partisi ‘Partia Słusznej Drogi’ = DYP 
['de-'ye-'pe-j; płytka DVD ['de-'ve-'de-]); nie omawiamy ich tu 
jednak osobno, ponieważ nie występują one w języku jako fo
nemy, tak że słuszniej jest mówić raczej o pewnej manierze 
czytania skrótów. Również samogłoski pierwotnie długie mogą 
się w konkretnym potoku mowy skracać do półdługich, zwłasz
cza w ostatniej sylabie wyrazu, ale i w tym wypadku są one 
tylko wtórną realizacją długich fonemów samogłoskowych. - O 
statusie samogłosek długich jako fonemów zob. § 2.1 j. O samo
głoskach półdługich zob. ponadto § 2.1f, i.
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Z powyższego przeglądu została wyłączona samogłoska 
“wąskie e”, oznaczana w transkrypcji zwykle przez [e]. Wystę
puje ona bowiem w dialektach anatolijskich, ale właściwie cał
kowicie zniknęła z języka literackiego. Jej śladem jest jednak 
wciąż dająca się usłyszeć nawet w wymowie stambulskiej (mo
delowej dla języka literackiego) różnica między węższym geç 
‘późno’ a szerszym geç! ‘przejdź! (np. przy przepuszczaniu 
przez drzwi)’ - w obu wypadkach pisownia jest identyczna: 
geç. Poza tym jednym przykładem węższe e i szersze e nie two
rzą opozycji dystynktywnych, tzn. nie różnicują znaczeń.

b) W wielu wyrazach długość nie jest w ogóle oznaczana 
na piśmie (dobre słowniki podają ją jednak w nawiasie), np. 
badem [a:] ‘migdał’, mezun [e:] (w starannej wymowie nawet: 
[e: - u:]) ‘absolwent’, mide [i:] ‘żołądek’, suret [u:] ‘forma, 
kształt’.

c) Ponieważ cyrkumfleks często jest w praktyce opuszcza
ny, wytworzyły się nawet dla jednego i tego samego wyrazu 
dublety graficzne, choć dana samogłoska jest w nim wymawia
na zawsze długo, np. dâhil ~ dahil ‘włącznie z...’, dâva ~ dava 
‘proces sądowy’.

d) W części wyrazów zapożyczonych samogłoska pierwot
nie długa skraca się na gruncie języka tur. w sylabie zamknię
tej, ale zachowuje długość w otwartej, np. hal [a] ‘stan, położe
nie’, ale hali [a:] ‘jego stan/położenie’; kitap [a] ‘książka’, ale 
kitabı [a:] ‘jego książka’; insan [a] ‘człowiek’, ale insanı [a:] 
‘jego człowiek’; inat [a] ‘upór’, ale inadı [a:] ‘jego upór’ oraz 
inadına ['ina:dina] (z akcentem na pierwszej sylabie!) ‘na 
przekór, na złość’. - O skracaniu samogłosek zob. też § 5.3f.

e) Długości samogłosek trzeba się nauczyć na pamięć, po
nieważ nie ma możliwości rozpoznania jej po otoczeniu głos
kowym, por. samogłoski w następujących wyrazach: alîm 
‘wszechwiedzący’ i âlim ‘uczony’ lub też samogłoskę u w: sû- 



14

ret [u:] ‘forma, kształt’ i surat ‘twarz’. Poza tym por. przykłady 
w § 2.1j.

Nieoznaczanie długości w jeden ustalony i prosty sposób 
oraz opuszczanie cyrkumfleksów może się uczącemu wydawać 
istotnym utrudnieniem. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to 
problem wyłącznie turecki. Również na przykład w języku nie
mieckim długość samogłosek oznaczana jest na kilka sposo
bów, czasem nawet w jednym i tym samym wyrazie, np. niem. 
Saal ‘sala’, ale l.mn. Sale ‘sale’ (nie *Sadle);  nieoznaczona po
zostaje długość np. w niem. er gab [a:J ‘on dał’ czy er war [a:] 
‘on był’, choć oznaczona jest np. w er nahm [a:] ‘on wziął’. 
Dobrze jest też uświadomić sobie, że ortografia tworzona jest 
dla rodzimych użytkowników języka (którzy i tak wiedzą, że 
samogłoska u w suret jest długa, a w surat - krótka), a nie dla 
uczących się tego języka obcokrajowców. Podobnie i Rosjanie 
nie zaznaczają akcentu w swoich wyrazach, choć bardzo by to 
było obcokrajowcom pomocne.

f) W wyrazach rodzimych samogłoski a, i, o, u wymawia
ne są długo, jeśli stoi po nich ğ, które z kolei samo nie jest wy
mawiane, np. dağ [da:] ‘góra’, çığlık [ęi:'łik] ‘krzyk’, doğru 
[do:'ru] ‘prosty’, uğraşmak [u:raş'mak] ‘zajmować się’. Przy 
tym połączenie “samogłoska + ğ” wymawiane jest nieco dłużej, 
jeśli stoi w sylabie graficznie zamkniętej (np. doğru [do:-] 
‘prosty’, dağ [da:] ‘góra’), a nieco krócej (tj. półdługo) w syla
bie graficznie otwartej (np. doğa [do--] ‘przyroda’, sağır [sa--] 
‘głuchy’). - Zob. też § 2.1 a, i.

g) Litera ğ w otoczeniu samogłosek e, z, ö, ü wymawiana 
jest w zasadzie jak poi. j (czyli tur. y), np. beğenmek [be- 
yen'mek’] ‘upodobać sobie’, çiğnemek [çiyne'mek’] ‘żuć’, sö
ğüt [sö'yüt] ‘wierzba’, düğme [düy'me] ‘guzik’. Jednakże w 
szybszej wymowie potocznej może dojść tu (i zwykle docho
dzi) do ściągnięcia w jedną samogłoskę długą w następujących 
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pozycjach (aczkolwiek wymowa dyftongiczna, tzn. “samogłos
ka +j” i w tych pozycjach nadal jest poprawna):

- W wygłosie wyrazu, np. çiğ [ęiy] ~ [ęi:J ‘surowy, niedoj
rzały’, tebliğ [-liy] ~ [-li:] ‘raport, sprawozdanie, oświadcze
nie’;

- W sylabie graficznie zamkniętej, tzn. jeśli następna syla
ba zaczyna się od spółgłoski, np. çiğnemek [çiyne'mek’J ~ 
[çime'mek’] ‘żuć’, miğfer [miy'fer] ~ [mi:'fer] ‘hełm’;

- Jeśli ğ znajduje się między dwiema takimi samymi samo
głoskami, np. düğün [dü'yün] ~ [dü:n] ‘wesele’. Tu należy rów
nież wyraz değil ‘nie; nie jest’, mimo że obie samogłoski są na 
piśmie różne, jednakże w wymowie stambulskiej, która uważa
na jest w Turcji za najlepszą, literę e w tym wyrazie czyta się 
prawie jak i, stąd değil ma w praktyce zwykle dwie wymowy: 
[di'yil] ~ [di:l]. Ściągnięcie obejmuje też wyrazy z wokalizmem 
welamym, zwłaszcza (choć nie wyłącznie) jeśli ğ stoi między 
dwiema takimi samymi samogłoskami, np. ağa [a:'a] ~ [a:] (ty
tuł, = ‘pan’), babacığım [babacn'ım] ~ [baba'ci:m] ‘mój tatuś’, 
ale także np. ağır [a:'ir] ~ [a:r] ‘ciężki’.

Podkreślić należy, że wszystkie te wypadki powstawania 
samogłosek długich w miejsce dyftongów są tendencją fone
tyczną, a nie obowiązującą normą.

h) Z połączenia sufiksu posesywnego -(s)i i postpozycji ile 
‘wraz z’ powstał sufiks -(s)iyle, który w starszej wymowie miał 
też postać z samogłoską długą -(s)ile [-i:le], niezależną od har
monii samogłoskowej, np. vasıtasile ‘poprzez, za pośrednic
twem’ (< vasıta ‘pośrednictwo; pośrednik’). Dziś takie postacie 
prawie już nie występują.

i) Półdługo (do długo) wymawiane są również (zob. też 
§ 2.la, f) samogłoski powstałe w wyniku ściągnięcia dwóch sy
lab w jedną w szybszej wymowie zwrotów: ne oldu? > n’oldu? 
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[no -] ‘co się stało?’ oraz ne yapalım? > n’apalım? [na -] ‘co 
robić?’. - Zob. ponadto § 2.3b.

j) Samogłoski długie - tak w wyrazach obcych, jak i w ro
dzimych - mają status osobnych fonemów, ponieważ tworzą 
pary minimalne, np. katil [a] ‘morderstwo’ wobec katil [a:] 
‘morderca’; hakim [ha'ki:m] ~ [ha'kim] ‘erudyta, znawca, uczo
ny’ wobec hâkim [haı'kim] ‘władca; sędzia’; aşık [a] ‘kostka u 
nogi’ wobec âşık [a:] ‘zakochany’; oda [o'da] ‘pokój (pomiesz
czenie)’ wobec o dağ [o'da:] ‘tamta góra’; dün [dün] ‘wczoraj’ 
wobec düğün w wymowie potocznej: [dü:n] ‘wesele’; alıyor 
[a'lıyor] ‘on bierze’ wobec ağlıyor [a:'hyor] ‘on płacze’.

k) Samogłoski długie w (zwłaszcza otwartych) sylabach 
wygłosowych wyrazów zapożyczonych są w języku potocznym 
skracane, choć norma literacka każę je wymawiać długo, np. 
askerî [-i:] ~ [-i] ‘wojskowy’, dâhi [a: - i:] ~ [a: - i] ‘geniusz’. 
Tym się tłumaczy fakt, że długość w wygłosie jest zwykle po
mijana w pisowni - zwykle piszę się askeri i dâhi ~ dahi.

2.2. Podział samogłosek.
Samogłoski tur. dzieli się na 3 sposoby (podział ten po

trzebny jest do opisu harmonii wokalnej):
- wg miejsca artykulacji:

tylne (= welame): a, i, o, u 
przednie (= palatalne): e, i, ö, ü

- wg udziału warg w artykulacji:
wargowe (= labialne): o, u, ö, ii 
niewargowe (= nielabialne, illabialne): a, i, e, i

- wg położenia języka:
wysokie (= wąskie): z, z, u, ii 
niskie (= szerokie): a, e, o, ö

O ile ostatnie kryterium pozwala jedynie opisać dwa typy su- 
fiksów (tzn. tzw. sufiksy 2- i 4-postaciowe - samogłoska niska 
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oznacza, że sufiks jest 2-postaciowy, wysoka - że jest 4-posta- 
ciowy), ale poza tym nie ma zastosowania w harmonii wokal
nej, o tyle oba pierwsze kryteria pozwalają wybrać właściwą 
postać danego sufiksu przy odmianie wyrazów i tym samym 
mają olbrzymie znaczenie praktyczne.

Podsumowując, mamy w języku tur. samogłoski: 
welarne nielabialne: a, i 
palatalne nielabialne: e, i 
welarne labialne: o, u 
palatalne labialne: ö, ü.

2.3. Inne zmiany w wokalizmie.
a) Elizja czyli usunięcie samogłoski z wyrazu dotyczy: [1] 

samogłosek w środkowej sylabie wyrazu, ale wtedy elizja po
przedzona jest redukcją i wypadki takie omówione są poniżej w 
§ 2.3d; [2] samogłosek wysokich w ostatniej sylabie wyrazu - 
w niniejszym podpunkcie omawiamy tylko te przypadki. Są 
one dwojakiego rodzaju, ponieważ inne są warunki występowa
nia elizji w wyrazach rodzimych, a inne w wyrazach zapoży
czonych, dlatego omówimy je tu w osobnych podpunktach:

aa) W rodzimych wyrazach tur. warunkami koniecznymi 
są: występowanie przed, po lub i przed i po danej samogłosce 
wysokiej którejś z następujących spółgłosek: r, l, m, n, y, ğ, v 
(Tekin 1997: 79) oraz rozpoczynanie się sylaby sufiksalnej od 
samogłoski, przy czym sufiks musi być akcentowany (Ersen- 
Rasch 2007: 55). Przykłady (na pierwszym miejscu podaję No
minativ, na drugim - Accusativ): burun ‘nos’ - burnw, gönül 
‘serce’ - gönlü', beyin ‘mózg’ - beyni', göğüs ‘pierś’ - göğsü', 
devir ‘okres, epoka’ - devri, oğul ‘syn’ - oğlu. Zgodnie z 
powyższym sformułowaniem samogłoska ostatniej sylaby nie 
ulega elizji, jeśli dodawany sufiks nie jest akcentowany, np. 
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oğul ‘syn’ - wprawdzie: oğlum [o:'lum] ‘mój syn’, ale: oğulum 
[o:'ułum] ‘jestem synem’.

Jednakże istnieje też grupa rzeczowników spełniających 
warunki elizji, a mimo to nietracących samogłoski, np. bilim 
‘nauka’ - bilimi', deniz ‘morze’ - denizi', demir ‘żelazo’ - demi
ri', hanım ‘pani’ - hanımı. Zjawisko to nie znalazło jak dotąd 
dobrego wytłumaczenia.

Szczególnie warto zwrócić uwagę, że czasem samogłoska 
zazwyczaj elidowana utrzymuje się bez zmian, np. od gönü! 
‘serce’ regularny Dat. brzmi gönle, ale por. powiedzonko: Gü
zel güzel değil, ancak gönüle [!] sığan güzel (dosł. ‘Nie ładne 
jest ładne, tylko mieszczące się w sercu jest ładne’), odpowia
dające poi. ‘Nie to ładne, co ładne, a co się komu podoba’.

Za regularne uznać można jedynie zachowywanie się sa
mogłoski ruchomej bez zmian w idiomatycznych połączeniach 
typu: ağızdan ağıza dolaşmak ‘być na ustach wszystkich’ (dosł. 
‘chodzić z ust do ust’), burun buruna bulunmak ‘znaleźć się 
twarzą w twarz’.

ab) Część wyrazów ar. i pers. kończyła się pierwotnie na 
grupę spółgłoskową, która na gruncie języka tur. była uprasz
czana przez wstawienie samogłoski w formie Nom. lub jeśli na
stępujący po temacie sufiks zaczynał się od spółgłoski (zob. też 
§ 3.5). Przykład: ar. ism > tur. ism (+ samogł.) lub isim (+ 
spółgł.), tzn. Nom. isim ‘imię’, Gen. ism-in, Dat. ism-e, Acc. 
ism-i, Loc. isim-de, Abl. isim-den.

Z punktu widzenia synchronicznego opisu współczesnego 
języka tur. para isim - ismi wygląda tak samo jak na przykład 
wymieniona sub aa) para devir - devri i dlatego w obu sytuac
jach mówi się o elizji samogłoski, choć w wypadku wyrazów 
zapożyczonych mamy w zasadzie do czynienia z wstawieniem 
samogłoski (w formach: isim, isim-de, isim-den), nie z jej usu
nięciem. Kilka innych przykładów takich wyrazów: akii ‘ro- 
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zum’ - aklı, şehir ‘miasto’ - şehri, ye’is ‘zwątpienie’ - ye ’si, 
bu'ut ‘odległość, dystans’ - bu’du, vakit ‘czas’ - vakti, ilim 
‘nauka’ - ilmi. Apostrof w wyrazach ye 'is i bu’ut sygnalizuje, 
że tu w języku ar. było zwarcie krtaniowe (stąd te wyrazy po
winny brzmieć: ye ’s, bu ’d), które przez Turków nie jest wyma
wiane jako spółgłoska, tylko jako przerwa w artykulacji (por. 
§ 1.3a oraz koniec § 2.3b), ale w odmianie traktuje się je jako 
spółgłoskę. Szczególnie warto zwrócić uwagę na parę wyrazo
wą: katil [ka-] - katli ‘morderstwo’, ale: katil [ka:-] - katili 
‘morderca’.

Podobnie jak w wypadku wyrazów rodzimych, odstępstwa 
od powyższej zasady (przypuszczalnie ilustrujące jakąś współ
czesną tendencję do stabilizowania samogłosek dotychczas ru
chomych) trafiają się i wśród zapożyczeń:

fikir (fikri) ‘myśl, pogląd’, ale: birbirine zıt olan bu iki fıki- 
ri yatıştırmak ‘pogodzić te dwa sprzeczne z sobą poglądy’ (Ca- 
feroğlu 1974: 10);

hapis (hapsi) ‘więzienie’, ale: Herkes hapise atılmıştı 
‘Wszystkich wrzucono do więzienia’ (Maalouf 2003: 79); hapi
se giren serseriler ‘włóczędzy przybywający (tj. ‘wtrącani’) do 
więzienia’ (Maalouf 2003: 125). - A przecież w tym samym 
źródle znajdujemy też poprawne hapse girme ‘pójście do wię
zienia’ (Maalouf 2003: 132);

keşif (keşfi) ‘odkrycie’, ale: yeni bir keşifın, yeni bir yaratı
cılığın eseri ‘dzieło nowego odkrycia, nowego stworzenia’ (D. 
Yıldırım, Türkbilig2Q00l\ \ 42);

metin (metni) ‘tekst’, ale: Orijinal metine el atamaz ‘Nie 
ma dostępu do tekstu oryginalnego’ (Ceram 1979: 80);

remiz (remzi) ‘znak, symbol’, ale: keşif remizi ‘symbol od
krycia (geogr.)’ (Everett/Reid 2001: 23);
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şehir (şehri) ‘miasto’, ale: Göçebelikten vazgeçilip şehire 
otııruldu ‘Zrezygnowawszy z koczowania osiedlono się w 
mieście’ (Pamuk 1999: 21).

Jakkolwiek powyższe przykłady zostały zaczerpnięte z 
publikacji tur., samo zjawisko jest na tyle rzadkie, że należy się 
takich form - rażących w ustach obcokrajowca - wystrzegać, 
pamiętając jedynie o ich istnieniu.

Rzeczownik z samogłoską ruchomą traci ją w złożeniu z 
czasownikiem pomocniczym, np. sabır ‘cierpliwość’ + etmek 
‘robić’ —> sabretmek ‘mieć cierpliwość, wytrzymywać, znosić’; 
kayıp ‘strata’ + olmak ‘stać się’ —> kaybolmak ‘zginąć’.

Partykuła pytajna mi stawiana jest w zasadzie na końcu 
formacji gramatycznej, np. Sabretmedin mi? ‘Nie wytrzyma
łeś?’, Kayboldu mu? ‘Zginął?’. Jeżeli jednak mówiący chce na 
ten wyraz położyć szczególny nacisk (np. podkreślając tym sa
mym swoje zdziwienie), wstawia partykułę pytajną mi pomię
dzy rzeczownik i czasownik pomocniczy, przy czym rzeczow
nik jako oddzielony tym razem od czasownika zachowuje sa
mogłoskę ruchomą, np. Sabır mı etmedin?, Kayıp mı oldu? itd.

b) Hiatus (= rozziew) czyli występowanie obok siebie 
dwóch samogłosek należących do dwóch różnych sylab jest 
zjawiskiem źle tolerowanym w rodzimych wyrazach i formac
jach tur., chyba że hiatus powstał tu wtórnie, np. w wyrazach 
welamych z ğ, zob. §2.Ig. Hiatus występuje natomiast dość 
często w wyrazach zapożyczonych, np. müessese ‘instytucja’, 
müellif ‘autor’, muallim ‘nauczyciel’. W rodzimych połącze
niach wyrazowych hiatus jest jednak likwidowany, mianowicie 
w ten sposób, że pierwsza samogłoska w hiatusie ulega elizji, 
np. ne için? > niçin? ‘dlaczego?’, ne asıl? > nasil? ‘jaki?’ 
(dosł. ‘jakiego rodzaju?’); zob. też przykłady w § 2.1h. Wyjąt
kiem od tej reguły jest wyraz cumartesi ‘sobota’ < cuma ertesi 
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(dosł. ‘następne po piątku’), w którym hiatus co prawda został 
zlikwidowany, ale poprzez elizję drugiej spółgłoski.

Niektóre wyrazy ar. kończyły się w oryginale specjalną 
spółgłoską krtaniową (cain), której Turcy po prostu nie wyma
wiali, tak że istniała ona w czasach, gdy posługiwali się pis
mem ar., tylko na papierze, ale była w tym sensie honorowana 
przez Turków również w wymowie, że odmieniali dany wyraz 
tak, jak gdyby kończył się na spółgłoskę, przez co automatycz
nie powstawał hiatus, np. cami ‘meczet’ - camii ‘jego meczet’ 
(wymawiane jako 3 sylaby: ca-mi-ı), ikna ‘przekonanie, namó
wienie, zachęcenie’ - iknai ‘jego przekonanie/namówienie/za- 
chęcenie’, memba ‘źródło’ - membai ‘jego źródło’, mevzu ‘te
mat’ - mevzuu ‘jego temat’, mevzi ‘miejsce, pozycja’ - mevzii 
‘jego miejsce/pozycja’. Dziś wyraz cami ‘meczet’, jako 
szczególnie często używany, coraz powszechniej odmieniany 
jest zgodnie z rzeczywistą wymową, tzn. jak rzeczownik o wy
głosie na samogłoskę: cami-si ‘jego meczet’. Pozostałe wymie
nione powyżej wyrazy zachowują tu jednak hiatus.

c) Zwężenie przed y dotyczy form czasu teraźniejszego i 
przyszłego oraz form Optatiwu, ale we współczesnej ortografii 
zaznaczane jest na piśmie tylko w czasie teraźniejszym: başla- 
‘zacząć’ - başlı-yor ‘zaczyna’, başla-yacak [-lı-yı-] ‘zacznie’ 
(jak widać, w sufiksie czasu przyszłego -(y)acak pierwsze a 
również wymawiane jest jako samogłoska wysoka). Inne 
przykłady: ezberle- ‘uczyć się na pamięć’ - ezberli-yor, ez- 
berle-yecek [-li-yi-]; söyle- ‘mówić’ - söylii-yor, söyle-yecek 
[-li-yi-J ~ [-lü-yü-]; kolla- ‘wyczekiwać’ - kollu-yor, kolla
yacak [-lı-yı-J ~ [-lu-yu-J. - Przykłady Optatiwu zob. § 17.4.

d) Redukcja samogłosek może nastąpić w szybszej po
tocznej wymowie w dwóch wypadkach: w środkowej sylabie 
wyrazu 3-sylabowego lub w przedostatniej sylabie wyrazu 4- 
sylabowego. To tradycyjne ujęcie można też sprowadzić do 
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jednej zasady: Redukcja może nastąpić w przedostatniej sylabie 
wyrazu ponad-2-sylabowego (zob. też wyżej § 2.3a). Przykła
dy: burada - burda ‘tutaj’, nerede? - nerde? ‘gdzie?’, aşağıda 
~ aş ağda ‘w dole’, yukarıda - yukarda ‘w górze’, içeride - 
içerde ‘wewnątrz’, dışarıda ~ dışarda ‘na zewnątrz’, dakika - 
dakka ‘minuta’, hazine - hazne ‘skarbiec; fiskus’.

W formach czasu przyszłego natomiast redukcji może ulec 
pierwsza samogłoska sufıksu -(y)acak, np. bekleyecek [bek- 
liyî'cek] ~ [bekliy'cek] ‘będzie czekał’, gideceğiz [gidi'ce:z] ~ 
[gid'ce:z] ‘pójdziemy’.

e) Wahanie w ~ ii dotyczy tylko wyrazów ar., np. hükümet 
[-k’u-] ~ hükümet [-kü-J ‘rząd (władza)’, lügat [l’u-] - lügat 
[İÜ-] ‘słownik’. Wymowa z û jest starsza i dziś bardzo rzadka.

Warto zwrócić uwagę, że zmiana typu [k’u] > [kii] jest 
dokładnie odwrotnością procesu, który występuje w języku pol
skim, por. poi. biuro < fr. bureau, gdzie [b’u] < [bü].

2.4. Harmonia wokalna (= HW).
a) HW polega na upodobnieniu samogłoski w danej 

sylabie do samogłoski w sylabie bezpośrednio poprzedzającej.4 

4 W szeregu gramatyk można spotkać sformułowanie, że HW polega na 
upodobnieniu samogłosek dalszych (= nie-pierwszych) sylab w wyrazie 
do samogłoski pierwszej sylaby rdzenia. Tak sformułowana zasada nie 
jest prawdziwa jednak nawet dla słownictwa rodzimego w języku tur., 
np. w gol ‘jezioro’ samogłoska jest labialna, tymczasem sufiks l.mn. -lar 
jest dwupostaciowy, tzn. nie ma wariantu labialnego, stąd: gol-ler ‘jezio
ra’ [nie *gdl-ldr\, ale co ważniejsze, jeśli następujący po owym -ler su
fiks ma wariant labialny, to i tak pozostanie on w tym wypadku niela- 
bialny (np. Gen. l.mn. gól-ler-in, nie: *gdl-ler-iin), czyli że upadabniać 
się będzie do nielabialnego e w sufiksie -ler, a nie - jak mówi rozpow
szechniona definicja - do samogłoski w pierwszej sylabie rdzenia, czyli 
w tym wypadku o. Rzecz zrozumiała, że tradycyjne sformułowanie tym 
bardziej nie może mieć zastosowania do tur. wyrazów złożonych (np. 
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Sufiks l.mn. na przykład ma 2 postacie: -lar i -ler, tzn. jeśli os
tatnia sylaba wyrazu ma samogłoskę welamą, sufiks brzmi -lar; 
jeśli zaś ma palatalną, sufiks brzmi -ler. Przykłady: av ‘polowa
nie’ - l.mn. avlar; ev ‘dom’ - l.mn. evler; ırk ‘rasa’ - l.mn. ırk
lar; ip ‘sznurek’ - l.mn. ipler; kol ‘ramię’ - l.mn. kollar; göl 
‘jezioro’ - l.mn. göller; buz ‘lód’ - l.mn. buzlar; tüy ‘włosek (w 
miękkiej sierści)’ - l.mn. tüyler.

Poprzedzająca Następna
sylaba sylaba

a, i a, i
HP

e, i e, i
HW----------------------------------------------------------------------

o, u a, u
HPL

ö, ü e, ü

Funkcjonowanie HW opiera się na dwóch kryteriach:
[1] na upodobnieniu palatalno-welarnym (HP = harmonia 

palatalna), tzn. po samogłosce palatalnej sylaby poprzedzającej 

giinebakan ‘słonecznik’, w którym ii i a stoją na dokładnie przeciwleg
łych krańcach systemu samogłoskowego) i do wyrazów zapożyczonych 
(np. aktualite ‘aktualność’, muallim ‘nauczyciel’), choć HW obejmuje 
formacje pochodne od nich (np. Gen. aktiialite-nin [nie *aktiia!ile-nin], 
mualiim-in [nie *muallim-un]). Tak więc tradycyjne ujęcie nie sprawdza 
się w pełni nawet dla słownictwa rodzimego i wymaga osobnego oma
wiania dwóch grup: tur. wyrazów złożonych i wyrazów zapożyczonych 
w opozycji do rodzimych, podczas gdy nasze ujęcie obejmuje wszystkie 
trzy grupy.
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w sylabie następnej stoi także samogłoska palatalna; po welar- 
nej stoi welama;

[2] na upodobnieniu labialno-illabialnym (HL = harmonia 
labialna), tzn. po samogłosce labialnej sylaby poprzedzającej w 
sylabie następnej stoi także samogłoska labialna; po illabialnej
- illabialna.

Przy tym jednak: HL nigdy nie występuje samodzielnie, 
tylko zawsze w połączeniu z HP. Innymi słowy: HW zasadza 
się na dwóch wymienionych powyżej kryteriach ([1] i [2]) i 
występuje w dwóch typach: HP opartej na kryterium [1] albo 
HPL (= harmonia palatalno-labialna, czyli HP + HL) opartej na 
kryteriach [1] i [2] równocześnie.

Sufiksy tur. są trojakiego rodzaju:
- 1-postaciowe (nie podlegają HW, np. -daş, -gil, -ken, -ki, -le
yin, -mtirak, -yor);
- 2-postaciowe (z samogłoskami niskimi a lub e, tak jak powy
żej sufiks l.mn. -lar ~ -1er);
- 4-postaciowe (z samogłoskami wysokimi i, i, u, ii, np. sufiks 
posesywny Los. l.poj. ‘mój’: -im ~ -im ~ -urn ~ -iim).

Sufiksy 2-postaciowe podlegają HP, a sufiksy 4-postacio
we podlegają HPL. Przykłady:

Sufiks Abl. -dan ‘z/od czego?’: kaz ‘gęś’ - kazdan; katır 
‘muł (zool.)’ - katırdan; bel ‘talia, pas’ - belden; pil ‘bateria 
(elektr.)’ - pilden; kol ‘ramię’ - koldan; mezun ‘absolwent’ - 
mezundan; göl ‘jezioro’ - gölden; tür ‘rodzaj, gatunek’ - tür
den.

Sufiks Acc. -i ‘kogo?, co?’, np. kaz - kazı; katır - katırı; 
bel - beli; pil - pili; kol - kolu; mezun - mezunu; göl - gölü; tür
- türü.

b) Wyjątki, których nie da się przewidzieć w sposób jedno
znaczny, tworzą dwie grupy:



25

[1] Wyrazy ze spółgłoską / w wygłosie, wymawianą [1], nie 
[ł], mimo stojącej obok samogłoski wclamej odmieniają się pa- 
latalnie, np. amiral ‘admirał’ - Acc. amirali, Abl. amiralden', 
hal ‘stan, sytuacja’ - Acc. hali, Abl. halden', kabul ‘akceptacja’ 
- Acc. kabulü, Abl. kabulden', sual ‘pytanie’ - Acc. suali, Abl. 
sualden', gol ‘gol (piłk.)’ - Acc. golü, Abl. golden', usul ‘spo
sób’ - Acc. usulü, Abl. usulden', misal ‘przykład’ - Acc. misali, 
Abl. misalden', kalp ‘serce’ - Acc. kalbi, Abl. kalpten-, sulh ‘po
kój (nie-wojna)’ - Acc. sulhü, Abl. sulhten.

[2] Niektóre inne wyrazy, np. harf ‘litera’ - Acc. harfi, 
Abl. harften', harp ‘wojna’ - Acc. harbi, Abl. harpten', saat 
‘godzina’ - Acc. saati, Abl. sattew, seyahat ‘podróż’ - Acc. se
yahati, Abl. seyahatten', kabahat ‘wina’ - Acc. kabahati, Abl. 
kabahatten.

c) Znacznie mniej jest przykładów na welamy sufiks po sa
mogłosce palatalnej, ale np. sevk ‘ewakuacja, wywóz’ - Acc. 
sevkı, Abl. sevktan. W wyrazach tej grupy używanych częściej 
niż sevk wymowa welama jest dziś coraz rzadsza, tak że w nie
których wyrazach dopuszczalne są warianty palatalne na równi 
z welamymi, np. şevk ‘zapał, chęć’ - Acc. şevki ~ şevki, Abl. 
şevktan ~ şevkten (por. Türkçe Sözlük 1988; Ersen-Rasch 2001: 
11), podczas gdy w innych wyrazach warianty palatalne są je
dynymi rzeczywiście występującymi, np. zevk ‘przyjemność, 
radość’ - Acc. zevki, Abl. zevkten.

2.5. Akcent.
a) W części (stosunkowo niewielkiej) opracowań grama

tycznych można spotkać informację, że język tur. oprócz ak
centu dynamicznego czyli przyciskowego (takiego, jak po poi.) 
ma też akcent melodyczny. Zawikłana ta kwestia nie została do 



26

dzisiaj ostatecznie rozstrzygnięta5; wydaje się jednak, że pe
wien akcent melodyczny - chociaż istnieje - nie ma (przynaj
mniej we współczesnym języku tur.) sam jako taki znaczenia 
dystynktywnego i jest jedynie zjawiskiem towarzyszącym ak
centowi przyciskowemu, toteż w dalszym ciągu niniejszego 
rozdziału będziemy mówić wyłącznie o tym ostatnim.

5 Osoby zainteresowane tym tematem bliżej powinny zapoznać się (poza 
współczesnymi gramatykami języka tur.) na przykład z następującymi 
wybranymi pozycjami (tamże dalsza i starsza literatura): Collinder, B.: 
Reichstürkische Lautstudien, Uppsala 1939; Duda, H. W.: Zu Björn Col- 
linder’s osmanisch-türkischen Lautstudien (= ZDMG = Zeitschrift der 
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 94, Neue Folge 19 [1940]: 
86-105); Gronbech, K..: Der Akzent im Türkischen und Mongolischen 
{ZDMG 94, Neue Folge 19 [1940]: 375-390); Benzing, J.: Noch einmal 
die Frage der Betonung im Türkischen {ZDMG 95, Neue Folge 20 
[1941]: 300-304); Collinder, B.: Gibt es im Türkischen keinen Akzent? 
{ZDMG 95, Neue Folge 20 [ 1941 ]:3O5-310).

Znamienną rzeczą jest, że autorzy podający w swych gra
matykach informację, iż w języku tur. istnieje także akcent me
lodyczny, czynią to we wstępnym akapicie rozdziału o akcencie 
tak, jak gdyby rzecz była pewnikiem powszechnie uznanym i 
nie ulegającym żadnej wątpliwości, po czym w dalszym ciągu 
rozdziału i całej swej książki nie dają choćby jednego przy
kładu pary minimalnej różniącej się wyłącznie akcentem melo
dycznym, ani zjawiska tego dalej nie omawiają (np. nie wiado
mo z tych wzmianek, jaką wysokość i jaki przebieg ma mieć 
zmieniany ton muzyczny) i w ogóle poza deklaracją na wstępie 
więcej do tematu nie powracają, co samo przez się już wskazu
je, że - raz wykazawszy się oczytaniem w literaturze specjalis
tycznej i osłoniwszy się swą deklaracją przed ewentualnymi za
rzutami, że są w swym opisie nie dość naukowi - nigdy więcej 
najwidoczniej nie odczuwali potrzeby uciekania się do akcentu 
melodycznego.
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b) Akcent6 w języku tur. pada zasadniczo na ostatnią syla
bę wyrazu, np. ev ‘dom’ - ev'li ‘żonaty’ - evli'ler ‘żonaci’ - ev- 
Uler'de ‘u żonatych’; ev'len- ‘ożenić się’ - evlen'dir- ‘ożenić’ - 
evlendi'ril- ‘zostać ożenionym’ - evlendiril'miş ‘ożeniony’. Jak 
widać, w procesie sufigowania akcent przesuwa się na kolejną 
ostatnią sylabę wyrazu (ale zob. też poniżej w § 2.5d).

c) W złożeniach dwóch wyrazów akcent główny zazwyczaj 
padał dawniej w starannej wymowie na ostatnią sylabę pierw
szego członu złożenia, podczas gdy na ostatniej sylabie 
drugiego członu (a więc i całego złożenia) znajdował się słab
szy i zwykle nieoznaczany osobno w transkrypcji akcent po
boczny, który w poniższych przykładach sygnalizujemy kropką 
przed sylabą słabo akcentowaną, np. a'çık.göz ‘sprytny, 
szczwany,’, a'yakka.bı ‘but’, a'daça.yı ‘szałwia’, a'ğaçka.kan 
‘dzięcioł’, 'buzki.ran ‘lodołamacz’, 'gazöl.çer ‘gazomierz’, 
ha’vaala.m ‘lotnisko’, i'riya.rı ‘olbrzymi’, i'te ka.ka ‘rozpycha
jąc się łokciami’ (Ergenę 1995 passim). Współcześnie jednak 
coraz częściej również w złożeniach jest tylko jeden akcent pa
dający na ostatnią sylabę drugiego członu, zwłaszcza w mowie 
potocznej 7

6 Co do oznaczania akcentu w przykładach zob. przyp. 1. Wszystkie przy
kłady o akcencie odbiegającym od standardowego konsultowane były z 
Ergenę 1995 i Türkçe Sözlük 1988.

7 O akcencie w złożeniach Izafetu perskiego zob. § 4.9a.
s Liczebnik kırk ‘40’ używany jest w tur. również na oznaczenie dowolnej 

wielkiej liczby, jak. poi. sto / tysiąc (razy ci mówiłem) itp., gdzie też nie 
chodzi o dokładne dane liczbowe.

Zdarzają się również przykłady tak silnie zrośniętych zło
żeń, że traktowane są one przez język jako jeden niepodzielny 
wyraz, wskutek czego akcent w nich występuje zawsze tylko na 
ostatniej sylabie złożenia, np. bay'kuş ‘sowa’, geigit ‘przypływ 
i odpływ morza’, kırka'yak ‘stonoga’8.
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d) Od wyrazów, które powinny mieć akcent na ostatniej syla
bie, istnieją trzy grupy wyjątków:

- wyrazy z akcentem na 1-wszej sylabie (§ 2.5e);
- wyrazy z akcentem na sylabie przedsufiksalnej (§ 2.5f);
- wyrazy z akcentem na sylabie 3-ej od końca (§ 2.5g). 

Osobno zostanie omówiony akcent w wyrazach zapożyczonych 
oraz w nazwach geograficznych.

e) Akcent na pierwszej sylabie mają:
[1] Niektóre rzeczowniki rodzime oznaczające stopnie po

krewieństwa, np. 'hala ‘ciotka (siostra ojca)’, 'teyze ‘ciotka 
(siostra matki)’. Akcent w wyrazach tych jest stały, tzn. nie 
przesuwa się przy sufigowaniu, np. 'teyzeden ‘od ciotki’, 'teyze
ler ‘ciotki (l.mn.)’, 'teyzelerden ‘od ciotek’.

[2] Przymiotniki z tzw. reduplikacją pierwszej sylaby, np. 
sa'rı ‘żółty’ —> 'sapsarı ‘żółciutki’, ına'vi ‘niebieski’ —> 'mas
mavi ‘niebieściutki’. Również w tych wyrazach akcent w for
mach zreduplikowanych jest stały, np. (a'çık ‘1. otwarty; 2. jas
ny’ —>) 'apaçık ‘jasny, jawny, oczywisty’ - 'apaçıklık ‘jawność, 
oczywistość’.

[3] Użyte jako wołacze imiona własne oraz rzeczowniki 
pospolite bez sufiksu posesywnego lub z sufiksem złożonym 
-çığım [-cı:m] ~ -çiğim [-ci:m] (< sufiks zdrobnień -cık + sufiks 
pos. l.os. l.poj. -im), np. 'İsmail! (< İsma'il, imię męskie), 'an
ne! ‘mamo!’ (< an'ne ‘mama’), 'baba! ‘tato!’ (< ba'ba ‘tata’), 
'anneciğim! ‘mamusiu!’ (< anne'ciğim ‘moja mamusia’), 'baba
cığım! ‘tatusiu!’ (< baba'cığım ‘mój tatuś’). - Por. niżej 
§2.5f[l],

[4] Niektóre wykrzykniki, np. 'aferin! ‘brawo!’, 'haydi! 
‘nuże!’, 'hani! ‘ach, czy pamiętasz...?; ach, gdzież jest/są...!’.

[5] Niektóre inne wyrazy, np. 'acaba ‘czyż(by)’, 'ancak 
‘tylko’, 'bazi ‘niektórzy’, 'evet ‘tak’, 'hayır ‘nie’.
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f) Akcent na sylabie przedsufiksalnej mają:
[1] Użyte jako wołacze rzeczowniki z sufiksem pos. l.os.

1. poj. -im, np. şe'kerim! ‘kochanie!, słodyczy moja!’ (< şeke'rim 
‘mój cukier’; semantycznie por. tu użycie ang. honey ‘1. miód;
2. kochanie!’), 'canım! ‘duszko moja!’ (< ca'nim ‘moja dusza’), 
'beyim! ‘(mój) panie!’ (< be'yim ‘mój pan’). - Por. § 2.5e[3],

[2] Przysłówki z sufiksem -(a)ten, np. ha'kikaten ‘napraw
dę’, 'maddeten ‘materialnie’.

[3] 2- i 3-sylabowe przysłówki z sufiksem -en, np. 'malen 
‘materialnie, w towarach, w dobrach’, ce'vaben ‘w odpowie
dzi’, tak'riben ‘w przybliżeniu’. - Zob. też poniżej § 2.5g.

[4] Formacje rzeczownikowo-przymiotnikowo-przysłów- 
kowe z sufiksem -ca dodanym do nazw narodowości oraz for
macje przysłówkowe z tym samym sufiksem dodanym do in
nych wyrazów, np. Arna'vut ‘Albańczyk’ - Arna'vutça ‘1. ję
zyk albański; 2. albański; 3. po albańsku’; dost ‘przyjaciel’ - 
'dostça ‘po przyjacielsku’. - Do grupy tej nie należą rzeczowni
ki pochodne na -ca, które nie powstały od nazw narodowości i 
nie mają znaczenia przysłówkowego; wyrazy takie mają akcent 
regularnie na ostatniej sylabie, np. bilme'ce ‘zagadka’.

[5] Niektóre inne formacje gramatyczne, które jednak nie 
należą do leksyki, lecz do gramatyki, i dlatego omawiane są 
przy prezentowaniu poszczególnych sufiksów. Tu tylko kilka 
przykładów: 'yapmayın! ‘nie róbcie!’, anlatamamışsınız ‘wi
dać nie zdołaliście zrozumieć’, gi'diyorlar ‘idą’.

g) Akcent na sylabie 3-ej od końca mają ponad-3-sylabo- 
we przysłówki z sufiksem -en, np. ta'ammüden ‘świadomie, ce
lowo, umyślnie’, te'sadüfen ‘przypadkowo, nieumyślnie’. - 
Zob. też powyżej § 2.5f[3].

h) Wyrazy zapożyczone z języków europejskich mają 
akcent na ostatniej sylabie, jeśli kończą się na spółgłoskę (np. 
dok'tor ‘lekarz’, şo'för ‘kierowca’, tab'let ‘tabletka’), lub na 
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przedostatniej, jeśli kończą się na samogłoskę (np. 'bomba 
‘bomba’, coğ'rafya ‘geografia’, çiko'lata ‘czekolada’, 'kablo 
‘kabel’, kilo'metre ‘kilometr’, lokanta ‘restauracja’, manda'lina 
‘mandarynka’, 'posta ‘poczta’, tu'lumba ‘pompa’). Akcent pa
dający na sylabę przedostatnią w wyrazach zapożyczonych nie 
przesuwa się w trakcie ich odmiany, wskutek czego formy dek- 
linacyjne przypadków zależnych tych wyrazów mają dwa ak
centy, np. 'bomba - 'bombalar'dan ‘z bomb’, lo'kanta - 
lokantalarımızda ‘w naszych restauracjach’.

Wyjątków jest niewiele. Należy tu biskü'vi ‘herbatnik’ i ca
ła grupa nazw gałęzi nauki zakończonych na -oji, jak np. etno
loji ‘etnologia’, jeoloji ‘geologia’, pedagoji ‘pedagogika’, 
Türkoloji ‘turkologia’. Wyrazy te w czasie odmiany przenoszą 
akcent na ostatnią sylabę danej formacji, np. bisküvilerde ‘w 
herbatnikach’, etnolojisinden ‘z jego etnologii’.

i) Proste nazwy geograficzne podlegają różnym zasadom 
akcentowania w zależności od tego, czy są to nazwy krajów i 
kontynentów czy też miast i wsi. Wspólną ich cechą jest, że ak
cent ten nie przesuwa się w deklinacji, ale w niektórych wypad
kach (zob. niżej) może się przesunąć przy derywacji.

Nazwy krajów i kontynentów tworzą 3 grupy:
[1] Nazwy na -iye mają akcent inicjalny, tj. na pierwszej 

sylabie, np. 'Türkiye ‘Turcja’, 'Suriye ‘Syria’.
[2] Nazwy na -(i)stan mają akcent na ostatniej sylabie, np. 

Arabis'tan ‘Arabia’, Bulgaris'tan ‘Bułgaria’, Gürcis'tan 
‘Gruzja’, Hindis'tan ‘Indie’, Moğolis'tan ‘Mongolia’.

[3] Pozostałe nazwy krajów i kontynentów mają akcent na 
przedostatniej sylabie, np. Afrika ‘Afryka’, 'Asya ‘Azja’, 
Av'rııpa ‘Europa’; An'gola ‘Angola’, Arjantin ‘Argentyna’, 
BeTęika ‘Belgia’, Ce'zayir ‘Algieria’, Dani'marka ‘Dania’, 
'Fransa ‘Francja’, Po'lonya ‘Polska’, İs'panya ‘Hiszpania’, 
Trak Trak’, '¡ran ‘Iran’, ÎsTanda ~ İz'landa ‘Islandia’, 'İsveç 
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‘Szwecja’, İs'viçre ‘Szwajcaria’, 'Lübnan ‘Liban’, Mada'gaskar 
‘Madagaskar’, 'Mısır ‘Egipt’, 'Peru ‘Peru’, 'Ürdün ‘Jordania’.

Wyjątki są nieliczne: 'İsrail ‘Izrael’, Ekva'dor ‘Ekwador’, a 
także 'Portekiz ‘Portugalia’ i 'Felemenk (dawna nazwa: ‘Holan
dia i Flandria’), przy czym nazwy języków utworzone od tych 
dwóch ostatnich nazw krajów mają akcent dwojaki: 'Portekizce 
~ Porte'kizce ‘język portugalski; po portugalsku’; 'Felemenkęe 
~ Fele'menkçe ‘język holenderski; po holendersku’.

Poza tymi dwoma wyrazami akcent w nazwach języków 
utworzonych od nazw krajów zawsze przesuwa się na sylabę 
przedsufiksalną, np. 'İsveç ‘Szwecja’ - İs'veççe ‘język szwedz
ki; po szwedzku’. Zasada ta nie dotyczy natomiast nazw naro
dów, np. 'İsveçli ‘Szwed’.

Nazwy miejscowości mogą mieć akcent na pierwszej lub 
na przedostatniej sylabie wyrazu. Akcent pada na pierwszą sy
labę we wszystkich nazwach 2-sylabowych i w niektórych 3- 
sylabowych, np. 'Afyon, 'İzmir, 'Bodrum, 'Tokat, 'Krakov, 'Ber
lin, 'Londra, a także 'Ankara, 'Erzurum, 'Kayseri, 'Marmaris, 
'Zonguldak. W pozostałych nazwach 3-sylabowych akcent pada 
na sylabę przedostatnią, np. A'dana, A'lanya, İs'tanbul. - Uwa
ga: A'nadolu ‘Anatolia’.

j) Złożone nazwy geograficzne mają akcent główny taki, 
jaki ma pierwszy człon złożenia, np. 'Akhisar, Ga'ziantep, Kah- 
ra'manmaraş, Pa'zarbaşı, 'Rumeli ‘Rumelia’, 'Rumelihisarı.

k) Akcent może pełnić w języku tur. funkcję dystynktyw- 
ną, tzn. różnicować wyrazy np. 'Tokat (miejscowość) - to'kat 
‘policzek (uderzenie)’; 'Bodrum (miejscowość) - bod'rum 
‘piwnica’, tak że tylko akcentem różnią się zdania: 'Bodruma 
gitti ‘Pojechał do Bodrum’ i bodru'ma gitti ‘poszedł do piwni
cy’. Inne przykłady: var'dı ‘dotarł’ - 'vardı ‘był’; konuş'ma 
‘rozmowa’ - ko'nuşma ‘nie rozmawiaj!’; ya'yın ‘publikacja’ - 
'yayın ‘rozścielcie!’.
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3. Spółgłoski

3.1. Zasób i podział spółgłosek.
Spółgłoski języka tur. przedstawione są w tabeli poniżej 

(ale zob. też § 3.3).
Spółgłoski g’ i k' oznaczają zmiękczone warianty spółgło

sek g i k; również spółgłoska l postrzegana jest jako palatalna 
(w opozycji do I), choć stopień jej palatalności bywa różny u 
różnych osób i waha się pomiędzy poi. “twardym” / a “mięk
kim“ 1' (jak w języku rosyjskim, a po polsku tylko przed samo
głoską i, np. lina). Spółgłoska / wymawiana jest zębowo (jak w 
polskiej wymowie kresowej).

labialne dentalne palato- 
alweo- 
lame

pala- 
talne

palato- 
welarne

welame

wybu
chowe

bp d t g’k’ gk

szczeli
nowe

z s j ? y h

afrykaty cę

nosowe m n
drżąca r
płynne l l

Dystrybucja jest regularna: g’, k’, l występują tylko w 
otoczeniu samogłosek palatalnych, podczas gdy g, k, ł - tylko 
przy welamych. Dlatego nie są one rozróżniane na piśmie i 
oznaczane są literami <g>, <k>, <1>. - Zob. § 1.1.; 1,2b-c.
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Litera <ğ> nie oznacza dziś w literackim języku tur. osob
nej głoski (zob. tabelę w § 1.1) i dlatego została pominięta w 
powyższym zestawieniu spółgłosek.

3.2. Udźwięcznienie ę,p, t, k (> c, b, d, g/g).
a) Zjawisko to następuje w wygłosie, przede wszystkim 

(bowiem zob. też § 3.2b) gdy dana spółgłoska w wyniku sufik- 
sacji znajdzie się w pozycji interwokalicznej (tj. między dwie
ma samogłoskami), tzn. gdy następujący po niej sufiks zaczyna 
się od samogłoski, np. duraç ‘piedestał, cokół’ - Acc. durac-i 
(ale Loc. duraę-td).

Udźwięcznienie dotyczy tak wyrazów rodzimych, jak i ob
cych, chociaż historyczne jego przyczyny są w każdej z tych 
grup odmienne, ponieważ w wypadku wyrazów obcych jest to 
właściwie proces odwrotny, tzn. ubezdźwięcznienie w wygłosie 
wyrazu spółgłosek pierwotnie dźwięcznych, np. tur. kitap 
‘książka’ < ar. kitâb id. (tzn. w Acc. kitab-i zachowało się pier
wotne -b). Jeden wzgląd jednak pozwala nam - nie tylko dla 
wygody opisu synchronicznego - potraktować obie te grupy 
wyrazów jak jedną całość: ponieważ sufiksy Loc. i Abl. mogą 
mieć nagłos tak bezdźwięczny (-ta, -tan), jak i dźwięczny (-da, 
-dan), można by oczekiwać, że z ar. kitâb powstaną odpowied
nio formy: Loc. * kit abda, Abl. *kitabdan.  W rzeczywistości 
jednak formy te brzmią: kitapta, kitaptan, tzn. wyrazy tej grupy 
uległy tak dalekiej adaptacji, że są traktowane jak rodzime, w 
których spółgłoska dźwięczna pojawia się tylko w pozycji in
terwokalicznej.

Przykłady (w nawiasach stoi forma Gen.): ağaç (ağacın) 
‘drzewo’, çekiç (çekicin) ‘młotek’, çorap (çorabın) ‘skarpeta’, 
dolambaç (dolambacın) ‘zakręt, wiraż’, durak (durağın) ‘przy
stanek’, güç (gücün) ‘siła, moc’, hudut (hududun) ‘granica’, ki
tap (kitabın) ‘książka’, mektup (mektubun) ‘list’, muhip (muhi- 
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bin) ‘wielbiciel’ [np. İngiliz muhibi ‘anglofıl’J, muhtaç {muhta
cın) ‘potrzebujący’, sokak {sokağın) ‘ulica’, tat {tadın) ‘smak’, 
iistat {üstadın) ‘mistrz’.

b) Spółgłoski ç, p, t, k udźwięczniają się również, jeśli po
przedza je nie samogłoska, lecz spółgłoska sonorna {r, /, m, n). 
Ponieważ samogłoski też są głoskami sonornymi, słuszniej by
łoby mówić o udźwięcznieniu nie interwokalicznym, lecz inter- 
sonomym. Jedyną różnicą między tymi dwiema sytuacjami jest 
to, że k po spółgłosce sonomej daje g, a po samogłosce - ğ, co 
najlepiej widać na przykładzie (rzadkich) wyrazów występują
cych w dwóch wariantach fonetycznych, np. tüfenk ~ tüfek 
‘strzelba’ - Acc. tüfengi ~ tüfeği, a także: renk ‘kolor, barwa’ - 
rengi, kalp ‘serce’ - kalbi, kazanç ‘wygrana, zysk’ - kazancı, 
burę ‘znak zodiaku’ - burcu.

c) Od powyższych zasad jest jednak wiele odstępstw, np. 
alt ‘spód’ - altr, ek ‘dodatek’ - eki\ hukuk ‘nauki prawne’ - hu
kuku', kat ‘warstwa; piętro’ - katr, koç ‘baran’ - koęw, küp 
‘dzbanek’ - kiipü', muhit ‘środowisko’ - muhiti', şık ‘możli
wość, wybór, alternatywa’ - şıkr, tablet ‘tabletka’ - tableti', 
Türk ‘Turek’ - Türkü', a także: tok ‘syty’ - tokum ‘jestem syty’, 
yok ‘nie ma, nie istnieje’ - yokum ‘nie ma mnie’. W praktyce 
więc trzeba tę cechę zawsze kontrolować w słowniku.

d) Zwrócić uwagę należy na istnienie par wyrazów różnią
cych się współcześnie pod względem fonetycznym zachowa
niem się spółgłoski wygłosowej9, np.: 

9 Szczególny przypadek tworzy para wyrazowa: at (ati) ‘koń’ wobec at 
(adi) ‘imię’. W praktyce rzeczownik ‘imię’ pisany jest powszechnie ad, 
choć konsekwencja ortograficzna zdawałaby się wymagać pisowni at w 
Nom. l.poj. Rzecz jest jednak bardziej skomplikowana. Choć nie dyspo
nujemy obecnie odpowiednimi badaniami eksperymentalno-fonetycz- 
nymi, domyślać się można, że spółgłoska wygłosowa tego rzeczownika 
wymawiana jest nie całkiem bezdźwięcznie (jak to się dzieje np. w wy-
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harp - harpı ‘harfa’ wobec harp - harbi ‘wojna’; 
kanat - kanatı ‘kanał, wodociąg podziemny’ wobec kanat - ka

nadı ‘skrzydło’;
kap - kapı ‘peleryna, narzutka’ wobec kap - kabı ‘naczynie’; 
saç - saçı ‘włos(y)’ wobec saç - sacı ‘blacha’.

e) Istnieją także wyrazy o podwójnych wariantach interwo- 
kalicznych, np. dut - dutu ~ dudu ‘morwa’, gök - gökü ~ göğü 
‘niebo’, ekip - ekipi ~ ekibi ‘ekipa’.

f) Rzeczą szczególnie interesującą jest to, że udźwięcznie- 
nie ę, p, t, k dotyczy tylko nominów (w tym liczebników, np. 
dört ‘4’ - dördü, ale üç ‘3’ - üçü) oraz pięciu czasowników: et- 
‘robić’ - eder ‘robi’, dit- ‘czesać (wełnę, len)’ - dider ‘czesze 
(wełnę, len)’, git- ‘iść’ - gider ‘idzie’, güt- ‘pędzić na pastwis
ko; gnać przed sobą; uprawiać (np. politykę)’ - güder ‘pędzi; 
gna; uprawia’, tat- ‘smakować’ - tadar ‘smakuje’. Spółgłoski 
te w odmianie innych czasowników nie udźwięczniają się, np. 
kaç- ‘uciekać’ - kaçar ‘ucieka’; kap- ‘chwycić, ująć’ - kapar 
‘chwyta, ujmuje’; at- ‘rzucać’ - atar ‘rzuca’; bak- ‘patrzeć’ - 
bakar ‘patrzy’. Możliwe jednak, że wcześniej obraz nie był tak 
jednolity, przynajmniej przy derywacji czasowników, bowiem 
na przykład przymiotnik aç ‘głodny’ ma nieudźwięczniający 
się wygłos (Acc. açı), a jednak pochodny od niego czasownik 
ma w tym miejscu spółgłoskę dźwięczną: acık- ‘zgłodnieć; być 
głodnym’.

razie kanat {kanadı) ‘skrzydło’), lecz półdźwięcznie, ponieważ nic nie 
stałoby na przeszkodzie, żeby Loc. od ‘imię’ brzmiał * *atta, a Abl. -
* attan, tymczasem formy te brzmią: adda i addan. Innymi słowy: relacja 
pomiędzy at (atı) ‘koń’ i ad {adı) ‘imię’ jest taka jak pomiędzy kas 
{kası) ‘mięsień’ i kaz {kazi) ‘gęś’ (zob. § 3.3), czyli rację mają Turcy 
piszący tutaj ad ‘imię’. Z wywodu tego wynika jednak jeszcze istnienie 
kwestii spółgłosek półdżwięcznych w języku tureckim (jak -d w ad 
‘imię’ czy -z w kaz ‘gęś’); kwestia ta - powszechnie przeoczana w gra
matykach języka tur. - dopiero wymaga opracowania.
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3.3. Szczelinowa -z w wygłosie artykułowana jest pół- 
dźwięcznie, stąd uzasadnione jest zapisywanie jej przez <z>, 
nie przez <s>. Ten, wydawałoby się, szczegół artykulacyjny 
decyduje jednak o doborze sufiksów z nagłosem spółgłosko
wym, np. kaz ‘gęś’ - Loc. kazda, Abl. kazdan, natomiast: kas 
‘mięsień’ - Loc. kasta, Abl. kastan. - Por. przypis 9.

3.4. Geminaty (spółgłoski długie) w wygłosie mogą po
jawiać się tylko w wyrazach zapożyczonych z języka ar. W 
Nom. oraz przed sufiksami zaczynającymi się od spółgłoski pi
sane są one i wymawiane pojedynczo, natomiast przed sufiksa
mi o nagłosie samogłoskowym - podwójnie. Przykłady (w na
wiasach stoi na pierwszym miejscu forma Acc., a na drugim - 
Abl.): af (affı, aftan) ‘wybaczenie’, hak (hakkı, haktan) 
‘prawo’, his (hissi, histen) ‘uczucie’, ret (reddi, retten) ‘odmó
wienie, odmowa’, sır (sırrı, sırdan) ‘tajemnica’, tıp (tıbbı, 
tıptan) ‘medycyna’, zam (zammı, zamdan) ‘dodatek’.

Wyrazy te są pisane łącznie w złożeniu z czasownikami: 
et- (~ eyle-) ‘robić, czynić’, edil- (~ eylen-) ‘być robionym’, 
ol(un)- ‘być, stać się’. Również wtedy ich spółgłoska wygłoso
wa znajduje się w pozycji interwokalicznej, więc zachowuje 
swoją oryginalną postać geminowaną, np. affet- ~ affeyle- ‘wy
baczyć’, hisset- ‘czuć, odczuwać’, reddet- ‘odmawiać, odrzu
cać’, affolun- ‘zostać wybaczonym’, hissedil- ‘być odczuwa
nym’, reddolun- ‘zostać odrzuconym’.

3.5. Grupy spółgłoskowe w wygłosie wyrazów zapoży
czonych traktowane są rozmaicie (zob. też § 2.3a). W now
szych zapożyczeniach z języków europejskich są one - przy
najmniej w pisowni - zachowywane bez zmian, np. alarm ‘a- 
larm’, Budizm ‘buddyzm’, diyalekt ‘dialekt’, film ‘film’, nakavt 
‘knock-ouf, norm ‘norma’, sömestr ‘semestr’. Słownik wymo
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wy (Ergenç 1995) nie zaznacza w tych wyrazach żadnego od
stępstwa w wymowie od pisowni. Jest to jednak raczej wymo
wa postulowana niż realna. W rzeczywistości w wyrazach, w 
których grupa wygłosowa składa się z więcej niż 2 spółgłosek 
(np. sömestr) lub obie są dźwięczne (np. film, Budizm), wsta
wiana jest pomiędzy dwie ostatnie spółgłoski zredukowana sa
mogłoska wysoka, o ile do danego wyrazu nie został dodany 
sufiks o nagłosie samogłoskowym.

Samogłoska taka, zwana anaptyktyczną (zob. też § 3.8b), 
wstawiana bywa również w starszych zapożyczeniach (ar. i 
pers.), o ile [1] składa się ona z więcej niż 2 spółgłosek; lub: [2] 
ostatnia spółgłoska jest sonoma; lub też: [3] jest to grupa -tk al
bo -kt. Ten ostatni warunek nie dotyczy wyrazów europejskich 
(np. diyalekt, takt [muz.]; wyrazów europejskich na -tk w języ
ku tur. nie ma w ogóle).

Przykłady zachowanych grup spółgłoskowych w wygłosie 
starszych zapożyczeń (w nawiasach podany jest Acc. i Loc.): 
ahenk {ahengi, ahenkte) ‘harmonia, zgoda’, aşk (aşkı, aşkta) 
‘miłość’, cezp (cezbi, cezpte) ‘urok, czar’, cilt (cildi, ciltte) 
‘tom’, garp (garbı, garpta) ‘zachód (strona świata)’, kalp 
(kalbi, kalpte) ‘serce’, zamk (zamkı, zamkta) ‘klej’, zevk (zevki, 
zevkte) ‘przyjemność, radość’.

Przykłady rozbicia grup spółgłoskowych (w nawiasach: 
Acc. i Loc.): nutuk (nutku, nutukta) [< ar. nutk\ ‘przemówie
nie’, vakit (vakti, vakitte) [< ar. wakt] ‘czas’, ömür (ömrü, ö- 
mürde) [< ar. cumr\ ‘życie’, ilim (ilmi, ilimde) [< ar. Lilm\ ‘nau
ka’, fikir (fikri, fikirde) [< ar. fikr] ‘myśl’, şehir (şehri, şehirde) 
[< pers. śahr] ‘miasto’.

Bardzo rzadkie są wyrazy z ar. grupą - s. Ponieważ spół
głoska oznaczana w transkrypcji arabistycznej przez -’- była 
dla Turków zbyt trudna do wymówienia, grupę taką traktowano 
w sposób specjalny, np. ar. ya 's > tur. ye ’is ~ yeis [ye-'is] (dwie 
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sylaby z akcentem na ostatniej) ‘zwątpienie, beznadziejność’, 
Acc. ye'si (lub: yesr, 2 sylaby: [ye-'si]) ~ ye’isi (lub: yeisi’, 3 
sylaby: [ye-i-'si]), Loc. ye ’iste - yeiste. Po turecku znak - ’-jest 
tylko graficznym oznaczeniem, że pierwotnie była tam jeszcze 
pewna głoska, całkowicie pomijana w wymowie - nie ma róż
nicy fonetycznej pomiędzy ye’is a yeis (zawsze: [ye-is]) czy po
między ye'si a yesi (zawsze: [ye-si]). Por. (cyt. za Türkçe 
Sözlük 1988 s.v. yeis): birden yese kapıldı ‘nagle popadł w 
zwątpienie’; karanlık bir yeise düşüren şey ‘coś, co napawało 
mrocznym zwątpieniem’. - Por. też § 2.3a.

3.6. Elizja -k w wygłosie dotyczy tylko słowotwórstwa, a i 
tu występuje jedynie przed niektórymi derywatami:

[1] z sufiksem deminutywnym -cık, -cak bądź -cağız, np. 
alçak ‘niski’ - alçacık ‘niziutki’; büyük ‘duży’ - büyücek ‘spo- 
rawy’; ılık ‘letni’ - ılıcak ‘letniawy’; köpek ‘pies’ - köpecik 
‘piesek’ ~ köpeceğiz ‘psina’;

[2] z dawnym sufiksem stopnia wyższego -rak, zachowa
nym jeszcze w rzadkich derywatach, np. küçük ‘mały’ - küçü
rek ‘maławy, dość <trochę> mały’.

W wielu derywatach -k się jednak ustabilizowało, np. ço
cuk ‘dziecko’ - çocukcağız ‘dziecina’.

3.7. Spółgłoski w śródglosie.
a) Elizja -t- stojącego między dwiema spółgłoskami jest 

charakterystyczna dla nieco niedbałego języka potocznego, 
przy czym -t- może wypaść całkowicie lub być tylko słabiej ar
tykułowane, np. rastlamak [-sll-] ~ [-Sİ-] = rastgelmek [slg] ~ 
[-sg-] ‘spotkać (przypadkowo), natknąć się’, dostluk [-s'1-] ~ 
[-sl-] ‘przyjaźń’, çiftçi [-f*ç-]  ~ [-fę-j ‘rolnik’. - Zob. też § 4.9c.

b) Elizja -h- dotyczy złożeń rzeczownikowych, których 
pierwszy człon kończy się na -a, a drugim członem jest wyraz 
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hane [ha:-] ‘dom’. Ponieważ wymowa w tej pozycji długiego 
[a:] w miejsce etymologicznie poprawnej grupy [-aha:-] jest 
bardzo rozpowszechniona, dopuszczalne są obie pisownie, np. 
eczahane ~ eczane ‘apteka’, hastahane ~ hastane ‘szpital’, pas- 
tahane ~ pastane ‘cukiernia’, postahane ~ postane ‘urząd pocz
towy’.

c) Asymilacja -nb- > -mb- obowiązuje we wszystkich wy
razach (tak rodzimych, jak i obcych) i zwykle jest też uwzględ
niana w pisowni, np. saklambaç ‘gra w chowanego’ (< tur. sak
lan- ‘kryć się’). Z rzadka spotyka się podwójną pisownię w: 
memba ~ menba ‘źródło’ i bombon ~ bonbon ‘cukierek’ (słow
niki zalecają: memba i bonbon). Tradycyjna pisownia zachowa
na jest bezwzględnie jako jedyna dopuszczalna w İstanbul, 
choć i tu zawsze wymawia się [mb], czego śladem jest m.in. 
poi. Stambuł. Zmiany tej nie zaznacza się również na granicy 
wyrazów, np. on bir ‘jedenaście’ wymawia się zwykle [om'bir], 
ale nigdy się tak nie piszę.

d) Asymilacja -z- do stojącego po nim bezdźwięcznego k 
nie jest całkowita. Tak częściowo tylko ubezdźwięcznione z 
możemy oznaczyć tu umownie przez duże <Z>, np. mezkûr 
[-eZk’u-] ‘wyżej wymieniony, wzmiankowany’, küçük kızken 
[-ıZk’e-] ‘gdy była małą dziewczynką’. Różnica pomiędzy 
częściowo ubezdźwięcznionym z a zupełnie bezdźwięcznym 5 
nie jest najwidoczniej bardzo duża, skoro uczniowie tur. mylą 
nieraz pisownię wyrazów: tezkere [-eZke-] ‘notatka, zapiska’ i 
teskere ‘nosze’.

3.8. Grupy spółgłoskowe w nagłosie są obce językowi 
tur. Toteż, gdy pojawiają się one w wyrazach zapożyczonych, 
likwidowane są na jeden z dwóch sposobów:

a) Proteza, tj. dodanie samogłoski przed pierwszą sylabą 
tematu danego wyrazu, np. İskandinavya ‘Skandynawia’, iskor- 
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biit ‘szkorbut’, İslâv ‘Słowianin’, istasyon ‘stacja, dworzec’. - 
Tej metody w zasadzie dzisiaj się już nie stosuje do nowszych 
zapożyczeń.

b) Anaptyksa, tj. wstawienie (często zredukowanej) samo
głoski (zwanej anaptyktyczną, zob. wyżej § 3.5) pomiędzy 
dwie spółgłoski celem ułatwienia wymowy (we współczesnym 
literackim języku tur. jest to zawsze samogłoska wysoka), np. 
klüp ~ kulüp ‘klub’. W większości wyrazów anaptyksy nie 
zaznacza się jednak - w odróżnieniu od kulüp - na piśmie, np. 
kravat [k‘r-] ‘krawat’, spor [s'p-] ‘sport’, trapez [t'r-J ~ [t'r-] 
‘trapez’, tren [t'r-J ‘pociąg’. Czasem istnieje nawet kilka 
wariantów wymowy: program ‘program’ - pirogram, 
pıroğram, puroğram ~ porgram ~ porogram (Türk Diii 613 
[Ocak 2003]: 42); za literacką uchodzi jednak pisownia 
<program> i wymowa [pırog'ram]. - Ta metoda jest dziś w 
powszechnym użyciu.

3.9. Harmonia konsonantyczna (= HK).
Zasada HK jest bardzo prosta: po bezdźwięcznej spółgłos

ce w wygłosie wyrazu sufiks rozpoczyna się również od spół
głoski bezdźwięcznej, po dźwięcznej w wygłosie wyrazu - od 
dźwięcznej (o ile oczywiście dany sufiks dopuszcza w ogóle ta
ką wymianę - nie podlega jej na przykład s- w sufiksach, stąd 
sufiks trybu warunkowego -sa ma zawsze bezdźwięczne s-, np. 
gelir-se ‘jeśli przyjdzie’, nie * gelir-ze). Przykłady: kas ‘mię
sień’ - Loc. kasta wobec kaz ‘gęś’ - Loc. kazda. Inne przy
kłady (w nawiasie stoi forma Loc.): ay (ayda) ‘miesiąc’, çekiç 
(çekiçte) ‘młotek’, dağ (dağda) ‘góra’, dam (damda) ‘dach’, 
gök (gökte) ‘niebo’, kap (kapta) ‘naczynie’, kat (katta) 
‘warstwa; piętro’, kış (kışta) ‘zima’, kol (kolda) ‘ramię’, Leh 
(Lehte) ‘Polak’, tavşan (tavşanda) ‘zając’,yer (yerde) ‘ziemia’.



MORFOLOGIA
Z ELEMENTAMI SKŁADNI

4. Rzeczownik

4.1. Rodzaj naturalny rzeczownika (mówimy tylko o na
turalnym, ponieważ gramatyczny jest językowi tur. obcy) wy
razić można leksykalnie na dwa sposoby: albo poprzez pary od
rębnych wyrazów albo poprzez dodanie wyrazu-modyfikatora.

Przykłady tur. par wyrazowych:
erkek ‘mężczyzna’ 
oğul ‘chłopiec; syn’ 
bey ‘pan’
at ‘koń’ 
boğa ‘byk’ 
koç ‘baran’ 
horoz ‘kogut’

kadın ‘kobieta’
kız ‘dziewczyna; córka’ 
hanım ‘pani’ 
kısrak ‘kobyła’ 
inek ‘krowa’ 
koyun ‘owca’ 
tavuk ‘kura’

W wyrazach zapożyczonych widać ślady tworzenia rodza
ju gramatycznego w językach-dawcach, np. 
aktor ‘aktor’ aktris ‘aktorka’
kral ‘król’
memur ‘urzędnik’ 
muallim ‘nauczyciel’ 
prens ‘książę’
zevç ‘małżonek’

kraliçe ‘królowa’ 
memure ‘urzędniczka’ 
muallime ‘nauczycielka 
prenses ‘ksężniczka’ 
zevce ‘małżonka’.
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Na wzór pary kral: kraliçe utworzono na gruncie tur. nowe 
pary, np. tanrı ‘bóg’ - tanrıça ‘bogini’ (gdzie tanrıça już pod
lega harmonii wokalnej!) oraz żartobliwe: patron ‘pracodawca, 
szef -patroniçe ‘żona szefa’.

Starsze zapożyczenia (jak tutaj memure, muallime, zevce} 
spotyka się dziś już rzadko, natomiast wyrazy europejskie (ak
tris, kraliçe, prenses} są w powszechnym użyciu.

Tam, gdzie nie istnieje osobna para wyrazowa, rodzaj natu
ralny można wyrazić dodając modyfikator (w praktyce czyni 
się to tylko, gdy kontekst tego koniecznie wymaga): erkek 
‘1. mężczyzna; 2. samiec’ dla rodzaju męskiego oraz kadm ‘ko
bieta’, kız ‘dziewczyna’ czy dişi ‘samica’ dla rodzaju żeńskie
go. Przykłady: 
erkek çocuk ‘syn’ 
erkek garson ‘kelner’ 
erkek doktor ‘lekarz’

kız çocuk ‘córka’ 
kadın/kız garson ‘kelnerka’ 
kadın doktor ‘lekarka’

erkek aslan ‘lew’ 
erkekfi! ‘słoń’

dişi aslan ‘lwica’ 
dişi fil ‘słonica’.

Poprzedzający rzeczownik jest w języku tur. przydawką do 
następującego po nim, toteż zmiana szyku rzeczowników może 
modyfikować, a nawet istotnie zmieniać znaczenie. Przykłady: 
[1 ] hizmetçi kız ‘służąca (a nie pani domu)’

kız hizmetçi ‘służąca (a nie służący)’;
[2] erkek aslan ‘lew (a nie lwica)’

aslan erkek ‘mężczyzna (dzielny jak) lew’.
Szczególnie ważne jest to w wypadku rzeczownika dişi ‘sami
ca’, brzmiącego identycznie jak diş-i ‘jego ząb’. Przykłady:
[3] dişi aslan ‘lwica’ - aslan dişi ‘lwi ząb’;
[4] dişi fil ‘słonica’ - fil dişi ‘kość słoniowa’ (dosł. ‘ząb sło

niowy’).



43

4.2. Określoność rzeczownika może być oznaczona przez 
zaimek wskazujący (np. bit ‘ten’). Przeciwieństwem takiej kon
strukcji jest wyrażanie nieokreśloności rzeczownika za pomocą 
nieakcentowanego wyrazu bir (kiedy jest akcentowany, ma 
znaczenie liczebnikowe: ‘jeden’; por. fr. im, niem. ein; również 
ang. a, powstałe przez redukcję an, pochodzi ze staroang. pos
taci nieakcentowanego liczebnika one ‘jeden’), np. bu ev ‘ten 
dom’ wobec bir ev ‘jakiś dom’ - zob. też § 4.8d[3] oraz 8.1 f.

Określoność dopełnienia bliższego jest kilkustopniowa. 
Accusativ turecki może być nieokreślony (i wówczas nie ma o- 
sobnej końcówki, tzn. formalnie = Nom.; tu por. poi. Acc. okno 
= Nom. okno) lub określony (sufiks -(y)i). - Bliżej na ten temat 
zob. § 4.8a, d. - Każdy z nich może być poprzedzony przez bir. 
Otrzymujemy wówczas następujące możliwości:
Gazete aldim ‘Kupiłem gazetę’. - Pojęcie gatunkowe: nie cho

dzi o to, jaka to była gazeta, lecz na przykład, że pamięta
łem o kupieniu gazety, ale zapomniałem o biletach.

Gazeteyi aldim ‘Kupiłem gazetę’. - Tę określoną gazetę (bo 
Acc. ma swój wykładnik), o której rozmawialiśmy itp.

Bir gazete aldim ‘Kupiłem jakąś gazetę’. - Obojętne jaką, tytuł 
jest w tej chwili nieważny.

Bir gazeteyi aldim ‘Kupiłem pewną gazetę’. - Konkretną, pa
miętam tytuł, ale go nie wymieniam (może jest w tym mo
mencie nieistotny, albo wolę to zachować dla siebie).
Warto zwrócić uwagę, że różnicę pomiędzy tymi dwoma 

ostatnimi zdaniami da się wyrazić po poi. przez użycie ‘jakiś’ 
bądź ‘pewien’.

4.3. Liczba mnoga (= l.mn.).
a) Liczba mnoga tworzona jest za pomocą dwupostaciowe- 

go sufiksu -lar ~ -ler, np. hamm ‘pani’ - hammlar ‘panie’, bey 
‘pan’ - beyler ‘panowie’.



44

Użycie l.mn. odbiega jednak od przyzwyczajeń polskich. 
Rzeczownik tur. użyty w l.poj. ma przede wszystkim znaczenie 
gatunkowe, a nie jednostkowe, tzn. nie informuje o ilości (po
dobnie poi. przysłowie Nie ma róży bez kolców nie odnosi się 
do ‘jednej róży’ w opozycji do ‘wielu róż’, lecz do ‘róży jako 
konkretnego gatunku’ w opozycji do wszelkich innych gatun
ków, np. ‘tulipana’). Dla wyraźnego określenia l.poj. należy 
rzeczownik tur. poprzedzić akcentowanym liczebnikiem bir ‘je
den’, por. zdania: Bir ekmek aldım ‘Kupiłem (jeden) chleb’ wo
bec Ekmek aldım ‘Kupiłem chleb(a)’.

Ponieważ nazwa gatunkowa obejmuje cały gatunek, a więc 
wiele egzemplarzy, zbędny jest przy niej wykładnik liczby 
mnogiej, gdy nazwa taka poprzedzona jest liczebnikiem lub in
nym wyrazem oznaczającym mnogość (np. çok ‘dużo’, az ‘ma
ło’). Stąd: iki ekmek ‘dwa chleby’ (nie *iki  ekmekler), a także 
birçok/birkaç ekmek ‘wiele/kilka chlebów’; Bu konuda epey bir 
şey biliyor ‘On wiele (dosł.: dużo rzeczy) wie na ten temat’.

Konstrukcji takich nie można interpretować jako syntak- 
tycznego sposobu wyrażania mnogości, gdyż tutaj z punktu wi
dzenia języka tur. nie ma w ogóle mnogości w sensie grama
tycznym - tu jest tylko nazwa gatunkowa (a mnogość pojawia 
się dopiero w przekładzie na język poi., a więc już poza obsza
rem gramatyki tur.; w języku węg. obowiązuje pod tym wzglę
dem taka sama zasada jak w tur. i tam przy przekładzie mno
gość się z tego powodu oczywiście nie pojawi; uznanie mno
gości za tur. fakt gramatyczny może wynikać wyłącznie z ma
teriału języka tur., a nie ze sposobów tłumaczenia tego materia
łu na języki obce, np. raz na poi., raz na węg.).

Z tego samego powodu w orzeczeniu imiennym orzecznik 
stoi nieomal zawsze w l.poj., np. PolonyalIyız ‘Jesteśmy Pola
kami’; Türksiinüz ‘Jesteście Turkami’.
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b) Po liczebniku rzeczownik przyjmuje sufiks l.mn. tylko 
w jednej specyficznej sytuacji: jeśli oznacza ludzi, zwierzęta 
bądź obiekty traktowane indywidualnie. Takim połączeniem 
jest na przykład wyrażenie üç silâhşorlar ‘trzej muszkietero
wie’, ponieważ każdy z nich jest nie tylko częścią całości, ale i 
jednostką samodzielnie działającą, odrębnym bohaterem. Przy
kłady najważniejszych połączeń tego typu:
dört büyükler ‘cztery tur. kluby sportowe: Galatasaray, Fener

bahçe, Beşiktaş i Trabzonspor’ (por. iiç büyükler)-,
iki ahbap çavuşlar (żartobliwie) ‘dwaj nierozłączni przyjacie

le’;
İki Kardeşler, nazwa firmy produkującej ubrania dla dzieci, 

dosł. ‘Dwoje Rodzeństwa’;
kırk haramiler ‘czterdziestu rozbójników’ (w bajce Ali Baba ve 

Kırk Haramiler)-,
Kırk Şehitler ‘czterdziestu męczenników’ (termin chrześc.); 
üç aylar ‘trzy święte miesiące islamu: Recep, Şaban i Rama

zan’;
üç büyükler ‘trzy tur. kluby sportowe: Galatasaray, Fenerbahçe 

i Beşiktaş’ (por. dört büyükler)-,
üç maymunlar ‘trzy małpki symbolizujące mądrość: jedna nie 

widzi, druga nie słyszy, trzecia nie mówi’;
üç silâhşorlar (~ üç silâhşörler) ‘trzej muszkieterowie’;
yedi cüceler ‘siedmiu krasnoludków’ (występujących w bajce o 

Królewnie Śnieżce = tur. Pamuk Prenses)-,
Yedi Uyuyanlar ‘Siedmiu Braci Śpiących’ (święci chrześc.).

A także niektóre nazwy dzielnic, np.: dzielnice w Ankarze: 
Beşevler i Altmışevler oraz w Stambule: Beşyiizevler.

Tu należą wreszcie też (bardzo rzadkie) formacje odliczeb- 
nikowe (tj. bez użycia rzeczownika), jak Üçler ‘1. Św. Trójca; 
2. triumwirat’ (Kowalski 1936: 17), przy czym dla wyrażenia 
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szacunku (i zapewne także wyraźniejszego zróżnicowania) uży
wa się w znaczeniu ‘Św. Trójca’ także połączenia: Aziz Üçler.

Uwaga: Połączenie sufiksu -lar /. sufiksem pos. 3.os. (-/orz) 
może być rozumiane trojako (niezależnie od znaczenia niepose- 
sywnego: Acc. od <?v-/er), tzn. np. evleri ‘1. jego domy (ev/er- 
z); 2. ich dom (ev-/erz); 3. ich domy (ev-ler-i < *ev-ler-leri).  - 
W zdaniu Artık iki eşekleri vardı (Korat 2000: 25) nie mamy do 
czynienia z l.mn. po liczebniku (*z'£z  eşekler), lecz z sufiksem 
pos. 3.os. l.mn. -lan (por. § 4.4d), tj. zdanie to należy tłuma
czyć nie *‘Miałjuż dwa osły’, tylko ‘Mieli już dwa osły’ (eşek
leri).

c) W wielu kontekstach rzeczownik z suf. -lar wygodnie i 
słusznie jest tłumaczyć z dodatkiem ‘rozmaity, najróżniejszy’ 
itp., np. Masa üstünde defterler, sigaralar, kalemler, notlar, bir 
de karpuz çekirdekleri bile vardı ‘Na stole były (rozmaite) ze
szyty, papierosy, długopisy, notatki, nawet i pestki z arbuza’.

d) Odmienne od poi. przyzwyczajeń jest tworzenie form
l.mn.  od zaimków pytajnych: neler? ‘co?, jakie rzeczy?’, kim
ler? ‘kto?, jacy ludzie?’ w sytuacji, gdy pytający spodziewa się, 
że w rozmowie chodzi o kilka przedmiotów bądź osób. - O za
imkach zob. też § 4.3h.

Podobnie odmienne jest użycie sufiksu l.mn. dla podkreśle
nia dużych ilości, nagromadzenia lub intensywności czegoś: 
havalar ‘pogoda, klimat’ (< hava ‘1. pogoda; 2. powietrze’),

np. Havalar çok güzeldi ‘Pogoda była bardzo piękna’; 
hayretler içinde ‘w wielkim zdziwieniu’; 
terler içinde ‘w pocie (i znoju)’;
kanlar ‘krew (w dużych ilościach)’, np. kanlar pahasına ‘za ce

nę (przelanej) krwi’; Kanlar akıyordu ‘Krew lała się (stru
mieniami)’;

sular ‘1. wody (oceanu itp.); 2. woda bieżąca w rurach’, np. Sı
cak sular yok mu? ‘Nie ma ciepłej wody (w kranie)?’.
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e) Acc. l.mn. od nazw pór dnia tworzy okoliczniki czasu, 
np. akşamları ‘wieczorami; co wieczór’, sabahları ‘rankami; 
co rano’, tam öğle vakitleri ‘w każde południe, codziennie rów
no w południe’.

f) Sufiks l.mn. dodany do nazwisk tworzy - podobnie jak 
po poi. - nazwy rodzin, np. Demir'ler ‘Demirowie’, Nowak’lar 
‘Nowakowie’. - Ale zob. też § 1.3c.

g) Przy określeniach wieku, czasu bądź przestrzeni sufiks 
-lar nabiera funkcji uogólnienia i przybliżenia, np. Yirmi yaşla
rındaydı ‘Miał ok. 20 lat’ (wobec Yirmi yaşındaydı ‘Miał 20 
lat.’). Podobnie: 18. yüzyılın ortalarında ‘gdzieś w połowie 
XVIII w.’, 1960’larda ‘w latach 60-tych XX wieku’, bir za- 
manlar/vakitler ‘niegdyś, kiedyś’, bugünlerde ‘w tych <w os- 
tatnich> dniach’, bu yakınlarda ‘ostatnio, ostatnimi czasy’, ilk 
önceleri ‘najpierw, z początku’; Yakınlarda bir lokanta var mı? 
‘Czy gdzieś w pobliżu jest jakaś restauracja?’; Afrika’da bir 
yerlerde yaşadı ‘Żył gdzieś w Afryce’; Uzak yerlerde kalbimi 
bırakmıştım ‘Zostawiłem serce w dalekich stronach’.

W pojedynczych wypadkach może się zdarzyć, że tylko 
kontekst pozwoli rozstrzygnąć, czy sufiks -lar należy rozumieć 
jako wykładnik l.mn. czy jako przybliżenie, np. Noel Yortusu 
günlerinde ‘1. w dniach Bożego Narodzenia; 2. w któryś dzień 
Świąt Bożego Narodzenia’ (Korat 2000: 70).

h) Zaimki sobowe 1. i 2.os. l.mn. również mogą przyjmo
wać sufiks -lar, tzn. biz ‘my’ - bizler oraz siz ‘wy’ - sizler. 
Zmienia się wówczas ich semantyka (Ersen-Rasch 2001: 67): 
biz ‘my’ = ‘ja i ci, którzy są ze mną’
bizler ‘my’ = ‘my i ci, którzy są z nami’ 
siz ‘wy’ = ‘ty/pan i ci, którzy są z tobą/panem’ 
sizler ‘wy’ = ‘wy/państwo i ci, którzy są z wami/państwem’
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Przykład: Ben sizler gibi Bazilit mezhebinden değilim ‘Ja 
nie należę jak wy (i ci, którzy są z wami) do zakonu bazylia
nów’ (Korkat 2000: 22).

W konkretnych sytuacjach opozycja ta może być realizo
wana nieco inaczej, np.
biz ‘my’ = ‘osoby biorące udział w rozmowie’ 
bizler ‘my’ = ‘mówiący oraz podobni mu (nawet jeśli nie są 

obecni przy rozmowie)’.
I tak np. w rozmowie zdrowego z chorym, zdrowy użyje 

biz w znaczeniu ‘my obaj: ja - zdrowy i ty - chory’, natomiast 
formy bizler w znaczeniu: ‘my zdrowi, (również nieobecni tu
taj, ale bez ciebie, bo ty jesteś chory’); por. też Bizlerin aksine, 
telefon görüşmeleri yapabilir, mektup alabilirdi ‘W odróżnie
niu od nas mógł prowadzić rozmowy telefoniczne (i) dostawać 
listy’ (Maalouf 2003: 136).

i) Zgodność liczby podmiotu i orzeczenia rządzi się w ję
zyku tur. po części odmiennymi regułami niż w języku poi. Do 
dzisiaj nie udało się ich jednoznacznie ustalić. Poniżej podane 
są najważniejsze tendencje, ale pamiętać trzeba, że - choć obra
zują one najczęściej występujące użycie bądź opuszczenie su- 
fiksu l.mn. i dlatego warto je znać - nie są one zasadami bez- 
wyjątkowymi (dobry przegląd oryginalnych cytatów niezgod
nych z niektórymi zasadami podawanymi w gramatykach daje 
praca Ersen-Rasch 2005). Przykłady uogólnionych zasad:
[1] W zdaniach bezpodmiotowych orzeczenie w 3.os. l.mn. 

tworzy odpowiedniki poi. form bezosobowych, np. Bana 
Yusuf derler ‘Nazywają <nazywa się> mnie Józef.

[2] Przy podmiocie w l.poj. orzeczenie stojące w l.mn. wyraża 
szacunek (por. poi. dial. ojciec kazalı), np. Peygamber bu
yurdular ‘Prorok nakazał <powiedział>’ (Kowalski 1936: 
19); Babanız nasıllar? ‘Jak się czuje Pański ojciec?’.
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[3] Przy oznaczającym ludzi podmiocie w l.mn. orzeczenie w
l.poj.  sugeruje wspólne działanie wszystkich, natomiast o- 
rzeczenie w l.mn. indywidualizuje osoby składające się na 
podmiot, np. Çocuklar geldi ‘Dzieci przyszły (grupą)’ wo
bec Çocuklar geldiler ‘Dzieci przyszły (każde na własną 
rękę i na przykład każde z innej strony)’. Ale i tu nie jest to 
reguła zupełnie bez wyjątków, bo por. zdanie, w którym 
kolektywne działanie jest wyraźnie zaznaczone, a jednak 
orzeczenie stoi w l.mn.: Çocuklar toplu halde okula gidip 
gelsinler ‘Niech dzieci całą grupą idą do szkoły i wracają’ 
(Ersen-Rasch 2005: 95). Ponadto, jeżeli w podmiocie naz
wane są osoby dorosłe i godne poważania, orzeczenie mo
że mieć sufiks -lar tak w 3., jak i w 2.os. l.mn. dla wyraże
nia szacunku i uprzejmości (co nie wyklucza indywiduali
zacji, ale też ją niekoniecznie musi oznaczać), np. w zwro
cie Hoş geldinizler! ‘Witajcie (Państwo)!’.

[4] Przy podmiocie w l.mn. oznaczającym zwierzęta albo 
przedmioty orzeczenie stoi w l.poj.

[5] Jeśli orzeczenie odnosi się do wymienionego wcześniej 
(np. w poprzednim zdaniu) podmiotu w l.mn., stoi ono 
również w l.mn., nawet gdy podmiot ten nazywa zwierzęta 
lub przedmioty martwe, np. Saatlere baktım. [...] Önce 
durmuşlar sandım. Hayır, işliyorlardı ‘Popatrzyłem na ze
gary. [...] Najpierw pomyślałem, że stanęły. Nie, chodziły’ 
(Ersen-Rasch 2005: 94).

[6] O nazwach krewnych (typu teyzemler ‘moja ciocia z rodzi
ną’) zob. § 4.4g.
j) Jeśli kilka wyrazów w l.mn. tworzy semantyczną całość, 

sufiks l.mn. jest jak gdyby wyłączany poza nawias czyli sta
wiany tylko przy ostatnim członie. Przykład: ana ve baba ‘mat
ka i ojciec’ - jeżeli są parą, to = ‘rodzice’; stąd rozróżnienie: a- 
na ve babalar ‘pary rodziców/rodzicielskie’ w opozycji do ana- 
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lar ve babalar ‘matki i ojcowie (niekoniecznie tworzący pary)’. 
Podobnie: Genç kız ve erkekler müzeden çıktı ‘Młode dziew
częta i chłopcy wyszli z muzeum’ - tu dziewczęta i chłopcy nie 
są odrębnymi podmiotami, tylko składowymi grupy wspólnie 
działającej młodzieży. - Por. § 4.5c.

4.4. Posesywność.
Uwaga: Skrótpos. = ‘posesywny’.
a) Posesywność czyli dzierżawczość może być wyrażana w 

języku tur. na trzy sposoby - za pomocą:
I. sufiksu posesywnego - zob. ten podpunkt;
II. równocześnie zaimka i sufiksu posesywnego - zob. 

podpunkt h);
III. samego tylko zaimka posesywnego - zob. podpunkt i).

Najczęstsze i stylistycznie neutralne jest użycie sufiksu po
sesywnego. Sufiksy te brzmią następująco (głoska w nawiasie 
w 1. i 2.os. obu liczb pojawia się po spółgłoskowym, a w 3.os. 
po samogłoskowym wygłosie tematu rzeczownika):

l.poj.  1. -(i)m, -(i)m, -(u)m, ~(ü)m ‘mój’
2. -(ı)n, -(i)n, -(u)n, -(ü)n ‘twój’
3. -(s)i, -(s)i, -(s)u, -(s)ü ‘jego, jej’

l.mn.  1. -(i)miz, -(i)miz, -(u)muz, -(ü)müz ‘nasz’
2. -(l)niZ, -(İ)nİZ, -(u)nUZ, -(Ü)nÜZ
3. -Ian, -leri ‘ich’
lub: ~(s)i, ~(s)i, -(s)u, ~(s)ü ‘ich’ (= 3.os. l.poj.).

O rozróżnieniu pomiędzy obiema możliwościami w 3.os. l.mn. 
patrz podpunkt e) poniżej.

b) Tematy na samogłoskę:
ada ‘wyspa’ l.poj. 1- ada-m ‘moja wyspa’

2. ada-n ‘twoja wyspa’
3. ada-si ‘jego/jej wyspa’
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l.mn.

ada-lar ‘wyspy’ l.poj.

l.mn.

dere ‘dolina’ l.poj.

l.mn.

çakı ‘scyzoryk’ l.poj.

l.mn.

sergi ‘wystawa’ l.poj.

l.mn.

1. ada-miz ‘nasza wyspa’
2. ada-mz ‘wasza wyspa’
3. ada-lari ‘ich wyspa’
1. ada-lar-im ‘moje wyspy’
2. ada-lar-m ‘twoje wyspy’
3. ada-lar-i ‘jego/jej wyspy’
1. ada-lar-imiz ‘nasze wyspy’
2. ada-lar-imz ‘wasze wyspy’
3. ada-lari ‘ich wyspy’
1. dere-m ‘moja dolina’
2. dere-n ‘twoja dolina’
3. dere-si ‘jego/jej dolina’
1. dere-miz ‘nasza dolina’
2. dere-niz ‘wasza dolina’
3. dere-leri ‘ich dolina’
1. çakı-m ‘mój scyzoryk’
2. çakı-n ‘twój scyzoryk’
3. çakı-sı ‘jego/jej scyzoryk’
1. çakı-mız ‘nasz scyzoryk’
2. çakı-mz ‘wasz scyzoryk’
3. çakı-ları ‘ich scyzoryk’
1. sergi-m ‘moja wystawa’
2. sergi-n ‘twoja wystawa’
3. sergi-si ‘jego/jej wystawa’
1. sergi-miz ‘nasza wystawa’
2. sergi-niz ‘wasza wystawa’
3. sergi-leri ‘ich wystawa’

I analogicznie:
çinko ‘cynk’ - çinkom, çinkon, çinkosu-, çinkomuz, çinkonuz, 

çinkoları-,
banliyö ‘przedmieście’ - banliyöm, banliyön, banliyösü-, banli

yömüz, banliyönüz, banliyöleri-,
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kuyu ‘studnia’ - kuyum, kuyun, kuyusu', kuyumuz, kuyunuz, ku
yuları',

öykü ‘opowiadanie’ - öyküm, öykün, öyküsü', öykümüz, öykü
nüz, öyküleri.
Wyjątek stanowi rzeczownik su ‘woda’, który - poza 3.os.

l.mn.  - otrzymuje spółgłoskę -y- (tzn. tworzy się temat: ,swy+):
l.poj.  1. suy-um ‘moja woda’ (nie *sw-m)

2. suy-un ‘twoja woda’ (nie *su-n)
3. suy-u ‘jego/jej woda’ (nie *. çm-sw)

l.mn.  1. suy-umuz ‘nasza woda’ (nie *su-muź)
2. suy-unuz ‘wasza woda’ (nie *su-nuz)
3. su-lari ‘ich woda’

Spółgłoska -y- dodawana jest również do zaimka ne? ‘co?’, 
zob. § 7.2.

c) Tematy na spółgłoskę:
kas ‘mięsień’ l.poj. 1. kas-im ‘mój mięsień’

2. kas-in ‘twój mięsień’
3. kas-i ‘jego/jej mięsień’

l.mn.  1. kas-imiz ‘nasz mięsień’
2. kas-imz ‘wasz mięsień’
3. kas-lari ‘ich mięsień’

I analogicznie:
kaz ‘gęś’ - kazım, kazın, kazr, kazımız, kazınız, kazları
tel ‘drut’ - telim, telin, teli, telimiz, teliniz, telleri
koç ‘baran’ - koçum, koçun, koçu', koçumuz, koçunuz, koçları 
göl ‘jezioro’ - gölüm, gölün, gölü, gölümüz, gölünüz, gölleri

Przykłady wyrazów ze zmianami fonetycznymi: 
grupa [ 1J - wygłosowe -k + samogłoska > -ğ-:

köpek ‘pies’ - köpeğim, köpeğin, köpeği', köpeğimiz, köpeğiniz, 
köpekleri
Uwaga: W niektórych wyrazach dopuszczalne są postacie 

oboczne, np.:
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gök ‘niebo’ - gökiim ~ göğüm, gökiin ~ göğün, gökü ~ göğü', 
gökümiiz ~ göğümüz, gökünüz ~ göğünüz, gökleri 
grupa [2] - udźwięcznienie spółgłoski wygłosowej:

güç ‘siła’ - gücüm, gücün, gücü; gücümüz, gücünüz, güçleri 
taç ‘korona’ - tacım, tacın, tacı; tacımız, tacınız, taçları 

grupa [3] - wypadnięcie samogłoski ostatniej sylaby: 
ağız ‘usta’ - ağzım, ağzın, ağzı; ağzımız, ağzınız, ağızları 
oğul ‘syn’ - oğlum, oğlun, oğlu; oğlumuz, oğlunuz, oğulları 
ye'is ‘zwątpienie’ - ye'sim, ye'sin, ye'si; ye'simiz, ye'siniz, 

ye 'isleri
grupa [4] - palatalne” wymuszające samogłoski 
przednie w sufıksie:

hal ‘stan, sytuacja’ - halim, halin, hali; halimiz, haliniz, halleri 
kalp ‘serce’ - kalbim, kalbin, kalbi; kalbimiz, kalbiniz, kalpleri 

grupa [5| - zdwojenie spółgłoski wygłosowej:
sır ‘tajemnica’ - sırrım, sırrın, sırrı; sırrımız, sırrınız, sırları 
his ‘uczucie’ - hissim, hissin, hissi; hissimiz, hissiniz, hisleri 

grupa [6] - odmiana jak po wygłosie spółgłoskowym: 
memba ‘źródło’ - membaim, membain, membai; membaimiz, 

membainiz, membalari.
cami ‘meczet’ - camiim, camiin, camii; camiimiz, camiiniz, ca

mileri. - Por. jednak § 2.3b.
menşe ‘pochodzenie’ - menşeim, menşein, menşei; menşeimiz, 

menşeiniz, menşeleri.
Szczególny przypadek stanowi rzeczownik ağabey ‘starszy 

brat’, który wskutek częstego używania (stosowany jest też ja
ko grzeczny sposób zwracania się do mężczyzn nieco starszych 
od mówiącego, podobnie jak poi. wujku!') ściągnął się w wy
mowie z pierwotnego [a:a'bey] do [a:'bi:J, przy czym przy od
mianie, a także przy szybszym tempie mówienia następuje w 
sylabie zamkniętej dalsze skrócenie do “[a:'bi] + spółgłoska”. 
W potocznym języku mówionym powszechną tendencją jest ta
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kie skracanie go zawsze, tzn. nawet jeśli ostatnia sylaba w 
[a:'bi] pozostaje otwarta, tj. także w 3.os. l.poj i we wszystkich 
osobach l.mn. Tym samym wyraz ten w grafii ma wygłos na 
spółgłoskę (-y), a w wymowie na samogłoskę (-z), co oznacza 
rozbieżność między pisownią a wymową, która to rozbieżność 
poszła tak daleko, że wyraz ten w 3.os. l.poj. ma dwie pisownie 
(etymologiczną i fonetyczną), ale wymawiany jest zawsze - 
niezależnie od pisowni - w jeden sposób:

l.poj.  1. ağabeyim [a:'bim]
2. ağabeyin [a:'bin]
3. ağabeyi ~ ağabeysi [a:bi:'si]

l.mn.  1. ağabeyimiz [a:bi:'miz]
2. ağabeyiniz [a:bi:'niz]
3. ağabeyleri [a:bi:'leri]

Uwaga: w funkcji wołacza akcent przenoszony jest o jedną 
sylabę do przodu, stąd wymowa [’a:bi] ‘1. bracie!; 2. = wujku!’.

Rzadko spotyka się pisownię ağbi, która wszelako wydaje 
się najsensowniejszą, ponieważ dobrze oddaje wymowę, nawet 
długość [a:], zawiera element graficzny nawiązujący do etymo
logii (-ğ-) i jest korzystna ze względu na zapis form pos.: ağ- 
bim, ağbin, ağbisi\ ağbimiz, ağbiniz, ağhileri. Przykład użycia: 
kendisinden iki yaş biiyük ağbisi ‘jego brat starszy odeń o dwa 
lata’ (Pamuk 1983: 9).

d) Formacje zakończone na -lari mogą mieć zależnie od 
kontekstu cztery znaczenia:
[1] Acc. określony nieposesywny, np. Bu uçakları gördüm 

‘Widziałem te samoloty’;
[2] Nom. 3.OS. l.poj. od tematu w l.mn., np. uęak-lar ‘samolo

ty’ - uçak-lar-ı ‘jego samoloty’;
[3] Nom. 3.OS. l.mn. od tematu w l.poj., np. uęak-lan ‘ich sa

molot’;
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[4] Nom. 3.OS. l.mn. od tematu w l.mn., np. uęak-lar ‘samolo
ty’ + -lari powinno by dać * uçaklar-1ar i, ale niedopusz
czalne jest występowanie dwukrotnie -lar obok siebie, 
wskutek czego formacja skraca się do uçakları ‘ich samo
loty’.
Taka wieloznaczność w praktyce nie prowadzi - dzięki 

kontekstowi - do nieporozumień, podobnie jak po pol. nie 
przeszkadza niejasność, czy w zdaniu Przyszła poczta ze stacji 
chodzi o jedną czy o wiele stacji (tj. np. ze stacji polarnej czy 
ze stacji polarnych itp.). Podkreślmy, że dawniej różnicę taką 
czyniono (l.poj. stacji, l.mn. stacyj'), a jednak zarzucono ją i nie 
przeszkadza to zupełnie porozumieniu Polaków. - Zob. też tu
taj podpunkt e) oraz uwagę pod koniec § 4.3b.

e) Możliwość użycia dla 3.os. l.mn. ‘ich’ zarówno sufiksu 
-lan, jak i sufiksu 3.os. l.poj. -(s)i pozwala w razie koniecznoś
ci odróżnić jeden przedmiot posiadany od wielu: onun evi ‘jego 
dom’, onun evleri ‘jego domy’, onların evi ‘ich dom’, onların 
evleri ‘1. ich dom; 2. ich domy’. Por. też użycie w oderwanym 
zdaniu: Özdemir’lerin evi çok büyük ‘Dom Özdemirow jest bar
dzo duży’ wobec użycia w sekwencji zdań: Özdemir’lerin evini 
gördün mü? Evleri çok büyük ‘Widziałeś dom Özdemirow? Ich 
dom jest bardzo duży’. W tym drugim wypadku oddalenie rze
czownika ev ‘dom’ od Özdemir jer ‘Özdemirowie’ wymusza u- 
życie sufiksu -lari dla wyrazistszego zaznaczenia, że posiadacz 
jest w l.mn., tzn. że ev odnosi się do Özdemir ’ler. W poprzed
nim przykładzie nie było to konieczne, ponieważ nic nie od
dzielało ev od Özdemir ’ler.

f) Jeżeli przedmiot posiadany stoi w l.mn., kolejność su- 
fiksów jest następująca: “temat + sufiks l.mn. + sufiks pos.”, np. 
ev-ler-im ‘moje domy’, ev-ler-in ‘twoje domy’, ev-ler-i ‘1. jego 
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domy; 2. ich domy’10; ev-ler-imiz ‘nasze domy’, ev-ler-iniz 
‘wasze domy’. Inne przykłady:

Oczywiście formacja evleri może też znaczyć ‘ich dom’, ale to znacze
nie tu pomijamy, ponieważ mowa jest tylko o wielu przedmiotach po
siadanych.

Jeden przedmiot posiadany:
l.poj.  1. öyküm ‘moje opowiadanie’

oğlum ‘mój syn’
2. öykün ‘twoje opowiadanie’

oğlun ‘twój syn’
3. öyküsü ‘jego opowiadanie’

oğlu ‘jego syn’
l.mn.  1. öykümüz ‘nasze opowiadanie’

oğlumuz ‘nasz syn’
2. öykünüz ‘vı&s-zs opowiadanie’

oğlunuz ‘wasz syn’
3. öyküleri ‘ich opowiadanie’ 

oğulları ‘ich syn’
Wiele przedmiotów posiadanych:

l.poj. 1. öykülerim ‘moje opowiadania’
oğullarım ‘moi synowie’

2. öykülerin ‘twoje opowiadania’ 
oğulların ‘twoi synowie’

3. öyküleri ‘jego opowiadania’ 
oğulları ‘jego synowie’

l.mn. 1. öykülerimiz ‘nasze opowiadania’
oğullarımız ‘nasi synowie’

2. öyküleriniz ‘wasze opowiadania’ 
oğullarınız ‘wasi synowie’

3. öyküleri ‘ich opowiadania’
oğulları ‘ich synowie’

10
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g) Odwrotny szyk, tzn. “temat + sufiks pos. + sufiks l.mn.” 
jest stosowany przy nazwach pokrewieństwa dla oznaczenia 
grup osób, np. abla ‘starsza siostra’ - abla-m-lar ‘moja starsza 
siostra ze swoimi (= rodziną, dziećmi, ludźmi)’ w opozycji do 
abla-lar-im ‘moje starsze siostry’; Sen annenlere gidiyorsun 
‘Idziesz do swojej matki (i tych, którzy z nią mieszkają)’ (Pa
muk 1983: 456).

W konstrukcjach takich sufiks pos. jest pominięty, jeśli 
nazwa pokrewieństwa poprzedzona jest imieniem własnym, np. 
Fuat amcalar gelince aşağı inersin. [...] Mebrure teyzelere 
öbür gün gideceğiz ‘Kiedy wujek Fuat z rodziną przyjdzie 
<wujkowie Fuatowie przyjdą>, zejdziesz na dół. [...] Do cioci 
Mebrure (i jej rodziny) pójdziemy pojutrze’ (Pamuk 1983: 
105).

O orzeczeniu w zdaniach, których podmiotem jest tak 
skonstruowana nazwa krewnych, zwykło się mówić, że stoi ono 
w l.poj., ponieważ nazwa taka wyraża w istocie grupę osób sta
nowiących pewną całość, np. Teyzemler Ankara'da oturuyor 
‘Moja ciocia z rodziną mieszka w Ankarze’ (Ersen-Rasch 
2005: 91). Nie jest to jednak i tym razem (o tym problemie sze
rzej zob. § 4.3İ) zasada bez odstępstw, ale zdanie Alebru tey
zenler Çamlıca’ya taşındılar ‘Twoja ciocia Alebru przeniosła 
się z rodziną do Çamlıca’ (Pamuk 1983: 120) można interpreto
wać jako zgodne z regułą § 4.3i[2].

h) Zaimek posesywny (zob. § 7.5) poprzedza rzeczownik z 
sufiksem posesywnym dla silniejszego podkreślenia przynależ
ności, np. Benim arabam tertemiz ‘Moje auto jest czyściuteń- 
kie’ - w tym zdaniu należy w przekładzie polskim położyć na
cisk na moje, ponieważ tur. benim arabam sugeruje, że in- 
ne/twoje/jego itp. auto czyste nie jest.

i) Zaimek posesywny (zob. § 7.5) stoi z rzeczownikiem bez 
sufiksu posesywnego, jeśli mówiący chce zaznaczyć swoje za
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angażowanie emocjonalne, bliski związek z czymś itp., np. bi
zim Polonya’da ‘u nas w Polsce’ (dosł. ‘w naszej Polsce’; mó
wiący identyfikuje się z Polską) w opozycji do Polonya'mızda 
‘w naszej (= współczesnej; tej, w której żyjemy) Polsce’. - Por. 
też: 1914 Savaşı o yaz başladı. [...] Bizim oralarda ne siper, ne 
insan kaybı, ne zehirli gaz vardı ‘Wojna 1914 roku zaczęła się 
tamtego lata. [...] Tam u nas nie było ani wałów obronnych, ani 
strat w ludziach, ani gazów trujących’ (Maalouf 2003: 31); Ve 
bizim ahmaklar bu gerçeğin farkında bile değiller ‘A nasi głup
cy [~ ‘ci głupcy u nas’, tj. w mojej wsi, moim mieś- 
cie/kraju/biurze itp.] nawet nie uświadamiają sobie tej prawdy’ 
(Pamuk 1986: 105).

Podobnie w odmiennych kontekstach użyje się fraz: bizim 
dii ‘nasz (= drogi, kochany, piękny) język’, bizim dilimiz ‘nasz 
(= ale nie wasz) język (np. nas = osób wykształconych)’, dili
miz ‘nasz język (neutralnie; w opozycji do innych języków na 
świecie)’.

j) Jeżeli mówiący pozostaje w jakimś stosunku pokrewień
stwa do dziecka w danej rodzinie, wówczas do nazwy pokre
wieństwa dodawany jest sufiks 3.os. l.poj. Przykład sytuacyjny: 
Mehmet ma brata Alego i córkę o imieniu Oya. Oya zwraca się 
do Alego amcam (< amca ‘wujek, brat ojca’). Ali jest jej wuj
kiem, tzn. amcası. Pisząc list do swego brata Mehmeta Ali mo
że się podpisać “Wujek Ali”, tzn. Ali amcası, czyli dosł. ‘jej 
wujek Ali’, nie napisze natomiast samego Ali amca ‘wujek 
Ali’, bo to by oznaczało, że Ali jest wujkiem tego, do kogo się 
zwraca, tzn. Mehmeta. Podobnie, jeśli ktoś zwraca się do żony 
nie po imieniu, tylko przez “matka”, to po tur. musiałby powie
dzieć annesi!, dosł. ‘jego/jej (tj. ich dziecka) matko!’, ponieważ 
zawołanie anne! ‘mamo!’ znaczyłoby, że zwraca się do swojej 
własnej matki.
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4.5. Deklinacja nieposesywna.
a) Deklinacja turecka składa się z następujących przypad

ków:
Nominativ (= mianownik, Nom.) ‘kto?, co?’ 
Genetiv (= dopełniacz, Gen.) ‘kogo?, czego?’ 
Dativ (= celownik, Dat.) ‘komu?, czemu?; ku komu/czemu?’ 
Accusativ (= biernik, Acc.) ‘kogo?, co?’
Locativ (= miejscownik, Loc.) ‘u kogo?, w czym?’ 
Ablativ (= Abl.) ‘od kogo?, od czego?; skąd?’.

Zachodzi ważna różnica pomiędzy tur. Loc. a poi. miejs
cownikiem: w języku tureckim bowiem Loc. sam z siebie ozna
cza znajdowanie się w jakimś miejscu (np. orman-da ‘w lesie’, 
masa-da ‘na stole’, ev-de ‘w domu’), podczas gdy przypadek 
nazywany w poi. tradycji miejscownikiem sam z siebie nic nie 
wyraża, musi dopiero połączyć się z jakąś prepozycją (= przed- 
imkiem), np. w czy na, toteż dla języka poi. słuszniejszym jest 
stosowany przez slawistykę europejską termin Praepositiv.

Dla tur. Abl. nie ma osobnego odpowiednika w polsko
języcznej terminologii. Przypadek ten, najogólniej rzecz biorąc, 
oznacza miejsce, od którego coś się oddala, np. orman-dan 
‘z/od lasu’, masa-dan ‘ze/od stołu’, ev-den ‘zJoó. domu’.

Loc. i Abl. wyrażają więc co prawda pewne relacje prze
strzenne i czasowe, ale, jak widać, dość ogólnie. W razie ko
nieczności ich sprecyzowania używa się odpowiednich postpo- 
zycji.

Acc. jest w języku tur. dwojaki: nieokreślony, który nie ma 
własnego wykładnika, tj. formalnie = Nom., i określony, który 
ma własny wykładnik. W dalszym ciągu przez “Acc.” będzie 
się rozumieć tylko Acc. określony.

b) Wiedza o przypadkach deklinacyjnych przedstawiona tu 
jest w dwóch oddzielnie omówionych częściach: zestaw sufik- 
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sów czyli sposoby tworzenia przypadków (§ 4.5-4.7) oraz ich 
funkcje semantyczno-składniowe (§ 4.8).

c) Zasób sufiksów deklinacyjnych jest następujący (głoski 
w nawiasie stoją po tematach zakończonych na samogłoski): 
Nom. -0 (brak osobnego sufiksu) 
Gen. -(n)in, -(n)in, -(n)un, -(n)iin
Dat. -(y)a, ~(y)e
Acc. -(y)ı, -(y)i, -(y)u, -(y)ü 
Loc. -da, -de, -ta, -te
Abl. -dan, -den, -tan, -ten

Według tego paradygmatu odmieniają się wszystkie rze
czowniki tur., które nie dzielą się, jak widać, na kilka deklinac
ji. - Ale zob. poniżej podpunkt g).

W l.mn. te same sufiksy dodawane są do tematu l.mn. na 
-lar, np. Nom. evler ‘domy’, sular ‘wody’, Gen. evlerin, sula
rın, Dat. evlere, sulara, Acc. evleri, suları, Loc. evlerde, sular
da, Abl. evlerden, sulardan.

Jeśli blisko siebie stoi kilka rzeczowników w tym samym 
przypadku deklinacyjnym, jego sufiks - podobnie jak sufiks 
l.mn., zob. § 4.3j - może być jak gdyby wyłączony poza na
wias, tzn. dodany tylko do ostatniego członu w tej serii rze
czowników. Przykłady: Masadaki defter, kitap, kalem ve men
dillere baktı ‘Popatrzył na zeszyty, książki, pióra i chusteczki 
na stole’; esnaflık, zanaatkârlık, rençberlik ya da çobanlıktan 
başka bir şey yapmamış bir insan yığını ‘masa ludzi, którzy (w 
życiu) nie byli niczym więcej niż rzemieślnikami (esnaf), artys
tami (zanaatkar ‘rzemieślnik artystyczny’), rolnikami (renęber) 
czy pastuchami (ęobanf (Korkat 2000: 59). - Tu por. także 
różnicę w użyciu poi. prepozycji raz lub dwa razy, np. tiyatro 
ve müzelerde ‘w teatrach i muzeach’ wobec tiyatrolarda ve 
müzelerde ‘w teatrach i w muzeach’. - Por. § 4.3j.
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d) Jeśli występujące obok siebie rzeczowniki tworzą 
semantyczną całość, sufiks deklinacyjny (a także sufiks l.mn.) 
dodawany jest zawsze wyłącznie do ostatniego członu, np. ana 
ve baba ‘rodzice’ - ana ve babadan ‘od rodziców’.

e) Przykłady odmiany tematów na samogłoskę:

Przykłady wyrazów z dodatkowymi zmianami:

Nom. ana ‘matka’ öykii ‘opowiadanie’
Gen. ananın öykünün
Dat. anaya öyküye
Acc. anayı öyküyü
Loc. anada öyküde
Abl. anada öyküden

Nom. memba ‘źródło’ cami ‘meczet’
Gen. membain camiin
Dat. membaa camie
Acc. membaı camii
Loc. membada camide
Abl. membadan camiden

f) Przykłady odmiany tematów na spółgłoskę:
Nom. kas ‘mięsień’ kaz ‘gęś’ im ‘znak’
Gen. kasın kazın imin
Dat. kasa kaza ime
Acc. kası kazı imi
Loc. kasta kazda imde
Abl. kastan kazdan imden

Przykłady wyrazów z dodatkowymi zmianami:
Nom. güç ‘siła’ köpek ‘pies’ kalp ‘serce
Gen. gücün köpeğin kalbin
Dat. güce köpeğe kalbe
Acc. gücü köpeği kalbi
Loc. güçte köpekte kalpte
Abl. güçten köpekten kalpten
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Nom. ağız ‘usta’ isim ‘imię’ gönül ‘serce’
Gen. ağzın ismin gönlün
Dat. ağza isme gönle
Acc. ağzı ismi gönlü
Loc. ağızda isimde gönülde
Abl. ağızdan isimden gönülden

Nom. sır ‘tajemnica’ his ‘uczucie’ye 'is ‘zwątpienie
Gen. sırrın hissin ye ’sin
Dat. sırra hisse ye 'se
Acc. sırrı hissi ye 'si
Loc. sırda histe ye 'iste
Abl. sırdan histen ye 'isten

g) Wyjątkiem - podobnie jak w wypadku posesywności - 
jest rzeczownik su ‘woda’, który w trzech przypadkach zależ
nych l.poj. (Gen., Dat., Acc.) ma temat suy+ i odmienia się jak 
rzeczownik na spółgłoskę, tzn.: Nom. su, Gen. suyun, Dat. 
suya, Acc. suyu, Loc. suda, Abl. sudcm.

4.6. Deklinacja posesywna.
a) Deklinacja posesywna powstaje przez mechaniczne złą

czenie sufiksu posesywnego z sufiksem deklinacyjnym. Jedy
nym odstępstwem od tej zasady jest to, że w 3.os. obu liczb te
mat deklinacyjny jest rozszerzony o -n- (jedynie w Gen. Ni
czego to w brzmieniu nie zmienia, ponieważ sufiks Gen. i tak 
się zaczyna od n-), np.

‘wyspa’ ‘jego wyspa’ ‘ich wyspa’
Nom. ada ada-sı ada-ları
Gen. ada-nın ada-sı-n-ın ada-ları-n-ın
Dat. ada-ya ada-sı-n-a ada-ları-n-a
Acc. ada-yı ada-sı-n-ı ada-ları-n-ı
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Loc. ada-da ada-si-n-da ada-lari-n-da
Abl. ada-dcm ada-si-n-dan ada-lari-n-dan

Inne przykłady odmiany:
‘mój mięsień’ ‘mój syn’ ‘moja tajemnica’

Nom. kasım oğlum sırrım
Gen. kasımın oğlumun sırrımın
Dat. kasıma oğluma sırrıma
Acc. kasımı oğlumu sırrımı
Loc. kasımda oğlumda sırrımda
Abl. kasımdan oğlumdan sırrımdan

‘twój pies’ ‘twoje usta’ ‘twoja siła’
Nom. köpeğin ağzın gücün
Gen. köpeğinin ağzının gucunun
Dat. köpeğine ağzına gücüne
Acc. köpeğini ağzını gucunu
Loc. köpeğinde ağzında gücünde
Abl. köpeğinden ağzından gücünden

‘jego uczucie’ ‘jego zwątpienie’
Nom. hissi ye ’si
Gen. hissinin ye 'sinin
Dat. hissine ye 'sine
Acc. hissini ye 'sini
Loc. hissinde ye 'sinde
Abl. hissinden ye 'sinden

‘nasz meczet’
Nom. camiimiz 
Gen. camiimizin 
Dat. camiimize

‘nasze serce’ 
kalbimiz 
kalbimizin 
kalbimize
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Acc. camiimizi kalbimizi
Loc. camiimizde kalbimizde
Abl. camiimizden kalbimizden

‘ich miłość’

‘wasz znak’ ‘wasze źródło’
Nom. iminiz membaınız
Gen. iminizin membaınızın
Dat. iminize membaınıza
Acc. iminizi membaınızı
Loc. iminizde membaınızda
Abl. iminizden membaınızdan

‘ich tekst’
Nom. metinleri aşkları
Gen. metinlerinin aşklarının
Dat. metinlerine aşklarına
Acc. metinlerini aşklarını
Loc. metinlerinde aşklarında
Abl. metinlerinden aşklarından

b) Tę samą postać fonetyczną w odmianie mają:
[1] W wypadku tematów na samogłoskę - Gen. niepos. i Gen. 

2.os. l.poj., np. öykü ‘opowiadanie’ - öykü-nün ‘opowiada
nia (Gen.niepos.)’ ~ öykü-n-ün ‘twojego opowiadania’.

[2] W wypadku jednej rzeczy posiadanej - przypadki zależne 
dla 2. i 3.os. l.poj. posiadacza, np. kaz ‘gęś’ - kaz-m-in 
‘twojej gęsi’ ~ kaz-i-mn ‘jego gęsi’; oğul ‘syn’ - oğl-ım-da 
‘u twojego syna’ ~ oğl-u-n-da ‘u jego syna’; his ‘uczucie’ 
- hiss-in-den ‘z twojego uczucia’ ~ hiss-i-n-den ‘z jego 
uczucia’.

[3] W wypadku wielu rzeczy posiadanych - przypadki zależne 
dla 2. i 3.os. l.poj. oraz 3.os. l.mn. (która może się odnosić 
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także do jednej rzeczy posiadanej), np. düş ‘sen, marzenie 
senne’ - düş-ler-in-de ‘w twoich snach’ ~ düş-ler-i-n-de 
‘w jego snach’ ~ düş-leri-n-de ‘1. w ich śnie; 2. w ich 
snach’.
c) Rzeczowniki pospolite i nazwy własne zbudowane na 

zasadach Izafetu II tworzą pod względem odmiany następujące 
grupy:
[1] Rzeczowniki pospolite odmieniające się według deklinacji 

pos., np. aslanağzı ‘lwi pyszczek (roślina)’ - Dat. aslan- 
ağzına, Loc. aslanağzında, Nom. 3.os. = Nom. niepos. as
lanağzı', atasözü ‘przysłowie’ - Dat. atasözüne, Loc. atasö
zünde, Nom. l.mn. atasözleri, Nom. 3.os. = Nom. niepos. 
atasözü', ayakaltı ‘deptak, miejsce spacerowe’ - Dat. ayak- 
altina, Loc. ayakaltinda, Nom. l.mn. ayakaltlari, Nom. 
3.os. = Nom. niepos. ayakaltı.

[2] Rzeczowniki pospolite, w których oba człony zrosły się na 
tyle, że odmieniają się według deklinacji niepos., np. ayak
kabı ‘but’ - Nom. 3.os. ayakkabısı, Dat. ayakkabıya, Loc. 
ayakkabıda, Nom. l.mn. ayakkabılar (nie *ayakkaplari)', 
kahvaltı ‘śniadanie’ - Nom. 3.os. kahvaltısı, Dat. kahvaltı
ya, Loc. kahvaltıda, Nom. l.mn. kahvaltılar (nie *kahvalt-  
lari) (por. ayakaltı, atasözü w [1]).

Tu należą też stopnie wojskowe i niektóre zawody, np. 
yüzbaşı ‘kapitan’ - Nom. 3.os. l.poj. yüzbaşısı, Nom. 3.os. 
l.mn. yüzbaşıları, Dat. yüzbaşıya, Loc. yüzbaşıda, Nom. 
l.mn. yüzbaşılar, binbaşı ‘major’ - Nom. 3.os. binbaşısı, 
Dat. binbaşıya, Loc. binbaşıda, Nom. l.mn. binbaşılar, aş
çıbaşı ‘szef kuchni’ - Nom. 3.os. aşçıbaşısı, Dat. aşçıbaşı- 
ya, Loc. aşçıbaşıda, Nom. l.mn. aşçıbaşılar.

Nie należy jednak odnieść mylnego wrażenia, że zasada 
ta dotyczy wszystkich złożeń z członem baş na drugim 
miejscu. Ograniczona jest ona w zasadzie do stopni wojs
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kowych i niektórych nazw zawodów bądź rang; por. nato
miast:
[2a] çarkçıbaşı ‘starszy maszynista (na statku)’ - Acc. 

çarkçıbaşını ~ çarkçıbaşıyı', çeribaşı ‘1. dowódca 
janczarów; 2. przywódca Cyganów’ - Acc. çeribaşı- 
nı ~ çeribaşıyr, ustabaşı ‘naczelnik cechu’ - Acc. 
ustabaşını ~ ustabaşıyı.

[2b] aybaşı ‘menstruacja’ - Acc. aybaşını', koçbaşı ‘taran’ 
- Acc. koçbaşınr, satırbaşı ‘wcięcie na początku aka
pitu’ - Acc. satırbaşını; Yılbaşı ‘Nowy Rok’ - Acc. 
Yılbaşını.

[3] Rzeczowniki pospolite, które mogą być odmieniane zarów
no według paradygmatu pos., jak i niepos., np. hanımeli 
‘wiciokrzew, kapryfolium (roślina)’ - Nom. 3.os. hanımeli 
~ hanımelisi, Dat. hanımeline ~ hanımeliye, Loc. hanım
elinde ~ hanımelide, Nom. l.mn. hanımelleri ~ hanımeliler, 
(Ediskun/Dünder 1973: 73); kahverengi ‘1. brąz (kolor); 2. 
brązowy’ - np. kahverengine <kahverengiye> boyamak 
‘pomalować na brąz’; kahverengine <kahverengiye> çal
mak ‘wpadać w brąz (o kolorze)’; kahverenginde <kahve- 
rengide> bir ceket ‘marynarka w brązie (~ brązowa)’.

Tu należą także dwie nazwy dni tygodnia: cumartesi 
‘sobota’ - Nom. 3.os. cumartesi, Dat. cumartesine ~ cu
martesiye, Loc. cumartesinde ~ cumarteside, Nom. l.mn. 
cumarteleri ~ cumartesiler, pazartesi ‘poniedziałek’ - 
Nom. 3.os. pazartesi, Dat. pazartesine ~ pazartesiye, Loc. 
pazartesinde ~ pazarteside, Nom. l.mn. pazarteleri ~ pa
zartesiler. -Zob. [10].

[4] Nazwy miejscowości odmieniane są zwykle według para
dygmatu pos., ale w 3.os. otrzymują drugi sufiks pos., np. 
Pınarbaşı (miasto w centralnej Anatolii) - Nom. 3.os. Pı
narbaşı 'sı, Dat. Pınarbaşı ’na, Loc. Pınarbaşı 'nda; Emin
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önü (port bosforski w europ, części Stambułu) - Nom. 
3.OS. Eminönü 'sü, Dat. Eminönü ’ne, Loc. Eminönü ’nde.

Odmiennie jednak Rumeli ‘Rumelia’, które odmienia się 
niepos., choć też otrzymuje sufiks pos. w 3.os.: Nom. 3.os. 
Rumeli'si, Dat. Rumeli'ye, Loc. Rumeli'de. Nie dotyczy to 
jednak pozostałych nazw geograficznych z członem -eli 
(od dawniejszego el ‘kraj’), gdyż odmieniają się one pos., 
np. Kirklareli (miasto w Rumelii) - Nom. 3.os. Kirklar
eli 'si, Dat. Kirklareli 'ne, Loc. Kirklareli 'nde.

Nazwa İnönü (miasto w zach. Anatolii) ma formy pod
wójne - Dat. İnönü 'ye ~ İnönü 'ne, Loc. İnönü 'de ~ İnö
nü’nde, ale tylko: Nom. 3.os. İnönü'sü (zob. poniżej [6]).

[5] Nazwiska zakończona na -oğlu odmieniają się według pa
radygmatu bądź pos. bądź nieposes., ale w l.mn. tylko pos., 
np. nazwisko Demircioğlu - Nom. 3.os. Demircioğlu’su, 
Dat. Demircioğlu 'na ~ Demircioğlu 'ya, Loc. Demircioğ- 
lu'nda ~ Demircioğlu’da, Nom. l.mn. tylko: Demircioğul- 
lan (nie * Demircioğlu’lar). - Por. [7].

[6] Pozostałe nazwiska odmieniane są według paradygmatu 
niepos., np. İnönü (nazwisko) - Dat. İnönü’ye, Loc. İnö
nü’de, Nom. 3.os. İnönü’sü (zob. powyżej [4]).

[7] Wyrazy pospolite na -oğlu odmieniają się pos., np. âdem
oğlu = insanoğlu ‘człowiek ang. human heing)', çapan
oğlu ‘bieda, coś niedobrego’, eloğlu ‘obcy, obcokrajo
wiec’, herifçioğlu ‘wulg. sukinsyn’, hinoğlu ‘drań, cwa
niak, diabeł wcielony’, köpoğlu ‘kanalia, swołocz; wulg. 
sukinsyn’. - Por. [5].

[8] Ponadto zwrócić należy szczególną uwagę na wyrazy pos
polite, których odmiana pos. bądź niepos. wiąże się ze 
zmianą znaczenia, np.: denizaltı ‘łódź podwodna’ odmienia 
się niepos., np. Nom. 3.os denizaltısı Acc. denizaltıyı, 
Nom. l.mn. denizaltılar natomiast denizaltı ~ deniz altı 
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‘dno morskie’ - posesywnie, np. Acc. denizaltını ~ deniz 
altını.
Generalnie panuje tendencja do leksykalizacji wszelkich 

takich konstrukcji, a więc i ich odmiany niepos., z tym że 
tendencja ta nie objęła jeszcze wszystkich formacji. Pamiętać 
należy o dwu zasadach ogólnych:
[9] Wszędzie tam, gdzie dozwolone są oba warianty odmiany, 

wariant pos. jest nieco bardziej tradycyjny i literacki, a wa
riant niepos. - nieco mniej dbały i typowy raczej dla języka 
mówionego.

[10] Procesowi leksykalizacji ulegają współcześnie - tam, gdzie 
dopuszczalna jest dwoistość odmiany - głównie formacje 
od rzeczowników zakończonych na spółgłoskę, tzn. mające 
sufiks pos. -z, podczas gdy formacje od rzeczowników za
kończonych na samogłoskę, tzn. mające sufiks pos. -si na
dal częściej występują w odmianie tradycyjnej, tj. pose- 
sywnej. Jedynym wyjątkiem są tu nazwy dni tygodnia, któ
re zwykle odmieniają się niepos. mimo sufıksu -si.

4.7. Deklinacja derywatów z sufiksem -ki.
Jednopostaciowy sufiks -ki tworzy przymiotniki i rzeczow

niki od form Gen. i Loc., np. bizim-ki-ler ‘nasi (ludzie, krew
ni)’, evde-ki ‘znajdujący się w domu’, masa iistunde-ki-ler ‘rze
czy na stole’ - zob. § 4.10.

Dokładniej o budowie i semantyce zob. § 4.10; 7.10a.
Formacje na -ki przyjmują w przypadkach zależnych tak 

samo dodatkowe -n- jak formacje z sufiksem pos. 3.os.
Przykłady:
‘nasz (człowiek)’

Nom. bizimki Acc. bizimkini
Gen. bizimkinin 
Dat. bizimkine

Loc. bizimkinde 
Abl. bizimkinden
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‘będący w naszym pokoju’
Nom. odamızdaki Acc. odamizdakini 
Gen. odamizdakinin Loc. odamizdakinde 
Dat. odamizdakine Abl. odamizdakinden

4.8. Funkcje przypadków deklinacyjnych.
W niniejszym rozdziale omówione są najważniejsze funk

cje semantyczno-składniowe przypadków deklinacyjnych. Dys
kusję spornych kwestii starano się ograniczyć do najistotniej
szych tylko spraw.

a) Nominativ. - Zob. także uwagi o Casus indefinitus na 
końcu tego podrozdziału i w podrozdziale d). Funkcje:
[1] Podmiot, np. Evim büyük ‘Mój dom jest duży’; Dün Ahmet 

sinemaya gitti ‘Wczoraj Ahmed poszedł do kina’.
[2] Przydawka przy wyrażaniu materiału, z którego coś jest 

wykonane, płci, narodowości lub przynależności religijnej, 
np. tahta kutu ‘drewniane pudełko’, demir perde ‘żelazna 
kurtyna’, kız kardeş ‘siostra (młodsza)’, Türk öğrenci ‘tu
recki uczeń’, Hıristiyan keşiş ‘mnich chrześcijański’. - 
Jednak w wypadku narodowości i religii rzeczownikowy 
status tych wyrazów nie jest jasny; możliwe jest też inter
pretowanie ich w tej funkcji jako przymiotników i wów
czas: Hıristiyan ‘1. chrześcijanin; 2. chrzecijański’, Ameri
kan ‘1. Amerykanin; 2. amerykański’.

[3] Przydawka porównania, np. kardeş şehir ‘zaprzyjaźnione 
<partnerskie> miasto’ (dosł. ‘miasto-brat’), maymun herif 
‘pokraczny <śmieszny> mężczyzna’ (dosł. ‘facet-małpa’), 
serçe parmak ‘mały palec’ (dosł. ‘palec-wróbel’).

[4] Przydawka imienna, np. Ali amca ‘wujek Ali’, Ayşe teyze 
‘ciocia Ayşe’. - W wypadku nazw geograficznych ko
nieczny jest izafet II, np. Londra şehri ‘miasto Londyn’, 
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Vistül nehri ‘rzeka Wisła’, Baltık denizi ‘Morze Bałtyckie’, 
Afrika kıt'ası ‘kontynent afrykański’.

[5] Okolicznik czasu (w tej funkcji rzeczownik w Nom. musi 
mieć swoją przydawkę), np. bu sabah ‘dziś rano’, o akşam 
‘owego wieczora’, Salı günü ‘1. wtorek; 2. we wtorek’.

[6] Orzecznik stanu, np. Türksün ‘Jesteś Turkiem’; Ahmet kar
deşimdir ‘Ahmet jest moim bratem’. - W tej funkcji rze
czownik pozostaje w l.poj., nawet jeśli łącznik jest w l.mn., 
np. PolonyalIyız ‘Jesteśmy Polakami’; Öğrenci değiliz ‘Nie 
jesteśmy uczniami’; Türk değil misiniz? ‘Czy nie jesteście 
Turkami?’.

[7] Orzecznik translatywny - występuje przy czasownikach ta
kich jak olmak ‘stać się, zostać’, kesilmek ‘stać się, zmienić 
się w...’, sporadycznie też düşmek ‘upaść’, np. müdür ol
mak ‘zostać dyrektorem’, hasta olmak = hasta düşmek ‘za
chorować’ (dosł. ‘stać się / upaść chorym’), düşman kesil
mek ‘stać się wrogiem’ (także przenośnie, np. kış düşmanı 
kesilmek ‘stać się wrogiem zimy’), buz kesilmek ‘zamarz
nąć na kość’ (dosł. ‘zamienić się w lód’), taş kesilmek 
‘zmartwieć, zaniemówić [ze strachu, zdziwienia]’ (dosł. 
‘zamienić się w kamień’). - W tej funkcji mogą występo
wać także przymiotniki w Nom., np. sapsarı kesilmek 
‘zblednąć jak ściana’ (dosł. ‘stać się całkiem bladym’).

[8] Wołacz, np. Anne! ‘Mamo!’; Baba! ‘Tato!’; Bunu yapa
mazsın, birader! ‘Nie dasz rady tego zrobić, bracie!’; Val
lahi, aziz dostum! ‘Na Boga, drogi przyjacielu!’. - Podob
nie jak w niektórych językach Europy, tak i w języku tur. 
funkcję wołacza może czasem sygnalizować sufiks pos. 
l.os. l.poj., np. Hocam! (tradycyjny sposób zwracania się 
do nauczyciela; dosł. ‘Mój nauczyciel(u)!’), Efendim? (py
tanie jak poi. ‘Proszę?’, kiedy się czegoś nie dosłyszało; 
dosł. ‘Mój pan(ie)?’; zwrotu tego używa się do wszystkich, 
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niezależnie od płci i wieku; nie należy go rozumieć etymo
logicznie). - Akcent we wszystkich formach wołacza prze
niesiony jest o jedną sylabę ku przodowi wyrazu, tzn. 'An
ne!, 'Baba!, Bi'rader!, 'Dostum!, 'Hocam!, Efendim?', por. 
też des'tur ‘pozwolenie’ - 'destur! ‘za pozwoleniem!’.

[9] Okolicznik i przydawka miary, np. iki öbek dii ‘dwie grupy 
językowe/języków’, benim gibi olan bir avuç insanın dı
şında ‘poza garstką ludzi takich jak ja’ (Pamuk 1983: 
7İn.); Okuldan bir sürü çocuk çıktı ‘Ze szkoły wyszła ma
sa dzieci’; Seni bir buçuk saat bekliyorum ‘Czekam na cie
bie półtorej godziny’; Beş dakika bile sürmedi bu iş ‘Na
wet pięciu minut nie trwała ta praca’; Bu gemi beş bin mil 
seyretti ‘Ten statek przepłynął 5 tys. mil’; iki kilometre u- 
zakta bir orman Tas w odległości 2 km’,ywz metre yukarı
dan bakmak ‘patrzeć z wysokości 100 metrów’, iki cuma 
önce ‘dwa piątki temu <wstecz>’, bir bardak su ‘szklanka 
wody’, ağabey sinden beş yaş küçük ‘młodszy od swojego 
brata o 5 lat’.

W części opracowań gramatycznych spotkać się można z infor
macją, że Nom. pełni w języku tur. czasem również funkcję do
pełnienia bliższego. Jest to osobliwe nieporozumienie. Twórcą 
tego błędu jest doskonały skądinąd językoznawca, Otto Bóht- 
lingk (1815-1904), który w swojej gramatyce jakuckiej wpro
wadził termin Casus indefmitus (dalej w skrócie: Ind.) na ozna
czenie przypadka, który bez żadnej zmiany formalnej może wy
rażać i podmiot i dopełnienie bliższe (Böhtlingk 1851: § 390). 
Otóż błąd polega na tym, że przypadek jest zawsze syntezą for
my i funkcji semantyczno-składniowej. O rozróżnieniu między 
Nom. i Acc. decydują oba te składniki, nie tylko forma. W nie
mieckim, języku ojczystym Böhtlingka, różnica między Nom. a 
Acc. sygnalizowana jest przez rodzajnik jedynie w rodzaju 
męskim l.poj., podczas gdy w rodzaju żeńskim i nijakim, a tak
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że w całej l.mn. zawsze Nom. równa się formalnie Acc. Nie- 
zróżnicowanie formy występuje również w innych językach, 
por. poi. matka myje okno, niem. die Mutter putzt das Fenster, 
a jednak ani poloniści, ani germaniści nie twierdzą - i słusznie 
- że okno i das Fenster stoją w tym zdaniu w Nom., który z te
go względu należy przemianować na Ind. Podobnie rzecz wy
gląda w języku tur.

Dopełnienie bliższe po tur. jest albo określone albo nieok
reślone (zob. § 4.2). W tym pierwszym wypadku rzeczownik o- 
trzymuje sufiks Acc., w tym drugim - nie. Zrozumiałe, że w ta
kim razie dopełnienie nieokreślone, wyrażane przez wyraz bez 
osobnego sufiksu, brzmi tak samo jak Nom. Formacja taka peł
ni jednak zupełnie inną funkcję, a jeśli o rzeczownik pytamy 
zaimkiem, który zawsze otrzymuje sufiks Acc., to i tu ten su
fiks się pojawi, np. Ahmet bir çocuk gördü. - Kimi? ‘Ahmet wi
dział jakieś dziecko. - Kogo?’ oraz Ahmet bir çocuk gördü. - 
Ne??? Onu gördü mü? ‘Ahmet widział jakieś dziecko. - Co??? 
Widział je?’. W takiej sytuacji trzeba by więc przyjąć, że tur. 
czasowniki przechodnie łączą się z Acc. lub Ind. rzeczownika, 
ale zawsze tylko z Acc. zaimka. Co zresztą dalej nie tłumaczy, 
dlaczego raz z Acc., a raz z Ind. rzeczownika.

Takie same jak w językach tureckich stosunki gramatyczne 
panują pod tym względem także w językach mongolskich, dla 
których jednak lepiej uporządkowano terminologię: przypad
kiem podmiotu jest Nom., przypadkiem nieokreślonego dopeł
nienia bliższego - Ind. (= Acc. formalnie identyczny z Nom. i 
stąd nieraz nazywany “Acc. nieokreślonym”), wreszcie przy
padkiem określonego dopełnienia bliższego - Acc. Klarownie i 
jednoznacznie ten stan opisuje Kałużyński (1998: 60), słusznie 
nazywając Ind. “bezsufiksalnym przypadkiem zależnym”. Nic 
nie stoi na przeszkodzie, żeby system ten przejąć również do 
turkologii. - Zob. podpunkt d).
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b) Genetiv.
W odróżnieniu od języków indoeuropejskich, w tym języ

ka polskiego, Gen. w tureckim nigdy nie odnosi się do czasow
nika, tzn. nie jest przypadkiem dopełnienia dalszego, jak np. w 
poi. uczyć się tureckiego/matematyki itp. Podobnie nigdy Gen. 
tur. nie pełni funkcji podmiotu jak w poi. przybyło wody czy u- 
było kłopotów. W języku tur. Gen. pełni zasadniczo dwie funk
cje, tzn. wyraża jedną z dwóch następujących części zdania:
[1] Przydawka - zob. § 4.9.
[2] Orzecznik wyrażający posiadacza, np. Bu şapka kimin? 

‘Czyja jest ta czapka?’; Bu manto, Ali’nin mi, kardeşinin 
mi? ‘Ten płaszcz jest Alego czyjego brata?’; Şimdi benim- 
sin ‘Teraz jesteś mój’.
c) Dativ.

[1] Dopełnienie dalsze, np. yeni çevreye alışmak ‘przyzwycza
ić się do nowego środowiska’, çalışmaya başlamak ‘zacząć 
pracować’, babasına benzemek ‘być podobnym do swego 
ojca’, tahsiline devam etmek ‘kontynuować naukę’, kon
greye katılmak ‘wziąć udział w kongresie’, kardeşine kız
mak ‘zezłościć się na brata’, bir sandalyeye oturmak ‘u- 
siąść na krześle’, şefin sözüne şaşmak ‘dziwić się słowom 
szefa’, yatağa yatmak ‘położyć się do łóżka’, işe yarar ‘na
dający się, odpowiedni’; Bülbüle altın kafes zindandır 
(przysłowie) ‘Dla słowika złota klatka jest więzieniem’; 
Gülme komşuna, gelir başına (przysłowie) ‘Nie śmiej się, 
dziadku, z cudzego wypadku’ (dosł. ‘Nie śmiej się ze swo
jego sąsiada, [bo to samo] przydarzy się [i] tobie’).

[2] Przydawka, np. sade suya fasulye ‘fasola na wodzie <z wo- 
dy>’, her şeye hazırlık ‘gotowość na wszystko’, şehre ya
kınlık ‘bliskość miasta’, iyiye işaret ‘dobry znak <omen>’ 
[np. w zdaniu: Dimitri birden Petrus sözcüğünün “kaya” 
anlamına gelmesini iyiye işaret saydı ‘Dymitr nagle uznał 
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fakt, że słowo Petrus znaczy “skała”, za dobry znak (Korat 
2000: 32)].

[3] Okolicznik i przydawka celu, np. ava çıkmak ‘wyjść/pójść 
na polowanie’, ava çıkış ‘wyjście/pójście na polowanie’; 
alış-verişe gitmek ‘pójść na zakupy’, alış-verişe gidiş ‘pój
ście na zakupy’; elma almaya gitmek ‘pójść po jabłka’, el
ma almaya gidiş ‘pójście po jabłka’; kendi hesabına düşün
mek ‘myśleć na własny rachunek <samodzielnie>’, kendi 
hesabına düşünüş ‘samodzielne myślenie, myślenie na 
własny rachunek’.

[4] Okolicznik i przydawka kierunku, np. eve dönmek ‘wrócić 
do domu’, eve dönüş ‘powrót do domu’, ormana kaçmak 
‘uciec do lasu’, güneye yürüyüş ‘marsz na południe’, sınıra 
varış ‘dotarcie na granicę’; Ne yana gidiyorsun? = Gidiş ne 
yana? = Yol ne yana? ‘W którą stronę idziesz?’.

[5] Okolicznik przybliżonej granicy czasowej, np. bugüne ya
rma = akşama sabaha ‘dziś jutro, lada dzień, już-już’ (np. 
Bugüne yarına yeni haberler bekliyoruz ‘[Nie później niż] 
Dziś jutro oczekujemy nowych wiadomości’; Akşama sa
baha mektubu gelir ‘Lada dzień przyjdzie od niego list’); 
Haftaya görüşürüz ‘Zobaczymy się (gdzieś) za tydzień’; 
Akşama unutursun ‘Do wieczora zapomnisz’; Akşama geli
rim ‘Przyjdę pod wieczór’.

[6] Okolicznik odcinka czasu, np. Bize iki haftalığına gel! 
‘Przyjedź do nas na dwa tygodnie!’ (< haftalık ‘okres jed
nego tygodnia’); İstanbuld üç aylığına geldim ‘Przyjecha
łem do Stambułu na trzy miesiące’ (< aylık ‘okres jednego 
miesiąca’).

[7] Okolicznik i przydawka ceny, np. bir liraya defter ‘zeszyt 
za 1 lirę’; İneği kaç paraya sattı? ‘Za ile sprzedał krowę?’; 
Kahve kaça? ‘Po ile jest kawa?’; Bu evi beş milyona aldık 
‘Ten dom kupiliśmy za pięć milionów’. - Tę samą funkcję 
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można też wyrazić na kilka innych sposobów, np. kaça? = 
kaç paraya = kaç parayla ‘za ile?’; bir liraya defter = bir 
liralık defter ‘zeszyt za 1 lirę’. - O różnicy między Dat. a 
Abl. w tej funkcji zob. § 4.8f-6.

[8] Okolicznik ekwiwalentu ceny, np. Bir danaya kaç para is
tersin? ‘Ile chcesz za jedno cielę?’.

[9] Orzecznik, np. Bu hediye sana ‘Ten prezent jest dla 
ciebie’.
Poza tym Dat. dość często pojawia się w zwrotach używa

nych przysłówkowo, np. aksine ‘na odwrót, przeciwnie’ (< akis 
[¿zA^’z] ‘przeciwieństwo, odwrotność’), boşuna ‘nadaremnie’ (< 
boş ‘pusty’), boyuna ‘ustawicznie, wciąż, ciągle’ (< boy ‘dłu
gość, wielkość’), inadına (akcent inicjalny!: ['i-]) ‘świadomie, 
celowo’ (< i'nat [ina'dı] ‘upór’), göze göz, dişe diş ‘oko za oko, 
ząb za ząb’, harfi harfine ‘dosłownie, literalnie’, kuruşu kuru
şuna ‘co do grosza’.

Występowanie kilku Dat. w jednym zdaniu nie jest w języ
ku tur. rzadkością, np. İstanbul 'a, derdine derman aramaya git
mişti ‘Pojechał do Stambułu szukać lekarstwa na swoje zgryzo
ty’-

d) Accusativ i Indefinit.
O obu terminach była mowa powyżej (zob. podrozdział a) i 

§ 4.2). Podstawowa różnica między obiema formacjami polega 
na tym, że dopełnienie bliższe jest wyrażone Accusatiwem ok
reślonym (na -(y)i), jeśli jest określone, a Indefinitem, który 
można by też nazwać Acc. indefinitus (z sufiksem -0, tj. for
malnie = Nom.), jeśli jest nieokreślone. Ta ogólna zasada musi 
być jednak - dla poprawnego stosowania wykładnika Acc. - o- 
mówiona bardziej szczegółowo. Sufiks Acc. dodawany jest 
mianowicie w następujących sytuacjach:
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[1] Dopełnienie jest określone dla słuchającego (np. obiekt jest 
znany rozmawiającym lub była o nim mowa już wcześniej 
w rozmowie), np. Koridorda bir demir kapı görmüş. Bakı
nıp kapıyı açmış ‘W korytarzu zobaczył żelazne drzwi. Ro
zejrzał się i otworzył (te) drzwi’; Bugünkü gazeteyi okudun 
mu? ‘Czytałeś dzisiejszą gazetę?’; Ankara’yı tanır mısın? 
‘Znasz Ankarę?’; Son günlerde sigarayı azalttı ‘W ostat
nich dniach ograniczył papierosy’.

[2] Dopełnienie nie stoi bezpośrednio przed orzeczeniem, np. 
Emine suyu bardağa boşalttı ‘Emine nalała wody do 
szklanki’; Ekmeği ya bu akşam ya da yarın yeriz ‘Chleb 
zjemy albo dziś wieczorem albo jutro’. - Do tej grupy na
leżą także dopełnienia stojące wprawdzie bezpośrednio w 
pobliżu, ale nie przed, lecz po orzeczeniu, np. w zdaniach: 
Nasıl kazandı bu paraları? ‘Jak zarobił te pieniądze?’; Biz 
artık yemek yedik, tatlıyı falan ‘My już coś zjedliśmy, sło
dycze i takie tam’; Cevabına bağladık bütün ümidi ‘To z 
jego odpowiedzią wiązaliśmy całą nadzieję’; por. niżej [8].

[3] Połączenie bir (w funkcji rodzajnika nieokreślonego, zob. 
§ 4.2) z sufiksem Acc. w znaczeniu ‘pewien’, np. Bazen 
bir duyguyu anlatmak istiyorum da anlatamıyorum ‘Cza
sem chcę wyrazić pewne uczucie, ale nie potrafię’.

[4] Dopełnienie bliższe jest wyrażone imieniem własnym, np. 
Doktor Sadri'yi düşündüm ‘Pomyślałem o doktorze Sad- 
rim’; Dün Ayşe’yi gördüm ‘Widziałem wczoraj Ayşe’.

[5] Dopełnienie bliższe jest wyrażone zaimkiem, np. Beni tanı
madın mi? ‘Nie poznałeś mnie?’; Seni çok iyi anlıyorum 
‘Bardzo dobrze cię rozumiem’; Hangisini beğendi? ‘Które 
mu się spodobało?’; Kimi anlattın? ‘O kim opowiedzia
łeś?’. - Uwaga!: Ne dedi? ‘Co powiedział?’. - Por. § 7.2d.

[6] Jeśli dopełnienie bliższe zaopatrzone jest w sufiks pos., za
zwyczaj (zob. niżej) stoi w Acc. określonym, np. Benim 
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sigaramı iç, onunkini değil ‘Mojego papierosa zapal, nie 
jego’; Çocuklarımızı davet ettiler ‘Zaprosili nasze dzieci’. 
- Od tej formalnej zasady spotyka się (pozorne) odstęp
stwa, np. Bir kitap müsvettesi [= müsveddesi]11 ortaya çı
kardım ‘Sporządziłem rękopis książki’ (Orał 1986: 48); 
Yepyeni bir Alman filintası takmıştı omuzuna ‘Zarzucił na 
ramię nowiuteńką niemiecką flintę’ (Kemal 1971: 334). W 
obu tych syntagmach sufiks posesywny nie wyraża jednak 
przynależności danego przedmiotu do bohatera wypowie
dzi, lecz łączy dwa rzeczowniki w konstrukcję Izafetu II 
lub III, tzn. nie ma znaczenia leksykalnego, tylko grama
tyczne. Wyrażenia kitap müsveddesi ‘rękopis książki’ i Al
man filintası ‘niemiecka flinta’ oddająy e d n o pojęcie. A 
ponieważ pojęcie to poprzedzone jest przez bir, całe wyra
żenia bir kitap müsveddesi i bir Alman filintası są nieokreś
lone i dlatego stoją w powyższych zdaniach bez wykładni
ka Acc.

11 Dźwięczna wymowa grupy -dd- w zapożyczeniach arabskich jest nieco 
archaiczna, ale dzięki ternu też elegancka. Dziś w oficjalnej ortografii 
tylko müsvedde, jednakże język mówiony ma tendencję do ubez- 
dźwięczniania -dd- > -tt-. W imionach własnych wymowa bezdźwięczna 
ustaliła się jako współcześnie jedyna zwyczajna, np. tylko Seyfettin, 
Sabahattin itd., choć w starszych publikacjach jest Seyfeddin, Sabahad- 
din.

[7] Dopełnienie bliższe jest wyrażone konstrukcją Izafetu III 
(tu por. też § 4.9e[4]) np. Sonra babasının evini gösterdi 
‘Później pokazał dom swego ojca’; Öğrenciler, hocaları
nın ikisini pek sevmediler ‘Dwóch spośród swoich nauczy
cieli uczniowie nie bardzo lubili’; Bu evlerden bir tekini 
beğendim ‘Tylko jeden z tych domów mi się podobał’.

[8] Zazwyczaj, gdy dopełnienie bliższe poprzedzone jest zaim
kiem wskazującym, np. Bu elmayı yeme, ekşidir ‘Nie jedz 
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tego jabłka, jest kwaśne’; O kitabı ver ‘Daj tamtą książkę’. 
W zdaniu Evlendirmeli bu kızı! ‘Trzeba wydać za mąż tę 
dziewczynę!’ (Pamuk 1983: 144) wykładnik Acc. użyty 
jest z dwóch powodów: obecność zaimka wskazującego i 
pozycja po orzeczeniu (por. wyżej [2]).

[9] Dopełnienie bliższe poprzedzone przymiotnikiem z sufik- 
sem -daki, np. Rüzgâr, başımdaki örtüyü dalgalandırıyor
du ‘Wiatr poruszał (dosł. ‘falował’) mi chustkę na głowie 
(dosł. ‘będącą na mojej głowie’)’; Sergideki tabloları dü
şündü ‘Pomyślał o obrazach na wystawie’; Lokantanın ya
nındaki evi gördün mü? ‘Widziałeś dom obok restauracji?’.

[10] Dopełnienie bliższe poprzedzone przymiotnikiem w stop
niu najwyższym, np. İngiltere’de en komik serüveni yaşa
dım ‘W Anglii przeżyłem najśmieszniejszą przygodę’; Ba
na en küçük elmayı vermişsin ‘Dałeś mi najmniejsze jabł
ko’.

[11] Dopełnienie bliższe wyrażone rzeczownikiem odsłownym 
na -ma, np. Onu yine davet etmeyi düşünüyorum ‘Myślę o 
ponownym zaproszeniu go’; Sonra ne yapmayı düşünüyor
sun? ‘Co zamierzasz potem robić?’; Şiir ezberlemeyi sever 
misin? ‘Lubisz się uczyć wierszy na pamięć?’.

[12] Dopełnienie bliższe wyrażone substantywizowanym przy
miotnikiem lub imiesłowem, np. Şu güzeli tanımıyor mu
sun? ‘Nie znasz tej ślicznotki?’; Çok konuşanları sevmiyo
rum ‘Nie lubię tych, którzy dużo mówią’.

[13] Dopełnienie bliższe czasowników teşkil etmek = meydana 
getirmek ‘tworzyć, stanowić’, np. bir cümleyi teşkil eden 
kelimeler ‘wyrazy tworzące zdanie’, orduyu meydana geti
ren askerler ‘żołnierze tworzący armię’.

[14] Przy czasownikach yapmak ‘robić, czynić’, sanmak/düşiin- 
mek ‘sądzić, brać za..., mniemać’, bilmek ‘wiedzieć’ mogą 
stać, jak się zdaje, dwa dopełnienia bliższe, np. Herifi dost 
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sanıyordum ‘Uważałem faceta za przyjaciela’. W zdaniach 
takiej konstrukcji dopełnienie bardziej oddalone od cza
sownika (herifi) stoi w Acc. określonym i wyraża osobę, 
na którą rozciąga się czynność. Trudniejsza jest interpre
tacja drugiego rzeczownika w tym zdaniu (dost). For
malnie może to być albo Nom., albo Acc. bez wykładnika. 
Przez analogię do konstrukcji indoeuropejskiej z podwój
nym Acc. (por. niem. Er nannte mich einen Blödmann ‘Na
zwał mnie głupcem’) skłonnym się jest i w dost upatrywać 
Acc. bez wykładnika formalnego, tj. Ind. Wydaje się jed
nak, że szczególniejsze znaczenie poznawcze może tu mieć 
zdanie: Ben uzun zaman mentolü sadece çikletlerde, men
dillerde, sigaralarda kullanılan bir koku ve tat maddesi 
olarak düşündüm ‘Przez długi czas myślałem o mentolu 
tylko jako substancji zapachowej i smakowej używanej w 
gumach do żucia, chusteczkach i papierosach’. Konstruk
cja “Nom. + olarak (‘jako’)” być może powinna być pos
trzegana jako wyjściowa i z czasem uproszczona przez o- 
puszczenie członu olarak. W takiej sytuacji wyraz dost w 
pierwszym przykładzie byłby skrótem od dost olarak, więc 
należałoby go uznać za Nom. reprezentujący dawny Oko
licznik dost olarak. Podobnie: Kendini Nazlı ’nın kocası 
olarak düşündü ‘Myślał o sobie jako o mężu Nazlı’ (Pa
muk 1983: 134).

Inne przykłady: Kardeşini öğrenci düşündüm ‘Myśla
łem, że jego młodszy brat jest uczniem’; Bütün yalanlarını 
halis itiraf sandılar ‘Wszystkie jego kłamstwa brali za 
szczere wyznania’.

Okolicznik taki może być też wyrażony pełnym zda
niem, np. Sizi, yarına döneceksiniz sandık ‘Sądziliśmy, że 
wrócicie do jutra’; Çocuk, müdür oldum sanıyor ‘Dziecko 
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myśli, że zostałem dyrektorem’; Herkes onu Çin'e gitmiş 
sanıyordu ‘Wszyscy sądzili, że wyjechał do Chin’.

Rozumowania takiego nie można rozciągnąć na syntag- 
my z yapmak ‘robić, czynić’. Mamy tu bowiem do czynie
nia z Nom. w funkcji Translatiwu, toteż nie występuje on 
w połączeniu z olarak, np. pireyi deve yapmak ‘robić z igły 
widły’ (dosł. ‘z pchły wielbłąda’); Çocuklar onu yalancı 
yaptılar ‘Dzieci zrobiły z niego kłamcę’; Adamcağızı mü
dür yaptınız ‘Zrobiliście biednego człowieka dyrektorem’; 
Saçını topuz yaptı ‘Uczesała włosy w kok’.

[15] Wykładnik Acc. jest dodawany do dopełnienia bliższego, 
jeśli jego opuszczenie utrudniałoby zrozumienie zdania lub 
wypaczało jego sens, np. Köylüleri uyandırdılar ‘Obudzili 
wieśniaków’ (gdyby było Köylüler uyandırdılar, zdanie 
znaczyłoby ‘Wieśniacy obudzili’); Bir adam bir kadını dö
vüyordu ‘Mężczyzna bił kobietę’ (zdanie Bir adam bir ka
dm dövüyordu znaczyłoby ‘Bił to mężczyzna, to kobieta’; 
co do użycia bir...bir... por. podobnie: Muhittin bir Refik’e 
bir Ömer’e bakıyordu ‘Muhittin patrzył to na Refika to na 
Ömera’ [Pamuk 1983: 129]).
e) Locativ.

[1] Okolicznik miejsca, np. dışarıda dolaşmak ‘spacerować na 
zewnątrz / po ulicy’; Otobüste çok kişi vardı ‘W autobusie 
było dużo ludzi’; Onunla İstanbul’da tanıştık ‘Poznaliśmy 
się z nim w Stambule’.

[2] Dopełnienie dalsze, np. hediye almakta ısrar etmek ‘obsta
wać przy kupnie prezentu’, anlatmakta gecikmemek ‘nie o- 
mieszkać opowiedzieć’, bir şey yapmakta haklı olmak 
‘mieć rację robiąc coś’.

[3] Okolicznik czasu, np. bir hafta içinde ‘w ciągu <w obrę- 
bie> jednego tygodnia’, yaz ayları sırasında ‘w czasie mie
sięcy letnich’, o sıralarda ‘w tamtych czasach’, bir iki gün- 
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de ‘w ciągu dnia, dwóch’, önceki yıllarda ‘w poprzednich 
latach’, dünden önceki haftalarda ‘w tygodniach poprze
dzających wczorajszy dzień’, haftada bir ‘raz na tydzień’, 
bir keresinde ‘pewnego razu’, ayda çok para kazanmak 
‘dużo zarabiać miesięcznie’, yokluğumda ölen amcam ‘mój 
wujek zmarły pod moją nieobecność’, gençliğimde yürüdü
ğüm kimi sokaklar ‘niektóre ulice, po których chodziłem w 
młodości’; Eve geldiğimde gitmiştin ‘Kiedy <w chwili, 
gdy> przyszedłem do domu, wyszedłeś’; Odaya girdiğin
de, içinde kimse yoktu ‘Kiedy wszedł do pokoju, w środku 
nikogo nie było’.

[4] Okolicznik sposobu, np. bir içişte içmek ‘wypić jednym 
haustem’, bir kalemde yazmak ‘napisać jednym pociągnię
ciem pióra’, bir oturuşta yemek ‘zjeść na jedno posiedze
nie’, bir sıçrayışta ata binmek ‘jednym skokiem <susem> 
wsiąść na konia’, ilk görüşte âşık olmak ‘zakochać się od 
pierwszego wejrzenia’.

[5] Okolicznik narzędzia, np. takside gelmek ‘przyjechać tak
sówką’, telefonda konuşmak ‘rozmawiać przez telefon’.

[6] Okolicznik stopnia i miary, np. binbaşı rütbesinde ‘w stop
niu majora’, dünya çapında ‘na skalę światową’.

[7] Przydawka liczebników ułamkowych,12 np. dörtte bir ‘jed
na czwarta’, yüzde elli ‘50 procent’ (dosł. ‘50 setnych’), 
yüzde yüz ‘ 1. sto procent; 2. na sto procent, na pewno’.

[8] Kontinuatiwy (zob. § 15.1), np. Anne yemek pişirmekte 
‘Mama właśnie gotuje jedzenie’; Mektuplar yazmaktayım 
‘Jestem zajęty pisaniem listów’.

12 Pierwotnie sufiks Loc. pełnił także funkcję Abl. (np. w języku starotu- 
reckim), stąd treści ułamkowe typu dörtte bir ‘jedna czwarta’ początko
wo znaczyły zapewne ‘z czterech jedna’. Wraz z wyspecjalizowaniem 
się sufiksu -da tylko w funkcji Loc., znaczenie takich wyrażeń przein
terpretowano jako ‘w czterech jedna’.
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[9] Orzecznik, np. Fareler bodrumda, kedi de mutfakta ‘My
szy są w piwnicy, a kot w kuchni’; Her şey yerinde ‘Wszy
stko jest w porządku’ [dosł. ‘na swoim miejscu’]; Saat be
şe kadar üniversitedeyim ‘Do godziny piątej jestem na uni
wersytecie’.

[10] Stałe zwroty przydawkowe lub rzeczownikowe, np. elde 
‘w pamięci (przy działaniach matematycznych)’, gözde ‘1. 
ulubiony; 2. faworyt’, sözde ‘rzekomy’, ötede beride ‘tu i 
tam, tam i siam’, geçende ‘w przeszłości, dawniej’, ileride 
‘w przyszłości’, ayda yılda bir görüşmek ‘widzieć się raz 
na sto lat’, (dosł. ‘raz w miesiącu [czy] w roku’).
f) Ablativ.

[1] Okolicznik (przestrzennego i czasowego) punktu początko
wego lub miejsca oddzielenia, np. ağaçtan dal kesmek ‘od
ciąć gałąź od drzewa’, akşamdan sabaha kadar ‘od wie
czora do rana’, dışarıdan bakmak ‘patrzeć z zewnątrz (tak
że przenośnie: jako osoba trzecia/postronna)’, günden güne 
‘z dnia na dzień, stopniowo’, memeden kesmek ‘odstawić 
od piersi (niemowlę)’, pınardan dönmek ‘wrócić od stud
ni’, (her şeye) sıfırdan başlamak ‘zacząć (wszystko) od ze
ra <od początku>’, sofradan kalkmak ‘wstać od stołu’; İs
tanbul’dan Ankara’ya gittik ‘Pojechaliśmy ze Stambułu do 
Ankary’; Trabzon’dan vapura binmek ‘wsiąść w Trabzonie 
na statek’; Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur (przy
słowie) ‘Co z oczu, to z serca’ (dosł. ‘To, co jest daleko od 
oczu, staje się też daleko od serca’). - Ablatiwem wyraża 
się też źródło dokonania zakupu, o ile nie jest to nazwa ge
ograficzna (bo ta stoi w Loc.), np. Bu atlası İstanbul’da bir 
kitapçıdan aldım ‘Ten atlas kupiłem w Stambule w pewnej 
księgami (dosł. ‘od pewnego księgarza’)’; sahaftan kitap 
almak ‘kupić książkę w antykwariacie (dosł. ‘od antykwa- 
riusza’)’, kasaptan et almak ‘kupić mięso u rzeźnika’; seb- 
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zeyi Tesco ’darı almak ‘kupić jarzyny w Tesco’. - Tu także: 
komşudan İngilizce dersi almak ‘brać u sąsiada lekcje an
gielskiego’; Bu merakı benden aldı ‘Tę ciekawość odzie
dziczył <ma> po mnie’ (Pamuk 1983: 99).

[2] Okolicznik prolatywny (którędy?), np. çimenden geçmek 
‘przejść trawnikiem’, karlar içinden yürümek ‘iść/bmąć 
przez śnieg’, köprüden koşmak ‘biec mostem’, sokaklardan 
gitmek ‘iść ulicami’, mutfak kapısından çıkmak ‘wyjść 
drzwiami kuchennymi’, pencereden bakmak ‘patrzeć ok.- 
nem <przez okno>’, iki bin metre yüksekten uçmak ‘lecieć 
na wysokości 2 tys. metrów’, alçaktan uçmak ‘nisko le
cieć’, yüzeyden bakmak ‘patrzeć powierzchownie’; Soka
ğın öbür tarafından gidelim! ‘Pójdźmy drugą stroną uli
cy!’; Suçlamaları bir kulağımdan girip diğerinden çıktı 
‘Ich oskarżenia jednym (moim) uchem weszły, drugim wy
szły’ (Maalouf 1998: 19); Merdivenlerden mutfağa indi 
‘Zszedł schodami <po schodach> do kuchni’ (Pamuk 
1983: 132); Araba ahşap evler arasından hareket etti ‘Po
wóz ruszył pomiędzy drewnianymi domami’ (tamże 11).

[3] Okolicznik cechy rozpoznania, np. Erzurumlu olduğunu şi
venden anladım ‘Po wymowie <akcencie> poznałem, że 
jesteś z Erzurum’; Köylü, elbisesinden tanınır ‘Wieśniaka 
poznać po ubraniu’; Kimi sevmediği, gözlerinden belli ‘Po 
oczach mu widać, kogo nie lubi’.

[4] Okolicznik sposobu, np. baştan anlatmak ‘opowiadać z 
głowy <z pamięci>’, can-ı gönülden tebrik etmek ‘gratulo
wać z całego serca’, içten dilemek <söylemek> ‘szczerze 
życzyć <powiedzieć>’.

[5] Okolicznik przyczyny, np. fazla çalışmaktan zayıflamak 
‘chudnąć z przepracowania’, korkudan titremek ‘drżeć ze 
strachu’, sevinçten ağlamak ‘płakać z radości’, veremden 
ölmek ‘umrzeć na gruźlicę’, yorgunluktan bayılıp soğuktan 
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ayılmak ‘zemdleć ze zmęczenia i ocknąć się z zimna’; He
men anlat, yoksa merakımdan çatlayacağım ‘Zaraz opo
wiadaj, bo pęknę z ciekawości’.

[6] Okolicznik ceny, np. bir milyon liradan almak ‘kupić za 
milion lir’. Okolicznik ceny może być też wyrażany Dat., 
przy czym jest pewna różnica między tymi dwiema możli
wościami: o ile Dat. (kaça?, kaç paraya?', por. § 4.8c-7) 
odnosi się raczej do ceny całości (‘za ile?’), o tyle Abl. 
(kaçtan?, kaç paradan?) - zazwyczaj do ceny jednostko
wej (‘po ile [za kilo/metr itp.]?’) (zob. Ersen-Rasch 2001: 
66). Stąd przytoczone wyżej bir milyon liradan almak 
częściej użyłoby się w znaczeniu nieco sztucznie dającym 
się oddać po poi. jako ‘kupić po milionie lir za jednostkę’.

[7] Okolicznik czasu, np. akşamdan ‘z wieczora’, erkenden 
‘wczesnym rankiem’, eskiden ‘dawniej’, geceden ‘nocą, 
późnym wieczorem’, sabahtan ‘z rana’, yazdan ‘latem’.

[8] Dopełnienie dalsze, np. Gevezeliğinden bıktım doğrusu 
‘Już mam naprawdę dość jej gadulstwa’; Havadan sudan 
bahsettik ‘Porozmawialiśmy o tym i owym (dosł. ‘o pogo
dzie i wodzie’)’; Sesinden korktum ‘Przestraszyłem się je
go głosu’; Yemeklerinden hiç hoşlanmam ‘Nic a nic nie lu
bię jej jedzenia’; Yabancılardan kurtulduk ‘Uwolniliśmy 
się od obcych’; Atom enerjisinden faydalanmamak daha iyi 
olur ‘Lepiej jest nie korzystać z energii atomowej’; Hoca 
onu Ahmet ’ten sordu ‘Nauczyciel zapytał o to Ahmeta’.

Dopełnienie dalsze czasownika anlamak ‘rozumieć’ na- 
daje mu znaczenie ‘rozumieć się, znać się’, np. mekaniz
malardan anlamak ‘znać się na mechanizmach’; Horoz in
ciden anlar mi? ‘Czy kogut zna się na perłach?’ (odpo
wiednik poi. Zna się jak kura na pieprzu).
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[9] Dopełnienie partytywne, np. sütten içmek ‘napić się mleka’ 
(por. sütü içmek ‘wypić mleko’), fındıklardan vermek ‘dać 
(trochę) orzechów’ (por. fındıkları vermek ‘dać orzechy’).

[10] Dopełnienie dalsze wyrażone Abl. rzeczownika na -ma- 
mazlik ~ -mazlik przy czasowniku gelmek ‘przybyć’ (dobór 
sufiksu -mamazlik lub -mazlik nie wpływa na znaczenie; 
sufiksy te używane są synonimicznie, częściej słyszy się 
jednak -mamazlik), np. duy(ma)mazliktan gelmek ‘udawać, 
że się nie słyszy (~ nie słyszało’), podobnie: anla(ma)maz- 
liktan / bil(me)mezlikten / gör(me)mezlikten gelmek ‘udać, 
że się nie rozumie (~ nie zrozumiało) / nie wie (~ nie wie
działo) / nie widzi (~ nie widziało)’ itd. - Przykład zdanio
wy: Sözlerini anlamamazlıktan geldi ‘Udał, że nie rozumie 
jego słów’ (Yalom 1998: 133).-Zob. też § 20.8.

[11] Dopełnienie dalsze wyrażające punkt/miejsce, na którym 
skupiona jest czynność, np. çocuğu alnından öpmek ‘poca
łować dziecko w czoło’, göğüsten yaralamak ‘ranić w 
pierś’, koldan tutmak ‘trzymać za ramię’, saçtan çekmek 
‘ciągnąć za włosy’.

[ 12] Przydawka źródła lub punktu początkowego, np. kendin
den (fazla) emin ‘(zbyt) pewny siebie’, Türkiye'den bir hi
kâye ‘opowiadania o <z> Turcji’, Konya’dan bir görünüş 
‘widok z Konii, Türkçeden iyi not ‘dobra ocena z tureckie
go’; Senden bir ricam var ‘Mam do ciebie prośbę’; Benden 
izinsiz bir yere gitmeyeceksin ‘Bez mojego pozwolenia nig
dzie nie pójdziesz’; Halinden memnun olarak eve döndü 
‘Wrócił do domu zadowolony ze swego położenia’.

[13] Przydawka porównania, np. baldan tatlı ‘słodszy niż 
miód’, buzdan soğuk ‘zimniejszy od lodu’, denizden derin 
‘głębszy niż morze’, kardan beyaz ‘bielszy niż śnieg’, kö
mürden siyah ‘ciemniejszy niż węgiel’; Yürümekten çok 
sürünüyordum ‘Bardziej <raczej> pełzłem niż szedłem’.
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[14] Przydawka materiału wykonania, np. altından yüzük ‘pier
ścionek ze złota’, demirden köprü ‘most z żelaza’, mercan
dan kolye ‘naszyjnik z korali’, pamuktan gömlek ‘koszula z 
bawełny’, taştan duvar ‘ściana z kamienia’, tunçtan (yapıl
mış) bir heykel ‘pomnik (wykonany) z brązu’, paslanmaz 
çelikten (yapılmış) bir âlet ‘narzędzie (wykonane) ze stali 
nierdzewnej’.

[15] Przydawka stopnia lub sposobu, np. candan dost ‘serdecz
ny przyjaciel’, içten selâmlar ‘serdeczne pozdrowienia’, sı
radan bir hayat ‘zwyczajne <szare> życie’, sıradan bir a- 
dam ‘zwykły <przeciętny> człowiek’, uzaktan akraba ‘da
leki krewny’.

[16] Przydawka wydzielenia, np. arkadaşlarımdan biri ‘jeden z 
moich kolegów’, halktan bir adam ‘człowiek z ludu’, pro
fesörlerimizden sayın Demir ‘pan Demir, jeden z naszych 
profesorów’; Konferanstaki dinleyicilerden biri söz istedi 
‘Jeden ze słuchaczy na konferencji poprosił o głos’.

[17] Orzecznik, np. Şiirleri, en önemli edebî kaynaklardandır 
‘Jego wiersze są jednym z najważniejszych źródeł literac
kich’; Kravatın ipekten mi? ‘Czy twój krawat jest z jedwa
biu?’; Babası, üniversitemizin profesörlerinden değil miy
di? ‘Czyjego ojciec nie był jednym z profesorów naszego 
uniwersytetu?’.

[18] Stałe zwroty, np. birazdan ‘zaraz, chwilę potem’ (np. w 
zdaniu: Birazdan yine geleceğim ‘Zaraz wrócę’), birden (= 
anîden) ‘znienacka, nagle’, bu yüzden ‘z. tego powodu’, 
çoktan ‘od dawna, już dawno’, elden gelmemek ‘być nie
możliwym’ (np. Ağlamamak elden gelmiyor ‘Nie można 
nie płakać’), gerçekten ‘rzeczywiście, naprawdę’, hiçten 
‘ni stąd ni zowąd’, önceden ‘1. z wyprzedzeniem, z góry; 
2. dawniej, wcześniej’, sonradan ‘później, po fakcie’, yeni- 
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den ‘od nowa, znowu’, çok eskiden (evcilleştirilmek) ‘daw
no temu (zostać udomowionym)’.

Przykłady stałych zwrotów z dwoma rzeczownikami w 
Abl.: dilden zikirden düşürmemek ‘mieć ciągle na języ
kach, nie przestawać mówić/plotkować o kimś’, elden 
ayaktan düşmek ‘całkiem podupaść na zdrowiu’, havadan 
sudan bahsetmek ‘rozmawiać o tym i owym’.

Stałe zwroty mogą składać się również z powtórzenia 
tego samego wyrazu w Abl. i Dat., np. baştan başa ‘od 
końca do końca, w całości’ [por. niżej tepeden tırnağa] 
(np. göğsü baştan başa nişanlarla donanmış subay ‘oficer, 
którego pierś cała jest ozdobiona medalami’, baştan başa 
donanmış şehir ‘miasto całe przystrojone’, zob. Türkçe 
Sözlük), boydan boya ‘od końca do końca, w całej rozciąg
łości, całkowicie’, dilden dile dolaşmak ‘być u ludzi na ję
zykach’, doğrudan doğruya ‘wprost, prosto (do)’; inceden 
inceye düşünmek ‘dogłębnie przemyśleć’.

Przykłady zwrotów z Abl. i Dat. różnych wyrazów: tepeden tır
nağa ‘od stóp do głów, w całości’ [por. wyżej baştan başa] (np. 
tepeden tırnağa silâhlanmış <donanmış, giyinmiş> ‘od stóp do 
głów uzbrojony <ozdobiony, ubrany>’).

4.9. Izafety.
a) Izafety tureckie i izafet perski.
Izafety są połączeniem dwóch rzeczowników w jedną ca

łość semantyczną. W starszych okresach (język osmańsko-tu- 
recki) był jeszcze w powszechnym użyciu tzw. izafet perski, w 
którym jeden człon może być także wyrażony przymiotnikiem. 
Dziś izafet perski, różniący się od izafetów tureckich przede 
wszystkim cechami składniowymi, wyszedł zupełnie z użycia i 
dlatego nie będzie tu bliżej omawiany. Zachowały się jednak 
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niektóre wyrażenia zbudowane według zasad izafetu perskiego, 
będące dziś już częścią słownictwa, nie gramatyki.

Przykłady:
ilâmaşk ‘oświadczyny’ (< ilân ‘oświadczenie, ogłoszenie’ + 

spójnik izafetu perskiego -ı- + aşk ‘miłość’);
nazaridikkat ‘uwaga’ (< nazar ‘spojrzenie’ + -ı- + dikkat ‘uwa

ga’);
şayanıdikkat ‘godny uwagi’ (< şayan ‘wart, godzien’ + -i- + 

dikkat ‘uwaga’);13

13 Dziś już częściej używa się dikkate deger ‘godny uwagi’.
14 O akcencie w innych złożeniach zob. § 2.5c.

reisicumhur ‘prezydent’ (< reis ‘przewodniczący’ + -i- + cum
hur ‘wspólnota; (dawn.) republika’) - dziś przestarzałe;

cumhuruhükema ‘uczeni, wspólnota uczonych’ (< cumhur 
‘wspólnota’ + -u- + hükema, ar. l.mn. < hakim ‘erudyta, 
znawca, uczony’) - dziś przestarzałe.
Akcent w takich wyrazach umieszczony jest w dwóch 

miejscach, tzn. na ostatniej sylabie każdego z obu członów (nie 
uważa się przy tym “spójnika” -i- za składnik pierwszego czło
nu), tj. i'lânı'aşk, na'zarıdik'kat, şa'yanıdik'kat, re'isicum'hur, 
cum'huruhüke'ma.14

Dziś reisicumhur i cumhuruhükema są przestarzałe, nato
miast wyrazów ilâmaşk, nazaridikkat, oraz şayanıdikkat nadal 
się używa, por. zwroty ilâmaşk etmek ‘oświadczyć się’, nazari- 
dikkate almak ‘wziąć pod uwagę’, (birinin) nazarıdikkatini çek
mek ‘zwrócić (czyjąś) uwagę na siebie’, şayanıdikkattir ki, ... 
‘jest rzeczą godną uwagi, że ...’.- Za wyjątkiem tradycyjnie 
pisanego łącznie reisicumhur pozostałe wyrazy bywają także 
pisane rozłącznie (ilânı aşk, nazarı dikkat, şayanı dikkat) lub z 
łącznikiem (ilân-ı aşk, nazar-ı dikkat, şayan-ı dikkat).
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b) Nazwy izafetów.
Obecnie w powszechnym użyciu są trzy izafety tureckie. 

Nie mają one w turkologii ustalonych, powszechnie przyjętych 
nazw. W polskiej turkologii oznacza się je tradycyjnie cyframi 
I do III w kolejności od najprostszego morfologicznie do naj
bardziej skomplikowanego.

c) izafet I zbudowany jest z dwóch stojących bezpośrednio 
obok siebie rzeczowników, z których pierwszy jest przydawką 
do drugiego. Najczęstsze zastosowania:
[1] Człon przydawkowy nazywa materiał, z którego coś wyko

nano, np. bağa gözlük ‘rogowe okulary’, bakır tabak ‘mie
dziany talerz’, güderi eldiven ‘zamszowa rękawiczka’, gü
müş para ‘srebrne pieniądze’, ipek kumaş ‘materiał jed
wabny’, kâğıt mendil ‘chusteczka higieniczna’ (dosł. ‘pa
pierowa’), kerpiç ev ‘dom z cegły’, keten ceket ‘lniana ma
rynarka’, kürk manto ‘futro, płaszcz futrzany’, mercan kü
pe ‘koralowe kolczyki’, porselen fincan ‘filiżanka porcela
nowa’, tahta parmaklık ‘płot z desek’, taş bina ‘kamienny 
budynek, toprak yol ‘droga ziemna <z ubitej ziemi>’, tiil 
perde ‘zasłona tiulowa’, yün etek ‘wełniana spódnica’. - 
Tu także: demir leblebi ‘twardy orzech do zgryzienia’ 
(dosł. ‘żelazna ciecierzyca’).

[2] Przydawka porównania, np. aslan asker ‘żołnierz jak lew’, 
badem gözler ‘migdałowe <nieco skośne> oczy’ (dosł. ‘o- 
czy (jak) migdał’), gagaburun ‘orli nos’ (dosł. ‘nos (jak) 
dziób’), inci dişler ‘zęby jak perełki’, kardeş ülke ‘bratni 
kraj’, koç yiğit ‘przystojny, pociągający młodzieniec’ (dosł. 
‘młodzieniec jak baran’15), kült roman ‘kultowa powieść’, 
nehir roman — ırmak roman ‘powieść-rzeka’, serçe parmak 

Baran jest w Turcji symbolem dzielnego opiekuna stada, stąd nazwanie 
młodzieńca baranem jest komplementem.

15
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‘mały palec’ (dosł. ‘palec (jak) wróbel’), toz şeker ‘cukier- 
puder’ (dosł. ‘cukier (jak) proszek’).

[3] Przydawka stopnia natężenia, np. birinci sınıf otel ‘hotel 
pierwszej klasy’, son derece ilginç ‘w najwyższym stopniu 
interesujący’.

[4] Człon przydawkowy precyzuje płeć, np. kadm doktor 
‘lekarka’. - Dokładniej zob. § 4.1.

[5] Przydawka wyrażona imieniem człowieka - zob. § 4.8a-4.
[6] Nazwy rang i stopni, np. tuğamiral ‘kontradmirał’ (< tuğ 

‘buńczuk’), tuğgeneral ‘generał brygady’, başdoktor ‘ordy
nator, główny lekarz’ (< baş ‘głowa’), başkomutan ‘głów
nodowodzący’. - W tej grupie znajdują się także wyrazy, 
których pierwszego członu nie da się łatwo zidentyfiko
wać, np. w terminologii wojskowej używa się jako przyda- 
wek wyrazów: üst ‘góra, górna powierzchnia’, ast ‘1. spód; 
2. podwładny’, np. astsubay ‘podoficer’ - subay ‘oficer’ - 
üstsubay ‘starszy oficer’, ale w połączeniu -sts- spółgłoska 
-t- nie jest wymawiana (zob. § 3.7a), a w połączeniu z teğ
men ‘chorąży’ nie jest również pisana w oficjalnej ortogra
fii, stąd asteğmen ‘podchorąży’, üsteğmen ‘starszy chorą
ży’. W stopniach orgeneral ‘generał armii’, oramiral ‘ad
mirał floty’ występuje or-, które jest skróceniem od wyra
zu ordu ‘armia’. Są to więc z pochodzenia wszystko kons
trukcje Izafetu I, choć zmiany fonetyczne właściwie nadały 
elementom as-, üs-, or- wygląd przedrostka. - Por. też [7].

[7] Człon przydawkowy jest przydomkiem lub tytułem przed 
imieniem lub nazwiskiem, np. Fil Hamdi ‘Hamdi-Słoń’ 
(imię bohatera opowiadania A. Nesina), Yıldırım Bayezit 
‘Bajazyd Błyskawica’, Fatih Mehmet ‘Mehmed Zdobyw
ca’, profesör Demir ‘profesor Demir’, binbaşı Ahmetoğlu 
‘major Ahmetoğlu’. - Odnośnie stopni wojskowych zob. 
też [6].
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d) izafet II zbudowany jest z dwóch rzeczowników, z któ
rych pierwszy stoi w Nom., a drugi zaopatrzony jest w sufiks 
pos. 3.OS. Wyraża on ogólne przyporządkowania czy związki. 
Najczęstsze zastosowania:
[1] Ogólna cecha/właściwość/związek, np. ayı ini ‘niedźwie

dzia pieczara’, diş fırçası ‘szczotka do zębów’, harp gemi
leri ‘okręty wojenne’, İtalyarı-Habeş harbi ‘wojna włosko- 
abisyńska’, iş günleri ‘dni robocze’, kara yolları ‘drogi lą
dowe’, karınca yuvası ‘mrowisko’ (dosł. ‘gniazdo mró
wek’), Mayıs akşamı ‘majowy wieczór’, meyve bahçesi 
‘sad owocowy’, Polonya edebiyatı ‘literatura polska’, ro
man yazarı ‘powieściopisarz’, sokak feneri ‘latarnia ulicz
na’, şeker kamışı ‘trzcina cukrowa’, tavuk yumurtası ‘jajko 
kurze’, Türk diii ‘język turecki’, vatan haini ‘zdrajca oj
czyzny’, yurt <bilim> aşkı ‘miłość ojczyzny <nauki>’, 
zeytinyağı ‘oliwa z oliwek’, zil düğmesi ‘guzik dzwonka’.

[2] Nazwy wspólnoty, grupy, instytucji, świąt itp., np. bilimler 
akademisi ‘akademia nauk’, îş Bankası ‘Bank Pracy’, işçi 
partisi ‘partia robotnicza’. - W nazwach instytucji bywa 
nieraz kilka członów pierwszych, np. Polonya Bilimler 
Akademisi ‘Polska Akademia Nauk’ - sufiks pos. -si odno
si się tu i do Polonya ‘Polska’, i do bilimler ‘nauki’; tak sa
mo rzecz się ma w: Krakov Yagellon Üniversitesi ‘Uniwer
sytet Jagielloński w Krakowie’, Birleşik Milletler Teşkilâtı 
‘Organizacja Narodów Zjednoczonych’. - Podobnie w naz
wach świąt, np. Dünya Çocuk Kitapları Günü ‘Światowy 
Dzień Książek dla Dzieci’, Dünya Gençlik ve Spor Şenliği 
‘Światowe Święto Młodzieży i Sportu’. - Stosunkowo 
rzadziej zdarza się, żeby człon drugi był kilkuwyrazową 
syntagmą, np. birleşik devletler ‘zjednoczone państwa’ w: 
Amerika Birleşik Devletleri ‘Stany Zjednoczone Ameryki’.
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[3] Człon przydawkowy jest nazwą własną lub cytatem, np. 
Ağrı dağı ‘góra Ararat’, Aida operası ‘opera Aida’, Ankara 
şehri ‘miasto Ankara’, Balkan yarımadası ‘Półwysep Bał
kański’, Marseyez marşı ‘marsz Marsylianka', Okyanusya 
adaları ‘wyspy Oceanii’; hakkım var iddiası ‘twierdzenie 
Mam prawo', çocuk kelimesi ‘wyraz çocuk', elimde değil 
tâbiri ‘wyrażenie elimde değil', beş rakamı ‘cyfra 5’.

[4] Człon przydawkowy wyraża dzień, miesiąc, rok, datę lub 
wiek, np. Salı günü ‘(dzień) wtorek’, Mayıs ayı ‘(miesiąc) 
maj’, 1977 yılı ‘rok 1977’, 15 Mart 1952 tarihi ‘(data) 15. 
marca 1952’, 15yaşı ‘wiek 15 lat’.

Człon pierwszy sam z siebie także może być wyrażony Iza- 
fetem II, np.

İslâm edebiyatı ‘literatura muzułmańska’ + müze ‘muzeum’ 
—> İslâm Edebiyatı Müzesi ‘Muzeum Literatury Muzuł
mańskiej’;

Polonya tarihi ‘historia Polski’ + uzman ‘specjalista’ —> 
Polonya tarihi uzmanı ‘specjalista od historii Polski’.

Cechą wspólną Izafetu I i II jest to, że przydawka drugiego 
członu nie rozdziela członów składowych, lecz stoi przed czło
nem pierwszym, np. eski porselen fincan ‘stara filiżanka porce
lanowa’ (treść ‘filiżanka ze starej porcelany’ trzeba wyrazić 
Abl.: eski porselenden (yapılmış) fincan, dosł. ‘filiżanka (zro
biona) ze starej porcelany’), güzel Krakov yılları ‘piękne lata 
krakowskie (~ w Krakowie)’, kolay kimya deneyi ‘proste doś
wiadczenie chemiczne’.

Przydawką taką może być też liczebnik, np. w Birinci/İkin- 
ci Dünya Savaşı ‘I/II wojna światowa’, gdzie birinci (czy ikin
ci) jest przydawką do savaş, nie do dünya. Pozornie taką samą, 
w istocie jednak zupełnie inną budowę ma syntagma Dördüncü 
Ordu komutanı ‘dowódca IV Armii’, gdzie pierwszy człon (tj.
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przydawkowy) sam jest zbudowany z dwóch wyrazów, tzn. ca
łe dördüncü orda jest przydawką do komutan.

Człony przydawkowe mogą być wręcz warstwowo zbudo
wane z przymiotników i konstrukcji izafetowych. “Historyczny 
i etymologiczny słownik języka tureckiego Turcji” Andreasa 
Tietzego nosi turecki tytuł: Tarihi ve etimolojik Türkiye Türkçe- 
si lügati, gdzie Türkiye jest przydawką do Türkçe i tak powsta
ły izafet TürkiyeTürkçesi jest z kolei (na równi z przymiotnika
mi tarihi i etimolojik) przydawką do lügat.

Jeśli izafet II ma otrzymać sufiks pos. innej osoby, żeby 
wyrazić posiadacza danego przedmiotu, sufiks ten wchodzi 
wówczas w miejsce sufiks pos. 3.os. stanowiącego część struk
tury Izafetu, np. çamaşır makinesi ‘pralka’ —» çamaşır maki
nem ‘moja pralka’; çocuk kelimesi ‘wyraz çocuk' —> çocuk keli
memiz ‘nasz wyraz çocuk'.

Podobnie w wypadku derywacji, np. cep telefonu ‘telefon 
komórkowy’ —> cep telefoncu ‘komórkowiec’.

Wyrażenia skonstruowane według zasad Izafetu II bywają 
też używane w funkcji przymiotnika, np. Yahudi karşıtı (görüş
ler) ‘(poglądy) antysemickie’ (< Yahudi ‘Żyd’ + karşıt ‘1. prze
ciwieństwo, opozycja; 2. przeciwny, opozycyjny’; fakt, że wy
raz karşıt ma w tym połączeniu sufiks pos. 3.os. -i, świadczy 
jednoznacznie, że użyty tu został niejako przymiotnik, lecz ja
ko rzeczownik stanowiący drugi człon Izafetu II; tym niemniej 
cała konstrukcja ma znaczenie przymiotnikowe).

Przypuszczalnie pod wpływem języków europejskich kon
strukcja Izafetu I zaczyna się szerzyć w języku tur. Kosztem 
Izafetu II. Stąd coraz częściej na przykład dilbilim w miejsce 
(używanego jednak częściowo i dziś) dilbilimi ‘językoznaw
stwo’.

Uwagę zwrócić wypada również na fakt, że elementy hane 
[ha:-] ‘dom’ i name [na:-] ‘pismo; list’ nie są dziś już właściwie 
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używane samodzielnie i funkcjonują jak sufiksy, nie jak człony 
złożeń rzeczownikowych. Stąd çayhane ‘herbaciarnia’ (nie 
^çayhanesi), hapishane ‘więzienie’ (nie * hapishanesi), davet
name ‘zaproszenie na piśmie’ (nie * davetnamesi), tasdikname 
‘certyfikat, poświadczenie pisemne, zaświadczenie’ (nie *tas-  
diknamesi). Natomiast złożenia z ev ‘dom’ w miejsce hane 
zachowują strukturę Izafetu II, np. çayevi ‘herbaciarnia’ (nie 
*ęayev - por. wyżej çayhane), basımevi ‘drukarnia’, yayınevi ~ 
yayımevi ‘wydawnictwo, dom wydawniczy’.

Również przenośnie, jak po poi., np. o nieuku, złym uczniu itp.

e) izafet III zbudowany jest z członu pierwszego stojącego 
w Gen. oraz członu drugiego zaopatrzonego w sufiks pos. 3.os. 
Konstrukcja ta wyraża konkretne przyporządkowania w odróż
nieniu od przyporządkowań ogólnych wyrażanych przez izafet 
II, por. ogólnie w Izafecie II eşek başı ‘ośla głowa’16 i konkret
nie w Izafecie III eşeğin başı ‘głowa osła’.

Przykład ilustrujący różnice semantyczne pomiędzy wszys
tkimi tymi trzema Izafetami przytacza Ersen-Rasch (2001: 49): 
kadm doktor ‘lekarka’ (izafet I) 
kadın doktoru ‘lekarz/lekarka chorób kobiecych’ (izafet II) 
kadının doktoru ‘lekarz/lekarka kobiety’ (izafet III).

W wypadku Izafetu III przydawka może stać przed każ
dym członem. Przykłady: 
genç kadının doktoru ‘lekarz młodej kobiety’ 
kadının ihtiyar doktoru ‘stary lekarz kobiety’ 
genç kadının ihtiyar doktoru ‘stary lekarz młodej kobiety’.

Podobnie:
yoksul teyzemin fincanı ‘filiżanka mojej ubogiej ciotki’ 
teyzemin eski fincanı ‘stara filiżanka mojej ciotki’
yoksul teyzemin eski fincanı ‘stara filiżanka mojej ubogiej ciot

ki’.

16
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Najważniejsze zastosowania:
[1] Przydawka posiadacza lub odbiorcy, np. arkadaşımın pa

rası ‘pieniądze mojego kolegi’, bu kelimenin manası ‘zna
czenie tego słowa’, İsmail'lerin evi ‘dom Ismailów’, mek
tubun alıcısı ‘odbiorca listu’; Sen hayatımın kadınısın ‘Ty 
jesteś kobietą mego życia’ (Maalouf 2003: 91).

[2] Agens (wykonawca czynności), np. Atatürk’ün nutku ‘mo
wa <przemówienie> Atatürka’, çocuğun ağlaması ‘płacz 
dziecka’, müdürün imzası ‘podpis dyrektora’.

[3] Patiens (podlegający czynności), przy czym drugi człon 
Izafetu wyrażony jest rzeczownikiem na -ma lub -(y)ış od 
tematu czasownika biernego, np. evin yıkılması ‘zburzenie 
domu’ (dosł. ‘domu bycie-zburzonym’). - Podobnie: hırsı
zın yakalanması ‘złapanie złodzieja’, İngilizlerin yenilme
mesi ‘niepokonalność Anglików’, sözcük kökenlerinin a- 
raştırılışı ‘badanie etymologii (dosł. ‘pochodzenia’) wyra
zów’, yüzüğün kayboluşu ‘zaginięcie pierścionka’.

[4] Całość, z której pewna część jest wydzielana, np. etekleri
min kırmızısı ‘(ta) czerwona spośród moich spódniczek’, 
gazetecilerin ikisi ‘dwoje spośród dziennikarzy’, sigarala
rın en uzunları ‘najdłuższe z papierosów’, şairlerin bir kıs
mı ‘część poetów’, vücudun sol yanı ‘lewa strona ciała’. - 
W tej funkcji Gen. l.mn. bywa często zastępowany przez 
Abl., np. gazetecilerden ikisi. - Por. też § 4.8d[7],

[5] Szczególną odmianę podpunktu [4] jest określenie dziecka 
przez wymienienie jego rodziców, np. Mehmet’lerin İs
mail’i ‘İsmail Mehmedów’. W tym wypadku - w odróż
nieniu od wszystkich pozostałych zastosowań Izafetu III - 
można opuścić sufiks pos. 3.os., przy czym jednak nastę
puje przeniesienie akcentu semantycznego z dziecka na ro
dziców:
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Mehmet'lerin İsmail’i - akcent na İsmail w opozycji na 
przykład do jego brata;

Mehmet’lerin İsmail - akcent na Mehmet’ler w opozycji na 
przykład do ich sąsiadów, których syn też ma na imię 
İsmail; w przybliżeniu treść tę oddaje poi. składnia İs
mail, (ten) od Mehmedów.

[6] Intensywne wyrażenie treści negatywnych następuje przez 
połączenie danego przymiotnika z wyrazem tek ‘pojedyn
czy’ lub bir ‘jeden’ w izafet III, np. aptalın teki ~ aptalın 
biri ‘kawał głupca’ ~ ‘głupek jeden’.

4.10. Sufiks -ki.
Jest to jednopostaciowy (= nie podlegający harmonii wo

kalnej, ale zob. też następny akapit) sufiks dodawany do Nom., 
Gen. lub Loc. rzeczowników i zaimków lub też do Loc. Postpo- 
zycji. Derywaty na -ki w przypadkach zależnych rozszerzają te
mat o spółgłoskę -n-.

Dodany do Nom. rzeczownika, sufiks -ki tworzy przymiot
niki: her zamanki ‘będący zawsze’, dünki ~ dünkü ‘wczoraj
szy’, bugünkü ‘dzisiejszy’, yarınki ‘jutrzejszy’ - jak widać, w 
tych formacjach zaczął się już proces adaptowania sufiksu -ki 
do potrzeb harmonii wokalnej. W połączeniu z postpozycjągibi 
powstają z takich przymiotników wyrażenia przysłówkowe, w 
których sufiks -ki może być też zastąpiony formą odczasowni- 
kową olduğu (dla teraźniejszości i przeszłości) lub olacağı (dla 
przyszłości), np. bugünkü gibi (= bugün olduğu gibi) ‘jak dzi
siaj’, dünkü gibi (= dün olduğu gibi) ‘jak wczoraj’, yarınki gibi 
(= yarın olacağı gibi) ‘jak jutro’, her zamanki gibi (= her za
man olduğu gibi) ‘jak zawsze’.

Osobno uwagę należy zwrócić na zwrot bir dahaki ‘następ
ny’, np. w zdaniu: Bir dahaki gelişinde anneme çiçekler getirdi 
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‘Kiedy przyszedł następnym razem (dosł. ‘w/przy jego następ
nym przyjściu’), przyniósł mojej mamie kwiaty’.

Jeśli podstawą derywacji jest Gen., sufiks -ki zastępuje rze
czownik, który normalnie stałby po tym Gen., np. Kardeşimin 
arabası mavi, babamınki (= babamın arabası) ise yeşil ‘Samo
chód mojego brata jest niebieski, a samochód mojego taty - 
zielony’. W tej funkcji sufiks -ki bliski jest użyciu ang. one. 
Por. także opozycję ang. my - mine, franc. mon - le mień.

Inne przykłady: Çocuğunuz, benimkinden (= benim çocu
ğumdan) büyük ‘Wasze dziecko jest większe od mojego’; Bu a- 
ğaç bahçemdekinden (= bahçemde bulunan ağaçtan) büyük ‘To 
drzewo jest większe od drzewa w moim ogrodzie’; Senin siga
ranı değil, benimkini içtin ‘Wypaliłeś nie swojego papierosa, 
tylko mojego’; Sen bunu bizim babamızdan öğrendin, biz de se- 
ninkinden ‘Ty się o tym dowiedziałeś od naszego taty, a my - 
od twojego’; Annenin mektubunu okudun da kardeşininkini 
okumadın mı? ‘List (swojej) mamy przeczytałeś, a listu (swoje
go) brata nie?’; Bu ülkelerin kişi başına gelirleri Türki
ye 'ninkine çok yakın ‘Dochody na głowę w tych krajach są bar
dzo bliskie (dochodom) w Turcji’; Yazınız, doktorlarinkine 
benziyor ‘Pańskie pismo przypomina pismo lekarzy [= jest nie
czytelne]’ (Yalom 1998: 105); Bu Mısır, firavunlarınkinden ne 
kadar uzaktı! ‘Jakżeż odległy <odmienny> był ten Egipt od 
Egiptu faraonów!’ (Jacq 1999: 104); Paranın sende bendekin- 
den de fazlası var ‘Ty masz jeszcze więcej pieniędzy niż ja’ 
(Yalom 1998: 133).

Jeśli podstawą derywacji jest Loc., wówczas sufiks -ki 
tworzy przymiotniki o znaczeniu olan ‘będący’, bulunan ‘znaj
dujący się’ itp., np. evdeki ‘będący w domu’, araştırmalarımız
daki veriler ‘dane (zawarte) w naszych badaniach’, dünyanın ö- 
bür ucundaki kasaba ‘miasteczko na drugim końcu świata’, ar
kadaşının paketindeki sigaraları saymak ‘policzyć papierosy w 
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paczce kolegi’. Tym samym Okolicznik miejsca (evde, araştır
malarımızda, dünyanın öbür ucunda, arkadaşının paketinde} 
przekształca się w przydawkę (evdeki, araştırmalarımıdaki, 
dünyanın öbür ucundaki, arkadaşının paketindeki).

Tu por. także połączenia z postpozycjami, np. tam masal
lardaki gibi (= tam masallarda olduğu gibi) ‘zupełnie jak w 
bajkach’, Oya ile annesinin arasındaki ayrıcalık ve benzerlikler 
‘różnice i podobieństwa między Oyą i jej matką’, akşamüzerin- 
deki (= akşam üzerinde-ki) güneşin son ışıkları ‘ostatnie pro
mienie (dosł. ‘światła’) słońca pod wieczór’ (Korat 2000: 28).

Tak powstałe przymiotniki łatwo się usamodzielniają i za
czynają funkcjonować jako rzeczowniki, por. niektóre przykła
dy powyżej, a także: masa üstündekiler (= masa üstünde bulu
nan şeyler) ‘to, co (jest) na stole; rzeczy na stole’; Bizimkiler 
geldi mi? ‘Nasi przyszli?’.

4.11. Słowotwórstwo rzeczownika.
Poniżej przedstawione zostaną tylko wybrane sufiksy two

rzące rzeczowniki oraz ich podstawowe funkcje. Przegląd ten 
może służyć jedynie ogólnej orientacji. Dokładniejsze omówie
nie słowotwórstwa wykraczałoby daleko poza ramy niniejszej 
gramatyki i wydaje się wręcz niezbyt konieczne, ponieważ u- 
czący się nie tworzy poszczególnych wyrazów sam, tylko poz- 
naje je z tekstów i słowników. Toteż wspomniana ogólna orien
tacja polegać ma w tym wypadku na umiejętności wyróżnienia 
w razie potrzeby sufiksów i tematów w poznawanym wyrazie.

W rozdziale tym wygodnie było posłużyć się naukowym 
sposobem różnicowania zapisu sufiksów dewerbalnych (= od- 
czasownikowych) i denominalnych (= zbudowanych od nomi- 
nów, tj. dowolnych nie-czasowników; w praktyce chodzi tu o 
rzeczowniki lub przymiotniki). Sufiksy dewerbalne poprzedzo
ne są znakiem “minus” (-), sufiksy denominalne natomiast zna- 
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kiem “plus” (+).17 Choć w nagłówku mowa jest o słowotwór- 
stwie rzeczownika, część podanych poniżej przykładów ma też 
znaczenie przymiotnikowe, co wiąże się ze słabym zróżnicowa
niem formalnym pomiędzy rzeczownikami a przymiotnikami w 
języku tur.

7 W pozostałych częściach gramatyki kwestia ta jest mniej ważna, ponie
waż poszczególne rozdziały mówią albo o czasowniku, albo o nie-cza- 
sowniku, tak że trudno byłoby Czytelnikowi nie wiedzieć na przykład, 
czy sufiks Gen. dodawany jest do czasownika czy do rzeczownika. Dla
tego w pozostałych częściach tej książki stosowany jest uproszczony, 
dawniejszy zapis polegający na poprzedzaniu każdego sufiksu znakiem 
“minus” (-).

O wzmacnianiu rzeczowników zob. też § 5.3b.
Komentarze zostały ograniczone do minimum, tzn. poja

wiają się tylko tam, gdzie informują o semantyce lub żywotnoś
ci itp. danego sufiksu. Również podstawy słowotwórcze poda
wane są tylko w nielicznych, trudniejszych przypadkach.

Sufiksy nieakcentowane są jako takie opisane; sufiksy bez 
odnośnej uwagi są zawsze akcentowane.

W nawiasach podane są zmiany spółgłoskowe w wygłosie 
sufiksu przed samogłoskowym nagłosem (tu symbolicznie od
dawanym przez z) następnego sufiksu. Brak tej informacji oz
nacza, że spółgłoska wygłosowa sufiksu nie podlega zmianom.

Osobno zaznaczane są każdorazowo także sufiksy niepod- 
legające regularnie harmonii wokalnej.

+a, np. gece ‘noc’, göze ‘źródło (wody)’ [odnośnie semantyki 
por. poi. Morskie Oko}.

-a, np. doğa ‘przyroda’, süre ‘okres’,yara ‘rana’.
-aç (ci), np. ayraç ‘nawias’, duraç ‘cokół’, süreç ‘proces’.
+ak, +k (ğı), np. başak ‘kłos’, gömlek (< *göniil-ek')  ‘koszula’, 

ortak ‘wspólnik, partner’, solak ‘mańkut’.
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-ak, -k (ğı), np. bıçak ‘nóż’, durak ‘przystanek’, kapak ‘pok
rywka’, dilek ‘prośba, życzenie’, tarak ‘grzebień’, ürkek 
‘tchórz’.

-al, np. kural ‘zasada, prawidło’, sakal ‘broda’.
-amak (ğı), np. basamak ‘stopień schodów’, kaçamak ‘wymów

ka, wykręt’, tutamak ‘uchwyt, rączka’.
-anak, -nak (ğı), np. gelenek ‘tradycja’, olanak ‘możliwość’, se

çenek ‘wybór’, yetenek ‘zdolność, umiejętność’.
+at tworzy zdrobnienia (bardzo rzadki sufıks), np. gölet ‘jezior

ko’, özet ‘streszczenie’ (dosł. ‘mała/krótka istota, sedno’). 
- Por. też +cağız, +cık, +ş.

-av - zob. -v.
+ay, np. güney ‘południe’ (< gün ‘dzień’, dawniej też ‘słońce’), 

kolay ‘łatwy’ (< kol ‘ramię, ręka’; por. poi. poręczny).
-baę (ci) występuje w tej postaci tylko w dwu wyrazach: do

lambaç ‘wiraż, serpentyna’ (< dolanbaç < dolanmaç < do
lan- ‘wić się’), saklambaç ‘gra w chowanego’ (< saklan- 
baç < saklanmaç < saklan- ‘chować się’). - Zob. -maç.

+ca 1 nieakcentowany sufıks tworzący nazwy języków, np. İn
gilizce ‘angielszczyzna’, Lehçe ‘polszczyzna’, Türkçe ‘tu- 
recczyzna’.

+ca 2 tworzy nazwy biologiczne, np. delice, gatunek sokoła; 
yağmurca, gatunek łani górskiej.

+ca 3, np. bilmece ‘zagadka’, bulmaca ‘krzyżówka (do rozwią
zywania)’, çekmece ‘szuflada’, dilekçe ‘podanie’, günce 
‘pamiętnik’.

-ca, np. çekince ‘rezerwa, dystans’, düşünce ‘myśl’, eğlence 
‘zabawa (impreza)’.

+cağız wyraża zdrobnienie współczujące lub nieco lekceważą
ce (por. poi. -ina), np. adamcağız ‘człowieczyna, chłopi
na’, kadıncağız ‘kobiecina, babina’, kediceğiz ‘kocina’. - 
Tematy zakończone na -k zazwyczaj je tracą (np. köpeceğiz 
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‘psina’), ale nie zawsze (np. çocukcağız ‘dziecina’). - Por. 
+cak, +cik.

+cak 1 (ğı) tworzy zdrobnienia, np. kuzucak ‘jagniątko’, yavru
cak ‘pisklątko’.

+cak 2 (ğı), np. ayakçak ‘schody’ (Hatiboğlu 1974: 36), oyun
cak ‘zabawka’.

+ci tworzy nazwy zawodów, zwolenników, wielbicieli itp., np. 
kimyacı ‘chemik’, simyacı ‘alchemik’, kitapçı ‘księgarz’, 
çaycı ‘herbaciarz (producent, sprzedawca lub wielbiciel)’, 
futbolcu ‘1. piłkarz; 2. fan <zapalony kibic> piłki nożnej’, 
solcu ‘lewicowiec’, sağcı ‘prawicowiec’. - Por. -ici.

+cık (ğı) tworzy zdrobnienia, np. adacık ‘wysepka’, kuşçuk 
‘ptaszek’. - Wygłosowe -k tematu rzeczownika zwykle od
pada, np. ayacik ‘nóżka’, köpecik ‘piesek’ (Hatiboğlu 
1974: 37). - Sufiks bardzo produktywny, używany również 
dla wyrażenia ironii, np. hal ‘(m.in.) przypadek deklinacyj- 
ny’ w zdaniu: [...] zavallı İngilizceyi düşünün! Yalnızca iki 
tane halcik var ‘[...] niech pan pomyśli o biednym angiel
skim! Wszystkiego dwa przypadeczki’ (Nida 1973: 89). - 
Inną jego powszechną funkcją jest tworzenie znaczeń prze
nośnych, np. dipçik ‘kolba (karabinu)’ (< dip ‘dno’), may
muncuk ‘wytrych’ (< maymun ‘małpa’); podobnie po poi. - 
nauczka jest ‘jakby-nauką, czymś na kształt nauki’, a nie 
*‘małą nauką’. - Por. +cağız, +ş.

+cil wyraża skłonność, upodobanie, np. anacil ‘maminsynek’, 
babacil ‘tatusiny synek; tatusina córeczka’, tavşancıl, 
gatunek orła.

+ça, +ięa pochodzi z języków słowiańskich (= słów, -ica, por. 
poi. pannica, lwica, tygrysica)', początkowo sufiks ten wys
tępował tylko w parze wyrazów zapożyczonych: tur. Kral 
‘król’ i kraliçe ‘królowa’; stąd został wyabstrahowany i 
dodany na przykład do patron ‘szef, przełożony’ tworząc 
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patroniçe ‘żona szefa’; najsilniejszą adaptację widać w 
tanrıça ‘bogini’ (< tanrı ‘bóg’), gdzie sufiks, który po
czątkowo brzmiał +ięe (por. wyżej kraliçe, mimo że pod
stawa słowotwórcza, tj. wyraz kral ‘król’, jest welarna, np. 
Acc. kralı, Loc. kralda) podporządkował się już harmonii 
wokalnej, a jego nagłosowe -i- jest traktowane jak samo
głoska ruchoma w sufiksach rodzimych, tzn. występuje tyl
ko po spółgłoskowym wygłosie wyrazu, podczas gdy po 
samogłoskowym się nie pojawia, stąd tann-ęa (a nie, jak 
można by oczekiwać, *tanrı-y-ıça  czy wręcz *tanri-y-ięe);  
wyraz taki jak tanrıça wygląda zupełnie paralelnie do ro
dzimego bilme-ce ‘zagadka’, z tą jednak różnicą pozwala
jącą łatwo oddzielić zapożyczone +(i)ęa od rodzimego 
+ca, że +(i)ęa nie udźwięcznia się w pozycji interwokalnej 
(por. tu też rodzimy tur. sufiks przysłówkowy +ęa w dery
wacie tanri-ca ‘jak bóg, na sposób boski’).

+daş jest jednopostaciowym sufiksem wyrażającym wspólnotę, 
np. dindaş ‘współwyznawca’, arkadaş ‘kolega’, emektaş 
‘kolega z pracy’, kavimdaş ‘współplemieniec’, meslektaş 
‘osoba tego samego zawodu; “kolega po zawodzie” (por. 
poi. kolega po fachu)', sırdaş ‘powiernik’, yoldaş ‘towa
rzysz (także jako termin komunistyczny)’, yurttaş ‘obywa
tel’. - W pojedynczych neologizmach spotyka się też, choć 
rzadko, wariant palatalny, np. özdeş ‘równy, równorzędny’, 
ülküdeş ‘zwolennik tych samych ideałów; pokrewna du
sza’. - Sufiks +daş wchodzi też w skład sufiksu złożonego 
+daşlık, np. gönüldaşlığı ve fikirdaşlığı ‘ich wspólnota serc 
i myśli’ (Maalouf 2003: 34).

+dırık (ğı) jest starym sufiksem tworzącym głównie nazwy na
rzędzi lub ich części np. boyunduruk ‘jarzmo; chomąto’, 
gömüldürük ‘1. zatyczka mocująca jarzmo; 2. napierśnik w 
zbroi rycerskiej’, oğulduruk ‘macica (anat.)’.
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-ga, np. bölge ‘terytorium, rejon’, dalga ‘fala’, sömürge ‘kolo
nia (kraj)’, süpürge ‘miotła’.

-gaę (ci) często tworzy nazwy narzędzi, np. kıskaç ‘szczypce, 
kleszcze’, süzgeç ‘sit(k)o, filtr’.

-gı, np. duygu ‘uczucie’, ilişki ‘(wzajemny) stosunek’, sergi 
‘wystawa’, sevgi ‘miłość’, tepki ‘opór’, vurgu ‘akcent’.

-gię (cz), np. başlangıç ‘początek’, dalgıç ‘nurek’, silgię ‘wy
cieraczka do szyb w samochodzie’.

+gil to jednopostaciowy sufiks tworzący dziś w literackim języ
ku tur. nazwy rodzin w terminologii biologicznej; w tej 
funkcji występuje w połączeniu z sufiksem l.mn. +lar, np. 
atgiller ‘koniowate, Equidae", kaktüsgiller ‘kaktusowate, 
Cactaceae". - W języku ludowym może być dodawany do 
imion (np. Hasangiller ‘Hasanowie, Hasan i jego ludzie 
<krewni>’) i nazw pokrewieństwa, w tym ostatnim wy
padku - po sufıksie pos., np. kaynata ‘teść’ - kaynata-n-gil 
‘twój teść ze swoją rodziną’ (Ersen-Rasch 2001: 264).

-gin, np. yangın ‘pożar’, sürgün ‘zesłaniec’, gezgin ‘wędro
wiec’.

-z, np. başarı ‘sukces’, Batı ‘Zachód’, Doğu ‘Wschód’, yapı 
‘budowa, struktura’,yazı ‘artykuł’.

-zez tworzy nazwy wykonawców czynności, np. dinleyici ‘słu
chacz’, okuyucu ‘czytelnik’. - Por. +ci.

-ıça - zob. -ęa.
+ık(ğı), np. kabuk ‘1. skorup(k)a; 2. kora’, topuk ‘pięta’.
+ıl, np. ardıl ‘potomek’, kumul ‘wydma piaskowa’.
-ım, -m, -yım, np. bilim ‘nauka’, bölüm ‘część; oddział’, çözüm 

‘rozwiązanie’, kavram ‘pojęcie’, oturum ‘zebranie, posie
dzenie’, özlem ‘tęsknota’, yaşam ‘życie’, yem ‘karma’. - 
Tylko w deyim ‘wyrażenie, powiedzenie’ (< de- ‘mówić’) 
sufiks ten ma postać -yinr, tu por. budowę yem i deyim.

-in, -n, np. satın ‘sprzedaż’, dizin ‘indeks, spis’, tütün ‘tytoń’.
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-ış - zob. -yış.
+ıt, np. boyut ‘wymiar’, eşit ‘równy, odpowiadający’, karşıt 

‘przeciwieństwo’,yaşıt ‘rówieśnik’.
-it, np. geçit ‘przejście’, umut ‘nadzieja’, yapıt ‘dzieło, utwór’, 

yazıt ‘napis’.
+ız - zob. +z.
+k - zob. +ak, +ık.
-k - zob. -ak.
-I - zob. -al.
+la - rzeczowniki na +la oznaczają miejsce dogodne do czegoś 

lub obfitujące w coś; większość z nich ma swoje synoni- 
miczne odpowiedniki z sufiksem +lak (z tym że warianty 
na +la są częstsze): yayla = yaylak ‘1. letnie pastwisko, ha
la górska; 2. kwatera letnia’, tuzla = tuzlak ‘salina, kopal
nia soli’, kumla = kumlak ‘miejsce piaszczyste’. - Do zróż
nicowania znaczenia doszło w parze: kışla ‘koszary’ wobec 
kışlak ‘1. zimowe pastwisko; 2. kwatera zimowa’. - Por. 
+lak.

+lak (ğı) - oprócz wyrazów wymienionych powyżej sub +la są 
też wyrazy bez odpowiedników na +la, np. otlak ‘pastwis
ko’, avlak ‘teren pełen dziczyzny, dogodny do polowania’, 
kuşlak ‘teren dogodny do polowania na ptaki’. - Por. +la.

+lık (ğı) jest bardzo popularnym sufiksem; tworzy głównie ab
stracta, np. iyilik ‘dobro’, yalnızlık ‘samotność’. - Inne gru
py semantyczne to na przykład:
[1] nazwy zawodów i zajęć, np. eczacılık ‘zawód apteka

rza, aptekarzowanie’, öğretmenlik ‘zawód nauczyciela, 
belferka’;

[2] nazwy miejsc nagromadzenia czegoś, np. sözlük 
‘słownik’, yew/z'Á: ‘koryto, żłób’, zeytinlik ‘sad oliwko
wy’;
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[3] nazwy naczyń i pojemników, np. biberlik ‘pieprznicz- 
ka’, mumluk ‘świecznik’, şekerlik ‘cukiemiczka’, tuz
luk ‘solniczka’;

[4] nazwy przedmiotów bądź materiałów itp. przeznaczo
nych na coś, np. boyunluk ‘chustka na szyję’, göğüslük 
‘(krótki) fartuch’, yağmurluk ‘płaszcz od deszczu’, sa
bahlık ‘sukienka poranna, podomka’.

[5] nazwy odmierzonych okresów czasu, np. iki haftalık 
‘okres dwóch tygodni’; üç aylığına kiralamak ‘wyna
jąć na trzy miesiące’.

-m - zob. -am, -im.
-ma jest sufiksem rzeczowników odczasownikowych, np. gel

me ‘przyjście’, yapma ‘robienie’, başlamama ‘nierozpo- 
częcie’, gitmeme ‘niepójście’, anlayabilme ‘możność 
<zdolność> zrozumienia’, anlayamama ‘niemożność zro
zumienia’, kullanılabilme ‘możność bycia używanym’, 
doldurulabilme ‘możność bycia napełnianym; wielorazo- 
wość (zapalniczki)’, doldurulamama ‘niemożność bycia 
napełnianym’, anlaşabilirle ‘możność wzajemnego zrozu
mienia się <porozumienia się>’, anlaşamama ‘niemożność 
zrozumienia się <porozumienia się>’. - Drugą grupę se
mantyczną stanowią rzeczowniki oznaczające nazwy pot
raw, np. dolma ‘1. farsz; 2. gołąbki’, kavurma ‘pieczeń’. - 
Trzecią wreszcię grupę tworzą wyrazy oznaczające inne 
procesy bądź ich rezultaty, np. basma ‘perkal’ (dosł. ‘na
ciskanie; drukowanie’; por. w tym znaczeniu niem. Druck- 
kattun id.), benzeşme ‘upodobnienie, asymilacja’, gülümse
me ‘X. uśmiechanie się; 2. uśmiech’. - Por. (1) -yış-, (2) 
§ 11.3g, gdzie przykłady na przymiotnikowe użycie rze
czowników na -ma.

-maç (ci) stosunkowo często występuje w nazwach potraw, np. 
bulamaç ‘kaszka mleczna’, tutmaç ‘rodzaj zupy z jogur- 
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tem’. - Inne znaczenia: np. demeç ‘komunikat dla prasy, 
obwieszczenie’, emmeç ‘aspiratör gazów’, kurutmaç ‘bibu
ła (do atramentu)’. - Zob. też -baę.

-mak (ğz) tworzy głównie nazwy przedmiotów służących do te
go, co nazywa temat czasownika, np. çakmak ‘zapalnicz
ka’, tokmak ‘kołatka’,yemek ‘jedzenie, pożywienie’.

+man jest mniej popularny niż -man, ma jednak w zasadzie po
dobną semantykę: nazwy osób, np. evcimen ‘domator’, 
Türkmen ‘Turkmen’. - Por. -man.

-man tworzy nazwy wykonawców czynności, np. danışman 
‘doradca, konsultant’, göçmen ‘1. koczownik; 2. uchodźca, 
imigrant’, öğretmen ‘nauczyciel’, yönetmen ‘1. kierownik; 
2. reżyser’. - Por. też +man.

-mik (ğı) jest sufiksem nazw drobnych przedmiotów powsta
łych w wyniku procesu związanego semantycznie z cza
sownikiem użytym jako podstawą słowotwórczą, np. kıy
mık ‘drzazga’, ekşimik ‘bryndza’, kesmik ‘gruda stwardnia
łej ziemi’.

-n - zob. -in.
-nak - zob. -anak.
-ntı, np. ayrıntı ‘szczegół, detal’, kalıntı ‘pozostałość, resztka’, 

üzüntü ‘smutek, zmartwienie’. - Por. -ti, +ti.
+sak (ğı), np. bağırsak ‘wnętrzności; kiszka’, tümsek ‘wzgó

rze’.
-sak (ğı), np. tutsak ‘jeniec’, savsak ‘człowiek niedbały, źle pra

cujący’.
tworzy zdrobniałe postacie imion własnych, np. Aliş (< Ali), 
Fatoş (< Fatma), Memiş ~ Memoş (< Mehmet), Veliş (< 
Veli) (Hatiboğlu 1974: 144). - Por. też -cık.

-t - zob. -ıt.
+tay występuje w neologizmach nazywających zgromadzenia 

lub instytucje, zwłaszcza państwowe, co jasno pokazuje, że 
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propagowany jest on przez władze w ramach puryzmu ję
zykowego, np. danıştay ‘rada państwa’, kamutay ‘zgroma
dzenie parlamentu tur.’, kurultay ‘zjazd, kongres’, Sayıştay 
‘państwowa finansowa komisja rewizyjna’, yargitay ‘sąd 
kasacyjny’ (Hatiboğlu 1974: 157).

+h tworzy [1] nazwy odgłosów od wyrazów dźwiękonaśladow- 
czych oraz [2] nazwy miejsc charakteryzujących się jakimś 
kolorem, przy czym w obu wypadkach podstawa słowo
twórcza musi mieć w wygłosie spółgłoskę np. fısıltı 
‘szept’, gürültü ‘szum, hałas’, vızıltı ‘brzęczenie, świst’, kı
zıltı ‘zaczerwienienie, miejsce zaczerwienione’, pırıltı 
‘świecąca/połyskliwa plamka’. - Przez analogię do tych 
wyrazów powstało też karaltı ‘ciemna plamka’ (< kara 
‘czarny’), choć nie istnieje *karal,  co świadczy, że sufiks - 
ti zrasta się z -l w wygłosie podstawy słowotwórczej i na 
naszych oczach powstaje wtórnie nowy sufiks złożony -Iti. 
- Por. też (1) -ti; (2) -nti.

-ti tworzy rzeczowniki od czasowników zakończonych na r, l 
lub n, często semantycznie bliskie rzeczownikom na +ti, 
np. çatırtı ‘trzask’, patırtı ‘grzechot; tupot’, ağartı ‘biała 
plama, coś białego/bielejącego’, kızartı ‘czerwona plama 
(np. przy zachodzie słońca)’, morartı ‘1. fioletowa plama, 
coś fioletowego; 2. siniak’. - Poświadczone sąjednak tak
że inne znaczenia, np. alıntı ‘wyraz zapożyczony’, belirti 
‘znak, cecha, symptom’, doğrultu ‘kierunek’, kabartı ‘o- 
puchlizna, wypukłość’, toplantı 'zebranie', yanıltı ‘pomył
ka, omyłka, lapsus’. - Por. też (1) +ti\ (2) -nti.

-v, -av jest sufiksem stosunkowo rzadkim i pojawiającym się 
praktycznie tylko w neologizmach, np. görev ‘obowiązek’, 
işlev ‘funkcja’, sınav ‘egzamin’, söylev ‘przemówienie’, 
ödev ‘1. dług, zobowiązanie; 2. zadanie (także szkolne)’.

-yim - zob. -m.
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-yış, -ış (zob. też § 11.4) tworzy rzeczowniki odczasownikowe, 
synonimiczne do rzeczowników na -ma, dziś bardzo popu
larne; rzeczowniki te (w odróżnieniu od tych na -ma) ozna
czają też sposób wykonywania czynności, stąd yürüyüş ‘1. 
marsz, przejście; 2. sposób chodzenia’,yaşayış ‘1. życie; 2. 
sposób życia’; Hasta olduğu, öksürüşünden belliydi ‘To, że 
był chory, widać było po sposobie, w jaki kaszlał’. - Przy
kłady bardziej skonkretyzowanych znaczeń: açılış ‘otwar
cie (uroczystości itp.)’, buluş ‘odkrycie, wynalazek’, geçiş 
‘przejście, miejsce przeprawy’, seziş ‘przeczucie, domysł, 
intuicja’, vuruş ‘uderzenie, cios’, rüzgârın esiş yönü ‘kie
runek wiania wiatru’ Jak widać z przekładów, również poi. 
rzeczowniki odczasownikowe miewają znaczenia konkret
ne, jak tu ‘otwarcie’ czy ‘odkrycie’; poza tym por. też poi. 
‘mieszkanie’ i ‘ubranie’. - Por. -ma.

+z, +iz tworzy nazwy dzieci urodzonych razem, np. ikiz ‘bliź
niak’, üçüz ‘jedno z trojaczków’, dördüz ‘jedno z czwo
raczków’.
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5. Przymiotnik

5.1. Uwagi ogólne.
a) Poszczególne części mowy są w języku tur. słabiej zróż

nicowane formalnie niż w większości języków indoeuropej- 
skich. Dotyczy to również przymiotnika, który często bez żad
nych zmian formalnych staje się przysłówkiem (sytuacja jest tu 
więc podobna do stosunków w języku niem.), a także rzeczow
nikiem. Widać to w poniższych przykładach, w których formal
nej różnicy między przymiotnikiem w funkcji przydawki a 
przymiotnikiem użytym jako rzeczownik nie ma również w 
poi. przekładzie, choć po poi. nie jest to zjawisko zbyt częste: 
Hasta askerler evde kalsın ‘Chorzy żołnierze niech zostaną w 
domu’ i Hastalar evde kalsın ‘Chorzy niech zostaną w domu’. 
- Również rzeczowniki odsłowne na -ma niejednokrotnie by
wają używane jako przymiotniki, np. gömme ‘1. grzebanie, za- 
grzebywanie, zakopywanie; 2. pogrzeb’ i stąd: gömme sığınak 
‘schron podziemny’, gömme dolap ‘szafa wpuszczona w ścia
nę’. - Podobnie: kalma ‘pozostanie’ (i stąd: Nuh nebiden kalma 
‘przedpotopowy’, także w przenośnym znaczeniu: ‘niemod
ny’), doğma ‘urodzenie się’, büyüme ‘wzrośnięcie’ (i stąd: doğ
ma büyüme Mısırlı ‘rodowity Egipcjanin’, Jacq 1999: 106). - 
Zob. pozostałe przykłady w § 11,3g.

b) Przymiotnik tur. jest nieodmienny, np. Nom. l.poj. bü
yük ev ‘duży dom’, Gen. l.poj. büyük evin, Nom. l.mn. büyük 
evler ‘duże domy’, Gen. l.mn. büyük evlerin ‘dużych domów’.

c) Rzeczownik poprzedzony przez przymiotnik może o- 
trzymać też rodzajnik nieokreślony bir, który zajmuje miejsce 
albo pomiędzy przymiotnikiem a rzeczownikiem (np. güzel bir 
ev ‘jakiś ładny dom’) albo przed przymiotnikiem (np. bir güze! 
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ev ‘pewien ładny dom’). Jak widać, w tym drugim wypadku 
rzeczownik właściwie nie jest całkiem nieokreślony - mówiący 
ma tu na myśli zupełnie konkretny (a więc określony) dom, ale 
bliższe opisanie owego domu albo jest mu nie na rękę albo też 
dla dalszej rozmowy zbędne - stąd rozróżnienie w przekładzie 
poi. na ‘jakiś’ bądź ‘pewien’.

5.2. Stopniowanie przymiotnika.
a) Positiv (= stopień równy) nie ma swojego wykładnika. 

Dla przymiotników, które z racji swego znaczenia nie podlega
ją stopniowaniu (np. medenî/dinî nikâh ‘ślub cywilny/kościel- 
ny’), Positiv jest w ogóle jedyną formą ich występowania.

b) Comparativ (= stopień wyższy) tworzony jest syntak
tycznie, tzn. przez poprzedzenie przymiotnika wyrazem daha 
(dosł. ‘jeszcze’), np. Karadeniz güzel ama, Akdeniz daha güzel 
‘Morze Czarne jest piękne, ale Śródziemne piękniejsze’; Hava
lar daha sıcak oldu ‘Zrobiło się goręcej (dosł. ‘Pogoda stała się 
gorętsza’)’. - O sformułowaniach typu ‘jeszcze goręcej’ zob. 
niżej.

Przedmiot porównania stoi w Abl., np. Aslan filden daha 
kuvvetli midir? ‘Czy lew jest silniejszy od słonia?’; Türkiye İn
giltere'den daha büyük mü? ‘Czy Turcja jest większa od Ang
lii?’; Senin şapkan benimkinden daha güzel ‘Twoja czapka jest 
ładniejsza od mojej’; beklediğimden uzun ‘dłużej/dłuższy niż 
oczekiwałem’.

Po Abl. porównania wyraz daha chętnie jest opuszczany, 
także w języku literackim, np. Zürafa filden büyük müdür? 
‘Czy żyrafa jest większa od słonia?’; Ansiklopedi sözlükten pa
halı ‘Encyklopedia jest droższa od słownika’; Onun bahçesi si
zinkinden küçük ‘Jego ogród jest mniejszy od waszego’; Senin 
işin herkesinkinden zor ‘Twoja praca jest trudniejsza od pracy 
wszystkich innych’ (Pamuk 1983: 51).
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Stojący po Abl. nieakcentowany wyraz da ~ de nadaje zna
czenie ‘jeszcze, nawet’, np. Rüyadan da kötüydü bu ‘To było 
jeszcze <nawet> gorsze niż sen’ [mowa o złym śnie bohatera 
powieści] (Pamuk 1983: 26). Przy braku przedmiotu porówna
nia wyraz de stawiany jest po daha, np. Annesi daha da güzel 
‘Jego matka jest jeszcze ładniejsza’. W miejsce daha da można 
też użyć daha çok, o czym niżej.

Szczególniejszą uwagę zwrócić należy na dwa zwroty: da
ha çok ‘jeszcze + Comparativ’ i çok daha ‘znacznie + Compara- 
tiv’, które łatwo jest pomylić, np. Kız, annesinden daha çok gü
zeldi ‘Córka była jeszcze ładniejsza niż matka’ wobec Kız, an
nesinden çok daha güzeldi ‘Córka była znacznie ładniejsza niż 
matka’.

Miara ogólna jak poi. ‘znacznie, daleko, dużo, wielekroć + 
Comparativ’ wyrażona może być ponadto zwrotem kat kat, jak 
w zdaniach: Hakan kardeşinden kat kat zengin ‘Hakan jest wie
lekroć <znacznie, daleko, dużo> bogatszy od swojego młodsze
go brata’; Kız, annesinden kat kat güzeldi ‘Córka była znacznie 
ładniejsza niż matka’.

Miara Comparativu wyrażana jest przez podanie jednostek 
pomiaru w Nom. pomiędzy przedmiotem porównania a przy
miotnikiem, np. Ahmet benden iki yaş küçüktür ‘Ahmed jest o 
dwa lata młodszy ode mnie’; Bu bina evimizden iki kat büyük 
‘Ten budynek jest o dwa piętra wyższy od naszego domu’; Kö
pek balığı yunus balığından bazen on metre bile büyük olabilir 
‘Rekin może być większy od delfina czasem nawet o dziesięć 
metrów’.

Dawniej Comparativ tur. miał swój osobny sufiks, który 
brzmiał -rak. Dziś nie jest on już w tej funkcji używany, ale 
występuje jeszcze w pojedynczych derywatach jako sufiks 
zdrobnień, np. ufak ‘mały’ - ufarak (nie *ufakrak\)  ‘maławy, 
niewielki’, boz ‘szary’ - bozrak ‘szarawy’. Zmiana znaczenia 
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może w pierwszym momencie dziwić, ale w rzeczywistości nie 
jest rzadkością - również po poi. stopień wyższy może łagodzić 
znaczenie, zamiast je nasilać, np. starsza kobieta jest de facto 
młodsza od starej kobiety (zob. też § 5.4b), por. też ludowo-po- 
toczne Film był taki więcej nudniejszy = ‘nudnawy’. - Zob. też 
§ 5.4d.

c) Superlativ (= stopień najwyższy) tworzy partykuła en 
stawiana przed danym przymiotnikiem, np. en iyi ‘najlepszy’, 
en güzel ‘najładniejszy’.

Grupa elementów, spośród których wydzielany jest przy
miotnik w Superlativie, stoi w Abl. albo Gen. l.mn., podczas 
gdy sam przymiotnik zaopatrzony jest w sufiks pos. 3.os., np. 
evlerden <evlerin> en büyüğü ‘największy z domów’, sokak
lardan <sokakların> en uzunları ‘najdłuższe z ulic’, kitapla
rımdan <kitaplarımm> en eskisi ‘najstarsza z moich książek’.

d) Supletywizm w stopniowaniu przymiotnika jest języ
kowi tur. obcy (w odróżnieniu od języków indoeuropejskich - 
por. poi. dobry - lepszy).

5.3. Intensyfikacja przymiotnika wyrażana jest zarówno 
metodami składniowymi, jak i morfologicznymi.

a) Reduplikacja prosta przymiotnika, np. güzel güzel kız
lar ‘bardzo piękne dziewczyny’, iri iri yağmur taneleri ‘olbrzy
mie krople deszczu’, hafif hafif uyku ‘bardzo lekki sen’, derin 
derin uyku ‘bardzo głęboki sen’, türlü türlü sözler ‘najrozmait
sze słowa/wyrazy’, manasız manasız şeyler anlatmak ‘opowia
dać całkiem bezsensowne rzeczy’.

b) Slowa-echa [por. też poniżej g)] - polegają na wzmoc
nieniu danego przymiotnika przez dodanie po nim wyrazu, 
który samoistnie nie występuje i wymyślony został tak, żeby 
dźwiękowo przypominać wyraz wzmacniany, np. ufak ‘mały’ - 
ufak tefek ‘malutki, maluśki’, gdzie tefek sam nie występuje w 



113

ogóle, tylko pełni w tym jednym połączeniu funkcję “echa”. 
Metoda ta jest martwa, tzn. istniejących słów-ech trzeba się na
uczyć, ale nie wolno wymyślać samemu nowych połączeń.

Przykłady:
abuk ‘bzdurny, nonsensowny’ —> abuk sabuk 
açık ‘jasny, oczywisty’ —> açık seçik 
alık ‘głupi’ —> alık salık 
çarpık ‘wykrzywiony’ —► çarpık çurpuk 
çürük ‘zgniły, zepsuty’ —> çürük çarık 
delik ‘dziurawy’ —> delik deşik 
eğri ‘krzywy’ —> eğri büğrü 
eski ‘stary’ —► eski püskü 
iri ‘wielki, olbrzymi’ —> iri yarı 
kaba ‘prostacki, nieokrzesany’ —> kaba saba 
saçma ‘bzdurny, nonsensowny’ —> saçma sapan 
süslü ‘ozdobiony, zdobny’ —> süslü püslü 
tek ‘pojedynczy’ —> tek tük 
ters ‘odwrotny’ —> ters türs ~ terspers 
ufak ‘mały, drobny’ —♦ ufak tefek 
yırtık ‘porwany, postrzępiony’ —> yırtık pırtık

Jak widać, większość słów-ech ma znaczenie pejoratywne.
Stosunkowo niewielką grupę stanowią takie połączenia, w 

których pierwszy człon sam już utracił samodzielność, tak że w 
rezultacie oba człony występują zawsze tylko razem, np. 
allak bullak ‘będący na opak’ (—> allak bullak etmek ‘postawić 

na głowie, zburzyć cały ład, wprowadzić zamęt’ ',Yüzü allak 
bullak oldu ‘Na twarzy miał zamęt’);

süklüm püklüm ‘cichy, przybity, skonfudowany’;
yamrı yumru ‘wygięty, powyginany’ yamuk yumuk, zob. ni

żej);
yamuk ‘skośny, krzywy’ —> yamuk yumuk ‘pozakręcany, powy

krzywiany’ yamrı yumru, zob. wyżej).
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W wypadku przymiotników mających wiele znaczeń sło- 
wa-echa od nich mogą mieć znaczenie zawężone, np. sıkı ‘ 1. 
ściśnięty; 2. wąski, ciasny; 3. trudny, sprawiający kłopot (np. 
czasy, sytuacja); 4. surowy, wymagający (np. nauczyciel); 5. 
silny, mocny, gwałtowny (np. wiatr); 6. bliski, intymny’ —» siki 
fıkı ‘bliski, intymny’, np. sıkı fıkı dost ‘bliski przyjaciel’, sıkı fı
kı dostluk ‘bliska przyjaźń’, sıkı fıkı temaslar ‘bliskie <intym- 
ne> stosunki’.

Zdarzają się takie reduplikacje także na bazie rzeczowni
ków, np. çoluk çocuk ‘dzieciarnia, wszystkie dzieci’, pılı pırtı 
‘stare klamoty <ciuchy>, starocie’.

Rzadkim przypadkiem jest utworzenie przymiotnika przez 
stworzenie echa od rzeczownika, np. bölük ‘część, fragment, 
strzęp’ - bölük pörçük ‘porwany, w strzępach, potargany’.

c) Reduplikacja z partykułą mi tworzy formacje, które 
występują tylko predykatywnie, nigdy przydawkowo, np. Bu
lutlar kara mı kara idi ‘Chmury były bardzo ciemne’; Kardeşi 
bön mü bön ‘Jego młodsza siostra jest wyjątkowo głupia’; Ka
dının gözleri kara mı kara, kirpikleri uzun mu uzundu ‘Kobieta 
miała oczy czarne jak noc i bardzo długie rzęsy’.

d) Reduplikacja izafetowa (obejmująca tak przymiotniki, 
jak i rzeczowniki) występuje zwykle w czterech rodzajach kon
strukcji:
[1] Nom. l.mn. + forma 3.os., np. kibarlar kibarı (bir kadın) 

‘ogromnie elegancka (kobieta)’, ustalar ustası ‘mistrz nad 
mistrzami, mistrz nad mistrze’, yiğitler yiğidi ‘chwat nad 
chwaty, zuch nad zuchy’. - Tu także: yıllar yılı beklemek 
‘czekać (przez) wiele lat’, seneler senesi görüşmemek ‘nie 
widzieć <spotkać> się (przez) całe lata’.

[2] Gen. l.poj. lub mn. + przymiotnik/rzeczownik 3.os.: güzelin 
güzeli ~ güzellerin güzeli ‘przepiękny’ (np. güzel(ler)in gü
zeli bir kız), manyağın manyağı ‘kompletny maniak’, apta
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lın aptalı bir hizmetçi ‘wyjątkowo głupi służący’, küçüğün 
küçüğü bir apartıman ‘maciupeńkie mieszkanko’, tembel
lerin tembeli bir garson ‘ogromnie leniwy kelner’, beterin 
beteri bir iş ‘wyjątkowo paskudna sprawa’.

[3] Rzeczownik dünya ‘świat’ w Nom. l.poj. lub mn. + przy
miotnik 3.os.: dünya(lar) güzeli ‘przepiękny’.

[4] Reduplikacja z użyciem oğlu ‘jego syn’ (tylko w wyzwis
kach), np. eşek oğlu eşek ‘kawał osła’, hayvan oğlu hayvan 
‘kawał bydlaka’, köpek oğlu köpek ‘psi/sobaczy syn’.
e) Reduplikacja z naglosowym m- polega na powtórzeniu 

danego wyrazu, z tym, że w nagłosie członu powtarzanego do
dawane jest m-, jeśli wyraz zaczyna się od samogłoski, lub też 
pierwsza spółgłoska zastępowana jest przez m-, jeśli wyraz za
czyna się od spółgłoski, np. acı maci değil ‘nie jest gorzki ani 
żaden tam taki’; podobnie może być użyte np. güzel müzel ‘ład
ny i taki tam w ogóle’, genç menę ‘młody i taki tam w ogóle’ 
itd. - Powszechnie metoda ta jest stosowana także do rzeczow
ników, np. kitap mitap ‘książki i takie tam różne’. - Por. rów
nież zwrot tur. Aması maması yok! ‘Nie ma żadnego ale!’. - W 
językach słowiańskich konstrukcja taka też się pojawia, choć 
rzadko, tu por. poi. kogel-mogel, figle-migle, szacher-macher 
(stąd być może też trele-morele < ★trele-mrele)™ a także kons
trukcje typu to-śmo (lub to i śmo), taki-śmaki, fabryki-śmabry- 
ki, wstążki-śmążki itp. - Zob. też § 7.3c.

Ta sama treść może być też wyrażona syntaktycznie przez 
dodanie po danym wyrazie słowa filân lub falan, np. (kitap mi
tap =) kitap filân = kitap falan. Dla wyrazów zaczynających się 
od m- jest to jedyny sposób wyrażenia tej treści, ponieważ re-

18 Natomiast poi. czary-mary rozumieć należy być może jako złożenie 
dwóch rzeczywiście istniejących rzeczowników (czary i mary ‘duchy’), 
ale zapewne wykorzystujące model reduplikacji z naglosowym m-. 
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duplikacja z m- jest oczywiście niemożliwa, jako że nie różniła
by się niczym od zwykłej reduplikacji całego wyrazu, np. meşe 
‘dąb’ —> meşe filân = meşe falan ‘dąb i takie tam różne’.

f) Reduplikacja pierwszej sylaby jest bardzo powszechną 
metodą intensyfikowania znaczenia przymiotnika. Polega ona 
na powtórzeniu pierwszej sylaby, która zamyka się (jeśli była 
otwarta) jedną z następujących spółgłosek: m, p, r, s. Jeśli syla
ba natomiast była zamknięta, ostatnią jej spółgłoskę usuwa się, 
zastępując ją którąś z wyżej wymienionych.

Charakterystyczną cechą form zreduplikowanych jest to, że 
mają akcent na pierwszej sylabie (zob. też uwagi o akcencie na 
końcu tego podpunktu), np. a'cı —> 'apacı, uy'gun —> 'upuygun.

Jeśli w pierwszej sylabie występuje samogłoska długa, ule
ga ona skróceniu w sylabie reduplikowanej, np. -a- w taze 
‘świeży’ jest długie, tzn. [ta:'ze], natomiast jego “kopia” w sy
labie zreduplikowanej jest krótka: taptaze ['tapta:ze], nie 
*['ta:pta:ze]. - O skracaniu samogłosek zob. też § 2.Id.

Jeśli wyraz podstawowy zaczyna się od samogłoski, spół
głoską zamykającą jest zawsze p. Przykłady: 
acı ‘gorzki’ - apacı 
ak ‘biały’ - apak 
ansız ‘nagły, niespodziewany’ - apansız 
aşikâr ‘oczywisty; jawny’ - apaşikâr (Zülfıkar 1980: 64) 
aydın ‘oświetlony, jasny; wykształcony’ - apaydın 
aynı ‘taki sam, identyczny’ - apaynı 
ayrı ‘odrębny, oddzielny’ - apayrı 
eski ‘stary’ - epeski (Swift 1963: 123) 
ıslak ‘mokry’ - ıpıslak 
ıssız ‘bezludny, pusty’ - ıpıssız 
ince ‘cienki, delikatny’ - ipince 
uygun ‘nadający się, odpowiedni’ - upuygun 
uzun ‘długi’ - upuzun
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Jeśli wyraz podstawowy zaczyna się od spółgłoski, nie da 
się przewidzieć, jaką spółgłoską zostanie zamknięta sylaba re- 
duplikowana. Form tych trzeba się nauczyć na pamięć. Metoda 
ta jest martwa, więc nowych formacji już się nie tworzy.

Tłumaczenie form zreduplikowanych może być w różnych 
kontekstach różne, ale zawsze musi oddawać intensywność, np. 
ak ‘biały’ —► apak (a-p-ak) ‘śnieżnobiały, biały jak śnieg, bie
luśki’, acı ‘gorzki’ —> apacı (a-p-aci) ‘bardzo gorzki, gorzki 
jak piołun, przegorzki’.

Przegląd form zreduplikowanych pochodnych od wyrazów 
o nagłosie spółgłoskowym:19 
başka ‘inny’ - bambaşka 
bayağı ‘niski, pospolity, podrzędny’ - basbayağı 
bedava ‘darmowy’ - besbedava 
belli ‘oczywisty, znany’ - besbelli 
beter ‘zły’ - besbeter . - Zob. też niżej. 
beyaz ‘biały’ - bembeyaz 
boş ‘pusty’ - bomboş 
buruşuk ‘pognieciony, zmięty’ - bumburuşuk 
biitün ‘cały, wszystek’ - büsbütün 
canlı ‘żywy,żwawy’ - capcanlı 
cavlak ‘łysy’ - cascavlak 
çabuk ‘szybki’ - çarçabuk 
çiğ ‘surowy’ - çipçiğ (Swift 1963: 124) ~ çimçiğ 
dağınık ‘zabałaganiony, w nieładzie’ - dapdağınık (Hengirmen 

2000: 52). - Zob. też niżej w tym samym podpunkcie.

19 W prezentowanym w tym miejscu przeglądzie znajdują się tylko te 
przymiotniki, które mają formy zreduplikowane niewymagające osob
nego omówienia. Pozostałe przymiotniki omówione zostaną w dalszej 
części tekstu gramatyki.

dar ‘wąski’ - dapdar. - Zob. też niżej, podpunkt h). 
derin ‘głęboki’ - depderin 
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dızlak ‘goły; łysy’ - dımdızlak 
dik ‘prosty, stromy’ - dimdik 
diri ‘żywy, żwawy, energiczny’ - dipdiri 
doğru ‘prosty’ - dosdoğru 
dolu ‘pełen’ - dopdolu 
duru ‘przezroczysty, nie zmącony’ - dupduru 
geniş ‘szeroki’ -gepgeniş 
güzel ‘ładny, piękny’ - güpgüzel 
kara ‘czarny’ - kapkara 
karanlık ‘mroczny, ciemny’ - kapkaranlık 
katı ‘twardy’ - kaskatı ~ kapkatı 
kırmızı ‘czerwony’ - kıpkırmızı 
kızıl ‘czerwony’ - kıpkızıl 
koca ‘wielki’ - koskoca 
kocaman ‘olbrzymi’ - koskocaman 
kolay ‘łatwy’ - kopkolay 
koyu ‘gęsty’ - kopkoyu 
kötürüm ‘sparaliżowany’ - köskötürüm 
kuru ‘suchy’ - kupkuru 
mavi ‘niebieski’ - masmavi 
mor ‘fioletowy’ - mosmor 
pembe ‘różowy’ - pespembe 
perişan ‘zabałaganiony, w nieładzie’ -perperişan 
pis ‘ubłocony, brudny’ -pimpis 
sarı ‘blady; żółty’ - sapsarı 
sefil ‘biedny, ubogi’ - sersefil 
sert ‘twardy’ - semsert (Swift 1963: 124) 
sıcak ‘gorący’ -sımsıcak 
sıkı ‘wąski, ciasny’ - sımsıkı 
sivri ‘spiczasty’ - sipsivri 
siyah ‘ciemny, czarny’ - simsiyah 
soğuk ‘zimny’ - sopsoğuk 
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şirin ‘miły, uroczy’ - şipşirin 
tamam ‘cały, pełny, odpowiedni’ - tastamam 
tatlı ‘smaczny’ - taptatlı 
taze ‘świeży’ - taptaze 
temiz ‘czysty’ - tertemiz 
top ‘kulisty’ - tortop 
toparlak ‘okrągły’ - tostoparlak 
yakın ‘bliski, pobliski’ -yapyakın 
yassı ‘płaski’ - yamyassı 
yaş ‘mokry’ - yamyaş 
yeşil ‘zielony’ - yemyeşil 
yumru ‘okrągły, nabrzmiały’ - yusyumru 
yuvarlak ‘okrągły’ - yusyuvarlak 
zay//"‘słaby, chudy’ - zapzayıf (Swift 1963: 124).

Nieliczne przymiotniki mają podwójne formy zredupliko- 
wane nieróżniące się semantycznie, np.
çıplak ‘goły, nagi’ - (częstsze) çır(ıl)çıplak [zob. też niżej] ~ 

(rzadsze) çısçıplak',
genç ‘młody’ - (częstsze) gepgenę ~ (rzadsze) gepegenç-, 
sıcak ‘gorący’ - (częstsze) simsicak ~ (rzadsze) sıpsıcak (Zülfı- 

kar 1980: 64);
yeni ‘nowy’ - (częstsze) yepyeni ~ (rzadsze) yesyeni (Ersen- 

Rasch 2001: 54).
W niektórych wypadkach jednak za różnicą formalną idzie 

też różnica znaczenia: 
düz ‘płaski, równy’ - dümdüz ‘płaściutki, równiutki’ ~ 

düp(e)düz ‘bezceremonialnie, wprost, prosto z mostu, bez 
ogródek’ (o formacjach z dodaną samogłoską, jak w düp-e- 
düz, zob. też niżej).
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Inne przykłady zmian znaczeniowych:
açık ‘otwarty; jasny (o kolorze)’ - apaçık ‘jawny, oczywisty’; 
kıvrak ‘umiejętny, porządny, zręczny’ - kıskıvrak ‘mocno, sil

nie (np. złapać, ująć, związać, skleić)’.
Jak widać, niektóre formacje przy zmianie znaczenia zmieniają 
też kategorię gramatyczną, stając się przysłówkami. Pod wzglę
dem semantycznym szczególnym przypadkiem jest przymiot
nik beter ‘zły’ (< pers. bad-tar ‘gorszy’) - besbeter ‘bardzo zły, 
jak najgorszy’, ponieważ tu etymologiczny (= perski) punkt 
wyjścia miał znaczenie stopnia wyższego.

Formalne odstępstwa w budowie morfologicznej są dwoja
kiego typu:
[1] Sylaba reduplikowana nie jest zamykana spółgłoską, lecz 

rozszerzana o element -rma-, np. dağınık ‘rozproszony, 
rozrzucony’ — darmadağınik (zob. też wyżej w spisie form) 
karışık ‘pomieszany, przemieszany’ - karmakarışık',

[2] Sylaba reduplikowana rozbudowywana jest o -a-----e- lub -
ıl-, przy czym elementy te pojawiają się nieobowiązkowo: 
çıplak ‘goły, nagi’ - çırçıplak ~ çırılçıplak, tzn. w skróco
nym zapisie: çır(ıl)çıplak (o formie çısçıplak zob. wyżej); 
podobnie:
genç ‘młody’ -gep(e)genę
sağlam ‘silny, zdrowy’ -sap(a)sağlam
siklam ‘mokry’ - sır(ıl)sıklam 
yalnız ‘samotny’ -yap(a)yalniz.
Por. tu także podstawę rzeczownikową: çevre ‘okrąg’ - 

ęep(e)ęevre ‘dookoła, wokół’ oraz powyżej przedstawione dü
pedüz ‘wprost, bez ogródek’.

Nieco osobliwą budowę ma tıpatıp ‘identycznie, kropka w 
kropkę’ (występujące zwłaszcza w połączeniu tıpatıp aynı id.), 
związane niewątpliwie z przymiotnikiem tıpkı, np. w kon
strukcji tıpkı babası gibi ‘identyczny jak jego ojciec’. Rzeczą 
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niezwykłą jest tu to, że sylabę reduplikowaną zamknięto dok
ładnie taką samą spółgłoską, jaką była spółgłoska usunięta: od 
*tip (jak w tip-ki) powstać musiało * tıp-tıp, w którym pierwsze 
-p- powinno by zostać zastąpione przez inną spółgłoskę, tym
czasem nadal jest -p-. Rozwinięcie o -a- wzmacnia intensyfi
kację, ale nie ma wpływu na zamienianą spółgłoskę.

20 Ergenç 1995 podaję taki właśnie akcent i jest to zgodne z doświadcze
niami autora. Zdarza się jednak słyszeć we wszystkich tych reduplikac- 
jach akcent inicjalny: 'darmadağınık, 'karmakarışık itd. Wymowa z ak
centem inicjalnym jest też postulatem normatywnym podanym w Türkçe 
Sözlük 1988.

We wszystkich wyrazach tej grupy formy dłuższe pojawia
ją się we współczesnym języku tur. częściej niż krótsze.

Akcent w grupach [1] i [2] pada (zwykle - zob. przypis) na 
element dodany do sylaby, np. kar'makarışık, çı'rılçıplak, sa- 
'pasağlam, ya'payalmz itd.20 Ale regularnie: 'düpedüz (wymo
wa *dü'pedüz  nie istnieje).

g) Binomina (Juxtapozycje) [por. też powyżej b)J przy
miotnikowe są zestawieniami dwóch synonimicznych przy
miotników (z których jeden może być archaizmem, choć nie 
jest to wymogiem koniecznym), służącymi mocniejszemu wy
rażeniu treści, np. ak pak fincanlar ‘bielutkie <czyściutkie> fili
żanki’, akça pakça bir kadm ‘kobieta ładna, o jasnej cerze’, 
boylu boslu bir erkek ‘wysoki <postawny> mężczyzna’, boz 
bulanık sular ‘mętne <brudne> wody’, derli toplu bir oda ‘upo
rządkowany pokój; pokój, w którym wszystko jest poustawiane 
na swoim miejscu’, evli barklı ‘żonaty-dzieciaty’, evsiz barksız 
‘nie mający domu ani bliskich, sam jak palec’, güçlü kuvvetli 
bir delikanlı ‘silny <mocamy> młodzieniec’, halım selim biri 
‘ktoś łagodnego charakteru, łagodny, zgodny’, kırık dökük bir 
sandalye ‘stare <w złym stanie, zużyte, połamane, powygina- 
ne> krzesło’, tatsız tuzsuz bir yemek ‘mdła <niesmaczna> pot- 
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rawa’, temiz pak giysiler ‘czyste <białe, błyszczące> ubrania’, 
yorgun argın bir erkek ‘bardzo zmęczony mężczyzna’, zayıf 
nahif bir kadıncağız ‘słaba <słabiutka, krucha> kobiecina’.

h) Sufiksy deminutywne -cık i -cak, np. kısacık ‘króciut
ki, króciusi’, incecik ‘cieniutki, cieniusi’. Przymiotniki zakoń
czone na -k tracą je przy derywacji, np. alçak ‘niski’ alçacık 
‘niziutki’, küçük ‘mały’ —> küçücük ‘malutki’, ufak ‘drobny, 
mały’ —> ufacık ‘drobniutki, malutki’,yumuşak ‘miękki’ -^»yu
muşacık ‘mięciutki’.

Sufiks -cak jest rzadszy: büyük ‘duży’ —> büyücek ‘spora- 
wy’ (ale por. niżej 5.4b: büyükçecik z zachowaniem -k-), çabuk 
‘szybki’ —► çabucak ‘szybciutki’.

Sporadycznie przed sufiksem deminutywnym pojawia się 
dodatkowa samogłoska, np. dar ‘wąski’ —> daracık ‘wąziutki’ 
(zob. niżej dapdaracık), bir ‘jeden’ —> biricik ‘jedyny, jeden je
dyny, pojedynczy, samotny’; por. także przysłówek: azıcık 
‘malutko, troszeczkę’ (< az ‘mało’), choć birazcık ‘troszeczkę, 
odrobinę’ (< biraz ‘trochę, nieco’ < bir + az), nie *birazicik.

Stosunkowo rzadko zdarza się zdwojenie wyznaczników 
zdrobnienia, na przykład połączenie sufiksu deminutywnego i 
zreduplikowanej pierwszej sylaby, jak w dapdaracık ‘wąziutki, 
wąziuchny’, por. wyżej daracık.

Por. też połączenie -cacık w § 5.4b.

5.4. Osłabienie intensywności przymiotnika następuje 
przez sufiksację:

a) Sufiks -ca tworzy derywaty, które od rzeczowników, do 
których się odnoszą, muszą być obowiązkowo oddzielone ro- 
dzajnikiem nieokreślonym bir, np. aptalca bir fikir ‘głupawa 
myśl’, büyükçe bir lokma ‘spory kęs’, güzelce bir kız ‘dość ład
na dziewczyna’, kısaca bir etek ‘przykrótka spódniczka’, temiz
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ce bir otel ‘dość czysty hotel’, ufakça bir oda ‘niewielki poko
ik’, uzunca bir yol ‘dość długa droga’.

Sufiks ten w zasadzie jest nieakcentowany, jednakże po sy
labach otwartych często przejmuje akcent, (Ersen-Rasch 2001: 
262) np. u'zunca ‘dość długi, długawy’, ale yaş'lıca ~ yaşlı'ca 
‘starszy wiekiem’.

b) Sufiks -cacık może w zależności od kontekstu zwięk
szać lub osłabiać intensywność przymiotnika (por. też poi. star
sza kobieta w § 5.2b oraz zdanie IV ladniutką historię dal się 
wrobić), np. güzelcecik ‘dość ładny, ładniutki’, büyükçecik 
‘sporawy’ (ale por. wyżej § 5.3h: büyücek z. utratą-A:-).

c) Sufiksy -(ı)msı i -si mogą być dodawane tak do przy
miotników (zazwyczaj, choć nie wyłącznie oznaczających ko
lor lub smak), jak i do rzeczowników, z tym że derywacja od- 
przymiotnikowa jest dziś niemal nieproduktywna. Spośród tych 
dwóch sufiksów, -si jest rzadszy i nadaje nieraz znaczenie prze
nośne (np. erkeksi kadm ‘baba-chłop’, gümüşsü ‘podobny do 
srebra, przypominający srebro’, kadınsı ‘zniewieściały’, kekresi 
‘cierpkawy’ (por. niżej kekremsi), madensi ‘metaliczny (np. ko
lor), przypominający metal’, biraz şeytansı gülüş ‘nieco diabo- 
liczny śmiech’, zeytinsi ‘oliwkopodobny, przypominający oliw
kę’, çocuksu düşünceler ‘dziecinne myśli’), natomiast -(i)msi 
jest w normalnym użyciu dla osłabienia intensywności cechy.

Najważniejsze istniejące derywaty odprzymiotnikowe: 
acımsı ‘gorzkawy’, aptalımsı ‘głupawy’, beyazımsı ‘białawy’, 
ekşimsi ‘kwaśnawy’, kekremsi ‘cierpkawy’ (por. kekresi), kır
mızımsı ‘czerwonawy’, mavimsi ‘niebieskawy’, morumsu ‘fio- 
letowawy’, pembemsi '’różowawy', sarımsı ‘żółtawy’, siyahımsı 
‘czamawy’, tatlımsı ‘dość smaczny’, yeşilimsi ‘zielonkawy’.

Derywaty od podstaw rzeczownikowych nie są częste, ale 
jest to metoda produktywna. Przykłady: baklamsı ‘przypomina
jący bób, bobowaty’, barakamsi ‘barak-nie-barak, coś jakby 
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barak, przypominający barak’, göliimsü ‘przypominający jezio
ro, wyglądający jak jezioro’, romanimsi kitaplar ‘książki typu 
powieściowego’, sahnemsi ‘mający kształt jakby sceny’, tata
rımsı ‘przypominający Tatara lub coś tatarskiego, tatarski-nie- 
tatarski’, yağımsı ‘wyglądający jak <przypominający> tłuszcz’.

Zob. też niżej podpunkt d) oraz § 5.6.
d) Sufiks ~(i)mtirak dodawany jest tylko do przymiotni

ków wyrażających kolor lub smak. Sufiks ten nie podlega har
monii wokalnej, za wyjątkiem jego samogłoski łącznikowej, 
tzn. ma następujące postacie: -ımtırak, -imtirak, -umtirak, - 
ümtırak. Tak powstałe derywaty jeszcze bardziej osłabiają ce
chę niż derywaty na -(i)msi, tj. np. mavimsi znaczy ‘niebieska
wy = lekko <słabo> niebieski’, natomiast mavimtırak ‘niebies
kawy = właściwie w innym kolorze, ale trochę wpadający w 
niebieski’. W praktyce jest to różnica tak mała, że może być 
zignorowana; część gramatyk tur. uznaje te derywaty nawet za 
w pełni synonimiczne, aczkolwiek różnica taka jest zrozumiała, 
jeśli się sobie uświadomi, że sufiks -mtirak zbudowany jest z 
-mti (będącego samodzielnie dziś niewystępującą odmianką fo
netyczną sufiksu -msi, o którym zob. podpunkt wyżej) i sufiksu 
-rak (zob. wyżej § 5.2b).

Przykłady: acımtırak ‘gorzkawy’, beyazımtırak ‘białawy’, 
ekşimtırak ‘kwaśnawy’, kırmızımtırak ‘czerwonawy’, mavimtı
rak ‘niebieskawy’, morumtırak ‘fioletowawy’, sarımtırak ‘żół
tawy’, siyahımtırak ‘czamawy’,yeşilimtırak ‘zielonkawy’.

5.5. Przymiotniki odrzeczownikowe na -lı i -sız 
a składniowe sposoby ich zastępowania.

a) Derywaty na -lı i -sız tworzą pary antonimiczne wyraża
jące posiadanie (-/z) lub brak (-sız) czegoś, np.
bıyıklı ‘wąsaty’ - bıyıksız ‘nie mający wąsów, bezwąsy’ 
bulutlu ‘zachmurzony’ - bulutsuz ‘bezchmurny’
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çantalı ‘mający torbę’ - çantasız ‘nie mający torby’ 
güçlü ‘silny, mocny’ - güçsüz ‘bezsilny, słaby’ 
gürültülü ‘hałaśliwy, głośny’ - gürültüsüz ‘cichy, spokojny’ 
namuslu ‘uczciwy’ - namussuz ‘nieuczciwy’ 
sabırlı ‘cierpliwy’ - sabırsız ‘niecierpliwy’ 
şapkalı ‘mający czapkę’ - şapkasız ‘nie mający czapki’ 
şüpheli ‘wątpliwy’ - şüphesiz ‘niewątpliwy’ 
tehlikeli ‘niebezpieczny’ - tehlikesiz ‘bezpieczny’.

Oba te sufiksy mogą być dodawane również do dłuższych 
syntagm, np. kömür gibi kara gözlü ‘mający oczy czarne jak 
węgiel’, iki renkli külotlu çorap ‘dwukolorowe rajstopy’, si
gara ziftinden kararmış parmaklı ‘mający palce pociemniałe od 
smoły papierosów’, uzun saplı şemsiye ‘parasol(ka) z długą 
rączką’, İngiltere’den gelmiş gözliiksüz bir delikanlı ‘młodzie
niec niemający okularów importowanych z Anglii’, İspanyol 
yelpazesiz bir kadm ve Fransız şampanyasız bir erkek ‘kobieta 
bez hiszpańskiego wachlarza i mężczyzna bez francuskiego 
szampana’.

b) Tworząc przymiotniki na -li lub -sız od formacji izafeto- 
wej wstawia się sufiks słowotwórczy w miejsce posesywnego, 
np.
çamaşır makinesi ‘pralka’ —> çamaşır makineli ‘mający pral

kę’, çamaşır makinesiz ‘nie mający pralki’;
aslan gövdesi, insan başı ‘ciało/korpus lwa, głowa człowieka’ 

—> aslan gövdeli, insan başlı sfenks ‘sfinks o ciele lwa (i) 
głowie człowieka’;

tereyağı ‘masło’ (dosł. ‘tłuszcz tere’, gdzie tere < pers. kare 
‘masło’) —> tereyağlı ekmek ‘chleb z masłem’;

yüzme havuzu ‘basen (pływacki)’ —> yüzme havuzlu otel ‘hotel 
z basenem’.

Podobnie rzecz się ma z derywatami od nazw geograficznych, 
np. Kuşadası (miejscowość w zach. Anatolii) —> Kuşadalı (nie 
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*Kuşadasıli) ‘1. pochodzący <rodem> z Kuşadası; 2. mieszka
niec Kuşadası’. Mechanizm ten jest szczególnie widoczny tam, 
gdzie w grę wchodzą zmiany fonetyczne, np. Zeytinburnu 
(miejscowość pod Stambułem) —» Zeytinburunlu (nie *-burnu-  
lu) 1. pochodzący <rodem> z Zeytinburnu; 2. mieszkaniec Zey- 
tinbumu’.

Jeżeli mamy jednak do czynienia nie z konstrukcją izafeto- 
wą, a sufiks pos. 3.os. wyraża po prostu posiadanie (np. w: kü
çük ailesi ‘jego mała rodzina’), wówczas nie odrzuca się go, 
lecz w miejsce sufiksu -li używa się postpozycji ile lub jej wa
riantu sufıksalnego -(y)la (np. Amerika’ya onunla ve onun kü
çük ailesi ile gitmek ‘pojechać do Ameryki z nią i z jej małą ro
dziną’), a w miejsce sufiksu prywatywnego -sız stawia się wy
raz olmadan, dosł. ‘nie będąc; bez bycia’ (np. Amerika'ya on
suz ve onun küçük ailesi olmadan gitmek ‘pojechać do Ameryki 
bez niej i bez jej małej rodziny’).

c) Przymiotniki na -lı mogą być zastąpione konstrukcją 
składniową, w której rzeczownik będący podstawą przymiotni
ka traci sufiks -li, ale otrzymuje sufiks pos. 3.os. i postpozycyj- 
ną przydawkę, np.
açık pencereli (oda) —> penceresi açık (oda) ‘(pokój) mający 

otwarte okno’ (dosł. ‘jego okno otwarte pokój’) ~pencere
leri açık (oda) ‘(pokój) mający otwarte okna’;

delik deşik önlüklü bir kadın önlüğü delik deşik bir kadın 
‘jakaś kobieta mająca dziurawy fartuch <w dziurawym far
tuchu^ (dosł. ‘jej fartuch dziurawy kobieta’) ~ önlükleri 
delik deşik bir kadın ‘jakaś kobieta mająca dziurawe fartu
chy’.
Konstrukcja ta jest szczególnie wygodna dla wyrażenia od

miennych cech, np. bir gözü mavi, biri de yeşil bir kadın ‘ko
bieta o jednym oku niebieskim, a drugim zielonym’, sağ eli sol 
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elinden biraz kısa bir adam ‘mężczyzna o prawej ręce nieco 
krótszej od lewej’.

Tak zbudowana grupa przydawkowa może być też zamk
nięta imiesłowem olan ‘będący’ lub bulunan ‘znajdujący się; 
będący’, np. penceresi açık olan bir oda, sağ eli sol elinden bi
raz kısa olan bir adam itd. Przykłady zdaniowe: Bahçesinde in
cir ve erik ağaçları olan bir evde otururdu ‘Mieszkała w domu, 
w którego ogrodzie były figowce i śliwy’; İçinde eski kitaplar 
bulunan torbayı getirdi ‘Przyniósł teczkę, w której były stare 
książki’.

Tak też przetwarzane są konstrukcje o znaczeniu ‘mieć’ (z 
var i yok), np. yanında para olan ‘ten, kto ma przy sobie pie
niądze’, kardeşleri Antalya'da olanların adları ‘imiona tych, 
którzy mają młodsze rodzeństwo w Antalyi’; Şakrak kuşu, başı 
siyah, boynu kırmızı bir kuştur ‘Gil jest ptakiem, który ma czar
ny łepek (i) czerwoną szyję’.

Rzadziej zdarza się, że konieczne jest użycie innego cza
sownika, np. yapılması gereken şeyler ‘rzeczy, które trzeba zro
bić’, kazanılması gereken para ‘pieniądze, które trzeba zaro
bić’.

Istnieją też inne wypadki, w których konstrukcja ta okazuje 
się wygodna:
damları yosun tutmuş evler ‘domy o dachach porosłych 

mchem’ - tu widać mnogość rzeczownika damlar ‘dachy’ 
(por. wyżej açık pencereli oda itd.);

yakası kolalı gömlek ‘koszula z wykrochmalonym kołnie
rzykiem’ - sformułowanie kolalı yakalı ‘mająca wykroch- 
malony kołnierzyk’ byłoby nieładne eufonicznie;

boyası dökülmüş duvar ‘ściana z łuszczącą się farbą’ - sformu
łowanie dökülmüş boyalı duvar można by rozumieć ‘ściana 
pomalowana rozlaną farbą’.
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Metoda ta daje także możliwość wyrażenia czasu przeszłego i 
przyszłego przez zastąpienie imiesłowu olan imiesłowami ol
muş ‘który był’ lub olacak ‘który będzie’ bądź też odpowied
nim imiesłowem innego czasownika w zależności od kontekstu, 
np. penceresi açık olmuş bir oda ‘jakiś pokój, w którym otwo
rzono okno’; parmakları sigara ziftinden kararacak bu adam 
‘ten mężczyzna, któremu palce pociemnieją od smoły papiero
sów’; önlüğü zamanla tamamen yırtılmış kadın ‘kobieta, której 
fartuch z czasem zupełnie się porwał’; üstü incilerle işlenmiş 
bir taç ‘korona, której górna część ozdobiona jest perłami’.

Przymiotniki na -sız również mogą być zastępowane taką 
konstrukcją, z tym, że wówczas konieczne jest użycie zaprze
czonego imiesłowu, np. penceresi açık olmayan bir oda ‘jakiś 
pokój, którego okno nie jest otwarte’; penceresi açık olmamış 
bir oda ‘jakiś pokój, którego okno nie zostało otwarte’; ahlâkı 
olmayan gençlik ‘niemoralna młodzież’; elbisesi yüz sene sonra 
da yırtılmayacak bir kadın ‘kobieta, której ubranie nie podrze 
się i za sto lat’; sağ eli sol elinden kısa olmayan adam ‘męż
czyzna, którego prawa ręka nie jest krótsza od lewej’.

5.6. Przymiotniki złożone.
Aczkolwiek złożenia nie są - poza Izafetami - często sto

sowaną metodą słowotwórczą w języku tur., istnieje pewna i- 
lość przymiotników zbudowanych z dwóch stojących obok sie
bie rzeczowników (bądź innych części mowy). Określenie ta
kich formacji mianem “przymiotników złożonych” jest pewną 
swbbodą terminologiczną - w zasadzie równie dobrze można 
by tu mówić o rzeczownikach użytych przydawkowo. Przykła
dy: canciğer dostlar ‘bliscy/serdeczni przyjaciele’, gelişigüzel 
harita ‘obojętnie jaka <byle jaka, wzięta/kupiona na chybił tra
fik mapa’, mirasyedi bir delikanlı ‘utracjuszowski młodzie
niec’, tanrıtanımaz bir devrimci ‘ateistyczny rewolucjonista’, 
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vurdumduymaz bir misafir ‘gruboskórny gość’, yurtsever genç
ler ‘patriotyczna młodzież’.

Osobną grupę przymiotników złożonych stanowią te, które 
zbudowane są według zasad Izafetu II, np gümüş rengi bir ka
lem ‘pióro w kolorze srebrnym’, kahverengi bir bluz ‘brązowa 
bluzka’, kiremit rengi hali ‘ceglasty dywan’. Choć Türkçe Söz
lük zaleca pisać te złożenia osobno, w praktyce przynajmniej 
wyraz kahverengi jako często używany jest zwykle pisany łącz
nie.

Problem stanowią też przymiotniki złożone według zasad 
Izafetu II i pochodne od nich derywaty, np. kahverengi ‘brązo
wy’ —> kahverengimsi ‘brązowawy’, gümüş rengi ‘srebrny’ —> 
gümüş rengimsi ‘srebrnawy’. Tu możliwym wydaje się dwojaki 
podział morfologiczny: (1) kahve-rengi-msi lub (2) kahve-reng- 
imsi. W wypadku (1) sufiks -(i)msi dodawany byłby do goto
wego przymiotnika, co świadczyłoby o tym, że przymiotnik ten 
uległ całkowitej leksykalizacji i niewyczuwalny jest w nim już 
sufiks pos. -i (w: reng-i); mielibyśmy więc tu de facto do czy
nienia z samogłoskowym wygłosem przymiotnika i sufiksem 
bez samogłoski łącznikowej (kahverengi-msi, tak jak kara-msi 
‘czamawy’). W wypadku (2) natomiast sufiks -(i)msi doda
wany byłby w miejsce odrzuconego sufiksu pos. -i (tak jak np. 
w: çamaşır makine-li ‘mający pralkę’). Sprawę rozstrzygają 
przymiotniki złożone z sufiksem pos. -si (nie -z). I tak od deniz 
mavisi ‘morski (o kolorze)’ derywat brzmi deniz mavimsi ‘lek
ko morskiego <morskawego> koloru’, tzn. sufiks derywacyjny 
-msi wszedł w miejsce sufiksu pos. -si, czyli poprawna była in
terpretacja (2). W przeciwnym bowiem wypadku derywat 
brzmiałby * deniz mavisi-msi. - Zob. też § 5.4c.

5.7. Przymiotniki derywowane z sufiksem -ki zob. § 4.7,
4.10, 7.10a.
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6. Przysłówek

6.1. Uwagi ogólne.
Przysłówek jest pod względem morfologicznym słabo roz

winiętą kategorią w językach tur. Zwykle jego funkcję przej
muje przymiotnik stojący bezpośrednio przed czasownikiem, 
np. Dersi çok iyi öğrendi ‘Bardzo dobrze nauczył się lekcji’; 
Yağmur fena yağıyor ‘Paskudnie pada (deszcz)’.

Dla wyraźniejszego zaznaczenia funkcji przysłówkowej 
przymiotnik bywa dość często zdwajany, np. ağır ağır yürümek 
‘iść powoli’, bol bol konuşmak ‘nagadać się do syta’, derin de- 
rin düşünmek ‘głęboko się zamyślić’, hızlı hızlı gitmek/konuş- 
mak ‘iść/mówić szybko’, rahat rahat nefes almak ‘spokojnie o- 
detchnąć’, sert sert bakmak ‘surowo patrzeć’, uzun uzun seyret
mek ‘długo się przyglądać’; Aptal aptal yüzüne baktı ‘Popatrzył 
na niego nic nie rozumiejąc’ (dosł. ‘Głupio popatrzył w jego 
twarz’); Tatlı tatlı konuştuk ‘Uroczo porozmawialiśmy’.

Część przysłówków wyrażana jest odrębnymi wyrazami. 
Przykłady wyrazów rodzimych: az ‘mało’, çok ‘dużo’. Przykła
dy wyrazów zapożyczonych: 'bedava ‘darmo, bezpłatnie’, nafi
le [a:] ‘na darmo, nadaremnie, bezskutecznie’, 'derhal ‘natych
miast’, nihayet [a:] ‘w końcu, ostatecznie’.

Pozostałe przysłówki są albo rodzimymi derywatami 
(§ 6.2), czasem zastępowanymi przez konstrukcje składniowe 
(§ 6.3-4), albo też zapożyczeniami (§ 6.5).

6.2. Rodzime przysłówki derywowane tworzą dwie gru- 
py-

a) Pierwsza, większa z grup powstaje przez dodanie do 
przymiotnika (lub rzadziej rzeczownika, a nawet innego przy
słówka) nieakcentowanego sufiksu -ca, przy czym znaczenie 
może się czasem nieznacznie zmienić.
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Przykłady:
akıllı ‘mądry, rozsądny’ —> akıllıca davranmak ‘zachowywać 

się rozsądnie’;
aptal ‘głupi’ —► aptalca gülmek ‘głupio się śmiać’; 
ayrı ‘osobny’ —> ayrıca teşekkür etmek ‘osobno podziękować’; 
dii ‘język’ —» Türk halklarından dilce Türkiye Türkçesine en 

yakın olan Gagauzlar ‘Gagauzi, którzy spośród narodów 
tureckich sąjęzykowo najbliżsi tureckiemu w Turcji’;

epey ‘dość, stosunkowo’ —> epeyce gitmek ‘daleko/długo iść’; 
etrajh ‘dokładny, szczegółowy’ —► bir konuyu etraflıca tartış

mak ‘dogłębnie <szczegółowo> przedyskutować jakiś te
mat’;

kibar ‘elegancki, uprzejmy’ —> kibarca reddetmek ‘uprzejmie 
odmówić’;

rahat ‘spokojny, wygodny’ —> rahatça bulmak ‘łatwo odna
leźć’;

sade ‘1. czysty, bez dodatków; 2. tylko’ —> sadece bakmak ‘tyl
ko patrzeć’;

yavaş ‘powolny’ —»yavaşça yaklaşmak ‘powoli się zbliżyć’.
Sufiks -ca może tworzyć także przysłówki od rzeczowni

ków, także tych zaopatrzonych w sufiks pos., np. tahminimce 
‘jak sądzę, jak szacuję; według mnie, szacunkowo’; Don Ki- 
şot 'ça emeller peşinde koşup kendini aldatmak ‘jak Don Kiszot 
biegać za nadziejami (i) samego siebie oszukiwać’ (Sabahattin 
Ali 1968: 273).

Sufiks ten występuje czasem także w postaci rozszerzonej 
do (również niekacentowanego) -casına, np. aptal ‘głupi’ 
ap'talcasına ‘głupio’; enayi [a:] (argot) ‘głupi’ —► ena'yicesine 
(argot) ‘głupio’.
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b) Drugą, mniejszą grupę stanowią stosunkowo nieliczne 
wyrazy z dawnym, dziś już nieproduktywnym, również nieak- 
centowanym sufiksem Instrumentalu (= Narzędnika) -(i)n. 
Przykłady: 'güzün ‘jesienią’, 'ilkin ‘najpierw, początkowo’, 'kı
şın ‘zimą’, 'yazın ‘latem’. W wyrazie 'ansızın ‘nagle, nieoczeki
wanie’ (< an'sız ‘nagły, nieoczekiwany’) akcent pada nawet na 
pierwszą sylabę.

6.3. Adwerbializacja polega na przechodzeniu form dekli- 
nacyjnych rzeczowników do kategorii przysłówków. Dzieje się 
tak w wypadku konstrukcji instrumentalnej z postpozycją ile, 
która tu jednak zwykle występuje w formie sufiksalnej -(y)la, 
oraz w wypadku niektórych innych form deklinacyjnych, np. 
Dat., rzadziej Abl.

a) Przykłady Instr.: böylelikle ‘tak, w ten sposób’ (analo
gicznie: şöylelikle, öylelikle}, alayla bakmak ‘patrzeć kpiąco’, 
dikkatle ‘z uwagą, uważnie’, kuvvetle ‘silnie, mocno, z siłą’, 
önemle ‘z naciskiem, bardzo’, tabiatiyle ‘naturalnie, oczywiś
cie’, vargücüyle ‘z całej mocy, ile sił’.

b) Przykłady Dat.: aksine ‘odwrotnie, przeciwnie’ = tersi
ne id., boşuna ‘nadaremnie, na darmo’, derinlemesine ‘dogłęb
nie’. - Uwaga: przysłówek 'inadına ‘celowo, umyślnie’ ma ak
cent na pierwszej sylabie.

c) Przykłady Abl.: can-ı gönülden ‘serdecznie’, ezberden 
‘na pamięć’, içten ‘szczerze’.

6.4. Konstrukcje składniowe w funkcji przysłówka sta
nowią połączenie przymiotnika lub rzeczownika z postpozycją 
(najczęściej jest nią Gerundium olarak ‘jako’). Przykłady: as
ker olarak ‘po wojskowemu’, haklı olarak ‘słusznie’, son ola
rak ‘w końcu, na zakończenie’; Tam olarak emin olamıyorum 
‘Nie mogę być całkowicie pewien’.
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6.5. Przysłówki zapożyczone zakończone są na nieak- 
centowane -a, -en lub -ane. Są to wszystko sufiksy obce, nie
produktywne, występujące tylko w gotowych zapożyczonych 
formacjach przysłówkowych.

a) Przykłady na -a: 'asla ‘absolutnie nie, zupełnie nie, w 
żadnym wypadku’, 'daima ‘zawsze’, 'ekseriya ‘w większości, 
najczęściej, zazwyczaj’, 'meselâ ‘na przykład, przykładowo’, 
'mutlaka ‘koniecznie, obowiązkowo’.

b) Przykłady na -en są bardzo liczne: 'aklen ‘umysłowo, 
racjonalnie, rozumowo’, 'aslen ‘pierwotnie, z pochodzenia’, 
'bazen ‘czasami’, ce'vaben ‘w odpowiedzi’, e'sasen ‘zasadni
czo, w zasadzie, właściwie’, fi'ilen ‘de facto, praktycznie, w 
rzeczywistości’, 'fikren ‘duchowo, ideowo’, ha'kikaten ‘na
prawdę, rzeczywiście’, istis'naen ‘wyjątkowo’, 'kasten ‘świado
mie, celowo’, ka'tiyen ‘zdecydowanie, ostro, definitywnie’, 
'kısmen ‘częściowo’, 'maddeten ‘materialnie, materiałowo, 
technicznie’ (np. maddeten imkânsız ‘technicznie niemożli
wy’), 'manen ‘duchowo, moralnie, psychicznie’, me'cazen 
‘przenośnie (nie dosłownie), w przenośni’, me'muren ‘służbo
wo’, mii'kâfaten ‘w nagrodę, tytułem nagrody’, na'diren ‘rzad
ko’, 'resmen ‘oficjalnie’, 'şahsen ‘osobiście’, ta'ammüden ‘ce
lowo, umyślnie, z rozmysłem’, ta'mamen ‘całkowicie, w pełni’, 
tah'minen ‘przypuszczalnie’, tak'riben ‘w przybliżeniu, mniej 
więcej’, te'sadüfen ‘przypadkowo’.

c) Przykłady na -ane [-a:-]: dos'tane ‘po przyjacielsku’, 
şa'hane ‘po królewsku; doskonale’, şai'rane ‘poetycko’.



134

7. Zaimek

7.1. Zaimki osobowe.
a) Zaimki osobowe są - podobnie jak w języku poi. - częs

to opuszczane w zdaniu. Obowiązkowo stawia się je tylko dla 
silniejszego podkreślenia osoby, o której mowa.

Zasób zaimków osobowych:
l.poj .: ben ‘ja’, sen ‘ty’, o ‘ona, ona, ono’
l.mn.: biz ‘my’, siz ‘wy’, onlar ‘oni, one’

Zaimka 2.os. l.mn., pisanego z dużej litery, tj. Siz, używa 
się też jako formy grzecznościowej w znaczeniu: ‘pan, pani; 
panie, panowie, państwo’.

Zaimek 3.os. l.poj. o ‘on, ona, ono’ bywa chętnie zastępo
wany przez kendisi ‘on (sam)’, a zaimek 3.os. l.mn. onlar ‘oni, 
one’ - przez kendileri ‘oni (sami)’.

Deklinacja zaimków osobowych21 różni się w kilku szcze
gółach od deklinacji rzeczownikowej:

Kendisi i kendileri do nich nie należą. Ponieważ w kendisi tkwi sufiks 
pos. -si, a w kendileri - sufiks pos. -i, formy te odmieniają się według 
deklinacji pos. rzeczowników.

- Gen. l.os. l.poj. i mn. ma sufiks -im, zamiast -im,
- Dat. 1. i 2.os. l.poj. ma wokalizm tylny, nie przedni;
- Nom. 1. i 2.os. l.mn. ma obok postaci podstawowych biz, 

siz także oboczne: bizler, sizler (zob. § 4.3h);
- Nom. 3.os. l.mn. ma sufiks -n-lar zamiast -lar.

Paradygmaty odmiany:
Nom. ben ‘ja’ sen ‘ty’ o ‘on, ona, ono’
Gen. benim senin onun

21
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Dat. bana sana ona
Acc. beni seni onu
Loc. bende sende onda
Abl. benden senden ondan

Nom. biz ‘my’ siz ‘wy’ onlar ‘oni, one
Gen. bizim sizin onların
Dat. bize size onlara
Acc. bizi sizi onları
Loc. bizde sizde onlarda
Abl. bizden sizden onlardan

b) Zaimki osobowe mogą być - podobnie jak rzeczowniki
- poprzedzone przydawką, także rozwiniętą. Przykłady: Yıllar
dır onu bekleyen biz, dost ve öğrencileri için ümit kalmadı mı? 
'Czy nie ma nadziei (dosł. ‘nie pozostała nadzieja’) dla nas, je
go przyjaciół i uczniów, którzy na niego od lat czekamy?’; 
Gözlerinin ucuyla koltukta oturan bana bakıyorlar ‘Kątem oka 
patrzą na mnie siedzącego w fotelu’ (Pamuk 1983: 105).

c) O derywatach z sufiksem -ki od Gen. zaimków osobo
wych (typu benimki ‘mój’) zob. § 4.10 i 7.10a.

7.2. Zaimki pytaj ne.
a) Zaimki pytajne są następujące:

- kim ‘kto’ (l.mn.: kimler), ne ‘co’ (l.mn. neler). - O zaimku 
ne zob. też niżej podpunkty c), d); poza tym zob. § 4.3d; 
hangi ‘który, jaki’, nasil ‘jaki, co za’, ne gibi ‘jaki, co 
przypominający’;
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- kaç = ne kadar ‘ile’22, ne zaman ‘kiedy’, nerede ‘gdzie’, 
nereden ‘skąd’, nereye ‘dokąd’;

- niçin = neden = niye = ne diye ‘dlaczego, czemu’.

Połączenie ne kadar çok nabiera znaczenia pytajno-retorycznego, np. 
Oysa ben ne kadar çok şey yapmak istiyorum! ‘A przecież ile(ż) to ja 
rzeczy chcę zrobić!’ (Pamuk 1983: 128).

b) Cechą szczególniejszą tur. zaimków pytajnych jest to, 
że mogą one otrzymywać sufıksy pos., np. kimimiz ‘kto spośród 
nas’ (podobnie: kiminiz, kimleri), hangileriniz ‘którzy spośród 
was’, sporcuların kaçı ‘ilu spośród sportowców’; Onu hangile
rimiz bildi? ‘Którzy spośród nas o tym wiedzieli?’; Sana ne ka
darını vereyim? ‘Ile mam ci tego dać?’.

c) Zaimek ne ‘co’ ma w Gen. l.poj. formę neyin, nie *ne-  
nin. Spółgłoska -y- dodawana jest również do zaimka ne przed 
sufiksem pos., ale fakultatywnie, przy czym w 3.os. -y-i- jest 
rzadsze niż -si. W 3.os. l.mn. możliwe jest oczywiście tylko ne
leri. Przegląd form:
seria częstsza: l.poj. 1. neyim, 2. neyin, 3. nesi', l.mn. 1. neyimiz,

2. neyiniz, 3. neleri',
seria rzadsza: l.poj. 1. nem, 2. nen, 3. neyi', l.mn. 1. nemiz, 2. 

neniz, 3. neleri.
Przykłady użycia: Neyin/nen var? ‘Co ci jest?’; Nesi/neyi 

ağrıyor? ‘Co go boli?’; Bu hanım nen/neyin oluyor? ‘Kim jest 
dla ciebie ta pani?’ (pytanie o stopień pokrewieństwa); Nesi ol
duğunu soracak oldum ama, kendimi tuttum ‘Miałem zamiar 
<ochotę> spytać, co mu jest, ale się powstrzymałem’ (Maalouf 
2003: 101).-Zob. też § 7.9d.

d) Zaimek ne w połączeniu z wyrazami oznaczającymi 
‘wiedzieć, znać; wiadomy, znany’ ma znaczenie ‘skąd?’, np. 
Ne bileyim? ‘Skąd mam wiedzieć?’; Ama ne bileceksin sen 
böyle şeyleri? ‘Ale skąd ty byś wiedział o takich rzeczach?’ 

22
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(Pamuk 1983: 26); Öyle olduğu ne malum? ‘Skąd wiadomo, że 
tak jest <że to tak>?’ (Pamuk 1983: 31).

Dla wyrażenia pytania typu ‘Co wiedziałeś?’ należy zai
mek ne postawić koniecznie w Acc. określonym: Neyi bildin?.
- Zasada ta nie dotyczy innych czasowników, np. Ne dedin? 
‘Co powiedziałeś?’ - zob. § 4.8d[5],

e) Połączenie zaimków kim i ne ze spójnikiem ki nadaje 
znaczenie ‘każdy, kto..., kto tylko...; wszystko, co..., co tyl
ko...’, np. Ne ki buldum, getirdim ‘Co tylko znalazłem, wszyst
ko przyniosłem’; Kim ki gördü, şaştı ‘Każdy, kto (to) tylko wi
dział, dziwił się’ (Banguoğlu 1986: 370).

Konstrukcja taka może być też wzmocniona przez poprze
dzenie zaimka kim zaimkiem her, np. Her kim ki, Tanrı ’nin res
mini silmeye kalkışırsa başına gelecek olan bııdıır! ‘Każdy, kto 
zacznie niszczyć obrazy (przedstawiające) Boga, oto co mu się 
przydarzy!’ (Korkat 2000: 43). - Por. też § 7.4, 10.5.

f) Zdania pytajne rozpoczynające się od zaimka pytajnego 
nie zawierają partykuły pytajnej mi, por. np. Ne okuyorsun? 
‘Co czytasz?’; Kim okuyor? ‘Kto czyta?’; Kimin romanını oku
yorsun? ‘Czyją powieść czytasz?’ wobec Okuyor musun? ‘Czy 
czytasz?’.

7.3. Zaimki nieokreślone tworzą dwie grupy, z których 
pierwsza obejmuje zaimki mające znaczenie tak twierdzące, jak 
i przeczące, a druga - zaimki o znaczeniu zawsze twierdzącym. 
Zaimki obu grup mogą przyłączać sufiksy pos.

a) Zaimki o znaczeniu twierdzącym i przeczącym: kimse = 
biri ‘ktoś; nikt’; bir şey ‘coś; nic’; bir şey ya da biri ‘coś lub 
ktoś; nic lub nikt’ birimiz ‘jeden z nas’ (itd.). - Wybór znacze
nia zależy od formy orzeczenia: przy czasowniku twierdzącym
- twierdzące, przy przeczącym - przeczące.
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Przykłady zdaniowe:
Kimse eve girdi ‘Ktoś wszedł do domu’ wobec Kimse eve gir

medi ‘Nikt nie wszedł do domu’;
Bahçede kimseyi gördün mü? ‘Widziałeś kogoś w ogrodzie?’ 

wobec Bahçede kimseyi görmedin mi? ‘Nie widziałeś niko
go w ogrodzie?’.

Zdania z orzeczeniem zaprzeczonym mogą dla stylistycznego 
wzmocnienia otrzymać partykułę hiç, np. Hiç kimse eve girme
di ‘(Zupełnie) Nikt nie wszedł do domu’. Inne przykłady: 
Haberi birimizden duydu ‘Wiadomość usłyszał od jednego z 

nas’ wobec Haberi (hiç) birimizden duymadı ‘Wiadomości 
od żadnego <nikogo> z nas nie usłyszał’;

Bir şey fısıldadı ‘Coś wyszeptał’ wobec (Hiç) bir şey fısıldama
dı ‘Nic nie wyszeptał’.

Zaimek kimse bywa w zdaniach zaprzeczonych używany dla 
wzmocnienia także w postaci deminutywnej: kimsecik (por. 
poi. nikogusieńko, które też występuje tylko w zdaniach zaprze
czonych), np. Karanlık sokaklarda kimsecik yoktu ‘Na ciem
nych ulicach nikogusieńko nie było’.

b) Zaimki mające tylko znaczenie twierdzące:
her biri = herkes ‘każdy’, hep ‘wszystko, wszyscy; zawsze, cią

gle, wszędzie’23, hepsi ‘wszystko (to), wszyscy (oni)’, her 
şey ‘wszystko’, bütün ‘wszystek, cały’ oraz postpozycyjne 
tüm w konstrukcji Izafetu III, np. Paranın tümünü kaybetti 
‘Zgubił wszystkie pieniądze’ (Türkçe Sözlük s.v.);

23 Por. zwroty: ya hep ya hiç ‘wszystko albo nic’, ya hep ya hiç düşünüşü 
‘myślenie według zasady «wszystko albo nic»’. Przykłady zdaniowe: Bu 
civarlarda akşamüstü hep eser ‘W tych okolicach pod wieczór zawsze 
wieje’; Onu hep düşünüyor, unutamıyorum ‘Ciągle o niej myślę, nie mo
gę zapomnieć’.

bazı = kimi ‘niektóry’ (w l.mn.: bazıları, ale: kimisi (!) ‘niektó
rzy, kilkoro’);
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az ‘mało’, azıcık ‘maleńko’, biraz ‘trochę’, birkaç ‘kilka’;
çok = birçok ‘dużo, wiele’, birtakım ‘szereg, dużo’, bir sürü = 

bir haylisi = birçoğu ‘masa, (bardzo) dużo’, çoğu ‘więk
szość’;

bir zaman ‘kiedyś’, bir gün ‘któregoś/pewnego dnia’, bir yerde 
‘gdzieś’, bir yerden ‘skądś’, bir yere ‘dokądś’.

Kwestią dyskusyjną jest, czy za zaimki nieokreślone wypada 
uznać również: başka = diğer ‘inny’, öbür = öteki ‘inny, ten 
drugi, pozostały’, türlü türlü = çeşit çeşit = çeşitli ‘rozmaity’, 
her türlü ‘wszelkiego rodzaju’, jak to czyni część gramatyk tur.

c) Nieokreśloność może być również wyrażana na dwa in
ne sposoby: przez reduplikację z m- (zob. § 5.3e) lub przez do
danie prepozycyjnie wyrazu falan lub filân, np. falan yerde ‘w 
tym i tym miejscu, w pewnym <jakimś> miejscu, tu i tu, 
gdzieś’; Fala filân inanmam ‘We wróżby itp. nie wierzę’ {Türk 
Diii 626: 130).

Por. też § 5.3e.

7.4. Zaimki uogólniające tworzone są syntaktycznie, 
przez dodanie prepozycyjnego her ‘każdy’ lub herhangi ‘jaki
kolwiek, którykolwiek’. Przykłady: Herhangi bir roman ara
dım ‘Szukałem jakiejkolwiek powieści’; Bunu herhangi bir ço
cuk yapabilir ‘To może zrobić jakiekolwiek dziecko’; Rüyamı 
herhangi birine anlatmam ‘Mojego snu nie opowiem byle ko
mu’.

Jeśli zaimek pytajny poprzedzony jest przez her, a orzecze
nie stoi w trybie warunkowym, wówczas owo her traci swoje 
znaczenie semantyczne ‘każdy’, a nabiera znaczenia grama
tycznego, tzn. przekształca zaimek pytajny w uogólniający. 
Przykłady: Her kim sorarsa cevap veririz ‘Ktokolwiek zapyta, 
odpowiemy’ (natomiast: Her kimse soru sordu ‘Każdy zadawał 
pytania’); Her ne sorarsa cevap veririz ‘O cokolwiek nie zapy
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ta, odpowiemy’ (natomiast: Her bir şey sordu ‘O wszystko py
tał’).

Por. też § 7.2e, 17.5h.

7.5. Zaimki posesywne (= dzierżawcze) jako takie nie ist
nieją w języku tur. W tej funkcji używane są formy Gen. odpo
wiedniego zaimka osobowego: benim ‘mój’, senin ‘twój’, onun 
‘jego, jej’; bizim ‘nas’, sizin ‘wasz’, onların ‘ich’.

W praktyce posesywność wyrażana jest przede wszystkim 
sufiksalnie, tak że dodanie zaimka pos. do rzeczownika nadaje 
całej konstrukcji specjalnego wydźwięku (zob. § 4.4h-i, a także 
§7.10a).

O derywatazch dzierżawczych typu benimki ‘mój’ zob. 
§ 4.10, 7.10a.

7.6. Zaimki wskazujące.
a) Język tur. dysponuje serią trzech podstawowych (bu, şu, 

o) i dwóch wtórnych (işie, işbu) oraz trzech przymiotnikowo- 
przysłówkowych (böyle, şöyle, öyle) zaimków wskazujących.

b) Rozróżnienie na bu ‘ten’, şu ‘tamten’ i o ‘ów’ wzięło się 
prawdopodobnie z warunków naturalnej rozmowy: bu odnosi 
zwykle do rzeczy znajdującej się blisko mówiącego; şu - do 
rzeczy, którą wskazuje się palcem - zwykle jest to rzecz znaj
dująca się blisko osoby, do której się mówi; o - do rzeczy, któ
rej nie da się już wskazać palcem (w rzeczywistości więc şu 
może - mierząc w liczbach bezwzględnych - znajdować się da
lej od mówiącego niż o). Taka dystrybucja często widoczna jest 
do dziś przy zadawaniu pytania Bu/şu/o nedir? ‘Co to jest?’.

Współczesne użycie oprócz tej sytuacji zna również inne 
odmiany, nieraz niepokrywające się z uzusem poi., toteż tłuma
czenie zaimków tur. jako ‘ten’, ‘tamten’, ‘ów’ ma charakter tyl
ko orientacyjny.
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c) Najważniejsze cechy użycia zaimków bu, şu, o są nastę
pujące:
[1] Zaimki bu i o są anaforyczne, tzn. odnoszą się do wcześ

niej już wypowiedzianych słów, np. Bana İngilizce «I love 
you» dedi. Bu sözleri anlamadım ‘Powiedział do mnie po 
angielsku «I love you». Tych słów nie zrozumiałam’. - Tu 
zob. też f).

[2] Zaimek şu jest kataforyczny, tzn. odnosi się do tego, co do
piero będzie powiedziane, np. Şu sözleri anlamadım: «I 
love you» ‘Tych (oto) słów nie zrozumiałam: «I love 
you»’. - Zob. też f).

[3] Zaimek o może odsyłać odbiorcę tekstu również do czegoś 
odległego nie w przestrzeni, lecz w czasie. Przykłady: Ha
ni, o günler... ‘Ach, gdzież te dni...’; O, çok sevdiği sihirli 
cümleyi, Lııcretius’un o deyişini tekrarladı ‘Powtórzył uro
cze zdanie, które tak lubił, owo powiedzenie Lukrecjusza’ 
(Yalom 1998: 87).

[4] Jeśli przedmówca wymienia w pytaniu dwa przedmioty, w 
odpowiedzi używamy o mając na myśli pierwszy z wymie
nionych, natomiast bu - mówiąc o drugim z nich; np. jeśli 
bu roman ‘ta powieść’ zostało użyte w odniesieniu do po
wieści Sienkiewicza, a şu roman ‘tamta powieść’ - do po
wieści Veme’a, to na pytanie Bu romanı mı aldın, yoksa 
şunu mu? ‘Kupiłeś tę powieść [= Sienkiewicza] czy tamtą 
[= Veme’a]?’ możemy odpowiedzieć Onu değil, bunu ‘Nie 
tamtą, tylko tę [= nie Sienkiewicza, tylko Veme’a]’, ponie
waż o odsyła do tego co bardziej odległe, a bu roman był 
wymieniony wcześniej, więc jest bardziej odległy w czasie 
niż şu (roman). Innymi słowy:

pytanie: 
odpowiedź:

Sienkiewicz
bu

Verne
şu 
buo
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[5] Użycie şu zamiat bu przed rzeczownikiem lub samodziel
nie w miejsce o w funkcji zaimka osobowego ‘on, ona, 
ono’ w odniesieniu do ludzi nadaje wypowiedzi odcień 
lekceważący, nawet pogardliwy, np. Şu herife inanma! 
‘Nie wierz temu facetowi!’; Şuna bakmam bile ‘Na tego 
tam nawet nie popatrzę’.

[6] Pol. szykowi ‘ten ... ów’ odpowiada w tur. odwrotna kolej
ność, tzn. o/şu ... bu, np. ondan bundan ‘o tym i owym’.
d) Zaimek işbu ['iş-] jest wzmocnieniem zaimka bu i tłu

maczy się zwykle jako ‘ten oto, niniejszy’. Występuje głównie 
w języku urzędowym, bardziej oficjalnym i dbałym (Ersen- 
Rasch 2001: 79).

e) Zaimek işte ['iş-] ‘oto’, stawiany zwykle na początku, a- 
le czasem też na końcu zdania, oznacza ‘i oto’, ‘i właśnie’, ‘no i 
oto’ itp. Przykłady: İşte sana bir hediye! ‘Oto i prezent dla cie
bie!’; Kitap nerede? - İşte burada ‘Gdzie jest książka? - Oto 
tutaj’; İşte seni bekledik ‘To właśnie na ciebie czekaliśmy’; 
Geldim işte ‘No i oto <właśnie> przyszedłem’.

f) Zaimki böyle, şöyle, öyle zwykle używane są przysłów
kowo i wówczas ich użycie pokrywa się z użyciem zaimków 
bu, şu, o. W praktyce tłumaczy się je ‘tak, w ten sposób’.

Odmiennie rzecz wygląda, jeśli zaimki te użyte są przy
miotnikowo. Wówczas tłumaczone są wprawdzie również zaz
wyczaj jednakowo (‘taki’), ale zasady ich użycia nie są obojęt
ne. Przede wszystkim stojący po nich rzeczownik w l.poj. musi 
być poprzedzony rodzajnikiem bir, tak że można by nawet mó
wić o rozróżnieniu na zaimki przysłówkowe (np. böyle) i przy
miotnikowe (np. böyle bir), gdyby nie fakt, że bir nie pojawia 
się, jeśli rzeczownik stoi w l.mn., np. Böyle şeylerden anlamı
yorsun sen! ‘Na takich sprawach ty się nie znasz!’.
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Zaimek öyle nabiera cech kataforycznych, tzn. wymaga u- 
zupełnienia, np. Öyle bir çocuk ki, inanamazsın ‘Takie dziecko, 
że nie będziesz mógł uwierzyć’. - Zob. też c).

Oba zaimki: böyle i şöyle są anaforyczne w użyciu przy
miotnikowym (ale użyte przysłówkowo mają takie same cechy 
jak ich podstawy słowotwórcze: bu, şu, o), ale nie identyczne w 
swej semantyce: böyle oznacza ‘dokładnie taki jak ten’, nato
miast şöyle - ‘takiego rodzaju <typu>’, np. Böyle bir çocuk hiç 
görmedim ‘Takiego dziecka nigdy nie widziałem’ (np. jak to 
pokazywane mi teraz na fotografii); Şöyle bir çocuk herkesi se
vindirir ‘Takie [= takiego typu] dziecko każdego raduje’. - 
Zob. też c).

Poza tym każdy z tych trzech zaimków może wchodzić 
także w szereg zwrotów idiomatycznych, w których jego wys
tępowanie zdaje się wyłamywać z powyższych reguł.

Zaimki böyle, şöyle, öyle mogą otrzymać sufiks posesywny 
3.os. l.poj. i nabierają wówczas znaczenia ‘coś takiego, tego ty
pu’, np. Böylesi ilk kez görülüyordu ‘Coś takiego widziano 
pierwszy raz’ (Korkat 2000: 70).

7.7. Zaimek zwrotny kendi ‘sam’.
a) Zaimek zwrotny kendi może przyjmować sufiksy pos.: 

kendim ‘ja sam’, kendin ‘ty sam’, kendi(si) ‘on sam’; kendimiz 
‘my sami’, kendiniz ‘wy sami’, kendileri ‘oni sami’. Por. przyk
łady zdaniowe: Kendin gördün ya! ‘Sam przecież widziałeś!’; 
En önemlisi, bana kendim olma cesaretini verdi ‘Najważniej
sze, że dało mi (to) odwagę bycia sobą’ (Yalom 1998: 112).

Wszystkie trzy formy 3.os.: kendi = kendisi14, kendileri 
mają temat przypadków zależnych rozszerzony o -n-, tzn.:

O różnicy między kendi a kendisi zob. też podpunkty b), c) i h).24
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Nom. kendi kendisi kendileri
Gen. kendinin kendisinin kendilerinin
Dat. kendine kendisine kendilerine
Acc. kendini kendisini kendilerini
Loc. kendinde kendisinde kendilerinde
Abl. kendinden kendisinden kendilerinden

Podobnie rozszerzony jest temat w pochodnym od kendi 
przysłówku kendince ~ kendisince ‘na jego sposób, (on) po 
swojemu’, kendilerince ‘na ich sposób, (oni) po swojemu’.

b) Zaimek kendi może być użyty jako przydawka o znacze
niu ‘własny’ i wówczas sufiks pos. jest dodawany do stojącego 
po nim rzeczownika, np. kendi evim ‘mój własny dom’, kendi 
kediniz ‘wasz własny kot’, kendi yemeği ‘jego własne jedzenie’. 
Również dla 3.os. obu liczb zaimek brzmi wówczas kendi, nig
dy kendisi ani kendileri.

c) Otrzymawszy sufiks pos. zaimek kendi usamodzielnia 
się i zastępuje zaimek osobowy, przy czym w 1. i 2.os. obu 
liczb jest to mocniejszy sposób wyrażania się niż przy użyciu 
samego tylko zaimka osobowego, np. Kendin anlattın ‘Sam o- 
powiadałeś’ (wobec Sen anlattın ‘Ty opowiadałeś’ i Anlattın 
‘Opowiadałeś’); Kendimiz yapamayız ‘Sami nie damy rady te
go zrobić’; Kendiniz cevap verdiniz ‘Sami odpowiedzieliście’; 
Kendimden korkuyordum ‘Bałem się samego siebie’. Dla jesz
cze wyrazistszego podkreślenia można użyć równocześnie za
imka osobowego i kendi, tzn. Sen kendin anlattın ‘Ty sam opo
wiadałeś’, a także poprzedzić tę konstrukcję wyrazem bizzat ‘o- 
sobiście’, np. Bu parayı bizzat sen kendin benden istedin ‘Tych 
pieniędzy ty sam osobiście żądałeś ode mnie’; Bütün hikâyeyi 
bana bizzat onlar kendileri anlattılar ‘Całą historię opowie
dzieli mi oni sami osobiście’.
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W 3.0S. obu liczb użycie zaimków kendisi (ale nie kendi\) i 
kendileri nie służy mocniejszemu podkreśleniu, lecz zastępuje 
zaimek osobowy. Jest to ważne zwłaszcza w l.poj., gdzie zai
mek o ‘on, ona, ono’ mógłby być opacznie zrozumiany jako 
wskazujący, np. Kendisi, dostumun anasıdır ‘Ona jest matką 
mojego przyjaciela’ wobec O dostumun anasıdır, które to zda
nie mogłoby znaczyć to samo, gdyby po o była zachowana 
przerwa intonacyjna (oznaczona na piśmie przecinkiem, tzn. O, 
dostumun anasıdır), jednakże w szybszej mowie przerwa taka 
jest bardzo krótka i fraza ta byłaby rozumiana jako ‘Jest matką 
tamtego mojego przyjaciela’. Podobnie zdanie Kendi dostumun 
anasıdır zrozumiane by było tylko jako ‘Jest matką mojego 
własnego przyjaciela’. Jedynie użycie kendisi pozwala tu unik
nąć niejasności.

Czasem jednak użycie kendi modyfikuje treść wypowiedzi, 
np. Bu kitap sizin mi? ‘Czy to Pańska książka?’ [= Czy Pan jest 
jej właścicielem?] wobec Bu kitap kendinizin mi? ‘Czy to Pań
ska książka?’ [= czy Pan jest jej autorem?] (Ersen-Rasch 2001: 
74).

d) W połączeniu Izafetu III (rzeczownik + kendi z sufik- 
sem pos.) zaimek ten odpowiada polskiemu ‘już sam (nawet)’, 
np. Bu haberin kendisi herkesi şaşırttı ‘Już sama ta wiadomość 
zdumiała wszystkich’.

e) Natomiast wyrażenie tâ kendisi w konstrukcji Izafetu III 
oznacza samą istotę sprawy, uosobienie itp., np. Bütün hayatı, 
iyiliğin tâ kendisidir ‘Całe jego życie jest uosobieniem dobra’; 
Masanın başında müdürün tâ kendisini gördüm ‘Przy stole zo
baczyłem dyrektora we własnej osobie’.

f) Zaimek kendi w Acc., dodany do czasownika przechod
niego, pełni funkcję partykuły zwrotnej ‘się’ lub ‘siebie’, np. 
kendini övmek ‘ 1. chwalić się; 2. chwalić siebie’ (por. övünmek 
‘chwalić się’); kendini pencereden atmak ‘rzucić się z okna’, 
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kendisini yazmaya adamak ‘poświęcić się pisaniu/pisarstwu’, 
soru sormaktan kendini alamamak ‘nie móc się powstrzymać 
od zadania pytania’; Adamın kendini tanıtmaya hiç niyeti yoktu 
‘Mężczyzna nie miał najmniejszego zamiaru samemu się przed
stawić’ (Maalouf 1998: 15); Kendimi düşünceye ve okumaya 
verdim ‘Oddałem się rozmyślaniu i lekturze’ (Korkat 2000: 
69).

Czasowniki złożone z etmek tworzą zawsze formy zwrotne 
z zaimkiem kendi [np. hissetmek ‘czuć’ —> kendini (iyi) hisset
mek ‘czuć się (dobrze)’], ponieważ forma zwrotna od etmek ma 
odmienne znaczenie: edinmek ‘zyskać, wyrobić sobie, zdobyć’.

g) Zaimek kendi może też występować w postaci zdwojo
nej, w której pierwszy człon jest nieodmienny, a drugi - zaopa
trzony w sufiks pos. i odpowiedni sufıks deklinacyjny, np. Ken
di kendime aynı sözleri söyledim ‘Sam sobie powiedziałem te 
same słowa’; Bu soruyu kendi kendinize sorunuz ‘Sami sobie 
zadajcie to pytanie’; Kendi kendini mi dövdün? ‘Sam siebie 
zbiłeś?’; Kendi kendisiyle konuşuyormuş ‘Podobno rozmawia 
sam z sobą’.

h) O ile kendi odnosi się zawsze do podmiotu, o tyle kendi
si może odnosić się też do innych osób, np. Kendine iyi baktı 
‘Uważał na siebie’ wobec Kendisine iyi baktı ‘ 1. Uważał na sie
bie; 2. Uważał na niego/nią’.

7.8. Zaimek recyprokalny birbiri.
Zaimek recyprokalny (= wzajemnościowy) birbiri ‘jeden 

drugiego, (siebie, sobie) nawzajem’ składa się z bir + bir + su
fiks pos. -i. Ze względów semantycznych występuje tylko w 
następujących formach posesywnych: birbiri, birbirimiz, birbi- 
riniz, birbirleri (+ formy przypadków zależnych). Postacie z 
sufıksem pos. 3.os. (birbiri, birbirleri) mają temat zależny roz
szerzony o -n-.
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Przykłady: Birbirini sevmezler ‘Nie lubią się nawzajem’ 
(oni = on + on) wobec Birbirlerini sevmezler id. (oni = on + o- 
ni, oni + oni); Birbirimize baktık ‘Popatrzyliśmy po sobie <na 
siebie>’; Birbirinizden ayırdınız ‘Rozeszliście się (w różne 
strony)’; Birbirinden korktular ‘Przestraszyli się siebie nawza
jem (oni = on jego); Birbirinize hep karşı mı koyacaksınız? 
‘Będziecie się sobie ciągle sprzeciwiać?’; Birbirimizle pek iyi 
anlaşıyoruz ‘Bardzo dobrze się rozumiemy nawzajem’; Birbir- 
leriyle konuşmaz oldular ‘Przestali z sobą rozmawiać’.

7.9. Zaimki lokalne.
a) Język tur. posiada cztery zaimki lokalne: bura ‘to miejs

ce tutaj’, şura ‘tamto miejsce’, ora ‘tamto/owo miejsce’, nere? 
‘które miejsce?’. Przykłady: Buranın kızları çok güzel ‘Tutejsze 
dziewczęta są bardzo piękne’; Şuraya otur! ‘Usiądź tu/tam 
obok!’; Oranın iklimi çok yumuşak ‘Tamtejszy klimat jest bar
dzo łagodny’; Buranın hiçbir şeyini beğenmez oldu ‘Przestało 
mu się podobać wszystko, co miejscowe <tutejsze>’ (Pamuk 
1983: 32-33). - Zob. podpunkt c).

b) Z sufiksem l.mn. zaimki te oznaczają większą prze
strzeń i często mogą być tłumaczone przez ‘okolica, strony’25, 
np. Bu haber oralara kadar yayıldı ‘Wiadomość ta dotarła aż w 
tamte okolice’; Avrupalılar buralara nâdir gelir ‘Europejczycy 
rzadko przybywają w te strony’.

c) Niezwykle często zaimki lokalne występują z sufiksem 
pos. 3.os. Przykłady: Orasının havası nasil? ‘Jaka tam jest po
goda?’; Doğrusu, burası çok güzel ‘Tu jest doprawdy bardzo 
ładnie’; Nerelerini beğenmedin? ‘Jakie okolice ci się nie podo
bały?’; Burası neresi? ‘Gdzie jesteśmy <się znajdujemy>?’ 

Również w języku poi. wyraz lasy może oznaczać w rzeczywistości du
ży las, puszczę albo teren pokryty lasem.

25



148

(dosł. ‘To miejsce tutaj jest miejscem gdzie?’). Różnica po
między formami pos. a niepos. sprowadza się często do stopnia 
fragmentaryczności: mówiąc np. burası sygnalizuje się, że cho
dzi o część jakiegoś (znanego lub domyślnego, stąd nienazwa
nego) terytorium, np. (bu memleketin) burası, dosł. ‘to miejsce 
(tego kraju)’; Yedinci asırda burası Hazarya adını aldı ‘W VII 
wieku ziemie tutejsze otrzymały nazwę Chazaria’; (Avru
pa’nın) orası, dosł. ‘tamto miejsce (Europy)’; (Fransa'nın) ne
releri?, dosł. ‘które miejsca (we Francji)?’. Jeśli terytorium nie 
można się łatwo w danej chwili domyślić, musi być ono nazwa
ne, np. Mektubunun şurasına bak! ‘Popatrz na to miejsce w je
go liście!’; İspanya’nın neresini beğendin? ‘Co (= które miej
sce) w Hiszpanii ci się podobało?’; Meydanın şurasına kadar 
yaklaşsın ‘Niech się zbliży do tego miejsca na placu’.

d) W połączeniu z sufıksem pos. 1. lub 2.os. zaimki lokal
ne odnoszą się do części ciała, np. Nereniz ağrıyor? ‘W którym 
miejscu pana boli?’; odpowiedź na to pytanie może brzmieć np. 
Buram ağrıyor ‘Boli mnie w tym miejscu’. - Zdania z takimi 
konstrukcjami wspomagane są gestem dłoni czy ruchem palca 
precyzującym miejsce, o które chodzi; podobnie w zdaniach 
typu Dertleri, problemleri (tâ) burama geldi ‘Mam (aż) potąd 
jej kłopotów i problemów’.

e) Zaimki lokalne bez sufiksu pos. również mogą 
przyjmować sufiksy deklinacyjne. Formy Dat., Loc. i Abl. 
tworzą przy tym następujące serie:26

26 Język tur. precyzyjnie rozróżnia pomiędzy ruchem a spoczynkiem, toteż 
- w odróżnieniu od języka poi. - niemożliwe jest użycie ‘gdzie?’ w zna
czeniu ‘dokąd?’ (por. tu poi. Gdzie idziesz? ‘Dokąd idziesz?’). Przy cza
sownikach ruchu muszą stać formy Dat., przy czasownikach spoczynku 
natomiast - formy Loc. Przykład: Nereye çıktı? ‘Dokąd wyszedł?’; Ne
rede duruyor? ‘Gdzie stoi?’; Gel buraya! ‘Przyjdź tu!’; Burada kim dur
du? ‘Kto tu stanął?’. Zwrócić uwagę należy szczególnie na: Buraya
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W szybszej wymowie potocznej formy Loc. i Abl. ściąga
ne są do dwóch sylab poprzez usunięcie samogłoski sylaby 
środkowej: nerde, burda, yurda, orda', nerden, burdan, ęurdan, 
ordan.

nereye? ‘dokąd?’ 
buraya ‘(do) tutaj’ 
şuraya ‘(do) tam’ 
oraya ‘(do) tam’

nerede? ‘gdzie?’ nereden ‘skąd?’
burada ‘tutaj’ buradan ‘stąd’
şurada ‘tam’ şuradan ‘stamtąd’
orada ‘tam’ oradan ‘stamtąd’

f) Formy Loc. deminutywów tworzą okoliczniki miejsca i 
brzmią: buracıkta ‘tuż obok, gdzieś <zaraz> tutaj’, şuracıkta 
‘tu niedaleko, zaraz obok’, oracıkta ‘tam; zaraz na tym miejscu, 
gdzie się znajduje/znajdowal’.

Inne przykłady: Buracıkta param varmış ‘Gdzieś tu były 
moje pieniądze’; Şuracıkta oturuyor ‘Siedzi tu obok’; Sözünün 
manasını hemen oracıkta anladık ‘Sens jego słów pojęliśmy od 
razu tam na miejscu’.

g) Przymiotniki na -li odnoszą się do pochodzenia osoby, o 
której mowa, np. buralı ‘tutejszy, miejscowy’, orali ‘tamtej
szy’. Przykłady zdaniowe: Nerelisiniz? ‘Skąd pan pochodzi?’; 
Buralı mısın? ‘Jesteś tutejszy?’; Buralıya benzemiyorsun ‘Nie 
wyglądasz na (dosł. ‘Nie jesteś podobny do’) tutejszego <miej- 
scowego>’; Oralı çocuklar çok hareketli ‘Tamtejsze dzieci (= 
dzieci stamtąd) są bardzo ruchliwe’; Şuralılar, iki, bazen de üç 
dilliler ‘Ludzie stamtąd <tamtejsi> są dwu-, czasem nawet trój- 
języczni’.

oturma! ‘Nie siadaj tu!’ wobec Burada oturma! ‘Nie siedź tu!’; podob
nie: Şuraya yattı ‘Tam się położył’ wobec Şurada yattı ‘Tam leżał’. - 
Formy Abl. nie stwarzają pod tym względem Polakowi trudności, np. 
Nereden geldi? ‘Skąd przybył?’. Ale trzeba pamiętać o wielości funkcji 
Abl., powodującej czasem wieloznaczność zdania, np. Buradan mı çıktı? 
‘ 1. Czy stąd wyszedł?; 2. Czy tędy wyszedł?’
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Zwroty idiomatyczne: şuralı buralı insanlar ‘ludzie z róż
nych stron (kraju itp.), oralı olmamak ‘nie zwrócić uwagi, po
zostać obojętnym, nie zorientować się’ (np. Kendisini yüksek 
sesle konuştuk ama, oralı değildi <olmadı> ‘Rozmawialiśmy o 
nim głośno, ale nie zwracał <nie zwrócił> uwagi’).

7.10. Derywaty depronominalne (= odzaimkowe) były 
częściowo omówione już powyżej. Tu należy zwrócić jeszcze 
uwagę na kilka pozostałych zjawisk.

a) Formacje posesywne (zob. też § 4.7, 4.10, 7.5) typu be
nim araba(m) ‘mój samochód’ mogą być skracane przez zastą
pienie rzeczownika sufiksem -ki przyłączanym do Gen. zaimka 
pos., tak że powstaje formacja typu benimki ‘ten mój’ (zob. 
§4.10). Sufiks ten może być przyłączany także do Gen. rze
czowników, np. Arabanız mavi mi? - Benimki mavi, eşiminki 
ise kırmızı ‘Czy Pańskie <Państwa> auto jest niebieskie? - Mo
je jest niebieskie, a mojej żony - czerwone’.

Ponieważ sufiks -ki zastępuje opuszczony rzeczownik, któ
ry wymieniony był wcześniej, niemożliwe są konstrukcje typu 
*benimki araba.

Formacje typu benimki mogą też przyjmować sufiks pos. 
3.os. i sufiks l.mn., np. benimkisi ‘ten z nich, który należy do 
mnie’, benimkiler ‘(ci) moi, (te) moje’, benimkileri ‘ci/te z 
nich, którzy/które należą do mnie’. Przykłady: Benimkiler ge
liyor ‘Moi nadchodzą (np. o rodzinie)’; Seninkilerle görüştün 
mü? ‘Widziałeś się ze swoimi?’; Çocuklara baktı. “Seninkisi 
hangisi?” diye sordu ‘Popatrzył na dzieci. “Które z nich jest 
twoje?”, zapytał’; Raftaki kitaplardan benimkilerine bakmadı 
bile ‘Na te spośród książek na półce, które należały do mnie, 
nawet nie popatrzył’.

Sufiks -ki może być też dodawany do Gen. innych zaim
ków: Hemen gazetelere baktık. Hiç birimizinkinde bu haber 
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yoktu ‘Natychmiast popatrzyliśmy do gazet. W żadnej z tych, 
które mieliśmy, nie było tej wiadomości’; Sende ve arkadaşla
rında aynı markadan cepler var. Acaba hiç birinizinkinde so
run yok mu? ‘Ty i twoi koledzy macie komórki tej samej firmy. 
Czy żaden z was nie ma (z nimi) problemu?’; Çocuklarınız çok 
tatlı. Her birinizinkiyle görüşmek zevk veriyor insana ‘Wasze 
dzieci są przemiłe. Przyjemnością jest dla człowieka spotkać 
się z dzieckiem każdego z was’.

b) Utworzony od ne? ‘co?’ derywat neci? oznacza ‘kto z 
zawodu?’; por. różnicę w pytaniach:
Kimsin? ‘Kim jesteś?’. - Pytanie ogólne; pytający nie sugeruje, 

czego ma dotyczyć odpowiedź;
Necisin? ‘Czym jesteś?, Kim jesteś z zawodu?’;
Nerelisin? ‘Skąd jesteś?, Skąd pochodzisz?, Kim jesteś z po

chodzenia?’.
c) Sufiks przysłówkowy -ca jest nieakcentowany. Zaimki 

bu, şu, o rozszerzają również przy derywacji temat o -n-, tzn. 
utworzone z tym sufiksem derywaty brzmią: 'bunca ‘tyle’ (po
dobnie: 'şunca, ’onca). Pozostałe zaimki dołączają sufiks -ca 
bezpośrednio do Nom. Formacje z tym sufiksem tworzą kilka 
grup semantycznych:
[1] Derywaty od zaimków osobowych: 'bence ‘według mnie, 

moim zdaniem’ i paralelnie: 'sence, 'onca, 'bizce (~ bizler
ce), 'sizce (~ sizlerce), onlarca.

[2] Derywaty od kendi mają bardzo bliskie znaczenie do grupy
[1]:  ken'dimce ‘według mnie samego, moim własnym zda
niem’ i paralelnie: ken'dince, kendi'since, kendi'mizce, ken
di'nizce, kendile'rince.

[3] Derywaty od zaimków wskazujących brzmią: 'bunca, 'şun
ca, 'onca i znaczą ‘tyle (co to/tamto/owo)’, np. bunca ay 
‘tyle miesięcy’, 'şunca şarap ‘tyle wina’, 'onca emek ‘tyle 
pracy’, 'oncayıldan sonra ‘po tylu latach’.
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[4] Od zaimka ne? ‘co?’ powstały dwa derywaty, z których 
starszy ma nieco zmienioną wymowę: 'nice? ‘ile?’, np. Ni
ce yıllar görüşmedik! ‘Ile (to) lat się nie widzieliśmy!’; ni
ce insanlar ‘ile (to) ludzi’, nice sorunlar ‘ile (to) proble
mów’. Młodszy derywat od tego zaimka brzmi: 'nece? ‘w 
jakim języku?, po jakiemu?’, np. Misafirinle nece konuşa
cağım? ‘Po jakiemu będę rozmawiał z twoim gościem?’; 
Türkçe bilmiyor da nece yazıştınız? ‘On nie zna tureckie
go, to po jakiemu korespondowaliście?’. W bardziej ofic
jalnym stylu zaleca się używanie raczej hangi diii (Acc.) 
niż 'nece.
d) Derywaty na -li występują w zwrotach: senli benli ko

nuşmak ‘mówić sobie na ty’, senli benli olmak ‘być z sobą na 
ty’ (zwrócić uwagę tu trzeba na użycie olmak ‘być; stać się’ dla 
wyrażenia procesu w czasach przeszłych: Onunla senli benli ol
duk ‘Przeszliśmy z nim na ty’ wobec użycia sufiksów predyka
ty wnych dla wyrażenia stanu: Onunla senli benliydik ‘Byliśmy 
z nim na ty’).

e) Akcentowany sufiks prywatywny (= pozbawiający) -sız 
może być dołączany do zaimków osobowych i wskazujących, 
przy czym zaimki bu, şu, o rozszerzają temat o -n-. Przykłady: 
Bu işi sizsiz yapamayız ‘Nie podołamy tej pracy bez was’; Bun
suz eve dönmek istemedi ‘Nie chciał bez tego wracać do domu’; 
Onsuz da gideriz ‘I bez niego pójdziemy’; Sensiz artık yaşaya
mam ‘Bez ciebie nie mogę już żyć’.

Przypadkiem szczególnym jest utworzony od zaimka nie
określonego kimse ‘ktoś’ derywat kimsesiz, dosł. ‘bez nikogo’, 
tłumaczony na dwa sposoby: ‘1. samotny jak palec, bez rodzi
ny, bez bliskich (kimsesiz çocuk ‘dziecko nie mające nikogo, 
żadnych krewnych, całkowicie samotne’); 2. bezludny, pusty, 
opustoszały (kimsesiz bölgeler/yerler/topraklar/mahalleler/so- 
kaklar ‘puste obszary/miejsca/ziemie/dzielnice/ulice’).
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8. Liczebnik

8.1. Liczebniki główne.
a) Zasób podstawowych liczebników głównych:
0 sıfır
1 bir
2 iki
3 üç
4 dört (-dii)

5 beş
6 altı
7 yedi
8 sekiz
9 dokuz

10 on
20 yirmi
30 otuz
40 kırk21
50 elli

60 altmış
70 yetmiş
80 seksen
90 doksan
100 yüz (nie * bir yüz)

27 Liczebnik kırk ‘40’ używany jest też przenośnie w znaczeniu ‘mnóstwo’, 
tzn. bywa, że funkcjonalnie odpowiada poi. sto albo tysiąc, np. Seni bu
gün kırk defa aradım ‘Sto razy dzisiaj do ciebie dzwoniłem’. Dobrym 
przykładem użycia symbolicznego jest reczownik kırkayak ‘stonoga’ - 
jeszcze więcej nóg w niem. Tausendfuß ~ Tausendfüßler, kalkującym 
łac. millepeda id. (z tym, że w łacinie były też skromniejsze nazwy na 
stonogę: centipeda [> ang. centipede} i multipeda).

1000 bin (nie *bir  bin)
1 000 000 bir milyon (nie samo *milyon)
1 000 000 000 bir milyar (nie samo *milyar)

Liczebniki pomiędzy dziesiątkami tworzy się przez złożenie li
czebnika wyższego z niższym, np. on bir ‘11’, yirmi beş ‘25’, 
otuz iki ‘32’, kırk yedi ‘47’, elli beş ‘55’, altmış bir ‘61’, yetmiş 
sekiz ‘78’, seksen dört ‘84’, doksan yedi ‘97’ itd. 27
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b) Opozycja pomiędzy poi. ‘dwoje’ a ‘oboje’ wyrażana jest 
po tur. nie leksykalnie, lecz składniowo: ikimiz ‘my dwoje’ wo
bec ikimiz de = her ikimiz de ‘my oboje’. Przykład zdaniowy: 
[...] ikimizin de keyfi yerine gelmişti ‘obu nam się poprawił hu
mor’ (Maalouf 2003: 53). I w ten sam sposób również dla po
zostałych liczebników, np. üçümüz ‘my troje’ wobec (her) üçü
müz de ‘my wszyscy troje’; dördünüz ‘was czworo’ wobec 
(her) dördünüz de ‘wy wszyscy czworo’. - Ale uwaga na 3.os. 
l.mn., gdzie zawsze sufiks pos. -(s)i, nie -lan, np. dördü ‘1. ich 
czworo; 2. czworo spośród nich’ wobec (her) dördü de ‘wszys
tkich ich czworo’; beşi ‘1. ich pięcioro, 2. pięcioro spośród 
nich’ wobec (her) beşi de ‘wszystkich ich pięcioro’. - Zob. też 
podpunkt f[ 1 ].

c) Liczebniki będące wielokrotnościami setek tworzy się 
przez złożenie liczebnika niższego z wyższym, np. iki yüz 
‘200’, üç yüz ‘300’ itd. Podobnie: dört bin ‘4000’, beş milyon 
‘5 000 000’, altı milyar ‘6 000 000 000’.

d) Liczebniki składające się z wielu słów pisane są roz
łącznie, np. 1364 = bin üç yüz altmış dört, 1410 = bin dört yüz 
on, 1999 = bin dokuz yüz doksan dokuz, 2003 = iki bin üç, 2378 
= iki bin üç yüz yetmiş sekiz itd.

e) Liczebnik bir może też pełnić funkcję rodzajnika nieok
reślonego - zob. § 4.2.

f) Jeśli rzeczownik poprzedzony jest przydawką przymiot
nikową, liczebnik może stać przed nią lub pomiędzy nią a rze
czownikiem. Zazwyczaj wiąże się to z naciskiem mówiącego - 
silniej podkreślony jest człon stojący bezpośrednio przed rze
czownikiem (por. podobne stosunki w poi. zadbany duży ogród 
wobec duży zadbany ogród). Istnieją jednak też pewne bardziej 
sztywne reguły:
[1] Liczebnik iki ‘dwa’, zwłaszcza w połączeniu z bu ‘ten’, na

biera w pozycji przed przymiotnikiem znaczenia ‘oba’, np. 
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bu iki büyük ve modern ev ‘oba te duże i nowoczesne do
my’ wobec büyük ve modern bu iki ev ‘te dwa duże i no
woczesne domy’. - Zob. też podpunkt a) powyżej.

[2] Jeśli przymiotnik ma sufiks -li lub -sız, liczebnik (także ro- 
dzajnikowo użyte bir) odnoszący się do rzeczownika stoi 
pomiędzy przymiotnikiem a rzeczownikiem, np. asansörlü 
dört ev ‘cztery domy z windą’, jandarmalı iki araba ‘dwa 
samochody z żandarmami’, mutfaksiz bir apartman 
‘mieszkanie bez kuchni’, serüvensiz üç gün ‘trzy dni bez 
przygód’. - Liczebnik postawiony przed przymiotnikiem 
odnosiłby się tylko do przymiotnika, np. dört asansörlü ev 
‘dom z czterema windami’, iki ciltlik üç roman ‘trzy dwu
tomowe powieści’, iiç renkli bayraklar ‘trójkolorowe fla
gi’, beş parasız çocuklar ‘dzieci bez pięciu groszy przy du
szy’.

[3] Poprzedzenie wyrazu tek ‘ 1. jedyny; 2. jedynie’28 liczebni
kiem bir ‘jeden’ nadaje całej frazie znaczenie: bir tek ‘po
jedynczy, jeden z kompletu’, np. Masa üstünde bir tek eldi
ven gördü ‘Na stole zobaczył (tylko) jedną <pojedynczą> 
rękawiczkę’.

Por. np. Oda içinde tek oğlunu gördü ‘1. We wnętrzu pokoju zobaczył 
swojego jedynego syna; 2. We wnętrzu pokoju zobaczył jedynie swojego 
syna [= może i były inne osoby, ale nie patrzył na nie]’.

g) O połączeniach z postpozycjąara zob. § 9.12b s.v. ara.

8.2. Liczebniki porządkowe.
a) Sufiks tworzący liczebniki porządkowe od głównych 

brzmi: -(ı)ncı, np. birinci ‘pierwszy’, dördüncü ‘czwarty’, al- 
tinci ‘szósty’, yüzüncü ‘setny’, bininci ‘tysięczny’. W liczebni
kach złożonych tylko ostatni człon otrzymuje sufiks -(i)nci (po 
poi. - dwa ostatnie liczebniki są porządkowe), np. 254üncü = 

28
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iki yüz elli dördüncü ‘254-ty’, 11965inciye = on bir bin dokuz 
yüz altmış beşinciye ‘ 11965-temu’.

b) Sufiks -(ı)ncı może być też dodany do dwóch innych 
wyrazów: kaç? ‘ile?’ —> kaçıncı? ‘który (z kolei)?’; son ‘1. ko
niec; 2. ostatni’ —> sonuncu ‘ostatni’, zob. podpunkt c).

c) Znaczenie ‘pierwszy’ jest wyrażane przez birinci lub ilk', 
znaczenie ‘ostatni’ - przez son lub sonuncu. Różnica między 
nimi polega na tym, że birinci i sonuncu oznaczają początkowy 
i końcowy człon szeregu (np. birinci/sonuncu çıkmak ‘okazać 
się [np. w zawodach] naj lepszy m/naj gorszym’, birinci sınıf otel 
‘hotel pierwszej klasy’), podczas gdy ilk i son używane są dla 
oznaczenia początku lub końca czegoś, co nie jest uszeregowa
ne w ciąg (np. ilk insan ‘pierwszy człowiek, ilk okuł ‘szkoła 
podstawowa’, ilkyardım ‘pierwsza pomoc’; son derece ‘w naj
wyższym stopniu, ogromnie’, son görev ‘ostatnia posługa’, son 
nefesini vermek ‘wydać ostatnie tchnienie’; ilk ve son defa ‘po 
raz pierwszy i ostatni’). Jak widać, formacje birinci i sonuncu 
mogą być przeciwstawiane sobie lub innym liczebnikom po
rządkowym: pierwsze, drugie, trzecie, ostatnie miejsce w zawo
dach, hotel pierwszej, drugiej itd. klasy. Natomiast wyrazy ilk i 
son nie przeciwstawiają się ani sobie, ani innym liczebnikom - 
istnieje tylko ‘pierwszy człowiek’, ale nie *‘ostatni’ lub *‘trze- 
ci człowiek’, podobnie nie ma np. *‘drugiej pomocy’ ani 
*‘dwudziestego pierwszego tchnienia’ czy *‘przedostatniej po
sługi’.

d) W imionach władców liczebnik porządkowy (birinci, 
ikinci itd.) poprzedza imię, ale stoi po przydomku, np. I. Ahmet 
‘Ahmed I’, Kanunî (Sultan) I. Süleyman ‘(sułtan) Sulejman I 
Wspaniały’ (dosł. ‘Praworządny’ ~ ‘Prawodawca’; przydomek 
‘Wspaniały’ pochodzi od historyków europejskich). W wypad
ku kobiet, które objęły władzę, tytuł sultan stoi po imieniu, np. 
Kösem Sultan ‘Sułtanka Roksolana’ (1595? - 1651).
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8.3. Liczebniki ułamkowe i podstawowe działania mate
matyczne.

a) Liczebniki ułamkowe są zbudowane następująco: mia
nownik ułamka w Loc. + licznik w Nom., np. iiçte bir ‘1/3’, 
beşte iki ‘2/5’, onda altı ‘6/10’, ağaçların beşte ikisi ‘2/5 
drzew’. Przykłady zdaniowe: Çocukların beşte biri okula gel
medi ‘Jedna piąta dzieci nie przyszła do szkoły’; Ormanın iiçte 
ikisi meşe ağaçlarıdır ‘Dwie trzecie lasu to dęby’; Yaklaşık 
dörtte birimiz hasta oldu ‘W przybliżeniu jedna czwarta z nas 
zachorowała’; Askerlerin beşte dördünü eve yolladılar ‘Cztery 
piąte żołnierzy wysłali do domu’; İşçilerin altıda birine para 
vermediler ‘Jednej szóstej robotników nie zapłacono pienię
dzy’; Nüfusu Türkiye ’nin dörtte birinden daha küçük olan ülke
ler ne gibidir? ‘Jakie są kraje, których ludność stanowi mniej 
niż jedną czwartą Turcji?’; Saniye, saatin üç bin altı yüzde biri
ne denk gelmektedir ‘Sekunda równa się l/3600nej (części) go
dziny’.

Por. też definicje słownikowe: saniye ‘dakikanın altmışta 
biri’ (= sekunda ‘jedna sześćdziesiąta minuty’) oraz: salise ‘sa
niyenin altmışta biri’ (= salise ‘jedna sześćdziesiąta sekundy’).

b) Procenty i promile traktowane są jak ułamki, tzn. yüzde 
bir ‘1%’ (dosł. ‘jedna setna’),yüzde elli ‘50%’, binde on ‘ 10%o’ 
(dosł. ‘dziesięć tysięcznych’), binde yirmi beş ‘25%o itd. Ze 
względu na szyk w języku tur. zapis matematyczny ma kolej
ność odwrotną do naszej, tzn. %1, %50, %ol0, %O25 itd.

Uwagę należy zwrócić na możliwość przysłówkowego 
użycia liczebnika ułamkowego yüzde yüz ‘ 1. sto procent; 2. na 
sto procent, ponad wszelką wątpliwość’.

Powtarzalność okresowa wyrażana jest tą samą konstruk
cją, co procenty, np. Bu dergi yılda dört çıkıyor ‘To czasopis
mo wychodzi cztery razy w roku’; Her üç-beş yılda bir, mutla
ka bir savaş çıkıyor ‘Raz na trzy do pięciu lat nieuniknienie 
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wybucha wojna’ (Pamuk 1983: 100). Tu również należy: arada 
bir ‘raz na jakiś czas’.

c) W znaczeniu poi. ‘pół’ język tur. używa trzech wyra
zów:
[1] buçuk - tylko w pozycji po innym liczebniku, np. bir bu

çuk ‘półtora’, iki buçuk ‘dwa i pół’ - zob. też poniżej e).
[2] yarım - bez towarzyszącego liczebnika, np. yarım kilo ‘pół 

kilo’ (ale: bir buçuk kilo ‘półtora kilo’), yarım erik ‘pół 
śliwki’, a także: yarım daire ‘półokrąg; półkrąg’, yarım 
çember ‘półobręcz’, yarım doğru ‘półprosta’.

[3] yarı - jest przede wszystkim rzeczownikiem o znaczeniu 
‘połowa’, np. elmanın yarısı ‘połowa/pół jabłka’, sözleri
nin yarısı ‘połowa jego słów’, gece yarısı = yarı gece ‘pół
noc’, yarı final ‘półfinał’, yarı gölge ‘półcień’, yarı yıl 
‘półrocze’. - Poza tym yarı występuje jeszcze w dwóch 
funkcjach:
[3a] Oznaczenie środka odcinka lub połowy odległości, np. 

yarı yoldan dönmek ‘zawrócić w pół drogi’, bütün işi 
yarı yolda bırakmak ‘zostawić całą pracę w połowie, 
zrobioną do połowy’, yarı mesafeyi katetmek ‘przebyć 
połowę odległości’;

[3b] Oznaczenie posiadania lub nabycia jakiejś cechy w 
połowie, np. yarı deli ‘półszalony, na pół szalony’, yarı 
komik ‘półkomiczny, na pół komiczny’, yarı saydam 
‘półprzezroczysty, na pół przezroczysty’; szczególnie 
często funkcję tę pełni yarı w zdwojeniu i połączone z 
wyrazami tworzącymi jakąś opozycję, np. yarı kurnaz, 
yarı aptal ‘pół sprytny, pół głupi’, yarı tok, yarı aç ‘pół 
syty, pół głodny’, yarı Türk, yarı Sırp ‘pół-Turek, pół- 
Serb’. - Tu dobrze widać różnicę pomiędzy yarım a 
yarı, na przykład przy porównaniu fraz: yarım elma ‘pół 
jabłka’ i yarı elma ‘półjabłko’ (np. jako częściowa in
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formacja o smaku zamiast pełnego: yarı elma, yarı ar
mut ‘na pół jabłko, na pół gruszka’).

Choć ogólnie można mówić o skłonności do stosowania yarım 
raczej do przedmiotów podlegających fizycznie przekrojeniu 
(np. yarım erik}, a wyrazu yarı raczej do pojęć nie podlegają
cych przekrojeniu, w tym również cech (np. yarı yol, yarı ap
tal}, to jednak rozdział taki nie zawsze jest konsekwentny i na
wet Turkom sprawia nieraz widać kłopoty, skoro ‘półkula’ jest 
zarówno yarım küre, jak i yarı küre.

d) W znaczeniu poi. ‘ćwierć’ używa się albo liczebnika 
dörtte bir ‘1/4’ albo rzeczownika çeyrek ‘ćwiartka’. Rzeczow
nik çeyrek może też wchodzić w skład złożeń pełniąc rolę przy
miotnika, np. çeyrek finał ‘ćwierćfinał’, çeyrek yüzyıl = çeyrek 
asır ‘ćwierćwiecze’; Dayısı, hastahaneden çıktı ama, çeyrek 
adam sayılır ‘Jego wuj wyszedł (wprawdzie) ze szpitala, ale 
zostało z niego ćwierć człowieka (dosł. ‘liczy się za ćwierć 
człowieka’)’. - Zob. też e), f).

e) W pozycji po innym liczebniku wyraz çeyrek poprze
dzany jest liczebnikiem bir, natomiast buçuk - nie, np. bir bu
çuk (nie *bir  bir buçuk} ‘półtora’, bir bir çeyrek (nie *bir  çey
rek} ‘jeden i jedna czwarta’; iiç buçuk ‘trzy i pół’, üç bir çeyrek 
‘trzy i ćwierć’.

f) W znaczeniu ‘3/4’ używa się albo liczebnika dörtte iiç 
albo syntagmy üç çeyrek, np. bir dörtte üç ‘jeden i trzy czwar
te’, bir üç çeyrek ‘jeden i trzy ćwierci’.

g) Pomiędzy liczbą pełną a ułamkiem innym niż ‘1/2’ mo
że stać wyraz tam ‘pełne, równe’, np. ‘1 i 3/4’ = bir (tam) 
dörtte üç [zob. też f)], ‘3 i 3/7’ = üç (tam) yedide üç. Szczegól
nie jest to ważne przy częściach setnych i tysięcznych ułamka, 
np. ‘4,04’ = dört tam yüzde dört (opuszczenie tam wypaczałoby 
sens: dört yüzde dört ‘4/400’), ‘5,005’ = beş tam binde beş 
(natomiast: beş binde beş ‘5/5000’).
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h) Istnieją dwa sposoby odczytania zapisu dziesiętnego: ja
ko ułamka lub z wyrazem virgül ‘przecinek’, np. ‘2,27’ = iki 
tam yüzde yirmi yedi lub iki virgül yirmi yedi.

W wypadku liczebników poniżej jedności: ‘0,3’ = onda üç 
lub sıfır virgül üç, a także nadgorliwie (popularne i w pol- 
szczyźnie) sıfır onda üç ‘zero, trzy dziesiąte’.

i) Działania matematyczne.
[1] Czasowniki działań matematycznych: toplamak ‘dodawać’, 

çıkarmak ‘odejmować’, çarpmak ‘mnożyć’, bölmek ‘dzie
lić’. Same działania nazywane są rzeczownikami odcza- 
sownikowymi (jak po poi.): toplama ‘dodawanie’, çıkarma 
‘odejmowanie’, çarpma ‘mnożenie’, bölme ‘dzielenie’.

Znaki działań matematycznych: artı ‘dodać, plus’, eksi 
‘odjąć, minus’, çarpı ‘razy’, bölü ‘dzielone przez’, eşittir 
‘równa się’. Znaki ‘plus’ i ‘minus’, także poza matematy
ką, nazywają się: artı/eksi işareti (dawniej także: zait işa
reti ‘znak plus’, nakıs işareti ‘znak minus’). Podobnie: artı 
sayı = pozitif sayı ‘liczba dodatnia’, eksi sayı = negatif sayı 
‘liczba ujemna’.

[2] Zapis matematyczny działania odczytany może być na dwa 
sposoby: bardziej oficjalny (szkolny, matematyczny) i bar
dziej potoczny (ludowy). Poniżej sposoby odczytania po
dane są w tej właśnie kolejności.

[3] Działania (Ersen-Rasch 2001: 58):
6 + 2 = 8 altı artı iki eşittir sekiz

6-2 = 4

6x2= 12

6:2 = 3

altı, iki daha, sekiz eder 
altı eksi iki eşittir dört 
altıdan iki çıktı, dört kaldı 
altı çarpı iki eşittir on iki 
altı kere iki on iki eder 
altı bölü iki eşittir üç 
altıda iki, üç defa var
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8.4. Liczebniki dystrybutywne i wyrażanie treści aprok- 
symatywnych.

a) Liczebniki dystrybutywne (= rozdzielcze, Distributiva) 
wyrażają ilość przypadającą na daną osobę (poi. ‘po X’). For
macje te budowane są od liczebników głównych za pomocą su- 
fıksu -(ş)ar, tzn. -şar po wygłosie samogłoskowym, -ar - po 
spółgłoskowym. - Por. też podpunkt d).

Przykłady:
birer ‘po 1 ’ ikişer ‘po 2’ üçer ‘po 3’ dörder ‘po 4’
beşer ‘po 5’ altışar ‘po 6’ yedişer ‘po 7’ sekizer ‘po 8’ 
dokuzar ‘po 9’ onar ‘po 10’

on sekizer ‘po 18’ 
yirmi beşer ‘po 25’ 
seksener ‘po 80’ 
biner ‘po 1000’ Zob. tez podpunkt b).

on beşer ‘po 15’ 
yirmişer ‘po 20’ 
kırkar ‘po 40’ 
yüzer ‘po 100’

Inne przykłady: ikişer katlı üç bina ‘trzy budynki, każdy po 
2 piętra’, üçer gözlü, sekizer başlı ejderhalar ‘smoki mające po 
troje oczu i po osiem głów’.

b) Formacje dystrybutywne wielokrotności liczebników 
yüz ‘100’ i bin ‘1000’ tworzone są na dwa sposoby: sufiks dyst- 
rybutywny może być dodany albo do tych liczebników albo do 
liczebników bezpośrednio je poprzedzających. Przykłady: iki 
yüzer = ikişer yüz ‘po 200’, beş biner = beşer bin ‘po 5 ty
sięcy’, beş yüz biner = beş yüzer bin ‘po 500 tysięcy’. Liczby 
mieszczące się pomiędzy równymi wielokrotnościami budowa
ne są regularnie, tzn. tylko w jeden sposób, jak wszystkie pod
stawowe liczebniki dystrybutywne, np. iki yüz ellişer ‘po 250’, 
üç bin yedi yüz yetmiş beşer ‘po 3775’.

c) Od wyrazów buçuk ‘pół’, çeyrek ‘ćwierć’, milyon ‘mi
lion’, milyar ‘miliard’ formy dystrybutywne budowane są wy
łącznie w jeden sposób: sufiks -(ş)ar dodawany jest do poprze
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dzającego je liczbenika, np. birer buçuk ‘po półtora’, dörder 
buçuk ‘po cztery i pół’, beşer bir çeyrek ‘po pięć i jedna 
czwarta’, altışar üç çeyrek ‘po sześć i trzy czwarte’, ikişer mil
yon ‘po dwa miliony’, ikişer buçuk milyon ‘po dwa i pół milio
na’, sekizer milyar ‘po osiem miliardów’, sekizer bir çeyrek 
milyar ‘po osiem i ćwierć miliarda’. - Ale por. zwroty: (1) ęey- 
reker çeyreker paylaşmak ‘podzielić się (czymś) po ćwiartce 
dla każdego’; (2) natomiast bez sufiksu stoi i tutaj wyraz buçuk, 
tzn. buçuk buçuk paylaşmak ‘podzielić się po połowie’.

d) Od yarım ‘pół’ forma dystrybutywna jest nieregularna: 
yarımşar ‘po pół’ (nie *yarım ar), np. Herkese yarımşar ekmek 
verdiler ‘Każdemu dali po pół chleba’.

e) Sufiks dystrybutywny -(ş)ar mogą otrzymywać też nie
które wyrazy odnoszące się do ilości, choć nie są liczebnikami, 
np.
kaç? ‘ile?’ —> kaçar? ‘po ile?’
az ‘mało’ —> azar ‘po trochu, po odrobinie’ 
çok ‘dużo’ —> çoğar ‘po sporej ilości, po wiele’ 
tek ‘pojedynczy’ —> teker ‘pojedynczo, po sztuce’ 
çift ‘para, 2 sztuki’ —> çifter ‘po parze’,

f) Formacje z podpunktu e), a także pozostałe liczebniki 
dystrybutywne są zdwajane, jeśli pełnią w zdaniu funkcję nie 
Przydawki, lecz okolicznika ilości odnoszącego się do czasow
nika, np. Kaçar kaçar içeri giriyorlar? ‘Po ile osób wchodzą do 
środka?’. Por. też dwa następujące zdania: Çocuklar birer elma 
yediler ‘Dzieci zjadły po (jednym) jabłku’ wobec Çocuklar el
maları birer birer saydılar ‘Dzieci policzyły jabłka po sztuce 
<po jednym>’.

Inne przykłady: Kitapları raflara kaçar kaçar koyayım? 
‘Po ile sztuk mam ustawić książki na półkach?’; Seyircileri ti
yatroya kaçar kaçar sokarlar? ‘Po ile osób <po ilu> 
wpuszczają widzów do teatru?’; Çocukların her biri azar azar 



163

yedi ‘Każde z dzieci zjadło po odrobinie’; Biz bonbon isteyince 
her üçümüze de çoğar çoğar verdiler ‘Kiedy zapragnęliśmy cu
kierków, dali każdemu z naszej trójki po sporej porcji’; Öğren
ciler dershaneye teker teker girdiler ‘Uczniowie weszli poje
dynczo do klasy’; Bütün kitaplarını teker teker sattı ‘Wszystkie 
swoje książki rozsprzedał po sztuce <jednąpo drugiej>’; Misa
firler çifter çifter ayrıldılar ‘Goście rozeszli się parami’.

Przykłady na liczebniki: İki gözünden yaşlar akıyor, birer 
birer yanaklarından çenesine, çenesinden ellerine düşüyor ‘Z 
obu oczu ciekną jej łzy, jedna po drugiej spadają z policzków 
na brodę, z brody na ręce’; Kızlar atlara ikişer ikişer bindiler 
‘Dziewczęta wsiadły na konie, po dwie na każdego’; Askerler 
dörder dörder dizili duruyor ‘Żołnierze stoją ustawieni czwór
kami’; Çoban koyunları ağıla onar onar soktu ‘Pasterz wpusz
czał owce do zagrody po 10 sztuk’; Kitapları sandıklara on 
beşer on beşer koydular ‘Książki włożyli do skrzynek, po 15 
sztuk do każdej’; Yüze kadar yirmişer yirmişer sayınız! ‘Policz
cie do stu dwudziestkami <po dwadzieścia>!’.

g) Ilości przybliżone (= aproksymatywne) wyrażane są po
łączeniem dwóch liczebników dystrybutywnych pochodnych 
od dwóch różnych liczebników głównych. Najczęściej wystę
pują połączenia: 1-2, 2-3, 3-5, zwykle tłumaczone: ‘kilka’.

Przykłady: Papazlar birer ikişer çıkmaya başladılar ‘Księ
ża zaczęli wychodzić pojedynczo i parami’ (Korat 2000: 21); O 
zamanlar salgınlara her aileden birer ikişer kurban verilmiş 
'\\! tamtych czasach epidemie zabierały (dosł.‘epidemiom da
wano’) z każdej rodziny po kilka ofiar’; Kızlar ikişer üçer top
lanıp konuşuyor, fısıldıyor, kıkırdıyorlardı ‘Dziewczęta zeb
rawszy się po dwie-trzy rozmawiały, szeptały, chichotały’; Her 
masanın başında üçer beşer kişi oturup dedikodu ediyordu 
‘Przy każdym stoliku siedziało i plotkowało po kilka osób’.
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8.5. Liczebniki kolektywne.
a) Liczebniki kolektywne (= Collectiva) oznaczają duże 

zbiorowości. Budowane są za pomocą nieakcentowanego sufik- 
su -ca od form Nom. l.mn. (!) liczebników oznaczających pełne 
dziesiątki. Zazwyczaj podstawą są tu liczebniki 10, 100, 1000, 
1000000; znacznie rzadziej pojawiają się liczebniki kolektywne 
od pozostałych dziesiątek, właściwie nigdy od wielkości rzędu 
60-90. Jedynie liczebnik kırk ‘40’ dość często tworzy formy 
kolektywne (częściej niż liczebniki 20, 30 i 50), ponieważ na
biera on znaczenia przenośno-symbolicznego ‘mnóstwo, masa, 
setki, tysiące’, stąd: kırklarca ışık ‘mnóstwo świateł’, kirklarca 
renk ‘setki barw’, kırklarca kere ‘masę razy’. W powyższych 
przykładach dobór wyrazu w przekładzie poi. jest dowolny - 
kırklarca ışık można równie dobrze tłumaczyć jako ‘setki/tysią- 
ce/ masa świateł’ itd.

Przykłady fraz: onlarca araba ‘dziesiątki samochodów’, 
yüzlerce defa ‘setki razy’, binlerce kadm ‘tysiące kobiet’, mil
yonlarca göz ‘miliony oczu’, milyarlarca yıl ‘miliardy lat’, on
larca, yirmilerce sayfa ‘dziesiątki stron (dosł. ‘dziesiątki, 
dwudziestki stron ’), onlarca, yirmilerce, otuzlarca kâğıt parası 
‘(paczki, stosy) baknoty po 10, 20 lub 30 sztuk’, binlerce bakış 
arasında ‘wśród tysięcy spojrzeń’ (Maalouf 1998a: 206); mil
yonlarca senelik dünyada ‘na świecie liczącym sobie <mają- 
cym> miliony lat’ (Sabahattin Ali 1968: 268).

Przykłady zdaniowe: Onlarca halkın dilleri üzerine çalıştı 
‘Pracował nad językami dziesiątków narodów’; Bunun yüzlerce 
örneği vardır ‘Są tego <na to> setki przykładów’; Binlerce 
fotoğrafından beşini seçtik ‘Z tysięcy jego zdjęć wybraliśmy 
pięć’.

Liczebniki kolektywne mogą się też w zdaniu usamodziel
niać i funkcjonować jak rzeczowniki, np. Bu yolculuğun tehli
keli olacağını ve kendisini izlememelerini müritlerine bildirmiş- 
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ti. Ama yíizlercesi onu gene de izledi. ‘Uczniom swoim oświad
czył, że podróż ta będzie niebezpieczna i żeby nie szli za nim. 
A jednak setki ich za nim poszły’ (Maalouf 1998a: 165).

b) Jedynym inaczej zbudowanym liczebnikiem tej grupy 
jest bunca ‘tyle’ (< bu ‘ten, ta, to’), np. bunca yüzyıldır ‘od tylu 
setek lat’; Bunca yıl bekledik ‘Czekaliśmy tyle lat’; Bunca defa 
söyledim ‘Mówiłem tyle razy’.

c) W niektórych gramatykach pod nazwą “liczebniki ko
lektywne” przedstawione są zupełnie inne formacje, a miano
wicie wyrazy typu ikiz(ler) ‘bliźnięta, dwojaczki’, üçüz(ler) 
‘trojaczki’, dördüz(ler) ‘czworaczki’, beşiz(ler) ‘pięcioraczki’. 
Wyrazy te uważać należy jednak nie za liczebniki, lecz za 
rzeczowniki odliczebnikowe, a to z następująccyh powodów:
[ 1 ] Podstawową funkcją semantyczno-składniową liczebników 

jest funkcja przydawki. Tymczasem wyrazy typu ikiz mogą 
tę funkcję wprawdzie czasami pełnić (np. ikiz kardeşler 
‘rodzeństwo bliźniąt’), ale zasadniczo są samodzielnym 
członem zdania, np. İkizlerimiz Fransa 'ya gitti ‘Nasze bliź
niaki pojechały do Francji’.

[2] Poza tym wyrazy typu ikiz mogą być orzecznikiem (np. Bu 
çocuklar ikizdir ‘Te dzieci są bliźniętami’), co jest nietypo
we dla liczebników, poza porządkowymi.

Żaden z powyższych dwóch argumentów nie rozstrzyga sprawy 
sam w sobie. Jednakże fakt ich równoczesnego występowania 
w charakterystyce wyrazów typu ikiz skłania do ostrożności.

8.6. Liczebniki multiplikatywne (= Multiplicativa) wyra
żają wielokrotność. Liczebniki te istnieją tylko na poziomie 
składniowym. Tworzą dwie grupy:
[1] Złożenie liczebnika głównego z którymś z następujących 

wyrazów o znaczeniu ‘(jeden) raz’: defa, kere, kez, sefer. 
Przykłady: Bu cümleyi beş defa tekrar ettim ‘Powtórzyłem 
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to zdanie pięć razy’; Bir kere söyledim, iki kere söyledim, 
aldırmadı ‘Powiedziałem raz, powiedziałem dwa razy, nie 
przejął się’; En az bir kez bize uğra! ‘Choć raz do nas 
wpadnij!’; Üç kere boşanmış kadın yine evlenmeyi düşünü
yor ‘Kobieta trzykrotnie rozwiedziona znowu myśli o za- 
mążpójściu’; Bir yabancı erkek mağazaya iki sefer girip 
çıktı ‘Jakiś obcy mężczyzna dwa razy wszedł do sklepu i 
wyszedł’; İstanbul'a dört beş sefer gittim ‘Do Stambułu 
jeździłem 4-5 razy’.

[2] Złożenia liczebnika głównego z misli (= 3.os. < misil ‘takie 
samo; wielokrotność’) lub kat ‘warstwa; piętro’ wyrażają 
wielokrotność jakiejś liczby lub wielkości. Przykłady: 
Ağustos ayından başlayarak maaşım bir misli artacak, de
mek ki, şimdiki maaşımın iki mislini alacağım ‘Poczynając 
od sierpnia moja pensja wzrośnie o 100% (dosł. ‘o jedną 
jej wielokrotność’), tzn. będę dostawał dwa razy więcej niż 
dotąd (dosł. ‘dwie wielokrotności mojej pensji’); Ondan 
ümit ettiğim yardımın yüz mislini gördüm ‘Otrzymałem 
stokroć więcej pomocy, niż się po nim spodziewałem’; Al.- 
bümün fiyatı broşürünkinden üç kat yüksek ‘Cena albumu 
jest trzy razy wyższa niż broszury’.

W zdwojeniu kat kat znaczy ‘wielekroć, dużo bardziej’, np. 
Oya, ablasından kat kat güzel ‘Oya jest wielekroć ładniejsza od 
swojej starszej siostry’.

8.7. Numerativa to wyrazy często stawiane między li
czebnikiem a rzeczownikiem, a także, jeśli rzeczownik był wy
mieniony wcześniej w rozmowie. W praktyce zazwyczaj się 
tych wyrazów nie tłumaczy. W języku tur. są współcześnie w 
użyciu dwa numeratiwy (dawniej było ich więcej). Różnice 
między nimi są następujące:
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[1] tane [a:] ‘sztuka’ - numerativ uniwersalny, może być sto
sowany do wszystkich obiektów, np. Sınıfımızda iki tane 
Ahmet var ‘W naszej klasie jest dwóch Ahmedów’; Bana 
beş tane sigara verir misin? ‘Dasz mi pięć papierosów?’.

[2] adet ‘sztuka’29 - stosowany głównie do obiektów jedno
rodnych, np. beş adet sigara ‘pięć papierosów (tego same
go gatunku)’, podczas gdy w podanym w [1] przykładzie 
beş tane sigara gatunek papierosów był kwestią otwartą 
(Ersen-Rasch 2001: 66).

Uwaga na wymowę: adet, -di [a-] ‘sztuka, egzemplarz’ wobec adet, -li 
[a:-] ‘zwyczaj, przyzwyczajenie’.

Warto zwrócić uwagę, że i w języku poi. występują czasem 
numerativa, np. Kupiłem dwie (główki) kapusty, Zamówiłem u 
ślusarza kopie tego klucza. - Ile? - Dwie (sztuki).

Do numeratiwów nie powinno zaliczać się natomiast in
nych rzeczowników stojących wprawdzie w tej samej pozycji 
w zdaniu, ale mających własne znaczenie, np.
iki şişe bira ‘dwie butelki piwa’ wobec iki sürahi bira ‘dwa 

kufle piwa’ czy iki fıçı bira ‘dwie beczki piwa’;
üç kutu sigara ‘trzy paczki papierosów’ wobec üç karton 

sigara ‘trzy kartony papierosów’;
bir parça sucuk ‘kawałek kiełbasy’ wobec bir bütün sucuk 

‘cała kiełbasa’, bir dilim sucuk ‘plasterek kiełbasy’, bir 
kangal sucuk ‘pęto <wianek> kiełbasy’;

iki diş sarımsak ‘dwa ząbki czosnku’ wobec iki baş sarımsak 
‘dwie główki czosnku’.

8.8. Derywaty odliczebnikowe.
a) O wyrazach typu ikiz ‘bliźnięta, dwojaczki’ zob. § 8.5c.
b) Derywaty z sufiksem -li są przymiotnikami o znaczeniu 

‘obejmujący lub składający się z X części’. Przymiotniki takie 

29
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łatwo ulegają substantywizacji. Przykłady: ikili ‘1. dwuczęścio
wy [np. ikili priz ‘kontakt dwugniazdkowy’]; 2. dwustronny 
[np. ikili anlaşma ‘porozumienie dwustronne’]; 3. karta do gry 
lub kamień domino o wartości dwu punktów; 4. duet [zespół 
muz.], grupa dwuosobowa’. Derywaty z paralelnymi znaczenia
mi mogą być tworzone także od pozostałych liczebników, np. 
Atlı adam bu tuhaf İkiliye acıyarak baktı ‘Jeździec ze współ
czuciem patrzył na tę dziwną dwójkę’ (Korat 2000: 11); üçlü 
‘trio [zespół muz.]’, dörtlü sefer tası ‘czteroczęściowy komplet 
menażek’, beşli tabanca ‘pistolet 5-strzałowy’. - Ale uwaga: 
yedili şamdan ‘świecznik siedmioramienny’, ale ikizli [nie ^iki
li} şamdan ‘świecznik dwuramienny’.

c) Derywaty z sufiksem -lik są przymiotnikami o znaczeniu 
‘mający wartość X’ lub rzeczownikami abstrakcyjnymi, np. iki
lik sikke ‘moneta mająca wartość 2 jednostek (kuruszy, lir, zło
tówek, groszy itp.)’; ikilik ‘1. (dawne:) srebrna moneta wartości 
dwóch kuruszy; 2. dwoistość, dwojakość’.
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9. Postpozycja

9.1. Uwagi ogólne. W odróżnieniu od języka poi., w któ
rym współcześnie mamy w zasadzie tylko prepozycje (= przed- 
imki), język tur. zna wyłącznie postpozycje (= poimki).30 W 
dzisiejszej polszczyźnie użycie postpozycyjne trafia się bodajże 
tylko w dziecięcym Łaski bez! Dawniej postpozycje nie były 
jednak obce językowi poi. i innym indoeuropejskim, np. poi. 
togodla ‘dla tego’ w “Kazaniach Świętokrzyskich” [XIV w.]; 
nas dla ‘dla nas’ w “Bogurodzicy” [zwrotka 3, XV w.]; tu por. 
jeszcze współczesne ang. all the world over ‘na całym świecie’, 
all through ‘przez cały czas’, all (the) year round ‘przez okrąg
ły rok’, ever since ‘odtąd’, a także niem. der Liebe wegen ‘z 
(powodu) miłości’, dir zuliebe ‘dla ciebie’, die Mauer entlang 
‘wzdłuż muru’.

10 Ponieważ poimków dziś w języku poi. właściwie nie ma w normalnym 
użyciu, opozycja “przedimki vs. poimki” nie pojawia się w standardo
wych (np. szkolnych) gramatykach, w których mówi się w tym miejscu 
o “przyimkach”. Tak jednak jak “afiks” jest pojęciem nadrzędnym dla 
“sufiks albo prefiks albo infiks”, tak i “przyimek” = “przedimek albo 
poimek”.

Postpozycje tur. tworzą dwie grupy: postpozycje prymame 
i sekundame. Prymame nie są (współcześnie) nigdy inną częś
cią mowy jak tylko postpozycją, natomiast sekundame są 
zwykle jakimś rzeczownikiem użytym wtórnie w funkcji post- 
pozycji. O postpozycjach sekundarnych zob. § 9.9.

9.2. Postpozycje prymarne łączące się z Nom. i Gen.
a) Do tej grupy należą 4 postpozycje: ile ‘wraz z’, için 

‘dla’, gibi ‘(podobnie) jak’ i kadar ‘jak, w tym samym stopniu 
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co’ (zwłaszcza rozróżnienie gibi i kadar sprawia Polakom pew
ną trudność, zob. o ich semantyce dokładniej w § 9.5). Postpo- 
zycje te mają następującą rekcję:
[1] Gen. zaimka kim ‘kto’ i zaimków osobowych bez sufiksu 

-lar, np. kimin ile? ‘z kim?’, benim ile ‘ze mną’, onun için 
‘dla niego’, bizim gibi ‘(podobnie) jak my’, bizim kadar ‘w 
tym samym stopniu co my’.

[2] Gen. zaimków wskazujących przy postpozycjach ile i için, 
np. şunun ile '"z. tamtym’, bunun için ‘dla tego; dlatego’.

[3] Gen. lub Nom. zaimków wskazujących przy postpozycji 
gibi i kadar - rekcja z Gen. oznacza porównania konkret
ne, rekcja z Nom. natomiast - ogólne bądź uogólnione, np. 
bunun gibi ‘taki jak ten’ [konkretny - mogę go pokazać 
palcem] wobec bu gibi ‘taki, tego rodzaju, tego typu’; şu
nun gibi ‘taki jak ten [ktoś]’ wobec şu gibiler ‘tacy [lu
dzie], [ludzie] tego pokroju’; onun kadar ‘tak bardzo jak 
on’ wobec o kadar ‘tak bardzo, tyle’.

[4] Nom. pozostałych zaimków (np. ne, bunlar, kendi) i 
wszystkich rzeczowników, np. ne gibi? ‘jak co?’, on- 
lar/bizler için ‘dla nich/nas’, kendisi ile ‘z nim/nią’; melek 
gibi güzel (bir kız) ‘(dziewczyna) piękna jak anioł’, kar 
kadar beyaz ‘biały jak śnieg’, posta ile yollamak ‘wysłać 
pocztą’ (zob. § 9.3), vatanı için ‘dla jego ojczyzny’.
b) Szczególną uwagę należy zwrócić na zaimek o (l.mn. 

onlar), który odmienia się:
- wg [1] lub [3], jeśli znaczy ‘on, ona, ono’; 

wg [4], jeśli znaczy ‘oni, one’;
- wg [2] lub [3], jeśli znaczy ‘tamten, ów’.

9.3. Postozycja ile ‘wraz z’ odpowiada ponadto często 
polskiemu Instrumentalowi (= Narzędnikowi).
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a) W odróżnieniu od innych postpozycji, ile przechodzi na 
naszych oczach do kategorii sufiksów deklin. - brzmi wówczas 
-(y)la, -(y)le i jest nieakcentowane31, np. saygı ile = saygıyla ‘z 
szacunkiem’, sevgi ile = sevgiyle ‘z miłością’, uçak ile = uçakla 
‘(z) samolotem’, kalem ile = kalemie ‘(z) piórem’. - Przykłady: 
azla yetinmek ‘zadowalać się małym, poprzestawać na małym’, 
çayı mavi fincanlarla içmek ‘pić herbatę w niebieskich filiżan
kach’; Kiminle konuştun? ‘Z kim rozmawiałeś?’; Bize neyle 
geldiniz? Otobüsle mi? ‘Czym do nas przyjechaliście? Autobu
sem?’; Seninle iyi anlaştık ‘Dobrze się z tobą porozumieliśmy’; 
Babasıyla bugün görüşmedik ‘Nie widzieliśmy się dziś z jego 
ojcem’; Yaz tatilinde bile bununla uğraşıyordu ‘Nawet w wa
kacje (letnie) się tym zajmował’; Tablolara bakmakla ressam 
olunmaz ‘Nie staje się malarzem od patrzenia na obrazy’; Tür
kiye'yi gezmekle Türkolog olunmaz ‘Od zwiedzania Turcji 
(nikt) nie staje <stanie> się turkologiem’; [przysłowie:] Bak
makla öğrenmek olsa it kasap olurmuş ‘Gdyby się można było 
uczyć przez (samo) patrzenie, pies by został rzeźnikiem’; Yeni 
bir zil sesi ile heyecan içinde kapıya koştular ‘Na ponowny 
głos dzwonka pobiegli zaaferowani do drzwi’ (Orał 1986: 11).

11 Dawniej w 3.os. jednopostaciowo: -'(s)ile [-i:-], np. vasita'sile ‘za po
mocą’ - dziś raczej: vasita'siyle id. Jak widać, po sufiksie pos. 3.os. obu 
liczb (np. także vasitala'riyle) sufiks ten występował w postaci palatalnej 
także po tematach welarnych (tj. niezgodnie z harmonią wokalną); rów
nież sufiks pos. był wówczas palatalny. Dziś jednak formy takie są dość 
archaiczne i w języku potocznym powiedziałoby się raczej vasita'siyla, 
vasitala'nyla, natomiast w oficjalnym tekście napisałoby się postaci nie
ściągnięte: vasita'si ile, vasitala'ri ile.

Przez analogię do często występujących zwrotów typu oto
büsle ‘autobusem’, trenie ‘pociągiem’ itd. utworzono żartobli
we tabanvayla (gitmek) ‘(pójść) na piechotę, per pedes’, będące 
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skontaminowaniem rzeczownika taban ‘podeszwa’ z tramvayla 
‘tramwajem’.

b) ile występuje też w następujących połączeniach:
[1] ile birlikte/beraber ‘1. wraz z; 2. mimo, chociaż’, np. bu

nunla birlikte/beraber ‘1. razem z tym; 2. mimo to’; Amca
sıyla beraber evden çıktı ‘Razem ze swym wujem wyszedł 
z domu’; Cumhuriyetle birlikte Türk edebiyatı da değişti 
‘Wraz z Republiką (= nastaniem Republiki) zmieniła się 
też literatura turecka’.

[2] ile ilgili ‘związany z, dotyczący’, np. Gramerle ilgili bir
kaç soru sordular ‘Zadali kilka pytań związanych z grama
tyką’.
c) Przykłady stałych zwrotów z ile (por. też §9.11):

bu gidişle ‘jeśli tak dalej pójdzie, tym sposobem’;
dolayısıyla ‘z powodu, wskutek’ (np. savaş dolayısıyla 

‘wskutek wojny’);
hakkiyla/hakkiyle ‘porządnie, solidnie, gruntownie, doskonale 

(np. znać, umieć)’ (np. Allah durumunuzu hakkiyle bilmek
tedir ‘Bóg doskonale zna waszą sytuację’; Birinci ödül ka
zandı ama, hakkıyla sevinemedi - problemleri varmış ‘Do
stał pierwszą nagrodę, ale się nie nacieszył (nią) uczciwie - 
zdaje się, ma problemy’);

münasebet(iy)le ‘z/przy okazji’ (np. her münasebetle ‘przy każ
dej okazji’, spor şenliği münasebetiyle 'z okazji święta 
sportu’);

nedenle/nedeniyle = sebeple/sebebiyle ‘z powodu, w wyniku’ 
(np. bu sebeple/nedenle ‘z tego powodu, z tej przyczyny’, 
şanssızlık sebebiyle/nedeniyle ‘z powodu pecha’);

oranla = nispetle ‘w porównaniu z, w odniesieniu do’ (+ Dat., 
np. şehirlere nispetle ‘w porównaniu z miastami’);

vasıtasıyla/vasıtasi(y)le/aracılığıyla/yoluyla ‘poprzez, za poś
rednictwem’ (np. müdürlük yoluyla ‘za pośrednictwem dy- 
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rekcji’, bir nakliyat şirketinin vasıtasıyla ‘poprzez pewne 
towarzystwo spedycyjne’);

vesile(si)yle ‘z okazji, z powodu’ (np. bu vesileyle ‘z tej okazji’, 
her vesileyle ‘przy każdej okazji, z byle powodu’, bayram 
vesilesiyle ‘z okazji święta’).
d) Postpozycja ile pełni także funkcję spójnika, np. Ahmet 

ile Mustafa ‘Mustafa i Ahmed’ - trzeba tu zwrócić uwagę 
szczególnie na szyk wyrazów: połączenie powyższe oznacza 
dosłownie ‘Mustafa z Ahmedem’, tzn. człon pierwszy (Ahmet) 
jest określeniem członu drugiego (Mustafa), który jest tu czło
nem podstawowym, stąd w przekładzie poi. powinien być on 
na pierwszym miejscu. Zastąpienie postpozycji ile spójnikiem 
ve wymaga zmiany szyku: Mustafa ve Ahmet. Jak widać, uży
cie ile wyróżnia człon drugi jako ważniejszy, podczas gdy uży
cie spójnika ve nadaje obu członom status równorzędności. Por. 
tu wyrażenia: annesiyle Ahmet ‘Ahmed ze swoją matką, Ah
med i jego matka’, Ahmet ve annesi ‘Ahmed i jego matka’, 
Ahmetle annesi ‘matka Ahmeda z Ahmedem, matka Ahmeda i 
(sam) Ahmed’, a także: Kardeşi ile Oyayı, babamın evine gö
türdü ‘Zaprowadził Oyę i jej brata <Oyę z bratem> do domu 
mojego ojca’.

9.4. Postpozycja için ‘1. dla; 2. żeby; 3. o, na temat’. - 
Przykłady: kimin için? ‘dla kogo?’, benim için ‘dla mnie’, on
lar için ‘dla nich’, kendimiz için ‘dla nas (samych)’, onun için 
‘1. dla niego/niej; 2. dlatego’, niçin (< ne için?) ‘dlaczego?’; 
sadece para için çalışmak ‘pracować tylko dla pieniędzy’.

Przykłady zdaniowe: Türkiye için çok güzel sözler sarfetti 
‘Bardzo ładnie wyrażał się o Turcji’; Oranın havasına alışmak 
için çok zaman gerek ‘Trzeba dużo czasu, żeby się przyzwycza
ić do tamtejszej pogody’; Milletlerarası İzci Teşkilâtı, kamp 
kurulmak üzere bu adanın kendisine verilmesi için teşebbüste 
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bulundu ‘Międzynarodowy Związek Harcerstwa podjął inicja
tywę, aby przekazano mu tę wyspę dla zbudowania (dosł. ‘by
cia zbudowanym’) (tam) obozu’; Ağlamamak için dişini sıktı 
‘Zacisnął zęby, żeby nie płakać’.

Przy określaniu czasu zamiast konstrukcji postpozycyjnej 
typu bir hafta için ‘na tydzień’, altı ay için ‘na pół roku’ (dosł. 
‘na 6 miesięcy’) używa się częściej rzeczowników z sufiksem 
-lik w Dat. 3.OS. l.poj., tj. bir haftalığına, altı aylığına, np. Bu 
sözlüğü amcamdan iki hafta için <iki haftalığına> aldım ‘Po
życzyłem ten słownik od wujka na dwa tygodnie’; Ankara’ya 
bir ay için <bir aylığına> geldi ‘Do Ankary przyjechał na mie
siąc’.

Poza tym için występuje także w słowach przysiąg i za
klęć, np. Kendi başı için ant içti ‘Złożył przysięgę na własną 
głowę’; Namusum hakkı için! ‘Na mój honor!’.

9.5. Postpozycje gibi i kadar ‘jak’ (zob. też § 9.6).
a) Postpozycje te tym się różnią od siebie, że gibi wyraża 

ogólnie porównanie czy podobieństwo, natomiast kadar - sto
pień, natężenie, np. senin gibi ‘jak ty = tak jak ty, podobnie jak 
ty’ wobec senin kadar ‘jak ty = tak bardzo jak ty, w tym 
stopniu co ty, tyle co ty’; köpek gibi vefalı ‘wiemy jak pies = 
podobnie jak pies jest wiemy’ wobec köpek kadar vefalı ‘wier
ny (tak bardzo) jak pies’. Por. też o dziecku: eşek gibi, dosł. 
‘(podobnie) jak osioł’32, tzn. ‘głupi, bezmyślny’33 wobec eşek 
kadar, dosł. ‘tyle co osioł’, tzn. ‘wielki, jak młody byczek, nad 
wiek wyrośnięty’. Dobrze ilustruje tę różnicę następująca para 

32 Używając wyrazu eşek ‘osioł’ samodzielnie w odniesieniu do człowieka 
zwykle wymawia się spółgłoskę -y- długo, co znajduje nieraz nawet od
bicie w pisowni: Eşşek! ‘Osioł!’.

33 Por. jednak też w zwrocie: eşek gibi çalışmak ‘harować jak wół’, dosł. 
‘pracować jak osioł’.
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zdań: Saadet annesi gibi güzel ‘Saadet jest ładna, podobnie jak 
jej matka’ wobec Saadet annesi kadar güzel ‘Saadet jest tak 
ładna jak jej matka’, a także w przeczeniu: Saadet annesi gibi 
güzel değil ‘Saadet nie jest ładna, podobnie jak jej matka’ (tzn. 
obie są nieładne) wobec Saadet annesi kadar güzel değil ‘Saa
det nie jest (aż) tak ładna jakjej matka’.

b) Inne przykłady z gibi ‘jak?’: ne gibi? ‘jaki? (dosł.: jak 
co?)’, bodrum gibi bir oda ‘mroczny, niski pokój’ (dosł. ‘pokój 
jak piwnica’,; kılıç gibi keskin ‘ostry jak miecz’, tavuk gibi er
ken yatağa yatmak ‘iść spać z kurami’, uslu bir öğrenci gibi 
‘jak posłuszny uczeń’; Yüzü kireç gibi oldu ‘Pobladł na twarzy 
jak ściana’; Benim gibi yapma <davranma>! ‘Nie rób Zacho
wuj się> jak ja!’; Ötekiler gibi oldu ‘Stał się taki sam jak tamci 
<inni>’ (Pamuk 1986: 40); Senin gibilerle konuşmam ‘Z takimi 
jak ty nie rozmawiam’; Senin gibiler benim gibileri anlamazlar 
‘Tacy jak ty nie rozumieją takich jak ja’ (Pamuk 1983: 71).

c) Inne przykłady z kadar ‘jak?’: ne kadar? ‘ile?, jak du
żo?, jak bardzo?’ (np. Seni ne kadar sevdiğimi biliyor musun? 
‘Wiesz, jak bardzo cię kocham?’); Hava ne kadar güzel! ‘Jaka 
piękna pogoda!’); o kadar ‘tyle, tak dużo, tak bardzo’ (np. O 
kadar sevindim ki, bilemezsin ‘Tak się ucieszyłem, że nie masz 
pojęcia’), yumurta kadar ‘jak jajko, wielkości jajka’; kapı ka
dar büyük tablo ‘obraz wielki jak drzwi’, hiç denecek kadar az 
‘tyle co nic; tak mało, że można powiedzieć, że nic <wcale>’, 
zerre kadar (+ czasownik zaprzeczony) ‘ani odrobinę, ani za 
grosz’, ticaret kadar siyasette de önemli ‘ważny dla polityki w 
tym samym stopniu co dla handlu’ (Pamuk 1983: 51).

Przykłady połączeń z imiesłowem czasu przyszłego (na 
-acaky. inanılmayacak kadar bana benziyordu ‘Był do mnie 
niewiarygodnie podobny’ (Pamuk 1986: 20); Hayat, bıkılacak 
kadar uzun değil ‘Życie nie jest dość długie, żeby się znudziło’ 
(Maalouf 2003: 98).



176

Warto zwrócić uwagę też na dwa następujące zwroty: par
mak kadar çocuk ‘małe dziecko [wiekowo]’ wobec bacak ka
dar çocuk ‘małe dziecko [wzrostem]’. Tu por. też bacak kadar 
adam ‘niski mężczyzna’.

d) Postpozycja kadar z liczebnikiem lub innym wykładni
kiem miary oznacza przybliżenie ‘około, z’. Liczebnik bądź 
wykładnik miary w tej konstrukcji stoi w Nom. Przykłady: yir
mi kadar ‘około dwudziestu, ze dwadzieścia’, yüz kadar ‘około 
stu, ze sto’, iki hafta kadar ‘około dwóch tygodni, jakieś dwa 
tygodnie, ze dwa tygodnie’, on kilo kadar ‘około dziesięciu ki
lo, jakieś dziesięć kilo, z dziesięć kilo’. Jest to w swej istocie 
przypadek szczególny znaczenia ‘tak jak, tyle co’.

9.6. Postpozycje prymarne łączące się z Dat.
âit ‘1. należący; 2. przeznaczony dla; 3. dotyczący’. - Przykła

dy: Yayın hakkı tarafımıza aittir ‘Prawa autorskie należą 
do nas’; Bu söz kime ait? ‘ 1. Od kogo pochodzą (dosł. ‘Do 
kogo są należące’) te słowa?; 2. Dla kogo przeznaczone są 
te słowa?, Kogo dotyczą te słowa?’; Sana ait posta var 
‘Jest list do <dla> (dosł. ‘przeznaczony dla’) ciebie’; Size 
ait bir konu var ‘Jest sprawa dotycząca was’. - Por. ilişkin, 

bağlı ‘związany, podległy, zależny’. - Przykłady: müdüre bağlı 
olanlar ‘osoby związane z dyrektorem’; Geziler hep hava
ya bağlı ‘Wycieczki są zawsze zależne od pogody’.

ba'karak (= na'zarari) ‘wobec; kierując się, sądząc z; wniosku
jąc z, na podstawie’. - Przykłady: televizyon haberlerine 
nazaran ‘jak wynika z wiadomości telewizyjnych’; Mektu
buna bakarak ailesinin çok kötü bir durumda olduğunu dü
şündü ‘Na podstawie jego listu pomyślał, że jego rodzina 
znajduje się w bardzo złej sytuacji’.

'bakmadan - zob. 'rağmen.
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dâir ‘o, na temat, w sprawie’. - Przykłady: Çevrebiliminin me
selelerine dair çok söz söylendi ‘Powiedziano wiele (dosł.: 
‘wiele słów’) o kwestiach ekologii’; Buna dair bir tartışma 
ortaya çıktı ‘Na ten temat wywiązała się dyskusja’; Bugün 
yarın cevap yazacağına dair söz verdi ‘Obiecał, że dziś, 
jutro napisze odpowiedź’.

daya'narak (= isti'nâderi) ‘na podstawie, w oparciu o’. - Przy
kłady: sözlerine dayanarak ‘w oparciu o jego słowa’, barış 
antlaşmasına dayanarak = sulh muahedesine istinaden ‘na 
podstawie układu pokojowego’.

dek, değin - zob. kadar.
doğru ‘1. prosto do/ku; 2. [czas, wiek:] około, pod’. - Przykła

dy: Ormana doğru gitti ‘Poszedł do lasu / ku lasowi’; As
kerler vadiye doğru yürüdüler ‘Żołnierze maszerowali pro
sto ku dolinie’; Akşama doğru bir haber geldi ‘Pod wie
czór nadeszła wiadomość’; Yaz sonuna doğru bir gün Uç- 
hisar'dan bir mektup geldi ‘Pewnego dnia pod koniec lata 
z Uęhisar przyszedł jakiś list’; Kervan şafağa doğru şehir
den ayrıldı ‘Karawana o świcie opuściła miasto’; Babası 
ellisine doğru emekli oldu ‘Jego ojciec przeszedł na emery
turę, kiedy był pod pięćdziesiątkę’.

göre ‘1. według, zgodnie z, pasując, odpowiadając; 2. wobec, 
w obliczu’. - Przykłady: bana göre ‘według mnie’, duydu
ğuma göre ‘według tego, co słyszałem’, geleneğe göre 
‘według tradycji, zgodnie <w zgodzie> z tradycją’, moda
ya göre ‘zgodnie z modą’; pusuluya göre yürümek ‘iść 
według kompasu’; Bu kalabalığa göre bu yemek az gelecek 
‘Wobec takiego tłumu tego jedzenia będzie mało’; Müdü
rün sözlerine göre yanılmışım ‘Według słów dyrektora po
dobno się pomyliłem’; Siyaset çevrelerinde konuşulanlara 
göre Ahmet Yılmaz cumhurbaşkanı olur ‘Według tego, co 
się mówi w kręgach politycznych, Ahmed Yılmaz zostanie 
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prezydentem’; Bir, iki mektup yazdım ama, cevap alama
dım; buna göre ben de yazmaz oldum ‘Napisałem jeden list, 
drugi, ale nie dostałem odpowiedzi; w takim razie ja też 
przestałem pisać’; Problemin çözülmesi, müdüre göre bir 
iş değil ‘Rozwiązanie problemu nie odpowiada dyrektoro
wi (dosł. ‘nie jest rzeczą odpowiadającą dyrektorowi’)’; 
Burası, kadınlara göre bir yer değil ‘To nie jest miejsce 
odpowiednie dla kobiet’ (Jacq 1999: 100). - Zwrotem po
pularnym w języku potocznym jest Bana göre hava hoş 
‘Mnie (tam) wszystko jedno’ (dosł. ‘Według mnie pogoda 
jest ładna’).

ilişkin ‘dotyczący, odnoszący się do’. - Przykłady: firmanın fa
aliyetine ilişkin hükümler ‘oceny (dotyczące) działalności 
firmy’, bu davaya ilişkin bazı sorular ‘kilka pytań odno
szących się do tej sprawy (sądowej)’.

inat ‘na złość’. - Przykład: Bana inat çok sigara içiyorsun ‘Na 
złość mnie palisz dużo papierosów’ (Ersen-Rasch 2001: 

isti'nâden - zob. dayanarak.
kadar (= dek, değin) ‘1. do, aż do, aż po; 2. najpóźniej do, w 

(prze)ciągu’. - Przykłady: bayrama <yarına> değin ‘do 
święta <jutra>’, sabaha kadar uyuyamamak ‘nie móc zas
nąć do rana’, akşama kadar tartışmak ‘spierać się <dysku- 
tować> aż do wieczora’, sonsuza dek beklemek ‘czekać w 
nieskończoność’; Sesi tâ buraya değin geldi ‘Jego głos do
chodził aż tutaj’; Avrupa’nın, Helsinki'ye kadar her yerini 
gezdim ‘Zjechałem całą Europę, aż po Helsinki’; Bir saate 
kadar geri döneceğim ‘Wrócę w ciągu godziny <do go- 
dziny>’.

Połączenia z Dat. gerundiów na -inca ma znaczenie 
‘(aż) do’ lub ‘zanim’, np. ölünceye kadar ‘(aż) do śmierci’; 
Ben dönünceye kadar odandan çıkma! ‘Nie wychodź od 
siebie z pokoju aż do mojego powrotu’.
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Gerundium na -inca może być też zastąpione imiesło
wem współczesnym na -an bez zmiany znaczenia frazy, 
np. kanatana dek dövmek ‘zbić do krwi (dosł. ‘do spowo
dowania krwawienia’)’, gün doğana kadar beklemek ‘po
czekać do wschodu słońca’ (Yalom 1998: 143); Gün ay
dı nlanana kadar ayakta kaldı ‘Do świtu pozostał na no
gach’ (Pamuk 1986: 36); Pattig ölene kadar Mani’nin ya
kın bir müridi oldu ‘Pattig stał się do śmierci bliskim ucz
niem Mani’ego’ (Maalouf 1998a: 93); Kahvaltı bitene ka
dar ikisi de hiç konuşmadılar ‘Do końca śniadania oboje 
się nie odezwali ani słowem (dosł. ‘nic nie rozmawiali’)’ 
(Yalom 1998: 105); Yatağında uzandı, tâ ki sabah altıda 
saatin zili çalana dek ‘Leżał wyciągnięty w łóżku, aż o 
szóstej rano zadzwonił budzik’ (Yalom 1998: 89); Bir hay
vanın saldırısına uğrasam ne oldu diyene kadar ölür gide
rim ‘Jeśliby napadło na mnie jakieś zwierzę (dosł. ‘jeśli
bym podległ atakowi jakiegoś zwierzęcia’), zginę, zanim 
zdążę powiedzieć Co się stało?' (Korat 2000: 17). - Zob. 
też przykłady w § 18.1i, 18.3e.

O kadar zob. też § 9.5.
karşı ‘1. naprzeciw(ko); 2. przeciw, wbrew; 3. wobec, w obli

czu, w odniesieniu do; 4. [czas:] około (= doğru)'. - Przy
kłady: birbirine karşı oturmak ‘usiąść naprzeciwko siebie’, 
giriş kapısına karşı durmak ‘stanąć naprzeciwko drzwi 
wejściowych’, güneşe karşı bakamamak ‘nie móc patrzeć 
pod słońce’, vazifeye karşı ‘wbrew zadaniu <obowiązko- 
wi>’; Bu söze karşı ne denebilir? ‘Cóż można powiedzieć 
na takie słowa <dictum>?’; Felsefeye karşı pek alâkam 
yoktu ‘Filozofia zbytnio mnie nie interesowała’ (dosł. ‘W 
odniesieniu do filozofii nie miałem zbytniego zaintereso
wania’); Bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım 
‘Pewnego razu nad ranem znów obudziły mnie głosy sza- 
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kalidosł. ‘obudziłem sie głosami szakali’ (Türkçe Sözlük 
II 804).

karşılık (zob. też mukabil) ‘za, w zamian za, jako równowar
tość’. - Przykłady: buna karşılık ‘(w zamian) za to’, bunca 
zahmetime karşılık ‘(w zamian) za tyle mojego trudu’.

karşın - zob. 'rağmen.
kı'yasen ~ kTyasla - zob. o'ranla.
mukabil [ka:] ‘1. = karşılık-, 2. w przeciwieństwie do, odwrotnie 

niż, wbrew, zamiast’. - Przykłady: işine mukabil ‘za swoją 
pracę’, gerekçelere mukabil ‘wbrew argumentom’; Karde
şine yardım etmesine mukabil Amerika'ya gitti ‘Zamiast 
pomóc swej siostrze pojechał do Ameryki’.

na'zaran - zob. ba'karak.
'nispeten (= 'nisbeten) ~ nis'petle (= nis'betle) - zob. o'ranla.
o'ranla (= kı'yasen, kTyasla, 'nispeten, nis'petle) ‘w porównaniu 

z’. - Przykłady: geçen yıllara kıyasla ‘w porównaniu z mi
nionymi latami’, savaştan önceki zamana oranla ‘w po
równaniu z czasami przedwojennymi’, memleketin nüfusu
na nispeten ‘w porównaniu z ludnością kraju’; Bizim firma, 
geçen yılın aynı dönemine oranla çok para kazandı ‘Nasza 
firma zarobiła dużo pieniędzy w porównaniu z analogicz
nym okresem minionego roku’; Haziran ayına kıyasen dü
şüş <artış> kaydedildi ‘W porównaniu z czerwcem odno
towano spadek <wzrost>’.

'rağmen (= 'bakmadan, kar'şıri) ‘(po)mimo, wbrew’. - Przykła
dy: buna rağmen ‘mimo to; wbrew temu’, isteğime rağmen 
‘wbrew mojemu pragnieniu’, sözleşmeye rağmen ‘wbrew 
umowie, mimo umowy’, bütün çabalarımıza bakmadan 
‘pomimo wszystkich naszych wysiłków’, yağmura bakma
dan evden çıkmak ‘wyjść z domu mimo deszczu’; Hasta 
olmama rağmen kongreye katıldım ‘Mimo że byłem chory, 
wziąłem udział w kongresie’; Aktris, gazetecilere rağmen 
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gece plaja gitti ‘Aktorka pomimo dziennikarzy poszła w 
nocy na plażę’; Söz vermene rağmen parayı geri vermemiş
tin ‘Nie oddałeś pieniędzy, chociaż obiecałeś’; Kötü haber
lere karşın hiç kimsenin yüzü asık değildi ‘Mimo złych 
wiadomości nikt nie zwiesił nosa na kwintę’; Odanın loş 
olmasına karşın çocuk korkmuyordu ‘Dziecko się nie bało, 
mimo że pokój był mroczny’.

9.7. Postpozycje prymarne łączące się z Abl.
a) Zasób.

başka ‘inny niż; (o)prócz’. - Przykłady: benden başka ‘inny niż 
ja; oprócz mnie’; Bu işten başka bir iş bulamazsın ‘Nie 
zdołasz znaleźć innej pracy niż ta’; Yardım istemekten baş
ka çare yok ‘Nie ma innego wyjścia jak poprosić o pomoc’ 
(Ersen-Rasch 2001: 104); Ondan başka kime hitap edebili
rim? ‘Do kogo mogę się zwrócić oprócz niego?’.

beri ‘[czas:] od, odkąd, poczynając od’. - Przykłady: dünden 
beri ‘od wczoraj’, kıştan beri ‘od zimy’, yıllardan beri ‘od 
lat’, son savaştan beri ‘od ostatniej wojny’, bu hikâyeyi ilk 
duyduğumdan beri ‘odkąd pierwszy raz usłyszałem tę his
torię’.

Zwykle beri uważa się za synonim do itibaren (zob. ni
żej). Ersen-Rasch (2001: 103n.) próbuje je rozróżnić tłu
macząc: beri ‘seit’, itibaren ‘ab’, tj. odnosząc beri do czyn
ności przeszłych i teraźniejszych, a itibaren - do przysz
łych, np. Saat üçten beri telefonunu bekliyorum ‘Od trze
ciej czekam na twój telefon’, ale: Saat üçten itibaren tele
fonunu bekleyeceğim ‘Od trzeciej będę czekał na twój tele
fon’. Rozwiązanie takie nie wydaje się jednak pewne (być 
może zaciążyła tu na autorce niemiecka opozycja seit i ab), 
zwłaszcza wobec cytatów z literatury tur. przytoczonych w 
Türkçe Sözlük I 734, np. Babamın ölümünden itibaren size 
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daima hak verdim ‘Odkąd zmarł mój ojciec, zawsze przy
znawałem wam rację’.

Wydaje się raczej, że rozgraniczenie przebiega tu nieco 
inaczej: beri rzeczywiście odnosi się do czynności przesz
łych lub teraźniejszych, itibaren natomiast - do wszelkich, 
bez ograniczeń.

dolayı (= ötürü) ‘z powodu, ze względu, przez wzgląd’. - Przy
kłady: bundan dolayı <ötürü> ‘z tego powodu’, senden 
dolayı ‘z twojego powodu, przez wzgląd na ciebie’, para
sızlığınızdan dolayı ‘z powodu tego, że nie macie pienię
dzy’, babasının isteğinden dolayı ‘przez wzgląd na prag
nienie jego ojca’, tatilden ötürü ‘ze względu na wakacje’, 
hasta olmasından ötürü ‘z powodu jego zachorowania’.

evvel - zob. önce.
iti'bâren - zob. beri.
önce (= evvel) ‘przed; zanim’. - Przykłady: bundan önce 

‘przedtem’, benden önce ‘przede mną, wcześniej niż ja’, bu 
olaydan iki hafta önce ‘(na) dwa tygodnie przed tym zda
rzeniem’.

Rzeczownik odsłowny stojący przed postpozycją ön
cel evvel ma formę Abl. rzeczownika odsłownego na -ma, 
np. akrabalarını ziyaret etmeden önce ‘przed odwiedze
niem swoich krewnych’, bunu söylemeden önce ‘przed po
wiedzeniem tego’, Krakov’dan ayrılmadan önce ‘przed od
jazdem z Krakowa’. - Por. natomiast sonra.

öte ‘ 1. więcej niż, ponad; 2. poza’. - Przykłady: biraz, hatta bi
razdan da öte sinsi ‘trochę, nawet więcej niż trochę pod
stępny’; En yakın dosttan daha öte birisiydi ‘Był kimś wię
cej niż najbliższym przyjacielem’; Cimriden öte bir şeydi 
‘Był więcej niż skąpcem’, İzmir’den öte yağmur yok ‘Poza 
Izmirem deszcz nie pada’ (Li 1998: 312). - Por. § 9.12b.

ötürü - zob. dolayı.
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sonra ‘po (tym, jak...)’. - Przykłady: derslerden sonra ‘po lek
cjach’, savaştan iki hafta sonra ‘dwa tygodnie po wojnie’, 
toplantıdan on dakika sonra ‘w dziesięć minut po zebra
niu’, Venezüella ’dan sonra Arjantin 'e gitmek ‘po Wenezu
eli pojechać do Argentyny’.

Rzeczownik odsłowny stojący przed postpozycją sonra 
ma formę Abl. rzeczownika odsłownego na -dik, np. akra
balarını ziyaret ettikten sonra ‘po odwiedzeniu swoich 
krewnych’, bunu söyledikten sonra ‘po powiedzeniu tego’, 
Krakov’dan ayrıldıktan sonra ‘po odjeździe z Krakowa’; 
Yemek yedikten sonra bir fincan kahve içer ‘Po zjedzeniu 
posiłku pije <pija> filiżankę kawy’. - Por. natomast önce. 
b) Jednostki miary przy postpozycjach oznaczających 

czas lub przestrzeń stawiane są pomiędzy rzeczownikiem w 
Abl. a postpozycją, np. Pazartesi gününden beş altı gün önce 
‘5-6 dni przed poniedziałkiem’, gece yarısından çok sonra ‘du
żo <daleko, długo> po północy’, Viyana kuşatmasından yıllar 
evvel ‘lata (całe) przed odsieczą wiedeńską’ (dosł. ‘oblężeniem 
Wiednia’ - termin w języku tur. ukuty oczywiście z punktu wi
dzenia Osmanów), Türkiye sınırından on kilometre önce 
’10 km przed granicą turecką’; Tatilden döndükten hemen son
ra tiyatroya gideceğiz ‘Natychmiast po powrocie z wakacji pój
dziemy do teatru’; Ankara 'ya geldikten iki gün sonra bir sözlük 
aldım ‘Dwa dni po przybyciu do Ankary kupiłem słownik’.

Jeśli punkt, od którego rozpoczyna się liczenie, jest oczy
wisty (zwykle jest to czasowe bugün lub przestrzenne bu yer), 
opuszcza się go, przez co powstaje złudzenie, że postpozycją 
stoi nie po Abl., a po Nom., np. iki gün önce ‘przed dwoma 
dniami’, beş yüz metre sonra ‘za 500 m, po 500 m’; w rzeczy
wistości postpozycją nadal ma tu rekcję z Abl., tylko punkt od
niesienia w Abl. został pominięty - powinno by być: bugünden 
iki gün önce, bu yerden beş yüz metre sonra.
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9.8. Postpozycje prymarnc łączące się z Acc.
müteâ'kip (~ müteâ'kip) = müte'âkiben (~ müte'âkıberi) = tâ'ki- 

ben ‘(następując) po, w nawiązaniu do’. - Przykłady: ders
leri müteakip ‘po lekcjach’, birbirini müteakiben ‘(następu
jąc) jeden po drugim’, bunu takiben ‘po tym, potem, nas
tępnie’; Komisyonu takiben rapor hazırladık ‘Po komisji 
przygotowaliśmy raport’; Merhumun cenazesi, 08.11.2006 
Çarşamba günü Giresun Kubbeli Camii'nde kılman öğle 
namazını müteakiben ebedi istirahatgahına defnedildi ‘Po 
modlitwie południowej odprawionej w Meczecie Kubbeli 
w Giresun w środę, 08.11.2006 r. ciało zmarłego zostało 
złożone na miejsce wiecznego spoczynku’.

Uwaga: Ponieważ są to jedyne postpozycje łączące się z 
Acc., zdarza się ich błędne łączenie z Dat., co jest przeja
wem dążności języka do zlikwidowania tak słabo reprezen
towanej grupy postpozycji. Tym niemniej, użycia takiego 
jako uznawanego za całkowicie błędne należy się wystrze
gać.

ta'kiben - zob. müteâ'kip.

9.9. Postpozycje sekundarne - uwagi ogólne.
Postpozycje sekundarne (zob. §9.1) występują w jednej z 
dwóch możliwych form: w posesywnym bądź nieposesywnym 
Nom. (włączając w to dawny Aequativ [= Aeq.], o którym bli
żej zob. 9.1 Ob) albo w posesywnym przypadku zależnym. W tej 
kolejności zostaną one tu też zaprezentowane.

9.10. Postpozycje sekundarne w Nom. i dawny Aeq.
a) Postpozycje w Nom.:

boyu ‘wzdłuż’ (3.os. l.poj. < boy ‘długość’). - Przykłady: Yol 
boyu arabalar duruyor ‘Wzdłuż drogi stoją samochody’; 
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Kıyı boyu evler yaptırıldı ‘Wzdłuż brzegu kazano postawić 
domy’. - Por. boyunca w podpunkcie b).

dâhil ‘łącznie z, wliczając’; postpozycja zwykle poprzedzona 
przez da ~ de ‘też, także’. - Przykłady: biz de dâhil ‘wli
czając i nas’, bütün bu çocuklar, oğlun da dâhil ‘wszystkie 
te dzieci, łącznie z twoim synem’, pazar günleri de dâhil 
‘również w niedziele, włączając niedziele’. - Por. hâriç.

hâriç ‘(o)prócz, poza, wyjąwszy, wyłączając, wykluczając’. - 
Przykłady: biz hâriç ‘oprócz nas’, bütün bu çocuklar, oğ
lun hâriç ‘wszystkie te dzieci oprócz twego syna’, Pazar 
günleri hâriç ‘poza niedzielami, oprócz niedziel’. - Por. 
dâhil.
b) Kilka postpozycji zaopatrzonych jest w sufiks -ca ~ -ce, 

po sufiksie pos.: -nca ~ -nce. Dawniej tworzył on osobny przy
padek deklinacyjny, zwany Aequativus (= Aeq.) i oznaczający 
‘tyle co kto/co?, jak kto/co?, według <na miarę> kogo/czego?’. 
Dziś już taki przypadek w deklinacji tur. nie istnieje, toteż za
chowane do dziś formacje z -ca włączamy umownie do grupy 
postpozycji w Nom.:
boyunca ‘wzdłuż’ - 1) przestrzennie: zob. boyu powyżej; 2) 

czasowo: ‘przez, poprzez’. - Przykłady: yıllar boyunca 
‘przez (całe) lata, latami’, hayatım boyunca ‘przez całe 
moje życie’.

devamınca (= süresince) ‘w czasie, przez czas’. - Przykład: 
konser devamınca < siiresince> ‘przez czas (trwania) kon
certu’. - Por. sürece.

gereğince (= mucibince = uyarınca) ‘zgodnie z, na podstawie, 
w oparciu o, według’. - Przykłady: kânun [ka:-] gereğince 
‘zgodnie z przepisami <prawem>’, gramer kaideleri [ka:-] 
uyarınca ‘według zasad gramatyki’.

mucibince - zob. gereğince.
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sürece ‘jak długo, przez czas’. - Przykład: Profesörün konuştu
ğu sürece kimsenin canı sıkılmadı ‘Jak długo mówił profe
sor, nikt się nie nudził’. - Por. devamınca.

süresince - zob. devamınca. 
uyarınca - zob. gereğince.

9.11. Sekundarne postpozycje nieprzestrzenne w przy
padku zależnym.

Nomina poprzedzające te postpozycje stoją w Nom. lub 
Gen., co zależy od stopnia konkretyzacji (tzn. stosunki tu są 
mniej więcej takie, jak między Izafetem II a III). Mówi się np. 
zarówno dizlerin aksine, jak i bizler aksine ‘w odróżnieniu od 
nas’ (choć tylko (benim) aksime ‘w odróżnieniu ode mnie’). Tu 
por. dwie następujące frazy: profesör sayesinde ‘dzięki profe
sorowi’ (nie jest on nam szczególnie bliski bądź znany) wobec 
Profesörün sayesinde (lub nawet z większym szacunkiem: Pro
fesörün sayelerinde) ‘dzięki panu Profesorowi’ (mówiący ma 
na myśli konkretną osobę, którą darzy szacunkiem i wypowia
da się o niej szczególnie ciepło - tu należałoby w tłumaczeniu 
wręcz dodać ‘mojemu’ czy ‘naszemu’).

Zaimek bywa przy tym często opuszczany, gdyż jest łatwo 
rozpoznawalny po sufiksie pos. przy postpozycji (np. hakkımda 
= benim hakkımda ‘o mnie’).

Przykłady (por. też przykłady z sufiksem -(y)la w § 9.3c): 
adına (= hesabına = yararına) ‘w imieniu, na rzecz’. - Przykła

dy: Hoca, öğrencilerinin adına konuştu ‘Nauczyciel mówił 
w imieniu swoich uczniów’; Kendi hesabına üzülüyorum 
‘Martwię się we własnym imieniu <na własny rachunek>’ 
(Türkçe Sözlük I 636). - Postpozycja podlega zwykle pow
tórzeniu, jeśli mowa jest o kilku różnych osobach, np. Bu 
kitabı eşimin adına ve kendi adıma sana hediye veriyorum 
‘Daję ci tę książkę w prezencie w imieniu mojej żony i 
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swoim (własnym)’. Możliwa jest też inna konstrukcja: Bu 
kitabı eşimle birlikte ikimiz adına sana hediye veriyoruz. - 
Por. nâmına.

aksine ‘wbrew, odwrotnie niż, w odróżnieniu od’. - Przykłady: 
beklediğimin aksine ‘odwrotnie niż oczekiwałem, wbrew 
moim oczekiwaniom’; bizler(in) aksine = (bizim) aksimize 
‘w odróżnieniu od nas, wbrew nam’, onlar(ın) aksine ‘w 
odróżnieniu od nich, wbrew nim’.

aleyhinde ‘na niekorzyść, przeciw’. - Przykłady: general aley
hinde konuşmak ‘mówić <wypowiadać się> na niekorzyść 
generała’, aleyhinizde oy vermek ‘głosować przeciwko 
wam’. - Por. lehinde.

bakımından (= açısından) ‘z punktu widzenia, jak chodzi o’. - 
Przykłady: Para açısından her şey tamam ‘Jak chodzi o 
pieniądze, wszystko jest w porządku’; Sağlık bakımından 
durumum hiç iyiye gitmiyor ‘Z punktu widzenia <pod 
względem> zdrowia moja sytuacja nic się nie poprawia’; 
Cevabı, etimiloji bakımından yanlış ‘Jego odpowiedź jest z 
punktu widzenia etymologii błędna’.

dolayısıyla ‘z powodu, wskutek’. - Przykłady: Yarın bayram 
dolayısıyla kapalıyız ‘Z powodu święta mamy jutro zamk
nięte’; Hava dolayısıyla gezintiye katılmadık ‘Z powodu 
złej pogody nie wzięliśmy udziału w wycieczce’.

esnasında (= sırasında = zamanında = içerisinde) ‘w trakcie, w 
czasie, podczas’. - Przykłady: ders esnasında <içerisinde> 
‘w czasie lekcji’, tartışma sırasında ‘w czasie dyskusji’, 
savaş zamanında ‘podczas wojny’.

hakkında ‘o, na temat’. - Przykłady: ailem hakkında ‘o mojej 
rodzinie’, hakkımızda ‘o nas’. - Uwaga: haklarında ‘o 
nich’, np. Bütün bu insanları azıcık tanıyordum ama, hak
larında diğerlerinden daha az bilgi sahibi olduğuma inanı
yordum ‘Znałem tych wszystkich ludzi odrobinę, ale sądzi
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łem, że wiem o nich mniej (dosł. ‘mam o nich mniej wie
dzy’) niż o innych’ (Maalouf 2003: 47).

hesabına - zob. adına.
hususunda (= konusunda) ‘w kwestii, w sprawie, odnośnie’. - 

Przykłady: sulh hususunda = barış konusunda ‘w kwestii 
pokoju’, edebiyat hususunda ‘odnośnie literatury’, tatil ko
nusunda ‘w sprawie wakacji’.

içinde - zob. zarfında.
kadarıyla ‘o ile; na tyle, co...; na miarę tego, jak...’. - Przykła

dy: işittiğim kadarıyla ‘jak słyszałem’, bildiğim kadarıyla 
‘o ile wiem’, hatırlayabildiği kadarıyla ‘na ile mógł sobie 
przypomnieć’; imalarından anladığım kadarıyla ‘na <o> 
ile zrozumiałem z jej aluzji’ (Maalouf 2003: 70); Gör
düğüm kadarıyla, astım krizleriniz devam ediyor ‘Jak wi
dzę, nadal miewa pan (dosł. ‘trwają pańskie’) ataki astmy’ 
(Maalouf 2003: 71)

konusunda - zob. hususunda.
lehinde ‘na korzyść, na rzecz, za, po stronie’. - Przykłady: mü

dür lehinde propaganda yapmak ‘robić propagandę dla 
<na korzyść> dyrektora’, muhtar lehinde konuşmak ‘mó
wić <wypowiadać się> za wójtem <na korzyść wójta>’; Şu 
anki durum benim lehimde görünüyor ‘Aktualna sytuacja 
wydaje się być dla mnie na korzyść’. - Por. aleyhinde.

münâsebetiyle (= vesilesiyle) ‘z okazji, na okoliczność’. - Przy
kłady: zafer münâsebetiyle ‘z okazji zwycięstwa’, 25nci yıl 
dönümü vesilesiyle ‘z okazji 25. rocznicy’.

nâmına ‘w imieniu, jako przedstawiciel’. - Przykłady: milletin 
nâmına konuşmak ‘mówić w imieniu narodu’; Teklifinizi 
eşimin nâmına kabul eder ve teşekkür ederim ‘Pańską pro
pozycję w imieniu żony przyjmuję i dziękuję’. - Por. adı
na.
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nedeniyle (= sebebiyle} "z. powodu, wskutek’. - Przykłady: 
olimpiyat oyunları nedeniyle ‘z powodu olimpiady’, kaza 
sebebiyle ‘wskutek wypadku’.

sayesinde ‘dzięki’. - Przykłady: Senin yardımın sayesinde sı
navdan geçtim ‘Dzięki twojej pomocy zdałem egzamin’; 
Sayemde sen de bir şeyler öğrenmiştin ‘Dzięki mnie i ty się 
czegoś nauczyłeś’.

sebebiyle - zob. nedeniyle, 
sırasında - zob. esnasında.
tarafından ‘przez [+ czasownik bierny]. - Przykłady: Bu teklif 

tarafımızdan reddedildi ‘Ta propozycja została przez nas 
odrzucona’; Başkan tarafından yazılmış mektup gönderil
memiş mi? ‘Czy nie wysłano listu napisanego przez kie
rownika?’; Herkes tarafından beğenilen yemek var mı hiç 
bu dünyada? ‘Czy istnieje w ogóle na tym świecie jedzenie 
łubiane przez wszystkich?’; İbrahim Hacı’nın Selçuklular 
tarafından öldürüldüğünü öğrenen Leon [...] ‘Leon, który 
dowiedział się, że İbrahim Hadży został zabity przez Sel- 
dżuków [...]’ (Korkat 2000: 41). - Por. § 13.3e.

uğruna ‘na rzecz, dla, za, dla dobra’. - Przykłady: Kariyer uğ
runa her şey yapar ‘Zrobi wszystko dla kariery’; Vatanımız 
uğruna savaşıp can verdiler ‘Za naszą ojczyznę walczyli i 
oddali życie’; Dini <inancı> uğruna yurdunu terketti ‘Dia 
swojej religii porzucił ojczyznę’; Ülküleri uğruna hapse 
girdi ‘Za swoje ideały poszedł do więzienia’; İnsanlığın 
mutluluğu uğruna savaştı ‘Walczył o <za> szczęście ludz
kości’; Çocuğunun eğitimi uğruna ne sıkıntılara katlandı! 
‘Jakież cierpiał troski dla wychowania swojego dziecka!’.

vesilesiyle - zob. münâsebetiyle.
yararına - zob. adına.
yerine ‘zamiast’. - Przykłady: Annesi yerine babası geldi ‘Za

miast jej matki przyszedł ojciec’; Doktora benim yerime 
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sen mi gideceksin? ‘Czy (to) ty pójdziesz za mnie do leka
rza?’. - Użycie Izafetu III może w wypadku tej postpozycji 
służyć podkreśleniu znaczenia dosłownego, w którym yeri
ne nie jest już postpozycją, tylko z powrotem zwykłym 
rzeczownikiem w konstrukcji izafetowej por. dwa zdania: 
Pervin yerine Nermin oturdu ‘Zamiast Pervin usiadła Ner- 
min’ wobec Pervin’in yerine Nermin oturdu ‘Na miejscu 
Pervin usiadła Nermin’ (Ersen-Rasch 2001: 107).

yüzünden 't. powodu, wskutek’. - Przykłady: para hırsın yü
zünden ‘z powodu twojej chciwości (na pieniądze)’, yü
zümden ‘z mojego powodu’; İçindeki kötü sezgiler hu dü
şüncesi yüzündendi ‘Złe przeczucia, które nosił w sobie, 
były spowodowane tą myślą (dosł. ‘były z powodu tej 
myśli’)’ (Korat 2000: 35); Bütün bu problem, senin toplan
tıya gelmemenin yüzündendir ‘Cały ten problem jest przez 
to, że nie przyszedłeś na zebranie’.

zamanında - zob. esnasında.
zarfında (= içinde) ‘w (prze)ciągu, w trakcie’. - Przykłady: iki 

yıl zarfında ‘w przeciągu dwóch lat’, bir saat içinde ‘w 
przeciągu godziny’.

9.12. Sekundarne postpozycje przestrzenne w przypad
ku zależnym.

a) Postpozycje przestrzenne są z pochodzenia rzeczowni
kami. Po otrzymaniu sufiksu pos. stoją one w następujących 
przypadkach:

Dat. - zbliżanie się, ruch ku czemuś
Loc. - znajdowanie się gdzieś, bezruch
Abi. - (1) oddalanie się, ruch od czegoś; (2) przemiesz

czanie się, ruch którędyś.
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Z zaimkami postpozycje te tworzą İzafet III, z rzeczownikami - 
izafet II lub III, na ogólnych zasadach rozróżniania obu tych 
Izafetów (zob. § 4.9).

W funkcji postpozycji przestrzennej praktycznie może wy
stąpić każdy rzeczownik o odpowiednim znaczeniu, toteż w po
niższym przeglądzie położono nacisk na te rzeczowniki, które 
ulegają jako postpozycje pewnej modyfikacji, tj. odrywają się 
od swojego pierwotnego znaczenia. Dlatego wykluczone zosta
ły takie wyrazy jak na przykład kenar ‘obrzeże, brzeg’ czy orta 
‘środek, centrum’, które można tłumaczyć dosłownie, tak jak 
zwykłe człony izafetu.

b) Przykłady:
alt ‘spód’, np. masa altı ‘spód stołu; miejsce pod stołem’, ma

sanın altına ‘pod stół’, masanın altında ‘pod stołem’, ma
sanın altından ‘spod stołu’. - Inne przykłady: Bir diiğme 
sandalyenin altına düştü ‘Jakiś guzik upadł pod krzesło’; 
Altıma bir sandalye çektim ‘Przyciągnąłem sobie (dosł. 
‘pod siebie’) krzesło’; Kedi koltuğun altında uyuyor ‘Kot 
śpi pod fotelem’; Sözlerinin altında bir şey mi yatıyor diye 
düşündüm ‘Pomyślałem, czy coś się kryje za jego słowa
mi’; Taşın altından solucanlar çıktı ‘Spod kamienia wysz
ły dżdżownice’; Bu zorluğun altından kalkmak kolay değil 
‘Niełatwo jest wykaraskać się z tej biedy’; Top buraya do
labın altından mı yuvarlandı? ‘Czy piłka potoczyła się tu
taj spod szafy?’; Kedi, kanapenin altından geçti ‘Kot prze
szedł pod kanapą’; Akrobasi gösterisinde uçak Boğaz Köp
rüsü altından uçtu ‘Na pokazach akrobatycznych samolot 
przeleciał pod Mostem na Bosforze’.

ara ‘przestrzeń (po)między ...’, np. dolaplar arası ‘przestrzeń 
(po)między szafami’, dolaplar arasına ‘między szafy’, do
laplar arasında ‘między szafami’, dolaplar arasından 
‘spomiędzy szaf. - W połączeniu z liczebnikiem: üçümüz 



192

arasında [nie *//ç  aramızda} ‘między nami trzema’ (Maa- 
louf 2003: 37); Bu sır dördümüz arasında kalsın ‘Niech ta 
tajemnica zostanie między nami czworgiem’. - Inne przyk
łady: Ahmet, anahtarı iki kitap arasına koydu ‘Ahmed po
łożył klucz między dwie książki’; Bir şişe birayı duvar ile 
dolap arasında buldum ‘Butelkę piwa znalazłem pomiędzy 
ścianą a szafą’; Kitabın yapraklarının arasından bir ıhla
mur yaprağı yere düştü ‘Spomiędzy kartek książki wypadł 
na ziemię liść lipy’; Evle ahır arasından geçti ‘Przeszedł 
między domem a stajnią’; Aralarına soğukluk girdi ‘Sto
sunki między nimi uległy ochłodzeniu’; Aramızdan kara 
kedi mi geçti? ‘Czy stosunki między nami się popsuły?’ 
(dosł. ‘Czy między nami przeszedł czarny kot?’); Seninle 
aramızdan kara kedi mi geçti? ‘Czy coś się między tobą a 
mną <a nami> popsuło?’; Seninle aramızda hiç bir anlaş
mazlık yoktu ‘Między tobą a mną <a nami> nie było żad
nych nieporozumień’; Aramızda kalsın! = Lâf aramızda! 
‘Niech to zostanie między nami!’; Kendi aramızda topla
nıp konuşmak istedik ‘Chcieliśmy spotkać się sami i poroz
mawiać’.

arka ‘tył, miejsce za... <z tyłu...>’, np. koltuğun arkasına 
düşmek ‘upaść za fotel’, koltuğun arkasında saklı durmak 
‘być ukrytym za fotelem’, koltuğun arkasından çıkarmak 
‘wyjąć zza fotela’. - Inne przykłady: Evin arkasına geçip 
konuşalım ‘Przejdźmy za dom <na tył domu> i porozma
wiajmy’; Sarayın arkasında bir büyük bahçe var ‘Na ty
łach pałacu jest wielki ogród’; Dolabın arkasından bir 
örümcek çıktı ‘Zza szafy wyszedł pająk’; Arkasından yak
laştık ‘Zbliżyliśmy się (do niego) od tyłu’; Köylünün arka
sından atı yürüdü ‘Za wieśniakiem szedł jego koń’; Kapı
cının arkasından geçti ve içeriye girdi ‘Przeszedł za pleca
mi portiera i wszedł do środka’. - Por. art.
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art (3.os.: ardı) ‘tył’. - Wyraz ten najczęściej występuje w sta
łych związkach frazeologicznych (poza nimi używa się, 
zwłaszcza potocznie, raczej arka, zob. wyżej), np. göz ardı 
etmek ‘bagatelizować, lekceważyć, nie doceniać’. - Cza
sem art bywa jednak używane także wymiennie z arka, np. 
Güneş bulutların ardına <arkasına> saklandı ‘Słońce 
schowało się za chmury’; Karısı, kocasının ardından <ar- 
kasından> bir kova su döktü ‘Żona wylała za mężem wiad
ro wody’ (Li 1998: 504). - Por. arka.

beri ‘ta strona, bliższy brzeg’, np. Sokağın berisine geç! 
‘Przejdź na tę stronę ulicy!’. - Por. öte poniżej.

çevre - zob. etraf.
dış ‘zewnętrze’, np. yurt dışı ‘zagranica’, merkezin dışı ‘teren 

poza centrum’, şehrin dışına gitmek ‘pojechać za miasto’, 
şehrin dışında dinlenmek ‘wypoczywać (po)za miastem’, 
şehrin dışından dönmek ‘wrócić zza miasta’. - Co do uży
cia Izafetu II lub III por.: ogólne ev dışında dinlenmek ‘wy
poczywać poza domem’ (tu nie chodzi o czyjś konkretny 
dom, tylko o wyjazd w inne miejsce) wobec evin dışında 
dinlenmek ‘wypoczywać na zewnątrz domu’ (tu chodzi o 
konkretny, zwykle własny dom i miejsce koło niego). - In
ne przykłady: Evin dışında çok kar var ‘Na zewnątrz domu 
jest dużo śniegu’; Şehrin artık dışındayız ‘Jesteśmy już za 
miastem’ {Türkçe Sözlük I 368); Yaz aylarında yurt dışına 
gideriz ‘W miesiącach letnich Jedziemy za granicę’; Oku
lun dışına çıkalım ‘Wyjdźmy poza szkołę’. - Por. dışarı 

dışarı ‘zewnętrze (zwł. o budynkach)’, np. Evin dışarısına çıktı 
‘Wyszedł na ulicę’ (dosł. ‘na zewnątrz domu’); Acele et, 
seni evin dışarısında bekliyorum ‘Pospiesz się, czekam na 
ciebie na zewnątrz (domu)’; Sarayın dışarısından uğultular 
geliyordu ‘Spoza pałacu (dosł. ‘z zewnętrza pałacu’) do
chodziły (jakieś) hałasy’. - Por. dış, içeri, üzeri. 
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dip ‘dno, spód; nasada’, np. ağacın dibi ‘nasada drzewa’, deni
zin dibine kadar dalmak ‘zanurkować aż do dna morza’. - 
Inne przykłady: Şişe dibi kalın, fincan dibi ince olur ‘Dno 
butelki jest grube, dno filiżanki - cienkie’; Şişenin dibinde 
birkaç damla su, fincanın dibinde ise birkaç damla çay kal
mıştı ‘Na dnie pustej butelki zostało kilka kropel wody, na 
dnie pustej filiżanki - kilka kropel herbaty’; Deniz dibinde 
hiç bitki var mi? ‘Czy na dnie morskim są w ogóle rośli
ny?’; Taş, uçurumun dibine düştü ‘Kamień upadł na dno 
przepaści’; Kuşanenin dibine toz şeker serpti ‘Na dno 
rondla nasypała cukru-pudru’; Ağacın dibinden bir karınca 
sürüsü geçiyordu ‘(Ziemią/trasą) u nasady drzewa przecho
dziły mrówki (dosł. ‘stado mrówek’)’; Yüzüğü duvarın di
bine yuvarlandı ‘Jej pierścionek potoczył się pod ścianę’. 

dolay - zob. etraf.
etraf (= çevre = dolay) ‘okolica, teren wokół’, np. İstanbul'un 

dolayları ‘okolice Stambułu’, kalenin etrafı ‘okolica wokół 
twierdzy’, büyük kentlerin çevreleri ‘tereny wokół dużych 
miast’. - Inne przykłady: Etrafımıza bakındık ‘Rozejrzeliś
my się wokoło’; Arkeoloji Müzesinin çevresinde kazı çalış
maları devam ediyor ‘Wokół Muzeum Archeologicznego 
trwają prace wykopaliskowe’; Anıtın çevresinden bir büyük 
su birikintisi tâ buraya kadar ulaşıyordu ‘Od otoczenia 
pomnika aż do tutaj sięgała wielka kałuża’; Tahran dola
yından geçip sınıra ulaştı ‘Minąwszy Teheran (dosł. ‘prze
szedłszy okolicą Teheranu’) dotarł do granicy’.

iç ‘wnętrze’, np. ev içi ‘wnętrze domu’, kutunun içine koymak 
‘włożyć (do środka) do pudełka’, tencerenin içinde bulun
mak ‘znajdować się (wewnątrz) w garnku’, masa gözünün 
içinden çıkarılmak ‘być wyjętym z szuflady’, doğrudan 
doğruya kayanın içine oyulmuş bir oda ‘pokój wykuty bez
pośrednio w skale (dosł. ‘do wnętrza skały’)’. - Inne przy
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kłady: Kalenin içinde hem savaşçılar, hem de tüccarlar 
vardı ‘W (obrębie) twierdzy byli i wojownicy i kupcy’; 
Çantasının içine baktık ‘Popatrzyliśmy (do środka) do jego 
torby’; Sözlerini duyunca içime kapandım ‘Usłyszawszy 
jego słowa zamknąłem się w sobie’; İçimize bir hüzün çök
tü ‘Ogarnął nas smutek’; Asma dolabı açtım, içinden yere 
bir tabak düştü ‘Otworzyłem szafkę ścienną, z środka wy- 
padł na ziemię talerz’; Kuru üzümünü neyin içine koyarlar, 
kekin içine mi? ‘Do czego wkłada się (dosł. ‘wkładają’) ro
dzynki, do ciasta?’.

içeri ‘wnętrze (zwł. o budynkach)’. - Przykłady: Odanın içeri
sinden tuhaf sesler geliyordu ‘Z wnętrza pokoju dochodzi
ły dziwne głosy’; İzbeliğin içerisinde bir tek sandalye du
ruyordu ‘Wewnątrz chaty stało tylko jedno krzesło’; Sını
fın içerisinde bir saksı çiçek vardı ‘W klasie był kwiatek 
doniczkowy’; Üniversite binalarının içerisine polis gire
mez ‘Policja nie może wchodzić do wnętrza budynków 
uniwersyteckich’. - Por. dış, dışarı, üzeri.

karşı ‘teren <miejsce> naprzeciwko’, np. İtalyan lokantasının 
karşısı ‘miejsce naprzeciw(ko) restauracji włoskiej’. - Inne 
przykłady: Karşıma oturdu ‘Usiadła naprzeciwko mnie’; 
Otelin karşısında bir park vardı ‘Naprzeciwko hotelu był 
park’; Karşımızdan iki-iiç kişi geldi ‘Z naprzeciwka po
deszły do nas dwie, trzy osoby’.

Uwaga: Ponieważ karşı bez sufiksu pos. też może peł
nić funkcję postpozycji, powstają różnice znaczeniowe, 
por. Bahçeye karşı oturduk ‘Usiedliśmy naprzeciwko (= 
twarzą do) ogrodu’ wobec Bahçe karşısına oturduk ‘Usied
liśmy (w miejscu) naprzeciwko ogrodu’.

ön ‘przód, miejsce przed’, np. önüm ‘miejsce przede mną’, ca
minin önü ‘przód meczetu; plac przed meczetem’, evin önü 
‘miejsce przed domem’, arabanın önüne gelmek ‘podejść 



196

przed samochód’, arabanın önünde durmak ‘stać przed sa
mochodem’, arabanın önünden kaçmak ‘uciec sprzed sa
mochodu’. - Inne przykłady: Anıtın önüne çelenk koymuş
lar ‘Przed pomnikiem złożyli wieniec’; Anıtın önüne geldi 
‘Podszedł przed pomnik’, Otelin önünde iki taksi durdu 
‘Przed hotelem zatrzymały się dwie taksówki’; Önümden 
çekil! ‘Zniknij mi z oczu!’; Önüme baktım ‘(Po)patrzyłem 
przed siebie’; Garip bir duygu ile pencerenin önüne gittim 
‘Z dziwnym uczuciem podszedłem do okna’ (Türkçe Söz
lük II 1137).

öte ‘dalsza strona, drugi brzeg’, np. gölün ötesine bakmak ‘po
patrzeć na drugi brzeg jeziora’, yolun ötesinde bir orman 
görmek ‘zobaczyć las po drugiej stronie drogi’, ırmağın 
ötesinden dönmek ‘wrócić z tamtego brzegu rzeki’; Apansı
zın evin ötesinden bir kadın çıktı ‘Niespodziewanie z dru
giej strony domu wyszła jakaś kobieta’; Ufuk ötesinden ga
rip sesler gelmeye başladı ‘Zza horyzontu zaczęły docho
dzić dziwne głosy’. - Por. tutaj beri oraz öte w § 9.7a.

üst ‘góra, górna powierzchnia’, np. masa üstü ‘powierzchnia 
<blat> stołu’, masanın üstüne ‘na stół’, masa üstünde ‘na 
stole’, masanın üstünden ‘ze stołu’. - Inne przykłady: Baş 
üstüne! ‘Tak jest!, Zrozumiano!’ (dosł. ‘Na głowę!’); Unu 
da, şekeri de taburenin üstüne koy! ‘Postaw i mąkę i cukier 
na taborecie’; Yer üstüne kalın halılar serildi ‘Na podłodze 
rozścielono grube dywany’; Odanın her yerinde, dolabın 
üstünde bile uçak modelleri vardı ‘Wszędzie w pokoju, na
wet na szafie były modele samolotów’; Bulutlar üstünden 
uçuyorduk ‘Lecieliśmy ponad chmurami’; Kamyon üstün
den bir tank geçti ‘Przez ciężarówkę przejechał czołg’. - 
Por. üzeri.

üzeri ‘góra, góma powierzchnia’ (3.os.: üzeri, nie * üzerisi). - 
W znaczeniu przestrzennym właściwie nie różni się od üst, 
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np. kuvvetli ateş üzerinde <iistünde> kızarmak ‘smażyć na 
silnym ogniu’.

Postpozycja üzeri w Dat., tj. üzerine ma jednak także in
ne znaczenia: (1) rezultatywne ‘po, w reakcji na...’, np. Ko
nuşmam üzerine odayı terketti ‘Po mojej wypowiedzi (= w 
reakcji na nią) opuścił pokój’; Bunun üzerine sen ne cevap 
verdin? ‘Co ty na to odpowiedziałeś?’; Babasının ölümü 
üzerine kardeşiyle birlikte Ankara’ya geldi ‘Po śmierci oj
ca (= w reakcji na nią) przyjechał wraz z młodszym bratem 
do Ankary’; (2) czasowe ‘po’, np. Yemek üzerine su içti 
‘Pojedzeniu wypił wodę’; Bunca hazırlık üzerine yola çık
mamak insanı üzer ‘Smutno jest człowiekowi po tylu przy
gotowaniach nie wyruszyć w drogę’ (Türkçe Sözlük II 
1544); (3) = hakkında ‘o, na temat’, np. Bunun üzerine pek 
konuşmadık ‘O tym zbytniośmy nie rozmawiali’.

Por. ponadto rzeczownikowo: üzeri ‘ubranie, powierz
chnia ciała’, np. Tiyatrodan sonra üzerimizi değiştirdik ‘Po 
teatrze przebraliśmy się’; Üzerimizde fazla para yok ‘Nie 
mamy przy sobie zbyt wiele pieniędzy’.

yan ‘bok, strona’, np. saksının yanına koymak ‘postawić obok 
doniczki’, kaloriferin yanında oturmak ‘siedzieć obok ka
loryfera’, masanın yanından yuvarlanmak ‘1. toczyć się z 
pobliża stołu; 2. toczyć się obok stołu’. - Inne przykłady: 
Yanıma gel! ‘Podejdź do mnie!’; Sol yanıma otur! ‘Usiądź 
na lewo ode <koło> mnie!’; İki yanımda birer çocuk oturu
yordu ‘Po obu moich bokach siedziało jedno dziecko’; Ya
nında saat var mi? ‘Masz przy sobie zegarek?’; [w rozmo
wie telefonicznej:] Ahmet yanımda, selâm söylüyor ‘Ah- 
med jest koło mnie, przesyła pozdrowienia’; Dostumun ya
nına koştum ‘Pobiegłem do przyjaciela’; Yaz tatilini aile
mizin yanında geçirdik ‘Wakacje spędziliśmy u rodziny’; 
Kütüphanenin yanında oturuyoruz ‘Mieszkamy obok bib- 
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lioteki’; Senin yanında dertlerimi unutuyorum ‘Przy tobie 
zapominam o kłopotach’; Lokantaya girdik, sobanın yanın
da boş yer vardı ‘Weszliśmy do restauracji, przy piecu by
ło wolne miejsce’; Yaşlı bir kadın yanımızdan geçti ‘Jakaś 
starsza kobieta przeszła obok nas’.

Rzeczownik yan może też stać w Dat. jako pseudopost- 
pozycja (po rzeczowniku w Abl.), tzn. wyraz pełniący 
wprawdzie funkcję postpozycji, ale tylko w jednym zwro
cie (przynajmniej na razie; sytuacja taka stwarza możli
wość powstania z czasem nowej postpozycji: yana): ben
den yana ‘po mojej stronie’; Kimden yanasın? ‘Po czyjej 
jesteś stronie?’; Düşmandan yana mısın? ‘Jesteś po stronie 
przeciwnika?’.

9.13. Bezokolicznik i postpozycja üzere.
a) Podstawowym znaczeniem postpozycji üzere jest ‘dla, 

aby, żeby’, np. Paramı geri almak üzere geldim ‘Przyszedłem, 
aby odebrać swoje pieniądze’; Tatile çıkmak üzere hazırlıkları
mızı tamamladık ‘Skończyliśmy przygotowania do wyjazdu 
(dosł. ‘żeby wyjechać’) na wakacje’; Çocuğun vaftizinde bulun
mak üzere gittim ‘Poszedłem, żeby być obecnym na chrzcie 
dziecka’ (Korkat 2000: 70); Ben burada [...] eski Mısır'a ya
şam vermek üzere bulunyorum ‘Jestem tu, żebu tchnąć (na no
wo) życie w dawny Egipt’ (Jacq 1987: 98). - W tej funkcji 
postpozycja üzere może być zastąpiona przez postpozycję için.

b) Ponadto występuje ona także w konstrukcji z bezoko
licznikiem olmak ‘stać się; być’, informującej o wybranych ele
mentach jakiejś grupy, a tłumaczonej na język poi. często przez 
‘w tym, spośród których’ albo też - tak jak z innymi czasowni
kami - przez ‘żeby, dla’ itp.

Przykłady na ‘żeby’: Abdest alınırken yüz üç kere olmak 
üzere yıkanır ‘Dokonując ablucji twarz myje się trzy razy (dosł.
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‘żeby było trzy razy’)’; Üniversite öğrencileri başta olmak üze
re gençler protesto etmeye çağırıyorlar ‘Młodzież ze studenta
mi na czele (dosł. ‘żeby studenci byli na czele’) nawołuje do 
przeprowadzania protestów <strajków>’;

Przykłady na ‘w tym’: Biri erkek, öbürü de kız olmak üzere 
iki tane çocuğu var ‘Ma dwoje dzieci, z których jedno to chło
piec, a drugie - dziewczynka’ (dosł. jak gdyby ‘..., aby jedno 
było chłopcem, a drugie - dziewczynką’); Patates, kabukları
nın rengine göre “sarı “ya da “kırmızı" olmak üzere iki çeşide 
ayrılır ‘Ziemniaki dzielą się według koloru łupiny na dwa ro
dzaje: “żółte” i (dosł. ‘albo’) “czerwone”’; Fizik, biri nazarî 
(yani kuramsal), öbürü de tecrübî (yani deneysel) olmak üzere 
iki kola ayrılır ‘Fizyka dzieli się na dwa działy, z których jeden 
jest teoretyczny, a drugi doświadczalny’; 4'ü yabancı olmak 
üzere 6 kişi tutuklandı ‘Aresztowano 6 osób, z których 4 to ob
cokrajowcy’; Çoğu ilginç olmak üzere pek çok olay meydana 
geldi ‘Wiele nastąpiło zdarzeń, (w tym) w większości interesu
jących’ (Yalom 1998: 163); Kendim de olmak üzere kimseyi il
gilendirmeyen şeyleri açıklamak zorunda kaldım ‘Musiałem 
wyjaśniać rzeczy, które nie interesują nikogo, w tym mnie’; 
Orijinal yazılış da dâhil olmak üzere bu eserde hiç bir şey de
ğiştirilemez ‘Niczego w tym dziele nie wolno zmienić, łącznie 
z pisownią oryginalną (dosł. ‘w tym włączając...’)’.
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10. Spójnik i wyraz poza zdaniem

10.1. Uwagi ogólne. Rodzimych spójników tur. jest bardzo 
mało, gdyż struktura języków tur. (np. liczne Gerundia - zob. 
§ 19.1, itd.) pozwala wyrazić właściwie wszystko bez uciekania 
się do sposobu leksykalnego, jakim jest użycie osobnych wyra
zów nazywanych spójnikami. Większość spójników współcześ
nie występujących w języku tur. to albo wyrazy zapożyczone 
(np. am(m)a ‘ale’) albo złożenia wtórne (zapewne pod wpły
wem kontaktów z językami innych rodzin) powstałe z wyra
zów, które same w sobie nie są spójnikami (np. ne var ki ‘jed
nakowoż’).

Najczęściej występujący w językach tur. spójnik da ~ de 
ma wiele znaczeń (tzn. nigdy nie sprecyzował się semantycz
nie) i dlatego zostanie mu poświęcony osobny paragraf.

Niniejszy rozdział zamyka prezentacja tzw. “wyrazów po
za zdaniem” oraz znaczeń słówka diye. Wyrazy poza zdaniem 
różnią się od spójników tym, iż w zasadzie niczego nie spajają, 
jednakże - podobnie jak spójniki - nie należą właściwie bez
pośrednio do zdania, lecz niosą dodatkową informację; w wy
padku spójników jest to informacja o relacji pomiędzy spajany
mi członami, w wypadku wyrazów poza zdaniem natomiast - 
informacja o nastawieniu mówiącego do wypowiadanej treści.

10.2. Spójnik da ~ de ma wiele funkcji. Używany jest 
zawsze postpozycyjnie, podlega harmonii wokalnej i jest nieak- 
centowany, tzn. łączy się prozodycznie z poprzedzającym go 
wyrazem, np. ev de ‘także dom’ ma wymowę ['evde] (w odróż
nieniu od evde ‘w domu’ z wymową [ev'de], tu por. też evde de 
[ev'dede] ‘także w domu’); przejmuje jednak akcent na siebie, 
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jeśli po nim stoi nieakcentowana partykuła pytajna mi, np. ev 
de mi? ‘czy także dom?’ = [ev'demi], nie różniące się teraz in
tonacyjnie od evde mi? ‘czy w domu?’, por. dalej evde de mi? 
‘czy także w domu?’ = [ev'de'demi], gdzie dwa akcenty (pierw
szy jest słabszy od drugiego). Por. ponadto: atla ['atłaj ‘na ko
niu’, atla da [afłada] ‘także na koniu’, atla mı? [at'lamı] ‘czy 
na koniu?’, atla da mi? [atła'dami] ‘czy także na koniu?’.

Funkcje:
a) ‘także, też, również’, np. O da duydu ‘On też słyszał’; O 

da duydu, biz de duyduk ‘I on słyszał i myśmy słyszeli’; Ben de 
bakayım! ‘Niech i ja popatrzę!’; Kedisi de mi [-si'demi] hasta? 
Evet, kedisi de [-'side] ‘Kot też jest chory? Tak, kot też’; Bana 
da ver! ‘Daj mi też’; Otelde de aradık ‘W hotelu też szukaliś
my’; Vergiyi de ödeyecek ‘Podatek też zapłaci’; Fransa’dan da 
mektup yazdılar ‘Z Francji też napisali list’.

b) ‘i’ dla wzmocnienia pomiędzy dwoma takimi samymi 
czasownikami, np. Bütün akşam konuşuyor da konuşuyor ‘Cały 
wieczór mówi i mówi’; Sabahtan beri susuyor da susuyor ‘Od 
rana milczy i milczy’; Bu haberden dolayı ağlayacak da ağla
yacak ‘Z powodu tej wiadomości <przez tę wiadomość> będzie 
płakać i płakać’. - Jeśli orzeczenie wyrażone jest formą cza
sownikową z sufiksem złożonym, drugi człon sufiksu stoi 
zwykle tylko przy ostatnim orzeczeniu, np. ...konuşuyor da ko
nuşuyordu, ...susuyor da susuyormuş, ... ağlayacak da ağlaya
caklardı.

c) Wzmocnienie poprzedzającego wyrazu, np. hiç ‘nic’ - 
hiç de ‘nic a nic, zupełnie nic’. Szczególnie widoczna jest ta 
funkcja przy tworzeniu stopnia wyższego, np. Ayı aslandan da
ha güçlü ‘Niedźwiedź jest silniejszy niż lew’ wobec Ayı aslan
dan daha da güçlü ‘Niedźwiedź jest jeszcze silniejszy niż lew’.

d) Szczególnym przypadkiem wzmocnienia jest użycie da 
~ de po liczebnikach, np. ikisi ‘oni dwaj’ - ikisi de ‘oni obaj’. O 
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ile po poi. osobny wyraz istnieje tylko dla liczebnika 2 (tzn. ‘o- 
baj’), o tyle po tur. można stosować tę metodę do wszystkich li
czebników, np. üçü de ‘oni wszyscy trzej’, altımız da ‘wszyst
kich nas sześcioro’, beşiniz de ‘wszystkich was pięcioro’; Yedi
sinden de birer hediye aldım ‘Od wszystkich ich siedmiorga 
dostałem po prezencie’; Dördünüze de birer mektup yazdım 
‘Do każdego z was czworga napisałem list’.

e) ‘i, a następnie’, np. Beni gördü de kaçtı ‘Zobaczył mnie 
i uciekł’; İçeri gir de otur, konuşuruz ‘Wejdź do środka i 
usiądź, porozmawiamy’; Rahat ol da derdini anlat ‘Uspokój się 
i opowiedz o swoim kłopocie’. - W odróżnieniu od ve ‘i, oraz’ 
(§ 10.3) spójnik da ~ de używany jest raczej w sytuacji, gdy 
czynność jest dwuetapowa, przy czym etap I stanowi tylko ko
nieczny wstęp do etapu II, będącego istotniejszą częścią całej 
czynności (natomiast spójnik ve łączy raczej czynności równo
ważne). - Por. podpunkt f).

Szczególnymi przypadkami użycia da ~ de są: (1) wzmoc
nienie na końcu zdania typu poi. ‘i tyle, i basta’, zwłaszcza jeśli 
jest to odpowiedź na jakieś pytanie, np. Hepinizden bıktım da! 
‘Mam was wszystkich dość, i tyle!’; (2) zamykająca wypo
wiedź fraza ...da ondan ‘i to stąd, i (to) dlatego’, np. Param 
bitti de ondan ‘Pieniądze mi się skończyły i to stąd’; Bir şey 
anlayamamış da ondan ‘Widać nic nie zrozumiał, i (to) dlate
go’-

f) ‘to; żeby’ (pomiędzy czasownikami); warunki użycia 
podobne do opisanych w podpunkcie e). - Przykłady: Otur da 
anlatayım ‘Usiądź, to opowiem’ (~ ‘Usiądź, żebym (ci) opo
wiedział’), Sonuna kadar oku da anlarsın ‘Przeczytaj do końca, 
to zrozumiesz’.

g) ‘że’ - po zdaniach głównych zawierających zwroty wy
krzyknikowe typu ‘jak (to) dobrze’, ‘jak(żeż)’ itd., np. Nasıl ol
du da beni bulamadın? ‘Jak(żeż) to się stało, że mnie nie zdoła
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łeś znaleźć?’; Baban ne iyi etti de bu mektubu yazdı! ‘Jak dob
rze uczynił twój ojciec, że napisał ten list!’.

h) W zdwojeniu ...da ...da [postpozycyjne; nieakcentowa- 
ne; podlega harmonii wokalnej]: ‘1. (przy czasownikach twier
dzących:) i... i..., zarówno..., jak i...; 2. (przy czasownikach 
zaprzeczonych:) ani... ani...’, np. Annen de, baban da gelsin 
‘Niech przyjdzie i twoja matka i ojciec’; Romanları da, şiirleri 
de çok iyi ‘I jego powieści i wiersze są bardzo dobre’; Baban 
geldi de, konuştu da ‘Twój ojciec i przyszedł, i porozmawiał’; 
Hayli zamandır şiirleri okuyorum da, yazıyorum da ‘Od dłuż
szego czasu i czytam wiersze, i piszę’; Tablolarını seviyorum 
da, sevmiyorum da ‘Jego obrazy i lubię, i nie lubię’; Senden de, 
hanımından da hiç mektup almadım ‘Ani od ciebie, ani od two
jej żony nie dostałem żadnego listu’; Askerler gülmedi de, ağla
madı da ‘Żołnierze ani się nie śmiali, ani nie płakali’.

10.3. Pojedyncze spójniki fraz i zdań równorzędnych.
ama ~ amma (= 'lâkin [l’a:-] = amma ve lâkin (~ velâkiri) = fa

kat = ne var kî) ‘ale, tylko że, tyle że, jednak(że), jednako
woż’, np. güzel ama, aptal ‘ładna, ale głupia’, kır saçlı, fa
kat dinç bir ihtiyar ‘siwowłosy, ale czerstwy <zażywny> 
starzec’; Bir mektup yazmak istedim ama, adresini unuttum 
‘Chciałem napisać list, ale zapomniałem twojego adresu’; 
Adını duydum, lâkin şahsen tanımıyorum ‘Słyszałem jego 
nazwisko, ale osobiście (go) nie znam’; İşim iyi amma ve- 
lâkin yorucu ‘Pracę mam dobrą (dosł. ‘Moja praca jest 
dobra’), tyle że męczącą’; Bu firmanın ürünleri gayet iyi, 
ne var ki pahalı ‘Produkty tej firmy są bardzo dobre, jed
nakowoż drogie’. - Por. ancak.

Wyrażenie amma (da) (zawsze z długim -mm- ze wzglę
du na nacisk) użyte po podmiocie bądź otwierające zdanie 
wykrzyknikowe oznacza ‘ale(ż)’, np. Su amma da soğuk!
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‘Ale zimna jest (ta) woda!’; Amma soğuk su! ‘Ale(ż) zimna 
woda!’; Amma yalan söyledi! ‘Ależ nakłamał!’. - Tu też 
zwrot: Amma da yaptın ha! ‘Ale (ty) opowiadasz!’ (z nie
dowierzaniem).

'ancak (= 'yalnız) ‘tylko (że), tyle że’, np. güzel, ancak aptal 
‘ładna, tylko głupia’; Bir derdi vardı, yalnız kimseye anlat
madı ‘Miał pewien problem, tyle że nikomu (o nim) nie o- 
powiadał’; Yardım edebildin, ancak istemedin ‘Mogłeś po
móc, tylko nie chciałeś’.

dahi ‘także, nawet’33, np. Hayatında çok yolculuk yaptı, Afri
ka'yı dahi gördü ‘W swym życiu odbył wiele podróży, wi
dział także <nawet> Afrykę’.

Uwaga na wymowę: dahi [da-] ‘także, nawet’ wobec dahi [da:-] ‘ge
niusz’.

fakat - zob. arna.
ha (1) pomiędzy dwoma rozkaźnikami od tego samego cza

sownika służy uwypukleniu długotrwałości (zwłaszcza u- 
ciążliwej) czynności, np. çalış ha çalış ‘pracuj i pracuj’, 
yürii ha yürü ‘maszeruj i maszeruj’; (2) w zdwojeniu - zob. 
§ 10.4.

hem de ‘a nawet, i to’, np. Davranışı hepimizi güldürdü, hem de 
nasil! ‘Jego postępek wszystkich nas rozśmieszył, i to 
jak!’; Yağmur yağıyor mu? - Yağıyor, hem de çok ‘Pada? - 
Pada, i to bardzo’; Bana bir mektup yazdı, hem de nereden! 
‘Napisał do mnie list, i to skąd!’.

ile funkcjonalnie odpowiada europejskiemu i ~ and ~ und itd., 
toteż bywa zaliczane do spójników, jednakże z punktu wi
dzenia struktury zdania tur. jest to postpozycja, czasem 
wykorzystywana także w roli spójnika. O jej użyciu zob. 
§ 9.3d.

33
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ise ‘a, zaś, natomiast’ (spójnik postpozycyjny, nie podlega har
monii wokalnej, chyba że występuje w postaci nieakcento- 
wanego sufiksu -(y)sa ~ -(y)se), np. Ben bir sözlük aldım, 
arkadaşım ise <arkadaşımsa> bir dergi ‘Ja kupiłem słow
nik, a mój kolega czasopismo’; Kendisi İtalyanca biliyor, 
eşi ise <eşiyse> İrlândaca ‘On sam zna włoski, a jego żo
na - irlandzki’.

ki ‘a(ż) tu’ - jako wyraz zaskoczenia, np. Geldim ki, kimseler 
yok ‘Przyszedłem, a tu nikogo nie ma’; Kapağı kaldırmış ki 
sandık bomboş ‘Podniósł wieko, a(ż) tu skrzynka pusta’ 
(Türkçe Sözlük II 870). - O ki jako spójniku zdań nierów- 
norzędnych zob. § 10.5.

lâkin - zob. arna.
ne var ki - zob. arna.
ve ‘i, oraz’, np. Koltuğu ve masayı buraya koy! ‘Fotel i stół 

postaw tutaj!’; Çorbayı içti ve gitti ‘Zjadł zupę i poszedł’. 
- Por. też § 10.2e. Zob. ponadto yahut.

veya (= ya da) ‘albo, lub’, np. Londra ’dan ya da Paris 'ten dön
dü ‘Wrócił z Londynu albo z Paryża’; Bir sandalye veya 
tabure getir! ‘Przynieś krzesło albo taboret!’. - Por. yahut.

yahut (= ve yahut = ve yahut da) ‘albo też’, np. Yazın İtalya’ya 
ve yahut (da) Portekiz’e gideceğiz ‘Latem pojedziemy do 
Włoch albo też do Portugalii’; Sahra Çölii’nü görmek ya
hut İzlanda ’nın termal kaynaklarında banyo yapmak ve ya
hut (da) Büyük Düzlükler’deki bir tipide yaşamak isteye
cektim ‘Chciałbym zobaczyć (pustynię) Saharę albo kąpać 
się w źródłach termalnych Islandii albo też (po)żyć w wig
wamie na Wielkich Równinach’. - Por. veya.

yalnız - zob. ancak.
yoksa ‘czy (też), albo; a jak nie, to...’ (postpozycja zwykle po

przedzana przecinkiem), np. Bana tramvayla, yoksa oto
büsle gelebilirsin ‘Możesz do mnie dojechać tramwajem 
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albo <a jak nie, to> autobusem’; Ömer hiç cevap verdi mi, 
yoksa vermedi mi? ‘Czy Ömer dał w ogóle odpowiedź, czy 
(też) nie?’; Yarın görüşürüz, yoksa öbür gün ‘Jutro się zo
baczymy, a jak nie, to pojutrze’. - Por. też § 10.6.

10.4. Zdwojone spójniki fraz i zdań równorzędnych.
...da, ...da - zob. § 10.2h.
gerek..., gerek(se)... ‘i..., i...; tak/zarówno..., jak i...’, np. Ge

rek altın, gerekse gümüş pahalı ‘Tak złoto, jak i srebro jest 
drogie’; Gerek ben sana yardım ederim, gerek sen bana T 
ja tobie pomagam, i ty mnie’. - Por. hem.

ha..., ha... (1) ‘czy (to)..., czy (to)...; albo..., albo...’, np. ha 
bugün, ha yarın, ha öbiir gün ‘albo dziś, albo jutro, albo 
pojutrze’; Ha bugün, ha yarın görüşürüz ‘Zobaczymy się 
czy to dziś, czy jutro’; Ha verir, ha vermez ‘Albo da, albo 
nie’; Ha söyledi, ha yazdı, hepsi bir ‘Albo powiedział, albo 
napisał, wszystko jedno’. - Por. także zwrot idiomatyczny: 
ha Hoca Ali, ha Ali Hoca ‘wychodzi na jedno i to samo’, 
dosł. ‘czy (to) Hoca Ali, czy (też) Ali Hoca’; (2) ‘już już, 
już zaraz’ (+ ten sam czasownik, raz w czasie przeszłym, 
raz w przyszłym), np. Ha geldi, ha gelecek ‘Już już <już 
zaraz> przyjdzie’. - Por. (a) ister, (b) ha w § 10.3.

hem..., hem (de)... ‘i..., i...; tak/zarówno..., jak i...’, np. Hem 
sana, hem kardeşine güveniyorum ‘Ufam i tobie, i twojemu 
bratu’; Hayatta hem para, hem de bilgi önemli ‘W życiu 
ważne są zarówno pieniądze, jak i wiedza’; Kötü bir haber 
mi aldınız? - Hem evet, hem hayır ‘Czy dostał pan złą wia
domość? - I tak, i nie’ (Jacq 1999: 99). - Por. gerek.

ister..., ister... ‘czy (to)..., czy...; albo..., albo...’, np. İster 
şimdi, ister sonra anlatırım ‘Albo teraz, albo potem opo
wiem’; İster bira, ister şarap olsun ‘Niech będzie czy to 
piwo, czy wino’; İster bugün gel, ister yarın ‘Przyjdź albo 
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dziś albo jutro’. - Tu też należy powiedzonko: İster zengin 
ol, ister fukara / Yemekten sonra yak bir sigara ‘Czy jesteś 
bogaty, czy biedny, / Po jedzeniu zapal papierosa’. - Por. 
ha, olsun, ya.

kâh..., kâh... [k’a-] ‘to..., to...; raz..., raz...’, np. Kâh ağlıyor, 
kâh gülüyor ‘To płacze, to się śmieje’; Ahmet bize telefon 
kâh açar, kâh açmaz ‘Ahmed to do nas dzwoni, to nie’; 
Kâh Mustafa, kâh Ömer anlatıyordu ‘Raz Mustafa opowia
dał, raz Ömer’.

ne..., ne (de)... (~ ne..., ve ne de...) - zwykle w podręcznikach 
nakazuje się łączyć ten spójnik z czasownikiem twierdzą
cym, choć w żywym języku tur. nieraz słyszy się go z za
przeczonym; nie jest to błąd, ponieważ między obiema ty
mi konstrukcjami istnieje pewna różnica semantyczna, dla
tego omówione tu będą one odrębnie:

[ 1 ] (z czasownikiem twierdzącym:) ‘ani..., ani...’, np. 
Bu mektubu ne sana ne de bir başkasına gösterdim ‘Tego 
listu nie pokazałem ani tobie, ani nikomu innemu’; Ne bu
gün ne de yarın yazacağım ‘Nie napiszę ani dziś, ani jut
ro’; Beni ne sen anlamıştın, ne de baban ‘Ani ty mnie nie 
zrozumiałeś, ani twój tato’; Ne Orhan ’ı, ne de babasını da
vet ettiler ‘Nie zaprosili ani Orhana, ani jego ojca’. Nawet i 
w tym znaczeniu orzeczenie jest zaprzeczone, jeśli stoi w 
zdaniu przed całym zwrotem ne..., ne (de)..., np. w: Bugün 
mektup almadım, ne annemden, ne de babamdan ‘Dziś nie 
dostałem listu, ani od mamy, ani od taty’ (Ersen-Rasch 
2001: 112);

[2] (z czasownikiem zaprzeczonym:) ‘ani..., ani na
wet...’, np. Ne dün ne de bugün kimse telefon etmedi ‘Ani 
wczoraj, ani nawet dzisiaj nikt nie zadzwonił’; Ne kayna
nam, ne de karım sofraya oturmadılar ‘Ani teściowa, ani 
nawet moja żona nie usiadła przy stole’ (Ersen-Rasch 
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2001: 112). - Z przyczyn semantycznych tylko niektóre z 
przykładów pokazanych powyżej sub (1) można prze
kształcić według tego wzorca, np. Ne Orhan 'ı, ne de baha
sını davet etmediler ‘Nie zaprosili ani Orhana, ani nawet 
jego ojca’.

...olsun, ...olsun (postpozycyjne) ‘czy (to)..., czy...’, np. Se
ninle olsun, sensiz olsun, giderim! ‘Czy z tobą, czy bez cie
bie, idę!’; Pahalı olsun, ucuz olsun, al! ‘Kup, czy drogo, 
czy tanio!’. - Por. ister.

ya..., ya (da)... ‘albo..., albo...’, np. Mustafa ya gelir, ya gel
mez ‘Mustafa albo przyjdzie, albo nie’; Yüzüğümü ya sana, 
ya da kardeşine vereceğim ‘Dam mój pierścień albo tobie, 
albo twojej siostrze’. - Por. ister.

10.5. Spójniki zdań nierównorzędnych.
çünkü (= ’zirâi) ‘ponieważ, bo, gdyż’, np. Sinemaya gidemeye

ceğim, çünkü param bitti ‘Nie będę mógł pójść do kina, bo 
skończyły mi się pieniądze’; Ona çok kızdık, zira kaba ka
ba konuşmaya başladı ‘Bardzo się na niego zezłościliśmy, 
ponieważ zaczął się odzywać ordynarnie’.

Spośród tych dwu wyrazów tylko çünkü może stać także 
na końcu zdania, np. Sinemaya gidemeyeceğim, param bitti 
çünkü.

’eğer (= ’şayet) ‘jeśli, jeżeli, skoro’ - oba te spójniki nie są obo
wiązkowe, gdyż warunek oznaczany jest niezależnie przy 
czasowniku sufiksem -sa\ spójnik ’eğer może stać także po 
orzeczeniu. - Przykłady: Eğer vaktin yoksa < Vaktin yoksa 
eğer>, aldırma! ‘Jeśli nie masz czasu, nie przejmuj się!’; 
Şayet onunla konuşmak istemiyorsanız telefon numarasını 
aramanız manasız ‘Skoro nie chce pan z nim rozmawiać, 
nie ma sensu, żeby pan szukał jego numeru telefonu’. - 
Por. (a) madem (ki)-, (b) § 17.5a.
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her ne kadar ... ise de (~ ...-(y)se de —(y)sa da) ‘jakkolwiek, 
wprawdzie’, np. Her ne kadar zengin ise de, karısı hep da
ha çok para ister ‘Jakkolwiek jest bogaty, jego żona wciąż 
chce więcej pieniędzy’; Karıncalar her ne kadar küçükse 
de, büyük işler başarır ‘Mrówki, jakkolwiek są małe, do
konują wielkich prac’; Gemicilik ne kadar tehlikeli olduysa 
da, büyük para kazandırırdı ‘Praca marynarza, jakkolwiek 
była niebezpieczna, dawała duże pieniądze’.

ki jest najbardziej niesprecyzowanym spójnikiem; w praktyce 
sygnalizuje tylko, że po nim nastąpi zdanie, które jest w ja
kiś sposób podrzędne w stosunku do poprzedzającego; do
bór spójnika poi. w przekładzie będzie zawsze zależał od 
kontekstu. Przykłady:

a) ‘który (to)’ - w tej funkcji po ki stoi często zaimek 
osobowy 3.OS., toteż uczącemu się Polakowi wygodnie jest 
wzorować się na poi. spójniku ‘co (go/mu...)’, np. İşte bu 
çocuk ki, (onu) tiyatroda gördük, bu kez geç geldi ‘Ten oto 
chłopiec, co go widzieliśmy w teatrze, tym razem się spóź
nił’. - W odróżnieniu jednak od języka poi., po tur. zaimek 
osobowy może pojawić się również wtedy, gdy pełni on 
funkcję podmiotu zdania podrzędnego, co po poi. jest nie
możliwe, np. İşte bu çocuk ki, (o) her zaman başarılıydı, 
bu kez başaramadı ‘Ten oto chłopak, który zawsze odnosił 
sukces, tym razem go nie odniósł’, (nie *‘...chłopak, który 
on zawsze odnosił sukces’). Użycie zaimka w tej pozycji 
nie jest po tur. obowiązkowe. - Inne przykłady: O adam ki, 
iyi yetişmiş çocukları vardı, o bile hayal kırıklığına uğradı 
‘Ten człowiek, który miał (tak) dobrze wychowane dzieci, 
nawet on się rozczarował’; Ahmet ki, iyi bir öğrenciydi, o 
da sınavda başaramadı ‘Ahmed, który był dobrym ucz
niem, nawet on nie dał rady na egzaminie’; O yerden ki, 
herkes kaçar sen de kaç! ‘Z tego miejsca, z którego wszys
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cy uciekają, uciekaj i ty’ (Türkçe Sözlük II 869). Bir adam 
ki, söz dinlemez! ‘Taki to człowiek, co nie słucha (jak <co> 
się do niego mówi)’ (tamże); Siz ki, beni tanırsınız, niçin 
böyle düşünüyorsunuz? ‘Czemu tak myślicie wy, którzy 
mnie znacie?’ (tamże). - Odnośnie tej funkcji por. też 
przykłady w § 7.2e.

Nieco specyficzne użycie ki w znaczeniu mniej więcej 
‘który to...; to, co...; a (jest) to...’ widać w zdaniu Gerçek
ten de - ki bu bir sürü örnekten sadece biridir - çocukları
nın okula gitmelerini hiç istememiştir ‘W rzeczywistości - 
a jest to tylko jeden z mnóstwa przykładów - wcale nie 
chciał, żeby jego dzieci chodziły do szkoły’ (Maalouf 
2003: 34).

b) ‘że’, np. Sanma ki, senin şiirin sansür edilmeyecek 
‘Nie sądź, że twój wiersz nie będzie cenzurowany’; Dedim 
ki, sade kahve içeceğim ‘Powiedziałem, że wypiję czarną 
kawę’; O zaman anladım ki, herkes benden yana ‘Wtedy 
zrozumiałem, że wszyscy są po mojej stronie’; İyi ki, şunu 
yaparım, bunu yaparım diye söz vermedin ‘Dobrze, że nie 
obiecałeś, że zrobisz to czy tamto’; Allaha şükür ki, izin 
alabildin ‘Chwała Bogu, że udało ci się dostać urlop’; Be
reket ki, bu yaz az yağmur yağdı ‘Szczęście, że tego lata 
mało padało’; Ne oldu ki, gelmedin? ‘Co się stało, że nie 
przyszedłeś?’; Eminim ki, anası babası her şeyi biliyorlar
dı ‘Jestem pewien, że jego rodzice o wszystkim wiedzieli’; 
İşin kötüsü şudur ki, az zaman kaldı ‘Złe w tej (całej) spra
wie jest to, że zostało mało czasu’; Size o kadar komik bir 
hikâyeyi anlatacağım ki, gülmekten kırılacaksınız ‘Opo
wiem wam taką śmieszną historię, że pękniecie ze śmie
chu’; Babası o kadar cimri ki, inanamazsın ‘Jego ojciec 
jest taki skąpy, że nie uwierzysz (dosł. ‘nie będziesz mógł 
uwierzyć’)’; O denli şiddetli bir rüzgâr esiyordu ki, bile- 
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mezsiniz ‘Wiał taki silny wiatr, że nie macic pojęcia (dosł. 
‘nie możecie wiedzieć’)’; İyi ki, onu tanımak şerefine nail 
oldum, ne yazık ki, ona lâyık olamadım ‘Dobrze, że dany 
był mi zaszczyt znania go; szkoda, że nie potrafiłem być go 
godnym’ (Korkat 2000: 57).

Na osobną uwagę zasługuje częsty zwrot demek (olu
yor) ki ‘(to) znaczy, że...’, np. Paran yokmuş, ha... Demek 
(oluyor) ki, Polonya’ya gelemezsin ‘A więc nie masz pie
niędzy... To znaczy, że nie będziesz mógł przyjechać do 
Polski’. - Zob. też demek w § 10.6.

Szczególnym przypadkiem jest użycie spójnika ki jako 
skrótu od zwrotu typu sanıyorum ki ‘sądzę, że’ itp., np. Ali 
bugün gelirse - ki gelmez - bu işi bitirebiliriz ‘Jeśli Ali 
dziś przyjdzie - ale sądzę, że nie - uda nam się skończyć tę 
pracę’. - Wtrącenie w tym zdaniu może być też bez zmia
ny formy przekształcone w apozycję: Ali bugün gelirse, bu 
işi bitirebiliriz, ki gelmez! ‘Jeśli Ali dziś przyjdzie, uda 
nam się skończyć tę pracę, ale sądzę, że nie przyjdzie’ (Er- 
sen-Rasch 2001: 114).

c) ‘żeby’ (+ Optativ lub Imperativ), np. Gidelim ki, geç 
kalmayalım ‘Chodźmy, żeby się nie spóźnić’; Bu işi hemen 
yapmam gerek ki, sonradan pişman olmayayım ‘Muszę tę 
pracę wykonać natychmiast, żebym później nie żałował’; 
Çiğ yemedim ki, karnım ağrısın ‘Nie jadłem (nic) surowe
go, żeby mnie bolał brzuch’ {Türkçe Sözlük II 870); Yazın 
çok çalıştı ki, İngilizce kursunu ödeyebilsin ‘Latem dużo 
pracował, żeby móc opłacić kurs angielskiego’; Param yok 
ki, at alayım, seyis tutayım ‘Nie mam pieniędzy, żeby ku
pić konie, nająć stajennych’ (Rorat 2000: 17); Bu öyle bir 
resim olmalı ki, benden önce yapılmamış olsun ‘To ma być 
taki obraz, jakiego nikt nigdy nie zrobił przede mną’ (dosł. 
‘żeby nie był zrobiony przede mną’) (tamże 35).
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d) ‘tak że’, np. Biraz hastayım ki, bu yüzden evden çık
mıyorum ‘Jestem trochę chory, tak że z tego powodu nie 
wychodzę z domu’; Bana bu konuda bir mektup yazdı ki, 
her şeyi çok çabuk öğrendim ‘Napisał mi o tym list, tak że 
o wszystkim bardzo szybko się dowiedziałem’; Bütün sı
navlar yazılı olarak yapılır ki, boğazım ağrıyor, konuşamı- 
yordum diye bir bahane söz konusu olamaz ‘Wszystkie 
egzaminy robione są pisemnie, tak że wymówki typu 
“bolało mnie gardło, nie mogłem mówić” nie wchodzą w 
rachubę’; Aşağıda bir kapı açılmış olmalıydı [...] ki, derin
den derine iki kadın sesinin yaklaştığını işittim ‘Na dole 
musiały być otwarte jakieś drzwi [...], tak że słyszałem 
zbliżające się z oddali dwa głosy kobiece’ (Korkat 2000: 
54).

e) ‘kiedy, gdy’, np. Bir şey daha söyleyecekti ki, kapı 
çalındı ‘Miał jeszcze coś powiedzieć, gdy zapukano do 
drzwi’ (Korat 2000: 35); [...] kıyıda, gemilerin önünde 
toplanıyorduk ki, [...] Lady Redgrave'in bizi beklediğini 
gördük ‘[...] zbieraliśmy się na brzegu, przed statkami, gdy 
zobaczyliśmy, że czeka na nas Lady Redgrave’ (Jacq 1999: 
100).

f) Ponadto zob. przykłady na użycie ki jako spójnika 
zdań równorzędnych w § 10.3.

'madem (ki) (nierzadka również pisownia łączna: 'mademki) 
‘skoro, jeśli, jeżeli; wobec faktu, że’ - spójnik ten seman
tycznie bliski jest spójnikom eğer i şayet', formalnie różni 
się natomiast tym, że łączy się z orzeczeniem bez wykład
nika trybu warunkowego, np. Mademki pilâvı yemek iste
miyorsun, bari eti bitir ‘Skoro nie chcesz jeść ryżu, przy
najmniej dokończ mięso’ (Ersen-Rasch 2001: 115); Ma
dem kimseden yardım istemiyor, ne diye hep yapamam, ya
pamam diye yalvarıyor? ‘Skoro nie chce od nikogo porno- 
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cy, dlaczego ciągle jęczy, że nie da rady?’; Madem ki, sen 
o değildin, kim idi? ‘Jeśli to nie byłeś ty (~ to nie ty byłeś 
nim), to kto to był?’; Mademki Arapça bilmiyormuş, şiirle
ri Arapçaya nasıl çevirecekmiş? ‘Skoro podobno nie zna a- 
rabskiego, jak przełoży wiersze na arabski?’.

'meğerki (+ Optatıv lub Imperativ) ‘chyba że; pod warunkiem, 
że’, np. Bu iş bitmeyecek, meğerki siz de yardım edesiniz 
<ediniz> ‘Ta praca się (nigdy) nie skończy, chyba że wy 
też pomożecie’ (Türkçe Sözlük II 1001); Şu dersi anlamak 
mümkün değil, meğerki sen açıkla(yasın) ‘Tej lekcji nie 
sposób zrozumieć, chyba że ty wytłumaczysz’; Burada 
aramakla hiç bir şey bulamazsın, meğerki rasgele ‘Szuka
jąc tutaj nic nie zdołasz znaleźć, chyba że przez przypa
dek’. - Por. meğer w § 10.6.

'şayet - zob. 'eğer.
'zîrâ - zob. çünkü.

10.6. Wyrazy poza zdaniem.
ay'rıca - zob. kaldı ki.
'bâri (= hiç olmazsa = hiş değilse) ‘chociaż, choć, przynaj

mniej; tyle że’ (może stać też na końcu zdania), np. Bari 
sen cevap ver! ‘Chociaż ty odpowiedz!’; Çay iç bari! ‘Wy- 
pij chociaż herbaty!’; Hiç olmazsa karısıyla görüşürüz 
‘Przynajmniej <tyle, że> zobaczymy się z jego żoną’; Hiç 
olmazsa bize arada bir uğra! ‘Przynajmniej wpadnij do 
nas co jakiś czas!’; Sen bari beni anla! ‘Chociaż ty mnie 
zrozum!’; Hiç değilse ben bu kitapları okudum ‘Chociaż 
<przynajmniej> ja przeczytałem te książki’ (Türkçe Sözlük 
I 643); Şu caka arabası işe yarasın bari ‘Niech się chociaż 
na coś przyda ten hochsztaplerski wóz’ (Pamuk 1983: 32); 
Ama bari, sofradan herkesle birlikte kalkmayı öğrenseler! 
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‘Ale żeby tak chociaż nauczyli się wstawać od stołu razem 
ze wszystkimi!’ (Pamuk 1983: 103).

'bir de - zob. kaldı ki.
demek ‘znaczy, (a) więc’ (może też stać na końcu zdania), np. 

Demek, otele mi döndü? = Otele mi döndü, demek? ‘Zna
czy, wrócił do hotelu?’; Demek, bakım masrafları teyzene 
aitmiş... ‘A więc koszty utrzymania miałaby ponosić twoja 
ciotka...’. - Zob. też w § 10.5 rozdział o spójniku ki, pod
punkt b), gdzie omówiono zwrot demek (oluyor) ki.

'destur(un) jest prośbą o wybaczenie zbyt mocnych bądź w ja
kiś sposób rażących słów, = ‘za pozwoleniem,...’, np. Des
turun), ne mızmız herif bu! ‘Daruj(cie), a cóż to za zrzędli
wy <uciążliwy> facet!’. - Por. sözüm yabana.

'gerçi ‘prawda’, np. Gerçi, madenciler ağır çalışıyor. Fakat 
maaşları güzel ‘Prawda, górnicy ciężko pracują. Ale pensje 
mają dobre’.

'güya [-Ü: - a:] (= sö'zümona = söz'de) ‘podobno, ponoć, rzeko
mo’ - spośród tych wyrazów sözümona jest bliższe pol
skiemu ‘podobno’, sözde - polskiemu ‘rzekomo’ (choć 
różnica ta nie zawsze jest łatwo uchwytna), natomiast güya 
i sanki łączą w sobie oba te znaczenia. - Przykłady: Giiyâ 
tam beşte gelecekti, hâlâ görünürde yok ‘Podobno miał 
przyjść punkt piąta, (a) jeszcze go nie widać’ (Türkçe Söz
lük I 589); Sözümona günce tutmaya başladı ‘Podobno za
czął prowadzić pamiętnik’; Sözde tüm ayrıntıları ezbere 
öğrenmiş ‘Rzekomo wszystkich szczegółów nauczył się na 
pamięć’. - Por. 'sanki poniżej.

hal'buki (= 'oysa = 'oysaki) ‘a przecież, (a) tymczasem, jednak, 
wszelako’, np. Çok dostum var. Halbuki ancak sen bana 
yardım etmiştin ‘Mam wielu przyjaciół. A przecież tylko ty 
mi pomogłeś’; Fotoğraf çekmeyi düşündük. Oysa hava gii- 
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zel değildi ‘Zamierzaliśmy robić zdjęcia. Jednakże pogoda 
nie była ładna’. - Por. 'meğer.

'hani służy przypomnieniu jakichś treści, np. Hani o günler 
<zamanlar>! ‘Gdzież (się podziały) tamte dni <czasy>!’; 
Hani o eski sahaflar! ‘Gdzież są (dziś ci) dawni antykwa- 
riusze!’; Hani beraber gideriz dedik ya! ‘Hej, mówiliśmy 
przecież, że pójdziemy razem!’.

'hele ma kilka znaczeń:
[1] ‘pierwsze co, to...; najpierw to...; a już szczególnie’, 

np. Hele annemi göreyim ‘Pierwsze co, to chcę zoba
czyć mamę’; Hele şu Moğollar Selçukîleri bir dümdüz 
etsin ‘Najpierw niech ci Mongołowie raz (już) zgniotą 
Seldżukidów’ (Korat 2000: 57).

[2] (tu także w połączeniu hele bir) ‘niech no (tylko)’, np. 
Hele bir öğrenmesin, evden kovarız! ‘Niech no tylko 
się nie uczy, to z domu wygnamy!’; Hele gelsin, konu
şuruz ‘Niech no przyjdzie, to porozmawiamy’.

[3] Osobną uwagę trzeba zwrócić na zwroty zidiomatyzo- 
wane:

'hele hak! ‘patrz(cie), no!; no, masz!; popatrz(cie) tylko!’; 
he'le de ‘a już zwłaszcza, na dodatek’, np. Eski alışkanlık
larından vazgeçmek zordur, hele de yanında seni hep öven 
eşin varsa ‘Trudno jest ci zrezygnować ze starych przyz
wyczajeń, a już zwłaszcza jeśli u twego boku jest żona, 
która cię ciągle chwali’;

'hele 'hele - zachęta do opowiedzenia czegoś, np. Hele hele, 
söyle, daha neler olmuş ‘No, (nie daj się prosić) mówże, co 
jeszcze było’ (Türkçe Sözlük I 631); Hele hele, anlat, baka
yım ‘No, już, opowiedzże!’;

'hele şükür! ‘chwała Bogu!’, np. Hele şükür, beni anlıyorsun! 
‘Chwała Bogu, że mnie rozumiesz!’.

hiç olmazsa ~ hiş değilse - zob. 'bari.
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hoş ‘(no,) dobrze’, np. Hoş, benden de selâm söyle! ‘No, dob
rze, ode mnie też pozdrów!’.

işte ‘(i) oto; no, i...; no, ale’, np. İşte bir sürpiz yaptın, ha! ‘No, 
ale zrobiłeś niespodziankę!’; İşte bunun için sana bir şey 
anlatmadım ‘I oto dlatego niczego ci nie opowiedziałem’; 
İşte güzel bir resim çektin! ‘Oto zrobiłeś piękne zdjęcie!’; 
İşte olan, bundan ibaret! ‘I to tyle!, I (to) wszystko!’ (dosł. 
‘Oto to, co jest <istnieje>, z tego się składa’).

'keşke ‘oby, gdyby(ż)’ (dla wyrażenia nierealnych życzeń, ma
rzeń, a zwłaszcza żalu, że jest inaczej), np. Keşke seni hiç 
görmeseydim! ‘Obym był cię nigdy nie widział!’; Keşke, o 
günkü his ve düşüncelerimi [...] anlatabilseydim ‘Gdy- 
bymż (to) potrafił opowiedzieć moje uczucie i myśli tam
tego dnia’.

kaldı ki (= üstelik = ay'rıca = 'bir de) ‘w dodatku, na dodatek, 
ponadto; przy tym, i jeszcze’, np. Hava soğuk, kaldı ki ra
hatsızım da, onun için gelemem ‘Jest zimno, w dodatku 
niezbyt dobrze się czuję, dlatego nie dam rady przyjść’ 
(Türkçe Sözlük II 771); Bu uygarlık, sanat, kültür ve bilim 
alanında oldukça ileriye gitti. Kaldı ki, ticareti de geliştir
mişler ‘Cywilizacja ta była dość zaawansowana w zakresie 
sztuki, kultury i nauki (dosł. ‘dość do przodu poszła’). Po
nadto rozwinęli też handel’; Yağmur çok yağdı, üstelik rüz
gâr da esmeye başladı ‘Padał silny deszcz, na dodatek za
czął wiać wiatr’; Dayım matematikten anlar, ayrıca güzel 
güzel açıklayabilir ‘Mój wujek zna się na matematyce, 
przy tym potrafi dobrze tłumaczyć’; Turist levhadaki yazıyı 
anlamadı, bir de sabırsızlandı ‘Turysta nie zrozumiał napi
su na szyldzie i jeszcze się zniecierpliwił’.

'meğer (= 'meğerki = ’meğerse) ‘jednakże, a przecież, tymcza
sem’, np. Sinirleniyorum, ağlıyorum, üzülüyorum, elime ki
tap alıyorum, üç sayfa okuyorum, meğer okumamışım ‘De- 
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nerwuję się, płaczę, martwię się, biorę książkę do ręki, czy
tam trzy strony i jakbym nic nie przeczytała’ (dosł. ~ "... a 
przecież okazuje się, nie przeczytałam’) (Ersen-Rasch 
2001: 113); Öğleden sonra Topkapı Sarayını gezecektik, 
meğer bugün kapalıymış ‘Po południu mieliśmy zwiedzić 
Pałac Topkapı, tymczasem dziś jest zamknięty’ (tamże); 
Oya ’mn gül sevdiğini sandım, meğerse lâleyi tercih eder
miş ‘Sądziłem, że Oya lubi róże, tymczasem podobno woli 
tulipany’. - Por. tutaj hal'buki, a także § 10.5.

'meğerki - zob. (1) tutaj meğer, (2) meğerki w § 10.5.
'meğerse - zob. meğer.
'nitekim ma dwa znaczenia:

[1] ‘tak samo (jak), podobnie (jak)’, np. Sert bir cevap 
vermeye cesaret edemedim. Nitekim sen de edemedin 
‘Nie odważyłem się dać ostrej odpowiedzi. Tak samo 
ty nie’.

[2] ‘doprawdy, zupełnie jakby’, np. Nitekim, her sözümü 
anlamış gibi, köpek odadan çıktı ‘Doprawdy, pies wy
szedł z pokoju, jakby zrozumiał każde moje słowo’.

oysa(ki) - zob. hal'buki.
'sanki ‘niby, jakby, jak gdyby’. - Użycie wyrazu sanki często 

wiąże się z postawieniem orzeczenia w Narratiwie (choć 
nie jest to absolutnie konieczne), po którym dla wzmocnie
nia może być dodane gibi ‘jak’; użycie Narratiwu podkreś
la powątpiewanie bądź zdziwienie mówiącego, podczas 
gdy jego brak wyraża pewne namyślanie się mówiącego, 
jego dochodzenie do wniosku, ale nie wątpienie, np. Sanki 
o da bana para verdi ‘Niby on też mi dał pieniądze’ ~ ‘On 
też mi, jak gdyby, dał pieniądze’ wobec Sanki o da bana 
para vermiş gibi ‘Niby (wychodzi na to, jakby) on też mi 
dał pieniądze’. - Por. 'güya powyżej.
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Inne przykłady:
(1) bez Narratiwu, np. Sanki aldın da ne kazandın? ‘Niby 

wziąłeś i co na tym zyskałeś?’; Sanki bu da güzel mi? 
‘To niby dobrze?’; Sanki dinsel bir törene değil de 
karnavala davet ediliyorduk ‘Zapraszano nas jakby nie 
na uroczystość religijną, lecz na karnawał’ (Korkat 
2000: 71).

(2) z Narratiwem, np. Sanki her şeyin suçlusu komşusu 
değil miymiş? ‘Niby jego sąsiad nie jest wszystkiemu 
winien?’; Sanki kabahat benimmiş ‘Niby <jak gdyby> 
ja byłem winien’ (Türkçe Sözlük Ił 1256); Sanki gece 
olmuş gibi ‘Jakby zapadła noc’ (tamże); Yüzüme, sanki 
hiç bilmiyormuş gibi baktı ‘Popatrzył na mnie <mi w 
twarz>, jakby o niczym nie wiedział’.

Tylko w zwrocie ne olur sanki ‘niby co będzie <by było>’ 
wyraz sanki stoi po orzeczeniu, np. Ne olur sanki, sen de 
gelsen? ‘Niby co by było, gdybyś też przyszedł?’.

sözde - zob. 'güya.
sözüm meclisten dışarı - zob. sözüm yabana, 
sö'zümona - zob. 'güya.
sözüm yabana (=sözüm meclisten dışarı) - wyrażenia sygnali

zujące opuszczenie w wypowiedzi jakiegoś nieprzyzwoite
go wyrazu, wulgarnego określenia itp. (odnośnie zwrotu 
sözüm meclisten dışarı, dosł. ‘moje słowo (jest) poza parla
mentem’ por. poi. nieparlamentarny)', ~ ‘za pozwoleniem; 
jeśli wolno się tak wyrazić’. - Przykłady: Sözüm yabana, 
birtakım eşek herifler... ‘Tacy owacy, kupa osłów...’ 
(Türkçe Sözlük II 1336); Sözüm meclisten dışarı, ayrılmak 
isterse, ayrılsın ‘A żeby go tak, jak chce odejść, niech od
chodzi’. - Por. 'destur(un).

üstelik - zob. kaldı ki.
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ya ‘a’, np. Ya sen nereye gidiyorsun? ‘A ty dokąd idziesz?’; 
Babana her şeyi anlat. - Ya inanmazsa? ‘Opowiedz wszy
stko swojemu ojcu. - A jeśli nie uwierzy?’; Ya sözünüzde 
durmazsanız? ‘A jeśli nie dotrzyma pan słowa?’.

'yani ‘czyli, to znaczy, to jest’ (może stać także na końcu zda
nia), np. Yani yarın gelir = Yarın gelir yani ‘Znaczy, jutro 
przyjeżdża’; Yani kararını değiştirmez ‘Czyli nie zmieni 
swojej decyzji’; Maaşın da artar yani ‘Czyli twoja pensja 
też wzrośnie’.

'yoksa ‘1. czyżby; 2. w: yoksa ... değil’, bynajmniej’, np. Yoksa 
yeni bir efendi mi buldun? ‘Czyżbyś znalazł nowego pa
na?’ (Korat 2000: 58); Lübnan 'dan ancak dün döndüğüm 
için mektubuna böyle geç cevap veriyorum, yoksa üşengeç
likten değil ‘Odpowiadam na twój list tak późno, ponieważ 
dopiero wczoraj wróciłem z Libanu, a bynajmniej nie przez 
ospałość’; Kendisiyle başbaşa kalma korkusu yüzünden Di
reniş kahramanlarının adlarını taşıyan sokakları dolaşı
yordu, yoksa özlemden değil ‘Ze strachu przed pozostawa
niem w samotności, a bynajmniej nie z tęsknoty chodził po 
ulicach noszących imiona bohaterów Ruchu Oporu’ (Maa- 
louf 2003: 13); Hastalarının aileleri yatıştırması söz konu
su idi, yoksa daha fazla telâşlandırması değil ‘Chodziło o 
uspokojenie, a bynajmniej nie o jeszcze większe niepoko
jenie rodzin osób chorych’ (Maalouf 2003: 19). - Por. też 
§ 10.3.

10.7. Znaczenia wyrazu diye.
a) Wyraz diye jest zleksykalizowaną postacią gerundium 

od demek ‘mówić’ (zob. § 19.8). Podstawową funkcją diye jest 
oznaczanie cytatu, tzn. graficznie odpowiada mu cudzysłów 
bądź dwukropek, np. Ali, hastayım diye mırıldandı, dosł. ‘Ali 
mamrotał mówiąc "Jestem chory"’, tzn. ‘Ali mamrotał, że jest 
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chory’; Türk Dili diye bir kitap aldık, dosł. ‘Kupiliśmy książkę 
mówiąc "Türk Dili"’, tzn. ‘Kupiliśmy książkę (pod tytułem) 
"Türk Dili"’. W obu powyższych zdaniach wystarczy w myśli 
wykreślić w przekładzie poi. wyraz ‘mówiąc’, aby otrzymać 
dobre tłumaczenie. W praktyce decyzja, jak i czy w ogóle tłu
maczyć diye, zależy zawsze od kontekstu.

b) Po wyrazie diye mogą być użyte różne czasowniki ozna
czające mówienie, oprócz jednak czasownika demek ‘mówić’, 
tzn. niedopuszczalne jest połączenie * ...diye dedi - w takich 
wypadkach trzeba albo opuścić diye albo użyć innego czasow
nika, np. (a) Bugün hava güzel dedi ‘Powiedział, że dziś jest 
ładna pogoda’ albo Bugün hava güzel diye söyledi <mırıldan- 
dı/kekeledi> ‘Powiedział <wymamrotał/wyjąkał>, że dziś jest 
ładna pogoda’; (b) Sana, her sözüne inanma demedim mi? ‘Czy 
nie mówiłem ci, żebyś nie wierzył w każde jego słowo?’ albo 
Sana, her sözüne inanma diye tembihlemedim mi? ‘Czy nie 
przestrzegałem cię, żebyś nie wierzył w każde jego słowo?’; (c) 
Araba anahtarı unutma dedin ‘Powiedziałeś "Nie zapomnij 
kluczyków od auta"’ (~ ‘..., żebym nie zapomniał...’) albo Ara
ba anahtarı unutma diye rica ettin ‘Prosiłeś, żebym nie zapom
niał kluczyków od auta’.

c) Wyraz diye ma zazwyczaj następujące funkcje:
Sygnał nazwy własnej, np. Ahmet Kastamonlu diye bir öğ

renci geldi ‘Przyszedł jakiś uczeń nazwiskiem Ahmed Kasta
monlu’; Sinek avlama diye bir film gösterdiler ‘Pokazywali 
film pt. "Polowanie na muchy"’; Anadolu'nun ortasında Kapa- 
dokya diye bir bölge vardır ‘W centrum Anatolii jest rejon 
zwany Kapadocją’; Vistül diye bir nehri hiç duymadın mı? 
‘Czy nigdy nie słyszałeś o rzece pod nazwą "Wisła"?’. - Por. 
też niżej podpunkt e).

Przyczyna (np. ‘bo, że’), np. Kaçacak diye korkma! ‘Nie 
bój się, że ucieknie!’; Teklifini, kimse sevmedi diye reddetme!
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‘Nie odrzucaj jego propozycji, bo się nikomu nie spodobała!’ 
(dosł. ‘mówiąc "Nikt nie polubił"’); Yağmur hep yağıyor diye 
evden çıkmadık ‘Nie wyszliśmy z domu, bo wciąż pada’.

Wahanie, niepewność (‘czy’), np. Gideyim mi, gitmeyeyim 
mi diye tereddüt etmekteydim ‘Wahałem się, czy iść czy nie’; 
Yapsak mı daha iyi, yapmasak mı diye düşündük, taşındık ‘Za
chodziliśmy w głowę, czy lepiej, jeślibyśmy (to) zrobili, czy 
jeśli nie’; Gelir mi, gelmez mi diye önceden bilemedik ‘Nie 
mogliśmy z góry wiedzieć, czy przyjdzie czy nie’; Sevinir mi
sin, üzülür müsün diye kestiremeyince cevabını bekledik ‘Nie 
mogąc się domyślić, czy się ucieszysz, czy zmartwisz, czekaliś
my na twoją odpowiedź’.

Cel (‘żeby’), np. Kâğıtlar uçmasın diye pencereyi kapattım 
‘Zamknąłem okno, żeby papiery nie fruwały’; Kimse duymasın 
diye sesini alçalttı ‘Ściszył głos, żeby nikt nie usłyszał’; Se
vincim yüzümden belli olmasın diye odaya ciddi ciddi girdim 
‘Wszedłem do pokoju poważny, żeby nie było mi z twarzy wi
dać radości’; Bulaşık yıkamayı unutmayın diye mutfakta bir not 
bıraktım ‘Zostawiłem w kuchni notatkę <kartkę>, żebyście nie 
zapomnieli zmyć naczyń’.

d) Osobno uwagę należy zwrócić na zwrot ne diye? ‘dla
czego?, po co?’, dosł. ‘co mówiąc?’, np. Sana hayatımı ne diye 
anlatırım? ‘Dlaczego <po co> opowiadam ci swoje życie?’.

e) W wypadku nazw własnych (oprócz imion i nazwisk) 
wyraz diye jest pomijany, jeśli stosuje się składnię Izafetu II, z 
tym że znaczenie może wówczas ulec niuansowej modyfikacji, 
np. Vistül nehri ‘rzeka Wisła’ wobec Vistiil diye bir nehir ‘rze
ka zwana <pod nazwą> Wisła’; Cumhuriyet gazetesi ‘Gazeta 
Cumhuriyet' wobec Cumhuriyet diye bir gazete ‘Gazeta pod ty
tułem <taka jak> Cumhuriyet'.
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11. Bezokolicznik

11.1. Kwestia trzech bezokoliczników (sufiksy: -ma, 
-mak, -makltk).

W większości współczesnych gramatyk języka tur. Znaleźć 
można krótką, prostą informację, że bezokolicznik tur. Kończy 
się na -mak - -mek. Jest to jednak istotne uproszczenie.

Historycznie rzecz biorąc języki tureckie nie znają w ogóle 
kategorii bezokolicznika, a jego funkcję pełnią rzeczowniki od- 
słowne (por. poi. Pływać jest bardzo przyjemnie = Pływanie 
jest bardzo przyjemne). Również sufiksy -ma, -mak i -makhk 
tworzą w istocie rzeczowniki. Tymczasem w europejskiej tra
dycji gramatycznej przyjęło się utożsamiać formy na -mak z in- 
doeuropejskim bezokolicznikiem i tylko formy na -ma i -makhk 
tłumaczyć rzeczownikowo (przy czym formacje na -maklik są 
dziś już archaiczne). Tym samym zmuszonym się jest do poda
wania zaskakującej informacji, że bezokolicznik tur. na -mak 
odmienia sie przez przypadki deklinacyjne.

Terminologię ukuto tak, że formy na -mak nazywane są 
bezokolicznikami, jak gdyby “właściwymi”, przez co formy na 
-ma można było nazwać “bezokolicznikiem skróconym”, a for
my na -makhk - “bezokolicznikiem rozszerzonym”. Jest to ter
minologia całkowicie błędna. Nie tylko, że nie są to właściwie 
w ogóle bezokoliczniki, to w dodatku sufiks -ma nie jest skró
coną postacią sufiksu -mak, lecz zupełnie na odwrót: to właśnie 
sufiks -mak powstał w wyniku rozszerzenia sufiksu -ma, tak że 
w rezultacie “bezokolicznikiem skróconym” nazywano formac
je gramatyczne, które ani nie są bezokolicznikami, ani nie są 
skrócone.
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W dalszym ciągu niniejszej pracy termin “bezokolicznik” 
będziemy odnosić wyłącznie do formacji na -mak. Wprawdzie i 
one są z pochodzenia zwykłymi rzeczownikami, ale traktowa
nie ich jako bezokoliczniki powszechnie się przyjęło i w piś
miennictwie gramatycznym, i w leksykografii, toteż próba 
zmiany tak stabilnej tradycji byłaby bezcelowa, tym bardziej że 
forma na -mak funkcjonalnie jest rzeczywiście bliska indoeuro- 
pejskiemu bezokolicznikowi.

Natomiast formacje na -ma i -makhk należy zdecydowanie 
uznać za zwykłe rzeczowniki (przy czym rzeczowniki na -ma 
łatwo ulegaja adiektywizacji). Derywatów na -maklik osobno tu 
nie omawiamy, gdyż dzisiaj już w żywej mowie nie występują, 
a sam sufiks -maklik jest nieproduktywny.

11.2. Bezokolicznik na -mak i jego odmiany.
a) Przykłady bezokoliczników aktywnych twierdzących: 

as-mak ‘wieszać’, bul-mak ‘znaleźć’, koy-mak ‘kłaść’, kurut- 
mak ‘suszyć’, sus-mak ‘milczeć’, in-mek ‘zejść’, gir-mek 
‘wejść’, gor-mek ‘widzieć’, sóyle-mek ‘mówić’, yiiz-mek ‘pły
wać’. - Por. też poniżej podpunkt c).

Przykłady bezokoliczników aktywnych zaprzeczonych (ak
cent pada przed sufiksem negacji -ma}: 'as-ma-mak ‘nie wie
szać’, 'bul-ma-mak ‘nie znaleźć’, 'koy-ma-mak ‘nie kłaść’, ku- 
'rut-ma-mak ‘nie suszyć’, 'sus-ma-mak ‘nie milczeć’, 'in-me- 
mek ‘nie zejść’, 'gir-me-mek ‘nie wejść’, 'gbr-me-mek ‘nie wi
dzieć’, sdy'le-me-mek ‘nie mówić’, 'yiiz-me-mek ‘nie pływać’.

Przykłady bezokoliczników bierno-zwrotnych twierdzą
cych: as-il-mak ‘być wieszanym’, bul-un-mak ‘być znalezio
nym; znajdować się’, koy-ul-mak ‘być kładzionym’, kurut-ul- 
mak ‘być suszonym’, gor-iil-mek ‘być widzianym’, sdyle-n-mek 
‘być mówionym’.
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Przykłady bezokoliczników biemo-zwrotnych zaprzeczo
nych (akcent pada przed sufiksem negacji -ma): as-'il-ma-mak 
‘nie być wieszanym’, bu'l-un-ma-mak ‘nie być znalezionym’, 
ko'y-ul-ma-mak ‘nie być kładzionym’, kuru't-ul-ma-mak ‘nie 
być suszonym’, gb'r-ul-me-mek ‘nie być widzianym’, sby'le-n- 
me-mek ‘nie być mówionym’.

Przykłady bezokoliczników możliwości (akcent na pierw
szej sylabie sufiksu możliwości -'(y)abii): as-'abil-mek ‘móc 
wieszać’, bul-'abil-mek ‘móc znaleźć’, koy-'abil-mek ‘móc 
kłaść’, kurut-'abil-mek ‘móc suszyć’, sus-'abil-mek ‘móc mil
czeć’, kamtla-'yabil-mek ‘móc udowodnić’, in-'ebil-mek ‘móc 
zejść’, gir-'ebil-mek ‘móc wejść’, gór-'ebil-mek ‘móc widzieć’, 
sbyle-'yebil-mek ‘móc mówić’,yiiz-'ebil-mek ‘móc pływać’.

Przykłady bezokoliczników niemożliwości (akcent pada 
przed sufiksem niemożliwości -'(y)ama): as-'ama-mak ‘nie móc 
wieszać’, bul-'ama-mak ‘nie móc znaleźć’, koy-'ama-mak ‘nie 
móc kłaść’, kurut-'ama-mak ‘nie móc suszyć’, sus-'ama-mak 
‘nie móc milczeć’, kamtla-'yama-mak ‘nie móc udowodnić’, in- 
'eme-mek ‘nie móc zejść’, gir-'eme-mek ‘nie móc wejść’, gor- 
'eme-mek ‘nie móc widzieć’, sbyle-'yeme-mek ‘nie móc mó
wić’, yiiz-'eme-mek ‘nie móc pływać’.

b) Bezokolicznik na -mak odmienia się (jako dawny rze
czownik) przez wszystkie przypadki, jednakże za wyjątkiem 
Gen. Ponadto nie tworzy fonu l.mn. ani nie przyjmuje sufiksów 
pos. (por. § 11,3b).

Przykłady odmiany:
Nom. sanmak ‘mniemać’ kirletmek ‘brudzić’
Gen. — —
Dat. sanmağa kirletmeğe
Acc. sanmağı kirletmeği
Loc. sanmakta kirletmekte
Abl. sanmaktan kirletmekten
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c) Przykłady zdaniowe: Fikrini anlamak zor değil ‘Nie
trudno jest zrozumieć jego myśl’; Dünyada en güzel şey, unu
tulmamaktır ‘Najpiękniejszą rzeczą na świecie jest nie zostać 
zapomnianym’; Öğleden önce çok çalıştım, akşam üzere hiç bir 
şey yapmamağı tercih ederim ‘Do południa dużo pracowałem, 
pod wieczór wolę nic nie robić’; Bulaşık yıkamağa başlayalım! 
‘Zacznijmy zmywać naczynia!’; Şefine bütün ayrıntıları anlat
makta gecikmemiştin ‘Nie omieszkałeś (zaraz) opowiedzieć 
swojemu szefowi wszystkich szczegółów’; Soru sormakta hak
lısın ‘Masz rację, że zadajesz pytania’; Sabahtan akşama kadar 
çay demlemekten bahsederler ‘Od rana do wieczora rozmawia
ją o parzeniu herbaty’; Annen, İstanbul’dan ayrılmaktan vaz
geçmedi mi? ‘Czy twoja mama nie zrezygnowała z wyjazdu ze 
Stambułu?’.

d) Nieliczne formacje na -mak nabrały też znaczenia rze
czowników konkretnych. W tej funkcji mogą one jak wszystkie 
inne rzeczowniki przybierać także sufiks Gen., tworzyć l.mn. i 
otrzymywać sufiksy pos. Przykłady:
çakmak ‘krzesać’ —> ‘zapalniczka’ (Gen. çakmağım, l.mn. çak

maklar, l.os. l.poj. çakmağım)',
ekmek ‘siać’ —> ‘chleb’ (Gen. ekmeğim, l.mn. ekmekler, l.os. 

l.poj. ekmeğim)',
yemek ‘jeść’ —> ‘jedzenie’ (Gen. yemeğim, l.mn. yemekler, l.os. 

l.poj. yemeğim).
e) O czasowniku demek ‘mówić’ w znaczeniu ‘(to) znaczy’ 

zob. § 10.5 sub ki.

11.3. Rzeczownik na -ma.
a) Przykłady: bul-'ma ‘znalezienie’, dur-'ma ‘stanie’, unut- 

'ul-ma-ma ‘niezostanie zapomnianym, bycie niezapomnianym’, 
'yaz-ma-ma ‘niepisanie’, yaz-il-'ma ‘bycie napisanym’, yaz-'il- 
ma-ma ‘bycie nienapisanym’, yaz-il-'ama-ma ‘niemożność by
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cia napisanym’, gór-'me ‘widzenie’, 'gor-me-me ‘niewidzenie’, 
gdr-'ebil-me ‘możność widzenia’, gdr-'eme-me ‘niemożność 
widzenia’, gór-ul-'ebil-me ‘możność bycia widzianym’, gór-iil- 
'eme-me ‘niemożność bycia widzianym’.

O synonimicznych rzeczownikach na -(y)i? zob. § 11.4.
b) Rzeczownik na -ma odmienia się jak każdy inny rze

czownik, tzn. w odróżnieniu od bezokolicznika na -mak (zob. 
§ 11,2b) tworzy także formy Gen., posesywne i l.mn.

Przykłady odmiany:
Nom. sanma ‘mniemanie’ kirletme ‘brudzenie
Gen. sanmanın kirletmenin
Dat. sanmaya kirletmeye
Acc. sanmayı kirletmeyi
Loc. sanmada kirletmede
Abl. sanmadan kirletmeden

Przykłady odmiany z sufiksem posesywnym:
‘moje mniemanie’ ‘wasze brudzenie’

Nom. sanmam kirletmeniz
Gen. sanmamın kirletmenizin
Dat. sanmama kirletmenize
Acc. sanmamı kirletmenizi
Loc. sanmamda kirletmenizde
Abl. sanmamdan kirletmenizden

Formy l.mn.:
sanmalar ‘mniemania’, kirletmeler ‘brudzenia’.

Formy mieszane: sanmalarımın ‘moich mniemań’, kirlet
melerinizin ‘waszych brudzeń’, kirletilmesi ‘jego bycie brudzo
nym’, öldürülmesinin nedeni ‘przyczyna jego bycia/zostania 
zabitym’, unu'tulmamamızdan dolayı ‘z powodu naszego bycia 
niezapomnianym (= ponieważ nie byliśmy/zostaliśmy zapom
niani)’, bunu ya'pamamandan dolayı ‘z powodu twojej niemoż
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ności zrobienia tego (= ponieważ nie możcsz/mogłeś tego zro
bić)’.

c) Przykłady zdaniowe: Fikrimi anlayamaman şaşırtıcı bir 
şey ‘Jest rzeczą zaskakującą, że nie możesz zrozumieć mojej 
myśli’; Kimsenin unutulmaması mümkün değil ‘Nie jest możli
we, żeby nikt nie został zapomniany’; Yaz tatilinde hiç bir şey 
yapmamayı düşünüyorum ‘W czasie wakacji zamierzam nic nie 
robić’; Bulaşık yıkamaya, toz almaya başladık ‘Zaczęliśmy 
zmywać naczynia, odkurzać’; Süpürge, süpürmeye yarayan 
araçtır ‘Miotła jest narzędziem służącym do zamiatania’; Ba
basına parayı iade etmemesinde hiç kabahati yok muydu? ‘Czy 
nie było zupełnie jego winy w tym, że nie zwrócił ojcu pienię
dzy?’; Alaşım, çeşitli madenlerin eritilip karıştırılmasından el
de edilir ‘Stop (metali) uzyskuje się ze stopienia i zmieszania 
różnych metali’; Büyüteçlerin kolay tutulabilmelerini sağlamak 
için merceğe bir sap takılır ‘Aby zapewnić łatwość trzymania 
lupy (dosł. ‘dla zapewnienia możności łatwego bycia trzyma
nym lup’), do soczewki przytwierdza się rączkę’; Sorular sor
dular ama, müdür açıklamada bulunmamayı yeğledi ‘Pytania 
zadawali, ale dyrektor wołał nie wdawać się w wyjaśnienia’.

d) Normatywiści tureccy zalecali w poszczególnych deka
dach XX w. używanie to bezokolicznika na -mak, to rzeczowni
ka na -ma bez różnicy semantycznej, tam gdzie to jest możliwe 
(np. gitmemeği/gitmemeyi tercih etmek ‘woleć nie iść’). Dzisiaj 
w praktyce rzecz wygląda tak, że tam, gdzie nie można użyć 
bezokolicznika na -mak, stosuje się rzeczownik na -ma, w po
zostałych natomiast wypadkach obie formy są dopuszczalne, z 
tym, że w Dat. i Acc. występuje częściej rzeczownik na -ma, a 
w Loc. i Abl. - częściej bezokolicznik na -mak (ale nie jest to 
sztywna, bezwyjątkowa reguła, tylko pewna tendencja). Stąd na 
przykład: Fikrini sormayı düşünmedik ‘Nie pomyśleliśmy, żeby 
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spytać cię o zdanie’, ale: Fikrini sormaktan vazgeçmedik ‘Nie 
zrezygnowaliśmy z zapytania cię o zdanie’.

e) Dla wyrażenia życzenia, nakazu itp. (== poi. żeby) używa 
się wyłącznie bezokolicznika na -ma. Przykłady: Otele gelme
me izin verilmiş ‘Pozwolono mi przyjść (~ ‘żebym przyszedł’) 
do hotelu’; Tanrı böyle yapmamı istemişti ‘Bóg chciał, żebym 
tak zrobił’ (Korkat 2000: 42); Bertrand benim gitmemi ve söy
lenenleri not etmemi istemişti ‘Betrand chciał, żebym poszedł i 
notował, co się będzie mówić’ (Maalouf 2003: 72); Bir fotoğ
rafçı kımıldamamamı, aynı biçimde gülümsemeye devam etme
mi, objektife bakmamı işaret ediyor ‘Fotograf daje znak, żebym 
się nie ruszał, nadal uśmiechał się w ten sam sposób (i) patrzył 
w obiektyw’ (tamże 76); Sonra [...] beni affetmelerini, sorulara 
cevap veremeyeceğimi söyledim ‘Później powiedziałem, żeby 
mi wybaczyli (i) że nie będę mógł odpowiadać na pytania’ 
(tamże 90); Ne yapacağının duyulmasını istememekte haklıydı 
‘Miała rację, że nie chciała, żeby słyszano <dowiedziano się>, 
co zrobi’ (tamże 140).

f) Rzeczowniki na -ma stosunkowo łatwo ulegają konkre
tyzacji (por. także poi. mieszkanie ‘1. zamieszkiwanie —> 2. po
mieszczenie do mieszkania, apartament’), np. bölme ‘ 1. dziele
nie; 2. podział; 3. oddział, sekcja’; dönme ‘1. wracanie, zawra
canie; 2. przechrzta, odstępca’; konuşma ‘1. rozmawianie; 2. 
rozmowa, wywiad; 3. przemowa, mowa’. Szczególnie często 
rzeczowniki takie pojawiają się w terminologii kulinarnej, np. 
dolma ‘1. napełnianie się; 2. farsz, nadzienie’; dondurma ‘1. 
zamrażanie; 2. lody’; kesme ‘1. cięcie, krojenie; 2. (dawniej:) 
rachatłukum (dziś po tur.: lokum)'-, sarma ‘1. zawijanie; 2. go
łąbek [w Turcji z liści winogron, nie kapusty]’.

g) Rzeczowniki na -ma występują czasem też w roli Przy
dawki, tzn. przybierają cechy przymiotnika. Wyrazów takich 
należy się nauczyć na pamięć, gdyż nie każdy rzeczownik na 
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-ma może być użyty jako przymiotnik, a ponadto jego znacze
nie ulega nieraz pewnym modyfikacjom. Przykłady: 
asma ‘wieszanie’, np. asma kilit ‘kłódka’;
basma ‘1. naciskanie; 2. drukowanie; 3. drukowany’, np. bas

ma kitap ‘książka drukowana’ (por. yazma}',
çalma ‘1. kradzenie, kradzież; 2. kradziony’, np. çalma eşya

lar) ‘kradziony towar’;
düzme ‘ 1. porządkowanie; 2. podrobiony, sfałszowany, fałszy

wy’, np. düzme belge ‘sfałszowany dokument’;
geçme ‘1. przechodzenie, przemijanie; 2. rozsuwa(l)ny, wysu- 

wa(l)ny, ruchomy’, np. geçme çerçeve ‘ruchoma/usuwa(l)- 
na rama’;

gömme ‘1. grzebanie, zakopywanie; 2. ukryty, wbudowany’, 
np. gömme dolap ‘szafa wbudowana/wpuszczona w ścia
nę’;

kalma ‘1. pozostanie; 2. pozostały, zachowany’, np. Ortaçağ
dan kalma evler ‘domy zachowane z (czasów) Średniowie
cza’; Nuh nebiden kalma ‘przedpotopowy, prastary’ (dosł. 
‘pozostały od (czasów) proroka Noego’);

kurma ‘ 1. budowanie, montowanie; 2. wykonany/składany z 
gotowych części’, np. kurma ev ‘dom z gotowych części’, 
kurma raflar ‘półki do samodzielnego montażu’;

uydurma ‘1. zmyślanie; 2. zmyślony, wymyślony’, np. uydur
ma haber ‘zmyślona wiadomość’;

yapma ‘1. robienie; 2. udawany, nieszczery’, np. yapma sevinç 
ile ‘z udawaną radością’;

yazma ‘1. pisanie; 2. rękopiśmienny’, np. yazma kitap ‘książka 
rękopiśmienna’ (por. basına).
h) Przed postpozycją önce ‘przed’ używa się zawsze rze

czownika na -ma, natomiast przed postpozycją sonra ‘po’ - za
wsze rzeczownika na -dik. Przykłady: girmeden önce ‘przed 
wejściem’, girdikten sonra ‘po wejściu’; doymadan önce ‘przed 
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najedzeniem się’, doyduktan sonra ‘po najedzeniu się’. - O sa
mym sufıksie -madan zob. § 19.6.

i) Po rzeczowniku na -ma z sufiksem pos. 3.os. może stać 
powtórzony ten sam czasownik w formie osobowej. Konstruk
cja taka odpowiada poi. konstrukcji ‘robić (to) robił’, np. bilme
sine biliyorum ‘wiedzieć (to) wiem’, okumasına okuduk ‘czytać 
(to) czytaliśmy’. - W wypadku czasownika złożonego z rze
czownika i etmek ‘robić’ powtórzeniu podlega tylko sam cza
sownik, np. Kitabı iade etmesine ettim ama memnun değildi 
‘Książkę zwrócić zwróciłem, ale zadowolony nie był’. - W 
czasownikach złożonych z olmak ‘stać się; być’, powtarza się 
nomen z sufiksem predykatywnym, np. Annesi güzel olmasına 
güzeldi ama, biraz kalın kafalıydı ‘Jego matka ładną (być) to i 
była, ale trochę była ograniczona’ (Pamuk 1983: 52).

11.4. Rzeczownik na ~(y)ış.
We współczesnym języku tur. rzeczowniki na -(y)ış bardzo 
często używane są w miejsce rzeczowników na -ma, np. gidiş = 
gitme ‘pójście’, yazış = yazma ‘pisanie’. Informacja ta nie wy
czerpuje jednak w pełni semantyki rzeczowników na -(y)ış, po
nieważ często oznaczają one nie tyle samą czynność, co raczej 
sposób jej wykonania, np. binanın yapılışı ‘ 1. zbudowanie bu
dynku; 2. sposób zbudowania budynku’, askeri gidişinden tanı
mak ‘rozpoznać żołnierza po chodzie <jego sposobie chodze
nia^, çorbanın yapılışı ‘sposób przyrządzenia zupy’, yabancı 
kelimelerin yazılışı ‘sposób pisania <ortografia> wyrazów ob.- 
cych’.
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12. Pojęcia ‘być’ i ‘mieć’

12.1. Uwagi wstępne. - Pojęcie ‘być’ wyrażane jest na 
kilka sposobów: za pomocą czasownika ułomnego i- lub cza
sownika olmak (oznaczającego właściwie: ‘stać się’) bądź też 
za pomocą odpowiednich sufiksów albo osobnych wyrazów.

Ważne jest przy tym rozróżnienie znaczeniowe na ‘być’ = 
‘mieć jakąś własność bądź występować w jakiejś funkcji/roli’ 
(np. jest miły, jest kierownikiem) z jednej strony i ‘być’ = ‘ist
nieć; znajdować się’ (np. w pokoju jest stół) z drugiej. Rozróż
nienie to łatwo da się uchwycić w przeczeniu w języku poi., 
tzn. jest wobec nie jest oraz jest wobec nie ma. W tym pierw
szym wypadku używa się po tur. osobnych sufiksów zwanych 
predykatywnymi (§ 12.2), a w przeczeniu - słówka değil + su- 
fiksy predykatywne (§ 12.3). W drugim wypadku natomiast 
używa się osobnych wyrazów: var ‘jest, istnieje’ oraz yok ‘nie 
ma, nie istnieje’ (§ 12.4). Czasownik olmak, może zastąpić za
równo sufiksy predykatywne, jak i var/yok, tworząc czasem też 
połączenia var olmak i yok olmak.

O pojęciu ‘(nie) mieć’ zob. § 12.5.

12.2. Sufiksy predykatywne.
a) Uwagi wstępne. - Sufiksy predykatywne są nieakcento- 

wane. Występują w dwu zestawach:
Zestaw 1: l.poj. 1. -(y)im l.mn. \.-(y)iz

2. -sin 2. -simz
3. (-dır) 3. -(dir)lar

Zestaw 2: l.poj. 1. -m l.mn. 1. -k
2. -n 2. -mz
3. -0 3. -lar
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Poszczególne formy gramatyczne wymagają albo zestawu 1 al.- 
bo zestawu 2. - W zestawie 1 sufıks -dır może być w obu licz
bach opuszczony. W obu zestawach opuszczany bywa też su- 
fiks -lar w 3.os. l.mn. (zob. § 4.3i).

Uwaga: Orzecznik orzeczenia imiennego stoi po tur. zwyk
le w l.poj. (np. öğrenciyiz, dosł. ‘jesteśmy studentem’, inaczej 
niż po poi., gdzie mamy np. jestem studentem, ale jesteśmy stu
dentami).

Sufıks 3.os. -dır stojąc z określeniem czasu poprzedzonym 
liczebnikiem lub określeniem miary tworzy konstrukcję o zna
czeniu ‘od takiego to a takiego czasu’. Przykłady: uzun zaman
dır beklenen ‘od dawna oczekiwany’, dosł. ‘jest dużo czasu 
(odkąd jest) oczekiwany’, onca zamandır görmek istediğim bu 
Mısır toprağı ‘ta ziemia Egiptu, którą od tak dawna chciałem 
zobaczyć’ (Jacq 1987: 106); Bir yıldır karımı ve çocuklarımı 
görmedim ‘Od roku nie widziałem swojej żony i dzieci’ (Korat 
2000: 34). - Rzadziej pojawiają się w tym znaczeniu konstruk
cje z var (+ ki ‘że’), np. Papaz giysileri içindeki insanları aylar 
var ki, görmüyordu ‘Od miesięcy nie widział ludzi w strojach 
księży’ (dosł. ‘Ludzi w strojach księży są miesiące, że nie wi
dział’) (Korat 2000: 14).

b) Teraźniejszość twierdząca neutralna (= świadka - 
zob. też następny podpunkt) - wymaga sufiksów predykatyw- 
nych zestawu 1.

Przykłady bez zmian w wygłosie:
berber ‘fryzjer’ - l.poj. ber'berim ‘jestem fryzjerem’, ber'ber- 

sin ‘jesteś fryzjerem’, ber'ber(dir) ‘jest fryzjerem’; l.mn. 
ber'beriz ‘jesteśmy fryzjerami’, ber'bersiniz ‘jesteście fryz
jerami’, ber'ber(dir) ~ ber'berdirler ~ berberler ‘są fryzje
rami’.
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hasta ‘chory’ - l.poj. has'tayım ‘jestem chory’, haslasın, has- 
'ta(dır); l.mn. has'tayız ‘jesteśmy chorzy’, haslasınız, 
has'ta(dır) ~ hasladırlar ~ hasta'lar.

hoş ‘miły’ - l.poj. 'hoşum ‘jestem miły’, 'hoşsun, 'hoş(tur)-, 
l.mn. 'hoşuz ‘jesteśmy mili’, 'hoşsunuz, 'hoş(tur) ~ 'hoştur
lar ~ hoş lar.

müdür ‘dyrektor’ - l.poj. mü'düriim ‘jestem dyrektorem’, mü- 
'dürsün, mü'dür(dür)-, l.mn. mü'dürüz ‘jesteśmy dyrektora
mi’, mü'dürsünüz, mü'dür(dür) ~ mü'dürdürler ~ mü
dür ler.

tok ‘syty, najedzony’ - l.poj. 'tokum ‘jestem najedzony’, 'tok
sun, 'tok(tur)-, l.mn. 'tokuz ‘jesteśmy najedzeni’, 'toksunuz, 
'tok(tur) ~ 'tokturlar ~ tok'lar.
Przykłady ze zmianami w wygłosie:

büyük ‘duży’ - l.poj. bü'yüğüm ‘jestem duży’, bü'yüksiin, 
bii'yük(tür)-, l.mn. bü'yüğüz [bü'yü:üz] ‘jesteśmy duzi’, 
bü'yüksünüz, bü'yük(tür) ~ bü'yüktürler ~ büyükler.

gülünç ‘śmieszny’ - l.poj. gü'lüncüm ‘jestem śmieszny’, gü
lünçsün, gü'lünç(tiir)', l.mn. gü'lüncüz ‘jesteśmy śmieszni’, 
gülünçsünüz, gü'lünç(tür) ~ gülünçtürler ~ gülünçler.

mesut [u:]‘szczęśliwy’ - l.poj. me'sûdum ‘jestem szczęśliwy’, 
me'sûtsun, me'sût(tur)', l.mn. me'sûduz ‘jesteśmy szczęśli
wi’, me'sûtsunuz, me'sût(tur) ~ me'sûtturlar ~ mesutlar.

Uwaga! Samogłoski ruchome w sylabie wygłosowej wyrazu 
nie wypadają przed sufiksem predykatywnym o nagłosie samo
głoskowym, np. oğul ‘syn’ - o'ğulum ‘jestem synem’ (nato
miast: oğlum ‘mój syn’). - Dokładniej zob. § 2.3a.

Może się też zdarzyć, że formy predykatywne od posesyw- 
nych będą różnić się tylko akcentem, np. katil ‘morderca’ - 
pos. kâti'lim ‘mój morderca’, predyk. kâ'tilim ‘jestem morder
cą’.
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Zwrócić uwagę należy także na odmienność form pose- 
sywnych i predykatywnych po wygłosie samogłoskowym te
matu, np. hemşeri (~ hemşehri) ‘rodak’ - pos. hemşe'rim ‘mój 
rodak’, predyk. hemşe'riyim ‘jestem rodakiem’.

c) Teraźniejszość twierdząca nieświadka sygnalizuje, że 
mówiący nie był świadkiem wydarzenia, o którym mówi, że 
powtarza więc czyjeś słowa, bądź że jest zdziwiony omawia
nym faktem (zob. § 14.5). Ta sama forma ma też w wypadku 
sufiksów predykatywnych znaczenie czasu przeszłego (nie od
nosi się to do normalnie odmienianych czasowników); por. 
§ 12.3b. Wzór budowy takich form jest następujący:

“nomen + sufiks nieświadka -mış + 
sufiks osobowy zestawu 1”.

Przykłady:
berber ‘fryzjer’ - l.poj. ber'bermişim ‘podobno/rzekomo jes- 

tem/byłem fryzjerem’, ber'bermişsin, ber'bermiş', l.mn. 
ber'bermişiz ‘podobno/rzekomo jesteśmy/byliśmy fryzjera
mi’, berbermişsiniz, ber'bermiş(tir) ~ ber'bermiştirler ~ 
berbermişler.

tok ‘syty, najedzony’ - l.poj. 'tokmuşum ‘podobno/rzekomo 
jestem/byłem najedzony’, 'tokmuşsun, 'tokmuş', l.mn. 
'tokmuşuz ‘podobno/rzekomo jesteśmy/byliśmy najedzeni’, 
'tokmuşsunuz, 'tokmuş(tur) ~ kokmuşturlar ~ tokmuşlar.

Dodanie sufıksu -dır po sufıksie -mış w 3.os. nadaje specyficz
ny wydźwięk pewności, że informacja jest prawdziwa, mimo że 
nie było się świadkiem zdarzenia. Powstały w ten sposób sufiks 
złożony -mıştır usłyszeć można w telewizji, gdzie speaker nie 
był sam świadkiem wydarzeń, o których donosi, ale nie wątpi, 
że jego doniesienia są prawdziwe (zob. bliżej § 14.5a).

d) Teraźniejszość pytajna - opiera się na wzorze:
“nomen + nieakcentowana partykuła pytajna mi 

+ sufiks osobowy zestawu 1”.
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Jeżeli w 3.0S. l.mn. użyto tylko sufiksu l.mn. -lar, bez sufiksu 
-dır, wówczas powyższy wzór ulega modyfikcaji:

“nomen + sufiks l.mn. -lar + 
nieakcentowana partykuła pytajna wz”.

Dla nadania pytaniu charakteru nieświadka (dotyczy to najczęś
ciej 3.os.) można przed partykułą pytajną mi postawić sufiks 
nieświadka -mış.

Ortograficznie formy pytajne ujmowane są w dwa wyrazy: 
nomen przed partykułą pytajną + partykuła pytajna wraz z su- 
fiksami, które stoją po niej. Akcent pada na ostatnią sylabę no
men i na pierwszą sylabę drugiego członu, jeśli jest on co naj
mniej dwusylabowy (jednosylabowe mi nie ma własnego ak
centu).

Przykłady:
berber ‘fryzjer’ - l.poj. ber'ber 'miyim? ‘czy jestem fryzjerem?’ 

~ ber'bermiş 'miyim? ‘czy podobno jestem fryzjerem?’, 
ber'ber 'misin? ‘czy jesteś fryzjerem?’ ~ ber'bermiş 'misin? 
‘czy podobno jesteś fryzjerem?’, ber'ber mi? = ber'ber 'mi
dir? ‘czy jest fryzjerem?’ ~ ber'bermiş mi? = ber'bermiş 
'midir? ‘czy podobno jest fryzjerem?’; l.mn. ber'ber 'mi
yiz? ‘czy jesteśmy fryzjerami?’ ~ ber'bermiş 'miyiz? ‘czy 
podobno jesteśmy fryzjerami?’, ber'ber 'misiniz? ‘czy jes
teście fryzjerami?’ ~ ber'bermiş 'misiniz? ‘czy podobno 
jesteście fryzjerami?’, ber'ber mi? - ber'ber 'midir(ler)? 
‘czy są fryzjerami?’ ~ ber'bermiş 'midir(ler)? ‘czy podob
no są fryzjerami?’.

büyük ‘duży’ - l.poj. bü'yük 'müyüm? ‘czy jestem duży?’, bü
'yük 'müsün?, bü'yük mü? = bü'yük 'müdür?', l.mn. bü'yük 
'müyüz? ‘czy jesteśmy duzi?’, bü'yük 'müsünüz?, bü'yük 
mü? = bü'yük 'müdür(ler)?.

mimar ‘architekt’ - l.poj. mi'mar 'mıyım? ‘czy jestem architek
tem?’, mi'mar 'mısın?, mi'mar mı? = mi'mar 'mıdır?', l.mn. 
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mi'mar 'mıyız? 'czy jesteśmy architektami?’, mi'mar 'mısı
nız?, mi'mar mı? = mi'mar 'mıdır(lar)?.

sofu ‘pobożny’ - l.poj. sofu 'muyum? ‘czy jestem pobożny?’, 
sofu 'musun?, sofu mu? = sofu 'mu(dur)?-, l.mn. sofu 'mu
yuz? ‘czy jesteśmy pobożni?’, so'fu 'musunuz?, sofu mu? = 
sofu 'mudur(lar)?.
e) Przyszłość twierdząca i pytajna - wyrażana jest za po

mocą form przyszłych czasownika olmak ‘stać się; być’, np. 
Müdür olacağım ‘Będę dyrektorem’; Müdür olacak mıyım? 
‘Czy będę dyrektorem?’; Müdür olmayacağım ‘Nie będę dy
rektorem’; Müdür olmayacak mıyım? ‘Czy nie będę dyrekto
rem?’. - Formy nieświadka budowane są też regularnie od ol
mak, np. Müdür olmayacakmışım ‘Ponoć nie będę dyrektorem’.

f) Przeszłość twierdząca neutralna (= świadka) - wyra
żana jest według wzoru (akcent pada na nomen):

“nomen + sufiks czasu przeszłego -(y)di 
+ sufiks osobowy zestawu 2”.

Przykłady:
berber ‘fryzjer’ - l.poj. ber'berdim ‘byłem fryzjerem’, ber'ber- 

din, ber'berdi", l.mn. ber'berdik ‘byliśmy fryzjerami’, her- 
'berdiniz, ber'berdi(ler).

mimar ‘architekt’ - l.poj. mi'mardım ‘byłem architektem’, mi- 
'mardın, mi'mardr, l.mn. mi'mardık ‘byliśmy architektami’, 
mi'mardmız, mi'mardı(lar).

mesut ‘szczęśliwy’ - l.poj. me'sûttum ‘byłem szczęśliwy’, me- 
'sûttun, me'sûttu", l.mn. me'sûttuk ‘byliśmy szczęśliwi’, me- 
'sûttunuz, me'sûttu(lar).

sofu ‘pobożny’ - l.poj. sofuydum ‘byłem pobożny’, sofuydun, 
sofuydu", l.mn. sofuyduk ‘byliśmy pobożni’, sofuydunuz, 
sofuydu(lar).
g) Przeszłość twierdząca nieświadka - formalnie nie róż

ni się od form teraźniejszości nieświadka, np. askermişsin ‘po
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dobno/rzekomo jcsteś/byłeś żołnierzem’. Pozostałe przykłady- 
zob. powyżej podpunkt c).

h) Przeszłość pytaj na - wyrażana jest według wzoru:
“nomen + partykuła pytajna mi 
+ sufiks czasu przeszłego -(y)di
+ sufiks osobowy zestawu 2”.

Akcent jak w podpunkcie d) powyżej.
Przykłady:

berber ‘fryzjer’ - l.poj. ber'ber 'miydim? ‘czy byłem fryzje
rem?’, ber'ber 'miydin?, ber'ber 'miydi?; l.mn. ber'ber 
'miydik? ‘czy byliśmy fryzjerami?’, ber'ber 'miydiniz?, 
ber'ber 'miydi(ler)?.

mimar ‘architekt’ - l.poj. mi'mar 'mıydım? ‘czy byłem architek
tem?’, mi'mar 'miydin?, mi'mar 'mıydı?', l.mn. mi'mar 
'mıydık ‘czy byliśmy architektami?’, mi'mar 'mıydınız?, 
mi'mar 'mıydı(lar)?.

mesut ‘szczęśliwy’ - l.poj. me'sût 'muydum? ‘czy byłem szczę
śliwy?’, me'sût 'muydun?, me'sût 'muydu?', l.mn. me'sût 
'muyduk? ‘czy byliśmy szczęśliwi?’, me'sût 'muydunuz?, 
me'sût 'muydu(lar)?.

sofu ‘pobożny’ - l.poj. so'fu 'muydum? ‘czy byłem pobożny?’, 
so'fu 'muydun?, so'fu 'muydu?', l.mn. sofu 'muyduk? ‘czy 
byliśmy pobożni?’, so'fu 'muydunuz?, so'fu 'muydu(lar)?.
Dla nadania pytaniu charakteru nieświadka (dotyczy to naj

częściej 3.os.) można w miejsce sufiksu czasu przeszłego -(y)di 
użyć sufiksu nieświadka -mış.

i) Uzupełniające przykłady syntagm predykatywnych: 
Ahmet, oğ'lumdur ‘Ahmed jest moim synem’; Ahmet, oğ'lum 
'mudur? ‘Czy Ahmed jest moim synem?’; Baban, as'kerdi 
‘Twój ojciec był żołnierzem’; Baban as'ker 'miydi? ‘Czy twój 
ojciec był żołnierzem?’; Babamla ben dos'tunuz ‘Ja i mój ojciec 
jesteśmy twoimi przyjaciółmi’ (Uwaga na akcent: dos'tunuz 
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‘jesteśmy twoimi przyjaciółmi’ wobec dostu'nuz ‘wasz przyja
ciel’); Babamla ben dos'tun 'muyuz? ‘Czyja i mój ojciec jesteś
my twoimi przyjaciółmi?’; Dostu'nuzuz ‘Jesteśmy waszymi 
przyjaciółmi’; Dostu'muzsunuz ‘Jesteście naszymi przyjaciół
mi’; Dostu'muz 'musunuz? ‘Czy jesteście naszymi przyjaciół
mi?’; Düşmanla'rı 'mıyız? ‘Czy jesteśmy ich nieprzyjaciółmi?’; 
Senin ne dostun ne de düşma'nınım ‘Nie jestem ani twoim <Nie 
jestem ci ani> przyjacielem ani wrogiem’; Bu Türk mii'diir 'mü
dür? ‘Czy ten Turek jest dyrektorem?’; Müdiirü'müzsünüz ‘Jest 
pan naszym dyrektorem’; Müdürü'müz 'müsünüz? ‘Czy pan jest 
naszym dyrektorem’.

12.3. Negacja değil ‘nie jest’. - Przyjmuje w czasie prze
szłym na -di sufiksy osobowe zestawu 2, w pozostałych cza
sach - sufiksy zestawu 1.

a) Teraźniejszość neutralna.
berber ‘fryzjer’ - l.poj. ber'ber değilim ‘nie jestem fryzjerem’, 

ber'ber değilsin ‘nie jesteś fryzjerem’, ber'ber değil(dir) 
‘nie jest fryzjerem’; l.mn. ber'ber değiliz ‘nie jesteśmy 
fryzjerami’, ber'ber değilsiniz ‘nie jesteście fryzjerami’, 
ber'ber değil(dir) = ber'ber değildirler = ber'ber değil'ler 
‘nie są fryzjerami’.
b) Teraźniejszość nieświadka (ma też znaczenie form 

przeszłych, por. § 12.2c):
berber ‘fryzjer’ - l.poj. ber'ber değilmişim ‘ podobno nie jes

tem fryzjerem’, ber'ber değilmişsin ‘podobno nie jesteś 
fryzjerem’, ber'ber değilmiş(tir) ‘podobno nie jest fryzje
rem’; l.mn. ber'ber değilmişiz ‘podobno nie jesteśmy fryz
jerami’, ber'ber değilmişsiniz ‘podobno nie jesteście fryz
jerami’, ber'ber değilmiş(tir) = ber'ber değilmiş'ler ‘po
dobno nie są fryzjerami’.
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c) Teraźniejszość pytajna - w 3.os. l.mn. mamy do czy
nienia z następującą proporcją czterech form dopuszczalnych, 
przy których należy zwrócić uwagę na miejsce sufiksu -lar.

... değil mi? ... değil midir?

... değiller mi? ... değil midirler?
Skrótowo można sformułować tę proporcję w formie zasady 
gramatycznej: “Sufiks l.mn. -lar nie jest dołączany bezpośred
nio do partykuły pytajnej mi".

Przykład:
berber ‘fryzjer’ - l.poj. ber'ber de'ğil 'miyim? ‘czy nie jestem 

fryzjerem?’, ber'ber de'ğil 'misin? ‘czy nie jesteś fryzje
rem?’, ber'ber de'ğil mi? = ber'ber de'ğil 'midir? ‘czy nie 
jest fryzjerem?’; l.mn. ber'ber de'ğil 'miyiz? ‘czy nie jesteś
my fryzjerami?’, ber'ber de'ğil 'misiniz? ‘czy nie jesteście 
fryzjerami’, ber'ber de'ğil mi? = ber'ber değiller mi? = 
ber'ber de'ğil 'midir(ler)? ‘czy nie są fryzjerami?’.
d) Przyszłość przecząca i przecząco-pytajna - zasadza 

się na odpowiednich formach czasownika olmak ‘stać się; być’ 
(bez użycia wyrazu değil), np. Asker olmayacağım ‘Nie będę 
żołnierzem’; Asker olmayacak mıyım? ‘Czy nie będę żołnie
rzem?’.

e) Przeszłość neutralna.
berber ‘fryzjer’ - l.poj. ber'ber değildim ‘nie byłem fryzje

rem’, ber'ber değildin ‘nie byłeś fryzjerem’, ber'ber değil
di ‘nie był fryzjerem’; l.mn. ber'ber değildik ‘nie byliśmy 
fryzjerami’, ber'ber değildiniz ‘nie byliście fryzjerami’, 
ber'ber de'ğildi(ler) ‘nie byli fryzjerami’.
f) Przeszłość nieświadka - formalnie nie różni się od te

raźniejszości nieświadka (zob. wyżej § 12.3b).
g) Przeszłość przecząco-pytajna.

berber ‘fryzjer’ - l.poj. ber'ber de'ğil 'miydim? ‘czy nie byłem 
fryzjerem?’, ber'ber de'ğil 'miydin? ‘czy nie byłeś fryzje- 
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rem?’, ber'ber de'ğil 'miydi? ‘czy nie był fryzjerem?’; l.mn. 
ber'ber de'ğil 'miydik? ‘czy nie byliśmy fryzjerami?’, ber
'ber de'ğil 'miydiniz? ‘czy nie byliście fryzjerami’, ber'ber 
de'ğil 'miydi(ler)? ‘czy nie byli fryzjerami?’.
h) Zaprzeczenie części zdania jest inną funkcją wyrazu 

değil w przeciwstawieniach typu “nie X, lecz Y”, np. Bugün 
değil, yarın görüşürüz ‘Zobaczymy się nie dzisiaj, lecz jutro’; 
Bugün değilse hile, yarın görüşürüz ‘Nawet jeśli nie dzisiaj, to 
zobaczymy się jutro’.

Jeśli wyraz zaprzeczany ma być nie wykluczony, lecz oz
naczony jako zbyt wąskie pojęcie, değil stawiane jest prepozy- 
cyjnie, np. değil akşamın, bütün bir günün dertleri ‘troski nie 
tylko wieczorne, lecz całego dnia <troski nie to, że wieczorne, 
lecz całodzienne>’ (gdyby było: akşamın değil, bütün bir gü
nün dertleri, należałoby tłumaczyć bez dodania poi. ‘tylko’, 
tzn. ‘troski nie wieczoru, lecz całego dnia’). Podobnie: Değil 
bugün, her gün görüşürlerdi ‘Nie tylko dzisiaj, codziennie się 
widywali’.

12.4. Pojęcia var ‘jest, istnieje’ i yok ‘nie ma, nie istnie
je’.

a) Uwagi ogólne. - Wyrazy var i yok odnoszą się nie do 
cechy, lecz do samego faktu egzystencji (por. § 12.1), np. San
dıkta bir yüzük var. Bu yüzük çok güzeldir ‘W skrzynce jest 
[egzystencja = var] pierścionek. Ten pierścionek jest [cecha = 
-dır] bardzo ładny’.

b) W rozmaitych podręcznikach i gramatykach spotkać 
można błędne twierdzenie, że var i yok nie mogą stać bezpoś
rednio po Loc., co obrazuje się przykładami typu: Ormanda 
kurtlar var ‘W lesie są wilki’, ale nie: Kurtlar ormanda var, 
lecz tylko: Kurtlar ormandadır. W rzeczywistości oba połącze
nia (ormanda var i ormandadır) są poprawne, ale nietożsame 
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znaczeniowo, bowiem wybór między nimi zależy od tego, na 
co mówiący kładzie nacisk. Połączenie ormanda var akcentuje 
samo istnienie; połączenie ormandadır natomiast - lokalizację.

Różnicę tę widać dobrze, jeśli odwoła się do poi. form za
przeczonych: Kurtlar ormanda yok ‘W lesie nie ma wilków’ 
wobec Kurtlar ormanda değil(dir) ‘Wilki są nie w lesie’.

c) Wyrazy var i yok przyjmują w czasie teraźniejszym su- 
fiksy zestawu 1, w czasie przeszłym na -di - zestawu 2.

Paradygmat odmiany twierdzącej w czasie teraźniejszym:
poj. 1. 'varım / 'yokum l.mn. 1. 'varız / 'yokuz

2. 'varsın / 'yoksun 2. 'varsınız / 'yoksunuz
3. 'var(dır) / 'yok(tur) 3. 'var(dır) ~ var'lar, 

'yok(tur) ~ yok'lar
Paradygmat odmiany twierdzącej w czasie przeszłym:

poj. 1. 'vardım / 'yoktum l.mn. 1. 'vardık /'yoktuk
2. 'vardın / 'yoktun 2. 'vardınız / 'yoktunuz
3. 'vardı /'yoktu 3. 'vardı ~ vardı 'lar 

'yoktu ~ yoktu 'lar
Paradygmat odmiany pytajnej w czasie teraźniejszym:

.poj. 1. var mıyım? l.mn. 1. var mıyız?
yok muyum? yok muyuz?

2. var mısın? 2. var mısınız?
yok musun? yok musunuz?

3. var mı(dır)? 3. var(lar) mı(dır)?
yok mu(dur)? yok(lar) mı(dır)?

Paradygmat odmiany pytajnej w czasie przeszłym:
.poj. 1. var mıydım? l.mn. 1. var mıydık?

yok muydum? yok muyduk?
2. var miydin? 2. var mıydınız?

yok muydun ? yok muydunuz?
3. var mıydı? 3. var mıydı(lar)?

yok muydu? yok mıydı(lar)?
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Akcent pada na suf. l.mn. -lar (w: var'lar, yoklar, vardı
lar, yoktular), a w pozostałych formach na var i yok (np. 'va
rım, 'yoktunuz, 'varmışın?, 'yok muydunuz?).

Przykłady zdaniowe: Enstitüde bugün yokum, yarın yine 
varım ‘W instytucie dziś mnie nie ma, jutro znowu jestem’; 
Enstitüde bugün yoktun ‘W instytucie dziś cię nie było’; Etno
loji Müzesi'nin deposunda bu zamana dek yoktum ‘Dotąd nie 
byłem w magazynie Muzeum Etnologicznego’; Dünkü maskeli 
baloda çok kişi vardı, siz yok muydunuz? ‘Na wczorajszym ba
lu maskowym było wiele osób, wy nie byliście?’.

Czas przyszły i tym razem tworzony jest za pomocą cza
sownika olmak ‘stać się; być’, np. Belki birkaç yıl sonra cum
hurbaşkanı olacağım ‘Może za kilka lat będę prezydentem 
(kraju)’; Yaz tatili zamanında daha zengin olacak mıyız? ‘‘Czy 
w czasie wakacji letnich będziemy bogatsi?’.

d) Zwrócić uwagę należy na fakt, że na pytanie Akşam üze
ri enstitüde misiniz? ‘Czy pod wieczór jesteście w instytucie?’ 
odpowiedzieć można zarówno Değiliz, jak i Yokuz, z tą różnicą, 
że değiliz neguje przede wszystkim lokalizację, tj. znaczy mniej 
więcej ‘Jesteśmy nie w instytucie’, podczas gdy Yokuz neguje 
istnienie, czyli znaczy ogólnie ‘Nie jesteśmy’. Dlatego w nor
malnych warunkach rozmowy, gdy się ogólnie zaprzecza, yo
kuz jest nawet korzystniejsze niż değiliz, które neguje tylko 
konkretną lokalizację. Stąd rzeczą powszechną jest, że na pyta
nie zadane sufiksem predykatywnym (tu: ... misiniz?) odpowia
da się wyrazem yok (choć pozornie wydawać by się mogło, że 
należy odpowiedzieć negacją sufiksu predykatywnego, tzn. wy
razem değil), albo też powtarza się rzeczownik w Loc. i zaprze
cza go wyrazem değil, np. zazwyczaj:
- Akşam üzeri enstitüde misiniz? - Enstitüde değiliz albo:

Yokuz.
- Yarın tiyatroda mısın? - Tiyatroda değilim albo: Yokum.
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12.5. Pojęcie ‘(nie) mieć’.
a) Pojęcie ‘(nie) mieć’ wyrażane jest konstrukcją: 

“rzeczownik w Nom. (rzecz posiadana) + 
sufiks posesywny (posiadacz) + var/yok".

Przykłady: Vaktim var ‘Mam czas’; Vaktim yok ‘Nie mam 
czasu’; Yeni bir kitabım var ‘Mam nową książkę’; İki kitabım 
var ‘Mam dwie książki’; Ahmed’in bir yeni arabası var ‘Ahmet 
ma nowy samochód’; Her insanın iş hakkı var ‘Każdy człowiek 
ma prawo do pracy’; Bir derdin mi var? ‘Czy masz jakiś prob
lem?’; Eskiden her postacının bir bisikleti vardı ‘Dawniej każ
dy listonosz miał rower’; O zamanlarda bir evim, bir barına
ğım yoktu ‘W tamtych czasach nie miałem domu, schronienia’.

Dla podkreślenia posiadania czegoś aktualnie przy sobie, 
stosuje się kostrukcje lokatywne:

“ rzeczownik w Loc. (posiadacz) + 
rzeczownik w Nom. (rzecz posiadana) + 

var/yok w osobie wyrażającej posiadacza”; 
lub:

“rzeczownik w Nom. (rzecz posiadana) + 
rzeczownik w Loc. (posiadacz) + 

sufiks predykatywny 3.os.” 
Przykłady (podkreślone części zdania są mocniej zaakcentowa
ne): Bende para var ‘Mam pieniądze (przy sobie) / U mnie pie
niądze są’ ~ Para bende(dir) ‘Pieniądze mam ja / Pieniądze są 
u mnie’; Onda bisiklet yok mu? ‘On nie ma roweru (przy so
bie)? / Nie ma u niego roweru?’ ~ Bisiklet onda değil mi(dir)? 
‘Rower ma nie on? / Rower jest nie <nie jest> u niego?’.

Por. ponadto:
İki kızım var ‘Mam dwie dziewczynki (~ córki)’; 
Bende iki kız var ‘U mnie są dwie dziewczynki’; 
İki kız bende(dir) ‘Dwie dziewczynki są u mnie’.
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13. Strona czasownika

13.1. Uwagi ogólne.
a) Definicja. “Stroną” nazywamy kategorię czasownikową 

wyrażającą stosunek orzeczenia do podmiotu i dopełnienia w 
zdaniu. Z języka poi. znamy dwie strony: czynną i bierną. W 
języku tur. morfologicznie wyrażane są oprócz tych dwóch 
także następujące strony: zwrotna, sprawcza i medialna, przy 
czym zwrotna nie zawsze wyraźnie odróżnia sie od biernej, 
dlatego zwykle mówi się o stronie zwrotno-biernej.

b) Pojęcie form bezosobowych - nie są one zwykle wy
mieniane jako osobna strona, choć odnoszą się do relacji po
między podmiotem, dopełnieniem a orzeczeniem (por. Umyto 
okno wobec Okno zostało umyte). W języku poi. konstrukcja 
form bezosobowych pokrywa się nawet częściowo z konstruk
cją strony zwrotnej, por. np. zwrotność w zdaniu: Dziecko ką
pie się już samo z bezosobowością w zdaniu: Najpierw kąpie 
się dziecko, potem psa, a nie odwrotnie. Z tego względu tur. 
formy bezosobowe będą tu omówione wśród stron czasownika 
(zob. § 13.4).

c) Formy wzajemnościowe (Reciprocativa) natomiast nie 
są stroną czasownika, lecz tzw. sposobem wykonania czynnoś
ci (niem. Aktionsart - termin przyjęty również w slawistyce), 
dlatego będą omówione osobno w § 20.12. Por. formacje ingre- 
sywne i egresywne, które też wyrażają sposób wykonania czyn
ności (§ 20.11).

13.2. Strona czynna (Activ) nie ma odrębnego wykładni
ka, innymi słowy: brak specjalnego wykładnika strony jest wy
kładnikiem strony czynnej.
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13.3. Strona zwrotno-bierna (Reflexiv-Passiv) - w języ
ku tur. (podobnie jak na przykład w ang.) nie czyni się rozróż
nienia pomiędzy stroną biemą stanu (‘być/zostać pomalowa
nym’) a stroną biemą procesu (‘być malowanym’). Stąd po
niżej w tłumaczeniu polskim przykładów tureckich różnica ta 
również nie będzie uwzględniana.

a) Mówiący ma do dyspozycji dwa sufiksy: -(i)n i ~(i)l, 
których reguły użycia są następujące:
[1] Po wygłosie czasownikowym na samogłoskę lub -/ dołącza 

się sufiks -n i tak utworzone formacje mają - tam, gdzie to 
jest możliwe - znaczenie i zwrotne i bierne, np. bölmek 
‘dzielić’ - bölünmek ‘1. dzielić się; 2. być dzielonym’; ye
mek ‘jeść’ - yenmek ‘być jedzonym’; yıkamak ‘myć’ - yı
kanmak ‘ 1. myć się; 2. być mytym’.

[2] Po wygłosie innym niż w [1] derywaty z sufiksem -n mają 
znaczenie zwrotne, np. giymek ‘ubrać’ - giyinmek ‘ubrać 
się’; sarmak ‘owinąć - sarınmak ‘owinąć się’.

[3] Jeśli czasownik z grupy [1] lub [2] ma mieć znaczenie wy
raźnie bierne, po sufiksie -n dodaje się jeszcze sufiks -/, np. 
bölünülmek ‘być podzielonym’, giyinilmek ‘być ubranym’, 
yıkanılmak ‘być umytym’. - W pojedynczych wypadkach 
sufiks -l wchodzi w miejsce sufıksu -n, np. sarılmak ‘być 
owiniętym’, nie ^sarınılmak, zob. powyżej regułę [2] i po
niżej podpunkt b).

[4] Po wygłosie innym niż w [1] derywaty z sufiksem -/ mają 
znaczenie bierne, np. sormak ‘pytać’ - sorulmak ‘być pyta
nym’; korkutmak ‘przestraszyć’ - korkutulmak ‘być przest
raszonym’; kazmak ‘kopać (np. dół)’ - kazılmak ‘być kopa
nym’.
b) Dodanie sufıksu -n mogło wiązać się z czasem nawet 

dość znacznymi i nieregularnymi zmianami znaczeniowymi, 
por. np. następujące ciągi wyrazów:
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almak ‘brać, wziąć’ - alınmak ‘1. być wziętym; 2. obrazić się’; 
çekmek ‘ciągnąć’ - çekilmek ‘1. być ciągniętym; 2 (pot.) u- 
sunąć się, spływać, stlenić się, odejść’ - çekinmek ‘krępo
wać się, wstydzić się’;

görmek ‘widzieć’ - görülmek ‘być widzianym’ - görünmek 
‘być widocznym; wyglądać (jak?, na co?)’;

ko(y)mak ‘kłaść’- koyulmak ~ konulmak ‘być położonym’ - 
konmak ‘siąść (np. na gałęzi - o ptakach)’.
c) Formy zwrotno-bieme od czasowników możliwości (Po- 

tentialis) tworzone są przez dodanie sufiksu zwrotno-biemego 
do tematu czasownika podstawowego (ale zob. też § 13.4d), np. 
korkutmak ‘przestraszyć’ - korkutulmak ‘być przestraszonym’
- korkutabilmek ‘móc przestraszyć’ - korkutulabilmek ‘móc 
być przestraszonym’; aramak ‘szukać’ - aranmak ‘być szu
kanym’ - arayabilmek ‘móc szukać’ - aranabilmek ‘móc być 
szukanym’.

Taki sam jest mechanizm form niemożliwości (Impotentia- 
lis): korkutamamak ‘nie móc przestraszyć’ - korkutulamamak 
‘nie móc być przestraszonym’; arayamamak ‘nie móc szukać’
- aranamamak ‘nie móc być szukanym’.

d) Czasowniki złożone z etmek ‘robić, czynić’ tworzą for
mę zwrotną z olmak ‘być; stać się’, a bierną - z edilmek ‘być 
robionym’, np. tıraş etmek ‘golić’ - tıraş olmak ‘golić się’ - tı
raş edilmek ‘być (o)golonym’.

Jeśli jednak rozróżnienie między strona zwrotną a bierną 
jest ze względów semantycznych zbędne, złożenie z olmak tak 
samo wyraża bierność jak złożenie z edilmek, np. hapsetmek ‘a- 
resztować’ - hapsolmak ~ hapsedilmek ‘być aresztowanym’.

e) Zdanie O camın üzerinde ne yazıyor? ‘Co piszę na tej 
szybie?’ (Pamuk 1983: 29) jasno pokazuje, że po tur. wyraże
nie ne yazıyor? ‘co piszę?’ może - tak samo jak po poi. - mieć 
znaczenie bierne ‘jest napisane’. W odróżnieniu jednak od 
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sztucznej normy w języku poi. nakazującej (zgodnie z logiką 
świata pozajęzykowego, a niezgodnie z wymogami żywego 
języka, co jest istotnym błędem metodologicznym) mówić po 
poi. co jest napisane?, norma tur. nie ucieka się do takich kar
kołomnych zabiegów i fraza ne yazıyor? jest uznawana za w 
pełni poprawną, ponieważ cały naród tak mówi. Pytanie, dla
czego w języku poi. i tur. niezależnie od siebie uznano, że we 
frazie tej czasownik przechodni może być użyty w stronie 
czynnej mając znaczenie bierne, powinno pobudzić polonistów 
do rozmyślań, a nie do narzucania językowi najzupełniej 
sztucznych konstrukcji biernych i tym samym do poprawiania 
żywego języka mocą swych metodologicznie błędnych ustaleń.

f) Agens, tj. wykonawca czynności wyrażany jest w zdaniu 
biernym poprzez postpozycję tarafından lub - głównie w teks
tach urzędowych - przez sufiks -ca (po suf. 3.os.: -nca). Przy
kłady: Bu mektup babası tarafından yazılmadı ‘Ten list nie był 
napisany przez jego ojca’; Teklifi tarafımızdan kabul edildi 
‘Jego propozycja została przez nas przyjęta’; Bütün burslarımız 
Bilimler Akademisi'nce vakfedildi ‘Wszystkie nasze stypendia 
zostały ufundowane przez Akademię Nauk’; Tahrir komitesin
ce hazırlanan rapor bürodan alınmadı ‘Raport przygotowywa
ny przez komitet redakcyjny nie został zabrany z biura’; Çalış
maları öğrencilerince sürdürülmektedir ‘Prace jego są konty
nuowane przez jego uczniów’ (Türk Diii 626: 176). - Ponadto 
por. § 9.11.

13.4. Formy bezosobowe.
a) Formalnie budowane są tak samo jak strona zwrotno- 

biema, np. Sağa sapınmaz, dosł. ‘Nie skręca się w prawo’ (= 
poi. ‘Zakaz skrętu w prawo’); Dershanelerde sigara içilmez ‘W 
salach lekcyjnych nie pali się papierosów’; O zamanlarda oto
büslerde bile sigara içilebilirdi ‘W tamtych czasach nawet w 
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autobusach można/wolno było palić papierosy’; Bu dünyada 
kimseye marnlamaz ‘Na tym świecie nikomu nie można wie
rzyć’; Aşk şiiri nasıl yazılır? ‘Jak się piszę wiersz miłosny?’; 
«Teşekkür ederim» Fransızca nasıl söylenir? ‘Jak się mówi po 
francusku «Dziękuję»?’; Atom çekiçle parçalanır mi? ‘Czy a- 
tom rozbija się młotkiem?’.

b) Natomiast formy bezosobowe w trybie konieczności 
(Necessitativ) zwykle nie otrzymują sufiksu zwrotno-biernego, 
lecz tworzone są od tematów aktywnych czasownika, np. Sağa 
sapmali ‘Powinno się skręcić w prawo’; Hayatta birine inan
malı ‘W życiu powinno się komuś wierzyć’; Para harcamamak 
‘Nie powinno się trwonić pieniędzy’; Buna ne demeli? ‘Co (się 
powinno) na to (od)powiedzieć?’; Yemek yerken kitap okuma
malı ‘Przy jedzeniu (dosł. ‘jedząc’) nie powinno się czytać 
książek’; Yolda bir tanıdıkla karşılaşınca selâmlaşmak ‘Spoty
kając się w drodze ze znajomym powinno się wzajemnie pozd
rowić’; Başkalarıyla alay etmemeli ‘Nie powinno się robić so
bie żartów z innych’; Hayatta ne yapmak? ‘Co (powinno się) 
robić w życiu?’ (Pamuk 1983: 124); Adını belki saklamak, me
selâ Husret Hoca demeli ona, ama başka ne yalan söylemeli, 
kalın kafalı bir vaizmiş bu adam ‘Jego imię może powinno się 
utajnić, na przykład powinno by się na niego mówić Husret 
Hoca, ale czemu miałoby się poza tym kłamać, tępym był kaz
nodzieją ten człowiek’ (Pamuk 1999: 18); Bunlar zor günler
dir; yiğitliğin sırası değil, beklemek, güç biriktirmek ve ondan 
sonra vurmak ‘To są ciężkie dni; nie pora na męstwo, trzeba 
poczekać, zebrać siły i (dopiero) potem uderzyć’ (Korkat 2000: 
56); Bu koşullarda, bu cümlenin benim için ne anlama geldiğini 
nasıl söylemek? ‘Jak wyrazić (dosł. ‘jak powinno się powie
dzieć’), co dla mnie w tych warunkach znaczyło to zdanie?’ 
(Maalouf 2003: 60).
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W bardziej oficjalnym i stanowczym stylu sufiks -mali 
wzmacniany jest o -dır, np. Tramvayda yaşlılara yer vermelidir 
‘W tramwaju powinno się ustępować miejsca starszym’.

Jednak w wypowiedziach niemających charakteru naka
zów, zakazów czy złotych myśli sufiks zwrotno-biemy może 
się pojawić i w tych formacjach, np. Yazın tatile gidilebilmeli 
‘Latem powinno się móc jechać na wakacje’.

c) Dla wyrażenia bezosobowości czasownik ol- ‘stać się’ 
rozszerzany jest do tematu olun-, np. İyi zevce nasıl olunur? 
‘Jak zostać (dosł. ‘jak się staje’) dobrą żoną?’; Şair doğulmaz, 
şair olunur ‘Poetą się nie rodzi, poetą sie staje’ (Ersen-Rasch 
2001: 192).

d) Formy możliwości zbudowane jak w § 13.3c wyrażają 
to, że patiens, tj. osoba, której dotyczy czynność, może podle
gać jej działaniu bądź skutkom. Innymi słowy, jest to potencja 
patiensa. Tak się dzieje np. w zdaniu Çocuk korkutulabilir 
‘Dziecko można nastraszyć’, tzn. dziecko może ulec skutkom 
straszenia. Ale zdanie to nie rozstrzyga, czy dla agensa, tj. oso
by działającej rzecz jest wykonalna. Dla wyrażenia potencji a- 
gensa dodaje się sufiks zwrotno-biemy i do tematu czasownika 
głównego i do tematu czasownika pomocniczego, np. Çocuk 
korkutulabilinir ‘Dziecko da się przestraszyć’ (= ‘Da się zrobić, 
żeby dziecko się przestraszyło’) ~ ‘Dziecko wolno przestra
szyć’. Jak widać, ta konstrukcja dobrze nadaje się do oddawa
nia poi. ‘wolno’, które wyraża tylko potencję agensa.

Inne przykłady: Bu sorunu başka şekilde ele alınırsa anla- 
nabilinir ‘Jeśli inaczej się podejdzie do tego problemu, można 
(go) zrozumieć’; Elma suyu çocuğa verilebilinir mi? ‘Czy moż- 
na/wolno dać dziecku soku jabłkowego?’; Bizde hem nakden 
hem de kredi kartı ile ödenebilinir ‘U nas można/wolno płacić i 
gotówką i kartą kredytową’; Sekiz yaşındaki kızlar yanakların
dan öpülebilinir mi? ‘Czy można/wolno całować ośmioletnie 
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dziewczynki w policzki?’; Radyo, ayindeymişiz gibi dinlenirdi. 
[...] Şayet tartışılacaksa, ancak radyo sustuktan sonra tartışıla- 
bilinirdi ‘Radia słuchano, jakbyśmy byli na mszy. [...] Jeśli 
miano dyskutować, to można/wolno było dopiero, gdy radio za
milkło’ (Maalouf 2003: 115).

Dobrze tę różnicę zdaje się ilustrować następujące zesta
wienie przykładów (cyt. za Ersen-Rasch 2001: 192):
- Bu su içilebilir mi? ‘Czy można pić tę wodę?’, co jest pyta

niem o wodę (patiens), czy jest pitna, tzn. o potencję pa- 
tiensa.

- Bu kadar alkol niye? - Fazla değil. İçilebilinir ‘Po co tyle al
koholu? - Nie jest za dużo. Wypije się <Da się wypić>’, co 
jest informacją nie o pitności alkoholu, tylko o tym, że oso
by mówiące (tj. agens) czują się na siłach wypić tę ilość, 
tzn. o potencji agensa.

Rozróżnienie to jest oczywiście widoczne tylko w trybie możli
wości (potentialis), zanika natomiast w trybie niemożliwości 
(impotentialis), w którym (przynajmniej z punktu widzenia 
współczesnej gramatyki tur.) nie ma osobnego czasownika po
mocniczego. Przykład: Senden vicdan azabı duyulmadan ayrılı- 
namaz ‘Z tobą nie można się rozstać nie czując wyrzutów su
mienia’ (Maalouf 2003: 29).

13.5. Strona sprawcza (Causativ).
a) Czasowniki sprawcze, czyli kauzatywne służą, zgodnie 

ze swoja nazwą, wyrażeniu sprawiania, żeby coś się stało lub 
ktoś coś wykonał, przy czym bez znaczenia jest, czy skutek zo
stanie osiągnięty na przykład prośbą, sugestią, rozkazem czy w 
jakikolwiek inny sposób.

We współczesnym języku poi. nie ma takiej osobnej kate
gorii, ale języki słowiańskie znały ją dawniej i do dzisiaj zacho
wały się jej pojedyncze ślady w słownictwie, np. poi. pić - 
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sprawcze: poić (dosł. ‘sprawiać pić’); gnić - sprawcze: gnoić 
(dosł. ‘sprawiać gnić’). O tym, że nie jest to dziś w języku poi. 
żywa kategoria gramatyczna, świadczy sam fakt, iż przeciętny 
Polak nie ma w ogóle intuicyjnego poczucia związku pomiędzy 
pić a poić, gnić a gnoić, tj. nie ma świadomości istnienia w ję
zyku poi. wyrazów o semantycznej relacji kauzatywności.

W języku tur. natomiast kauzatywność jest żywą kategorią 
gramatyczną wyrażaną za pomocą osobnych sufiksów, np. iç
mek ‘pić’ - ię-ir-mek ‘poić’; git-mek ‘iść’ - gid-er-mek ‘usu
wać’; kiz-mak ‘złościć się’ - kız-dır-mak ‘złościć’; imzala-mak 
‘podpisać’ - imzala-t-mak ‘kazać podpisać; dać do podpisu’. 
Czasowniki takie na język poi. tłumaczy się używając osob
nych wyrazów (jak pić - poić) albo opisowo (np. przez dodanie 
- w zależności od kontekstu - czasowników sprawić, kazać, 
prosić, namówić, skłonić, dać, spowodować itd.).

b) W stosunkowo nielicznych wypadkach formacje kauza- 
tywne przybierają też inne znaczenia. Najbardziej bodaj zaska
kujące jest to, że mogą one wyrażać czasem treści pasywne, np. 
çalmak ‘ukraść’ - çaldırmak ‘być okradzionym’. Rzecz tę moż
na jednak wyjaśnić: Czasownik çaldırmak słuszniej byłoby tłu
maczyć ‘dać się okraść’, a wtedy będzie też lepiej widać, że 
znaczenie to jest pochodne od ‘sprawić/pozwolić okraść’. O ile 
jednak na przykład w czasowniku kızdırmak ‘złościć’, dosł. 
‘sprawić się złościć’ (< kızmak ‘złościć się’), ten, kto sprawia, i 
ten, kto podlega złości (jakby: nadawca czynności i odbiorca jej 
skutków), są dwiema różnymi osobami, o tyle w çaldırmak 
‘dać się okraść’ ten, kto sprawia, i ten, kto podlega okradzeniu, 
są jedną i tą samą osobą. Dlatego strukturalne znaczenie cza
sownika çaldırmak to ‘sprawić okraść’ (domyślnie: siebie), 
stąd: ‘dać/pozwolić się okraść’ ~ ‘dać/pozwolić sobie ukraść’.

Przykłady zdaniowe: Kalabalık istasyonda valizini çaldır
dın ‘Na zatłoczonym dworcu dałeś sobie ukraść walizkę’; Pa- 
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ralarımı bir dolandırıcıya kaptırdım ‘Jakiemuś oszustowi poz
woliłem porwać moje pieniądze’ (Ersen-Rasch 2001: 196).

Takie użycie kauzatywów jest bardzo rzadkie i dziś już zle- 
ksykalizowane, toteż nie należy czasowników tego typu two
rzyć samemu.

Również dość rzadko zdarza się, że sufiks kauzatywny nie 
zmienia znaczenia podstawowego, tylko je intensyfikuje, np. w 
czasowniku şaşmak ‘dziwić się’ - şaşırmak ‘osłupieć, zdębieć’ 
(tu sprawczość wyrażana jest przez dodanie sufiksu kauzatyw- 
nego do formacji zintensyfikowanej: şaş-ır-t-mak ‘dziwić’). - 
Inne przykłady: Refik’i görünce çok şaşırmışlar ‘Zobaczywszy 
Refika zdębieli’ (Pamuk 1983: 146); bu sıcakta böyle koşturan 
adam ‘pędzący tak w tym gorącu człowiek’ (tamże 28).

Może wreszcie dodanie sufiksu kauzatywnego zmienić 
znaczenie wyrazu na tyle, że pierwotny związek semantyczny 
nie jest już zbyt wyraźnie widoczny, np. bas- ‘cisnąć’ - bastir- 
‘(m.in.) następować (o zjawiskach pogodowych występujących 
intensywnie)’, jak w: bastıran öğle sıcağı ‘upał południa, który 
się pojawił’ (Pamuk 1983: 48); Yağmur bastırınca taksiye bin
mişler ‘Gdy się rozpadał (dosł. ‘nastąpił’) deszcz, wsiedli do 
taksówki’ (tamże 146).

c) Zasób sufiksów kauzatywnych: -t, -it, -ir, -ar, -dir. Ich 
dystrybucja podlega następującym zasadom:
[1] Jednosylabowe tematy na spółgłoskę bezdźwięczną lub 

półspółgłoskę -y przybierają sufiks kauzatywny -ir lub -dır, 
np. [a] batmak ‘tonąć’ - batırmak ‘topić’; doymak ‘najadać 
się’ - doyurmak ‘nasycić, nakarmić’; duymak ‘słyszeć’ - 
duyurmak ‘rozgłaszać, ogłaszać’; geçmek ‘przechodzić, 
mijać’ - geçirmek ‘przeprowadzać, przemieszczać; spę
dzać (czas)’; pişmek ‘gotować się’ - pişirmek ‘gotować’; 
yatmak ‘leżeć’ -yatırmak ‘kłaść, układać’; yitmek ‘znikać, 
ginąć, gubić się’ - yitirmek ‘gubić, tracić’; [b] seçmek ‘wy-
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bierać’ - seçtirmek ‘sprawić, żeby wybrano’; susmak ‘mil
czeć’ - susturmak ‘uciszać’; giymek ‘ubrać (jakąś część 
garderoby)’ - giydirmek ‘ubierać (kogoś)’ [dosł. ‘sprawić, 
żeby ubrał (jakąś część garderoby)’].

[2] Jednosylabowe tematy na samogłoskę lub spółgłoskę 
dźwięczną przyjmują sufıks -dır, np. dolmak ‘napełniać 
się’ - doldurmak ‘napełniać’; durmak ‘stać’ - durdurmak 
‘zatrzymywać’; inmek ‘schodzić’ - indirmek ‘spuszczać, 
zdejmować’; yemek ‘jeść’ - yedirmek ‘kannie’. - Uwaga: 
od demek ‘mówić’ regularna forma sprawcza brzmi dedir
mek ‘sprawić, żeby powiedziano; kazać powiedzieć’, ale 
znacznie częściej występuje ona z podwojonym sufiksem 
kauzatywnym: de-dir-t-mek.

[3] Niektóre jednosylabowe tematy na -k przyjmują sufıks -it 
(tu por. też poniżej podpunkt c[4] i d[3]), np. akmak ‘pły
nąć, ciec’ - akıtmak ‘sprawić, żeby płynęło/ciekło, pusz
czać (wodę)’; kokmak ‘pachnieć, śmierdzieć’ - kokutmak 
‘zaśmierdzać, powodować smród’; korkmak ‘bać się’ - 
korkutmak ‘przestraszyć’; sarkmak ‘zwisać’ - sarkıtmak 
‘zwieszać’; ürkmek ‘wzdrygnąć się, przestraszyć się, zlęk
nąć się’ - ürkütmek ‘nastraszyć’.

[4] Nieliczne jednosylabowe tematy otrzymują sufıks -ar, np. 
çıkmak ‘wychodzić’ - çıkarmak ‘wyjmować’; gitmek ‘iść’ 
-gidermek ‘usuwać’; kopmak ‘urywać się’ - koparmak ‘u- 
rywać’.

[5] Wielosylabowe tematy na samogłoskę lub -/, -r przyjmują 
sufıks -t, np. anlamak ‘rozumieć’ - anlatmak ‘opowiadać’ 
(dosł. ‘sprawiać, żeby rozumiano’); ayılmak ‘ocknąć się’ - 
ayıltmak ‘cucić’; başlamak ‘zacząć’ - başlatmak ‘spra
wiać, żeby zaczęto; inicjować’; eğrilmek ‘wyginać się, wy
krzywiać się’ - eğriltmek ‘wyginać, wykrzywiać’; esnemek 
‘ziewać’ - esnetmek ‘nudzić, zamęczać’; kudurmak ‘wście
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kać się (także o zwierzętach chorych na wściekliznę)’ - ku
durtmak ‘doprowadzać do wściekłości’; şımarmak ‘kapry
sić, być rozpuszczonym’ - şımartmak ‘rozpuszczać (dziec
ko)’; uyumak ‘spać’ - uyutmak ‘usypiać’; üşümek ‘marznąć
- üşütmek ‘sprawiać, żeby marznięto; przemrażać’; yalvar
mak ‘błagać’ - yalvartmak ‘zmusić do błagania; spowodo
wać, żeby błagano’; yoklamak ‘sprawdzać, sortować’ - 
yoklatmak ‘powodować/nakazywać sprawdzanie’; yönel
mek ‘kierować się (ku czemuś)’ - yöneltmek ‘kierować, 
skierowywać’.

[6] Wielosylabowe tematy na spółgłoskę inną niż -/, -r przyj
mują sufiks -dır, np. barışmak ‘pogodzić się (z kimś)’ - 
barıştırmak ‘pogodzić’; birikmek ‘gromadzić się, zbierać 
się (np. pieniądze)’ - biriktirmek ‘gromadzić, zbierać’; ne
şelenmek ‘poweseleć, ożywić się’ - neşelendirmek ‘rozwe
selać, ożywiać, rozruszać’; suçlanmak ‘być obwinionym’ - 
suçlandırmak ‘uznać winnym’.
d) Istnieje pewna ilość odstępstw od powyższych reguł:

[1] Pary czasownikowe na -n lub -l (zwrotno-biemość) i -t 
(sprawczość) od wspólnego tematu, który jednak jako taki 
nie występuje, np. donanmak ‘zdobić się, być zdobionym’
- donatmak ‘zdobić, ozdabiać’; ısınmak ‘ogrzewać się’ - 
ısıtmak ‘ogrzewać’; kurtulmak ‘ratować się’ - kurtarmak 
‘ratować’; öğrenmek ‘uczyć się’ - öğretmek ‘uczyć, nau
czać’.

[2] Pary czasownikowe o fonetyce na tyle zmienionej, że 
współcześnie zatarł się już istniejący niegdyś między nimi 
związek, np. emmek ‘ssać’ - emzirmek ‘kannie piersią’; 
gelmek ‘przybywać’ - getirmek ‘przynosić’; görmek ‘wi
dzieć’ -göstermek ‘pokazywać’; kalkmak ‘wstawać - kal
dırmak ‘podnosić’.
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[3] Z rzadka zdarzają się czasowniki tworzące kauzatywa na 
dwa sposoby, np. sapmak ‘skręcać, zakręcać’ - saptırmak 
‘kazać skręcić’ ~ sapıtmak ‘sprowadzać na manowce’ (Er
sen- Rasch2001: 195).
e) Jeżeli czasownik kauzatywny ma tylko jedno dopełnie

nie, stoi ono w Acc., np. kediyi korkutmak ‘przestraszyć kota’, 
hataları gidermek ‘usunąć błędy’, elini öptürmek ‘dać rękę do 
pocałowania’; Çocuğu yatağın kenarına oturttu ‘Posadził 
dziecko na brzegu łóżka’.

Jeżeli natomiast w zdaniu pojawiają się dopełnienia wyra
żające odbiorców czynności, stoją one w Dat. Przykłady: 
[ 1 ] korkutmak ‘przestraszyć’ - kauzatyw: korkutturmak

Köpeği korkuttum ‘Przestraszyłem psa’;
Oğluma köpeği korkutturdum ‘Kazałem synowi przestra
szyć psa’.

[2] yedirmek ‘kannie’ - kauzatyw: yedirtmek
Dilenciyi yedirdim ‘Nakanniłem żebraka’;
Kral, uşaklarına dilenciyi yedirtti ‘Król kazał służącym na- 
kannić żebraka’.

[3] öğretmek ‘uczyć’ - kauzatyw: öğrettirmek
Türk dilini öğrettim ‘Nauczyłem języka tur.’;
Oğluma Türk dilini öğrettim ‘Nauczyłem swojego syna ję
zyka tur.’;
Hocaya, oğluma Türk dilini öğrettirdim ‘Kazałem nauczy
cielowi nauczyć mojego syna języka tur.’.

Por. tu też przysłowie: Güttüğüm domuzu bana öğretme ‘Nie 
ucz mnie świni, którą pasałem’ (tzn. ‘Nie ucz mnie tego, co 
sam znam na wylot’) wobec Beni öğretme ‘Nie ucz mnie’. - In
ne przykłady: Anne, çocuğunu komşusuna uyutturdu ‘Matka 
prosiła sąsiadkę o uśpienie dziecka’; kızına kendisini sevdirme
sini bilen bir erkek ‘mężczyzna, który potrafił sprawić, że córka 
go kochała’ (Pamuk 1983: 102); Son sınıfın verdiği müsamere- 
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de ona tek başına piyano çaldırdılar ‘Na wieczorku zorganizo
wanym przez najstarszą klasę kazano jej grać solo na pianinie’ 
(Sabahattin Ali 1968: 282); Ömer’e “sevimli” dedirten şey 
‘coś, co sprawiło, że Ömer powiedział sevimli' (Pamuk 1983: 
91); [...] koyunları ona getirtiyor, ona kestiriyor, ona yüzdürü
yor, ona parçalattırıyor, ona sattırıyor ‘[...] owce jemu każę 
sprowadzić, jemu zarżnąć, jemu oprawić ze skóry, jemu poroz
dzielać, jemu posprzedawać’ (Seyfettin 1982: 107).

W czasownikach złożonych z rzeczownika i czasownika 
ettirmek (kauz. od etmek ‘czynić’) ów rzeczownik wchodzący 
w skład czasownika funkcjonuje jako dopełnienie bliższe. Tym 
samym osoba, na którą rozciąga się czynność sprawcza, wyra
żona być musi w Dat., np. Onlara bazen dans ettirirdi ‘Kazał 
im nieraz tańczyć’ (Maalouf 1998a: 13).

f) Sufiksy kauzatywne mogą być z sobą składane (jak to 
już było częściowo widać powyżej) według tych samych zasad, 
które były wymienione w podpunkcie b). Przykłady:
ölmek ‘umrzeć’ - öldürmek ‘zabić’ - öldürtmek ‘kazać zabić’ - 

öldürttiirmek ‘wydać polecenie, żeby kazano zabić’; 
batmak ‘tonąć’ - batırmak ‘topić’ - batırtmak ‘kazać topić’ - 

batırttırmak ‘wydać polecenie, żeby kazano topić’.
g) Czasowniki kauzatywne, jak i wszystkie inne, mogą 

tworzyć stronę bierną i odmieniać się przez tryby i czasy, toteż 
nieraz powstają dosyć długie formacje gramatyczne, np. 
değiştirebildim ‘mogłem zmienić’,
değiştiremedim ‘nie mogłem zmienić’, 
değiştirilemediler ‘nie mogli zostać zmienieni’, 
değiştirilmeyebildiler ‘mogli nie zostać zmienieni’, 
değiştirtemedim ‘nie mogłem kazać zmieniać’, 
değiştirtilemedim ‘nie można mi było kazać zmieniać’ (dosł.

‘nie mogłem być tym, któremu kazano zmieniać’).
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Oczywiście tak zawikłane konstrukcje, choć poprawne, w 
języku występują stosunkowo rzadko, a przytaczanie ich w gra
matykach i podręcznikach służy raczej pokazowi możliwości 
morfologicznych języka tur. (podobnie sztuczne jest poi. żar
tobliwe Konstantynopolitańczykowianeczka ‘młodziutka miesz
kanka Konstantynopola’).

Tym niemniej złożenie na przykład jednego lub dwóch su- 
fiksów kauzatywnych i jednego pasywnego nie jest w języku 
tur. niczym dziwnym. Przykłady: Çocuk masaya oturtuldu ‘Po
sadzono dziecko na stole’; El işlerinde çalıştırılıyorlarmış ‘Po
dobno byli zatrudniani do prac ręcznych’ (Pamuk 1986: 19); 
Yeni yönetimden izin istenmiş ve kız getirtilmişti ‘Poproszono 
nowe władze o pozwolenie i kazano sprowadzić dziewczynę 
(dosł. ‘dziewczyna była kazaną sprowadzić’)’ (Maalouf 2003: 
18).

13.6. Strona medialna (Medium).
Strona medialna wyraża morfologicznie, że daną czynność 

agens wykonuje dla samego siebie (to znaczenie pierwotne 
mogło z czasem ulec różnym modyfikacjom). Dziś nie jest to w 
języku tur. kategoria żywa (w odróżnieniu na przykład od języ
ka dołgańskiego); pozostały po niej tylko ślady w słownictwie, 
np. aramak ‘szukać’ - aranmak ‘1. być szukanym; 2. szukać 
dla siebie, być zajętym szukaniem’; mırıldamak ‘mamrotać, 
mruczeć’ - mırıldanmak ‘1. być wy-/mamrotanym; 2. mamro- 
tać/mruczeć do siebie’; söylemek ‘mówić’ - söylenmek ‘1. być 
mówionym; 2. mówić do siebie’.
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14. Czasy proste

Uwaga ogólna: We wszystkich czasach obowiązuje nastę
pująca zasada:

Jeżeli orzeczenie wyrażone czasownikiem złożonym z rze
czownika i czasownika etmek = kılmak ‘robić, czynić’ lub ol
mak ‘stawać się; być’ występuje w zdaniu dwa razy, za drugim 
razem rzeczownika się nie powtarza, np. Ziyaretçi kabul edil
miyordu ya da pek ender olarak ediliyordu ‘Odwiedzających 
nie przyjmowano lub przyjmowano tylko bardzo rzadko’ (Maa- 
louf2003: 124).

14.1. Czas ogólny (Aoryst).
a) Aoryst służy do wyrażania:

[1] czynności ogólnych, powtarzających się, np. Balık suda 
yaşar ‘Ryba żyje w wodzie’; Her sabah kahve içeriz ‘Co 
rano pijemy kawę’;

[2] czynności, które nastąpią bądź mogą nastąpić w bardzo 
bliskiej przyszłości, np Dikkat et, yoksa düşersin ‘Uważaj, 
bo upadniesz’ (Ersen-Rasch 2001: 140); Seni de sinemaya 
alırız ‘Ciebie też weźmiemy (~ bierzemy) do kina’;

[3] ogólnych sentencji, przysłów itp., np. Ne ekersen, onu bi
çersin ‘Co posiejesz, to zbierzesz’ (= ‘Jak sobie pościelesz, 
tak się wyśpisz’); Su uyur, düşman uyumaz ‘Woda śpi, (a) 
wróg nie śpi (nigdy)’; Acele işe şeytan karışır ‘Do szybkiej 
sprawy miesza się diabeł’ (= ‘Co nagle, to po diable’ ~ 
‘Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy’);

[4] streszczeń filmów, np. Birden bire kapı açılır, odaya kimse 
girer ‘Nagle drzwi się otwierają (~ otworzyły), ktoś wcho
dzi (~ wszedł) do pokoju’;
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[5] anegdot i dowcipów, np. Bir gün bir doktora bir topal gelir
‘Pewnego dnia przychodzi do lekarza kulawy’;

[6] próśb, życzeń i zwrotów grzecznościowych, np. Biraz yana 
kayabilir misin? ‘Możesz się trochę przesunąć na bok?’; 
Lütfen, tuzu bana uzatabilir misiniz? ‘Czy może mi pan, 
proszę, podać sól?’; Teşekkür ederim! ‘Dziękuję!’;

[7] nadziei, oczekiwań itp., zwłaszcza jako wtrąceń zdanio
wych, np. Parayı, umarım, ayın sonlarında alacağız ‘Pie
niądze, mam nadzieję, dostaniemy gdzieś w końcu miesią
ca’.

Jak widać z tego przeglądu, aoryst nie jest ani czasem wyłącz
nie teraźniejszym, ani przeszłym, ani przyszłym.

Ponadto na szczególną uwagę zasługuje kwestia terminolo
giczna. W językach indoeuropejskich bowiem aorystem nazy
wa się zwykle jeden z czasów przeszłych, podczas gdy w turko- 
logii jest to czas wyrażający czynności ponadczasowe lub stoją
ce na granicy teraźniejszości i przeszłości bądź teraźniejszości i 
przyszłości. Dlatego czas ten bywa nieraz też nazywany czasem 
szerokim bądź aorystem tureckim, żeby uniknąć mylenia go z 
terminem indoeuropeistycznym.

b) Tematem aorystu jest imiesłów aorystu (zob. § 18.4a).
c) Formy twierdzące buduje się przez dodanie sufiksów 

predykatywnych do tematu aorystu, w 3.os. nie ma jednak nig
dy końcówki -dır.

Akcent pada na sylabę wygłosową tematu, tylko w 3.os.
l.mn.  na -lar, jeśli występuje.

Przykłady:
buła- ‘mącić’ l.poj. bularım l.mn. bularız

2. bu'larsın 2. bularsınız
3. bu'lar 3. bu'lar ~ bularlar
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bil- ‘znać’ l.poj. \.bi'lirim l.mn. \.bi'liriz
2. bi'lirsin 2. bi'lirsiniz
3. bi'lir 3. bi'lir ~ bilir'ler

oku- ‘czytać’ l.poj. \.o'kurum l.mn. \.o'kuruz
2. o'kursurı 2. o'kursunuz
3. o 'kur 3. o 'kur - okur 'lar

ör- ‘pleść’ l.poj. 1. ö'rerim l.mn. \.ö'reriz
2. ö'rersin 2. ö'rersiniz
3. ö'rer 3. ö'rer ~ örer'ler

d) Formy pytajne tworzy się za pomocą połączenia tematu 
aorystu i (pisanej jako osobny wyraz) czteropostaciowej party
kuły pytajnej mi (wraz z końcówką osobową). Tak utworzony 
wyraz pytajny nie jest akcentowany. Przykłady:
bula- ‘mącić’ l.poj. 1. bu'lar mıyım? ‘czy mącę?’

2. bu'lar mısın?
3. bu'lar mı?

l.mn. 1. bu'lar mıyız?
2. bu'lar mısınız?
3. bu'lar mı? ~ bular'lar mı?

bil- ‘znać’ l.poj. 1. bi'lir miyim? ‘czyznam?’
2. bi'lir misin?
3. bi'lir mi?

l.mn. 1. bi'lir miyiz?
2. bi'lir misiniz?
3. bi'lir mi? ~ bilir'ler mi?

oku- ‘czytać’ l.poj. 1. o'kur muyum? ‘czy czytam?’
2. o'kur musun?
3. o'kur mu?

l.mn. 1. o'kur muyuz?
2. o'kur musunuz?
3. o'kur mu? ~ okur'lar mı?
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ör-‘pleść’ l.poj. 1. ö'rer miyim? ‘czy plotę?’
2. ö'rer misin?
3. ö'rer mi?

l.mn.  ö'rer miyiz?
2. ö'rer misiniz?
3. ö'rer mi? ~ örer'ler mi?

e) Formy zaprzeczone tworzy się przez dodanie:
w l.os. l.poj. - sufiksu -mam
w 1 .os. l.mn. - sufiksu -mayız
w 2. i 3.os. obu liczb - sufiksu -maz (+ końcówka osobowa).

Akcent pada na sylabę przeczącą -ma(z)- w sufiksie lub na 
-lar w 3.os. l.mn. - Uwaga: W l.os. l.mn. akcent może też pa
dać na ostatnią sylabę tematu czasownika (tzn. sylabę przed 
-ma-).

Przykłady: 
bula- ‘mącić’

bil- ‘znać’

oku- ‘czytać’

l.poj.  1. bula'mam ‘nie mącę’
2. bula'mazsın
3. bula'maz

l.mn.  1. bula'mayız ~ bu'lamayız
2. bula'mazsınız
3. bula'maz ~ bulamaz'lar

l.poj.  1. bil'mem ‘nie znam’
2. bil'mezsin
3. bil'mez

l.mn.  1. bil'meyiz- 'bilmeyiz
2. bil'mezsiniz
3. bil'mez ~ bilmez'ler

l.poj.  1. oku'mam ‘nie czytam’
2. oku'mazsın
3. oku'maz
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ör- ‘pleść’

l.mn.  1. oku'mayız - o'kumayız
2. oku'mazsınız
3. oku'maz - okumazlar

l.poj.  1. ör'mem ‘nie plotę’
2. ör'mezsin
3. ör'mez

l.mn.  1. ör'meyiz - 'örmeyiz
2. ör'mezsirıiz
3. ör'mez ~ örmezler

f) Formy pytajno-zaprzeczone tworzy się jak pytajne - zob. 
wyżej d) - tylko od zaprzeczonego tematu aorystu {-maź). Wy
raz pytajny {mi + sufiks osoby) jest nieakcentowany.

Przykłady:
buła- ‘mącić’ l.poj. 1. bula'maz miyim? ‘czy nie mącę?’

2. bula'maz misiu?
3. bula'maz mi?

l.mn.  1. bula'maz miyiz?

oku- ‘czytać’

bil- ‘znać’

2. bula'maz mısınız?
3. bula'maz mı? ~ bulamazlar mı?

l.poj. 1. bil'mez miyim? ‘czy nie znam?’
2. bil'mez misin?
3. bil'mez mi?

l.mn. 1. bil'mez miyiz?
2. bil'mez misiniz?
3. bil'mez mi? ~ bilmezler mi?

l.poj.  1. oku'maz mıyım? ‘czy nie czytam?’
2. oku'maz mısın?
3. oku'maz mı?

l.mn.  1. oku'maz mıyız?
2. oku'maz mısınız?
3. oku'maz mı? - okumazlar mı?
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ör- ‘pleść’ l.poj. 1. ör'mez miyim? "czy nie plotę?’
2. ör'mez misin?
3. ör'mez mi?

l.mn.  1. ör'mez miyiz?
2. ör'mez misiniz?
3. ör'mez mi? ~ örmez'ler mi?

14.2. Czas teraźniejszy prosty (Praesens).
a) Praesens wyraża:

[1] czynność bieżącą w chwili mówienia, np. Arkadaşıma 
mektup yazıyorum ‘Piszę list do kolegi’;

[2] czynność w bliskiej przyszłości, o ile czynność tę uważa 
się za zupełnie pewną, np. Yarın yine okula gidiyoruz ‘Jut
ro znowu idziemy do szkoły’;

[3] czynność przeszłą, która jest dla mówiącego nadal aktual
na, np. Atatürk dil konusunda ne diyor? ‘Co mówi Atatürk 
na temat języka?’.
b) Temat praesensu tworzy się przez dodanie do tematu 

czasownika cechy praesensu -(i)yor (w której -i- podlega har
monii wokalnej, a -yor jest zawsze jednopostaciowe) według 
następujących reguł:
[1] Temat zakończony na spółgłoskę otrzymuje cechę -iyor, 

np. yaz- ‘pisać’ - yazıyor, gör- ‘widzieć’ - görüyor. - 
Uwaga: w czasownikach wymienionych w § 3.2f spółgłos
ka -t- się udźwięcznia: didiyor, ediyor, gidiyor, güdüyor, 
tadıyor.

[2] Temat zakończony na samogłoskę wysoką otrzymuje ce
chę -yor, np. oku- ‘czytać’ - okuyor, eri- ‘tajać’ - eriyor,

[3] Jednosylabowy temat zakończony na samogłoskę niską 
zmienia ją w odpowiednią wysoką i otrzymuje cechę -yor, 
np. de- ‘mówić’ - diyor (nie *deyor),ye-  ‘jeść’ - yiyor (nie 
*yeyory,
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[4] Wielosylabowy temat zakończony na samogłoskę niską 
zmienia ją w wysoką, zgodną pod względem labialności z 
samogłoską sylaby poprzedzającej i otrzymuje cechę -yor, 
np. anla- ‘rozumieć’ - anlıyor, bekle- ‘czekać’ - bekliyor, 
söyle- ‘mówić’ - söylüyor (dawniej też: söyliyor), otla- 
‘paść się’ - otluyor (dawniej też: otlıyor).

Podobnie w tematach pochodnych, np. deme- ‘nie mó
wić’ - demiyor, görme- ‘nie widzieć’ - görmüyor, göreme- 
‘nie móc widzieć’ - göremiyor, okuma- ‘nie czytać’ - oku
muyor, okuyama- ‘nie móc czytać’ - okuyamıyor.
c) Formy twierdzące buduje się przez dodanie sufiksów 

predykatywnych do tematu praesensu, ale 3.os. nie otrzymuje 
sufiksu. Akcent pada na samogłoskę łącznikową -i- cechy - 
(i)yor, z tym że w języku mówionym obserwuje się tendencję 
do przenoszenia akcentu na sylabę -yor- (np. ya'zıyor lub ya- 
zı'yor; nie będziemy tu tego jednak każdorazowo zaznaczać).

Przykłady: 
yaz- ‘pisać’ l.poj. I. ya'zıyorum ‘piszę’

2. ya'zıyorsun
3. ya'zıyor

l.mn. {. ya'zıyoruz
2. ya'zıyorsunuz
3. ya'zıyor(lar)

l.poj. 1. o'kuyorum ‘czytam’
2. o'kuyorsun
3. o'kuyor

l.mn. 1. o'kuyoruz
2. o'kuyorsunuz
3. o'kuyor(lar)

l.poj. 1. 'diyorum ‘mówię’
2. 'diyorsun
3. 'diyor

oku- ‘czytać’

de- ‘mówić’
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l.mn.  1. 'diyoruz
2. 'diyorsunuz
3. 'diyor(lar)

ye- ‘jeść’ l.poj. 1. 'yiyorum ‘jem’
2. 'yiyorsun
3. 'yiyor

l.mn.  1. 'yiyoruz
2. 'yiyorsunuz
3. 'yiyor(lar)

gör-‘widzieć’ l.poj. 1. gö'rüyorum ‘widzę’
2. gö'rüyorsun
3. gö'rüyor

l.mn.  gö'rüyoruz
2. gö'rüyorsunuz
3. gö'rüyor(lar)

d) Formy pytajne tworzy się stawiając po temacie praesen- 
su wyraz pytajny złożony z partykuły pytajnej mi i sufiksu pre- 
dykatywnego. Akcent pada we wszystkich osobach na ostatnią 
sylabę przed mi. Przykłady:
yaz- ‘pisać’ l.poj. \. yazı'yor muyum? ‘czy piszę?’

2. yazı'yor musun?
3. yazı'yor mu?

l.mn.  1. yazı'yor muyuz?
2. yazı'yor musunuz?
3. yazı'yor mu? ~yazıyor'lar mı?

oku- ‘czytać’ l.poj. 1. oku'yor muyum? ‘czy czytam?’
2. oku'yor musun?
3. oku'yor mu?

l.mn.  1. oku'yor muyuz?
2. oku'yor musunuz?
3. oku'yor mu? ~ okuyor'lar mı?
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de- ‘mówić’

ye- ‘jeść’

l.mn.

gör- ‘widzieć’

l.poj.  1. di'yor muyum? ‘czy mówię?’
2. di'yor musun?
3. di'yor mu?
1. di'yor muyuz?
2. di'yor musunuz?
3. di'yor mu? ~ diyor'lar mı?
1. yi'yor muyum? ‘czy jem?’
2. yi'yor musun?
3. yi'yor mu?
1. yi'yor muyuz?
2. yi'yor musunuz?
3. yi'yor mu? -yiyor'lar mı?

l.poj.  1. görü'yor muyum? ‘czy widzę?’
2. görü'yor musun?
3. görü'yor mu?

l.mn.  1. görü'yor muyuz?
2. görü'yor musunuz?
3. görü'yor mu? ~ görüyorlar mı?

e) Formy zaprzeczone buduje się tak samo jak twierdzące, 
tylko od zaprzeczonego tematu czasownikowego, który składa 
się z tematu twierdzącego i sufiksu negacji -ma-. Wygłosowa 
samogłoska tego sufiksu podlega regularnemu podwyższeniu 
przed -yor.

Akcent pada zawsze na sylabę bezpośrednio przed sufik- 
sem negacji.

Przykłady: 
yazma- ‘nie pisać’ l.poj. 1. 'yazmıyorum ‘nie piszę’

2. 'yazmıyorsun
3. 'yazmıyor

l.mn. 1. 'yazmıyoruz
2. 'yazmıyorsunuz
3. 'yazmıyor(lar)
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okuma- ‘nie czytać’ l.poj. 1. o'kumuyorum ‘nie czytam’
2. o'kumuyorsun
3. o'kumuyor

l.mn. 1. o'kumuyoruz
2. o'kumuyorsunuz
3. o'kumuyor(lar)

deme- ‘nie mówić’ l.poj. 1. 'demiyorum ‘nie mówię’
2. 'demiyorsun
3. 'demiyor

l.mn. 1. 'demiyoruz
2. 'demiyorsunuz
3. 'demiyor(lar)

yeme- ‘nie jeść’ l.poj. 1. 'yemiyorum ‘nie jem’
2. 'yemiyorsun
3. 'yemiyor

l.mn. 1. 'yemiyoruz
2. 'yemiyorsunuz
3. 'yemiyor(lar)

górme- ‘nie widzieć’ l.poj. 1. 'görmüyorum ‘nie widzę’
2. 'görmüyorsun
3. 'görmüyor

l.mn. 1. 'görmüyoruz
2. 'görmüyorsunuz
3. 'görmüyor(lar)

f) Formy pytajno-zaprzeczone buduje się tak jak zwykłe 
pytajne - zob. wyżej d) - tylko że od zaprzeczonego tematu 
praesensu, na który pada akcent (przed sufiksem negacji -ma-).

Przykłady:
yazma- ‘nie pisać’ l.poj. 1. 'yazmıyor muyum? ‘(czy) nie pi

szę?’
2. 'yazmıyor musun?
3. 'yazmıyor mu?
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l.mn. 1. 'yazmıyor muyuz?
2. 'yazmıyor musunuz?
3. 'yazmıyor mu? ~ 'yazmıyorlar mı? 

okuma- ‘nie czytać’ l.poj. 1. o'kumuyor muyum? ‘nie czytam?’
2. o'kumuyor musun?
3. o'kumuyor mu?

l.mn.  1. o'kumuyo muyruz?
2. o'kumuyor musunuz?
3. o'kumuyor mu? ~ okumuyorlar

mı?
deme- ‘nie mówić’ l.poj. 1.

2.
3. 

l.mn. 1.
2.
3. 

yeme- ‘niejeść’ l.poj. 1.
2.
3. 

l.mn. 1.
2.
3. 

görme- ‘nie widzieć’l.poj. 1.
2.
3. 

l.mn. 1.
2.
3.

'demiyor muyum? ‘nie mówię?’
'demiyor musun?
'demiyor mu?
'demiyor muyuz?
'demiyor musunuz?
'demiyor mu? ~ 'demiyorlar mı?
'yemiyor muyum? ‘niejem?’
'yemiyor musun?
'yemiyor mu?
'yemiyor muyuz?
'yemiyor musunuz?
'yemiyor mu? ~ 'yemiyorlar mı?
'görmüyor muyum? ‘nie widzę?’ 
'görmüyor musun?
'görmüyor mu?
'görmüyor muyuz?
'görmüyor musunuz?
'görmüyor mu? ~ 'görmüyorlar 

mı?
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14.3. Czas przyszły (Futur).
a) Futur wyraża:

[1] przyszłość dalszą, niżby to wyraził aoryst, np. Yarın gele
ceğim ‘Jutro przyjdę’ (wobec aorystu w: Hemen gelirim 
‘Zaraz przyjdę ~ przychodzę’);

[2] treści pojmowane kategorycznie, np. Saat beşte evde ola
caksın ‘O piątej będziesz w domu’, Benimle gideceksiniz 
‘Pójdzie pan ze mną’;

[3] treści zabarwione modalnie (‘na pewno, musi, powinien’ 
itp.), np. Onu telefonla ara, şimdi evde olacak ‘Zatelefonuj 
do niego, teraz będzie [= na pewno jest / musi być / powi
nien być] w domu’.
b) Tematem Futura jest imiesłów czasu przyszłego (zob. 

§ 18.3).
c) Formy twierdzące tworzy się przez dodanie sufiksów 

predykatywnych (także -dır dla 3.os.) do tematu futura. Akcent 
pada na wygłos tematu Futura lub w 3.os. l.mn. na -lar, o ile 
występuje.

W wymowie form 1. os. obu liczb dochodzi do ściągnięcia 
samogłosek w wygłosowej sylabie cechy -acak i w nagłosie su- 
fiksu predykatywnego. O zwężeniu samogłoski przed -y- zob. 
§ 18.3b, 2.3c.

Przykłady:
yaz- ‘pisać’ l.poj. \. yaza'cağım [yazi'ca:m] ‘napiszę’

2. yaza'caksın [yazı'caksın]
3. yaza'cak(tır) [yazı'cak(tır)]

l.mn.  1. yaza 'cağız [yazı'ca:z]
2. yaza'caksınız [yazı'caksınız]
3. yaza 'cak(tır) ~ yaza 'cak(tır) 'lar

git- ‘iść’ l.poj. 1. gide'ceğim [gidi'ce:m] ‘pójdę’
2. gide'çeksin [gidi'ceksin]
3. gide'cek(tir) [gidi'cek(tir)]
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l.mn. 1. gide'ceğiz [gidi'ce:z]
2. gideceksiniz [gidi'ceksiniz]
3. gide'cek(tir) ~ gide'cek(tir)'ler 

koru- ‘strzec’ l.poj. 1. koruya'cağım [koruyu'ca:m] ‘będę
strzegł’

2. koruya'caksın [koruyu'caksın]
3. koruya'cak(tır) [koruyu'cak(tır)]

l.mn.  1. koruya'cağız [koruyu'ca:z]
2. koruya'caksınız [koruyu'caksınız]
3. koruya'cak(tır) ~ koruy'acak(tır)'lar 

de- ‘mówić’ l.poj. 1. diye'ceğim [diyi'ce:m] ‘powiem’
2. diye'ceksin [diyi'ceksin]
3. diye'cek(tir) [diyi'cek(tir)]

l.mn.  1. diye'ceğiz [diyi'ce:z]
2. diye'ceksiniz [diyi'ceksiniz]
3. diye'cek(tir) ~ diye'cek(tir)'ler

ürü- ‘szczekać’l.poj.1. ürüye'ceğim [ürüyü'ce:m] ‘szczeknę’
2. ürüye'ceksin [ürüyü'ceksin]
3. ürüye'cek(tir) [ürüyü'cek]

1. mn. 1. ürüye'ceğiz [ürüyü'ce:z]
2. ürüye'ceksiniz [ürüyü'ceksiniz]
3. ürüye'cek(tir) ~ ürüye'cek(tir)'ler

d) Formy pytajne tworzy się przez postawienie po temacie 
futuru wyrazu pytajnego, pisanego rozłącznie, a składającego 
się z partykuły pytajnej mi i sufiksu predykatywnego.

Przykłady:
yaz- ‘pisać’ l.poj. yaza'cak mıyım? ‘(czy) napiszę?’

2. yaza'cak mısın?
3. yaza'cak mı(dır)?

l.mn.  1. yaza 'cak m ıyız ?
2. yaza'cak mısınız?
3. yaza'cak mı(dır)? ~yazacak'lar mı?
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git- ‘iść’ l.poj. 1. gide'cek miyim? ‘czy pójdę?’
2. gide'cek misin?
3. gide'cek mi(dir)?

l.mn.  1. gide'cek miyiz?
2. gide'cek misiniz?
3. gide'cek mi(dir)? ~ gidecek'ler mi?

koru- ‘strzec’ l.poj. 1. koruya'cak mıyım? ‘czy będę strzec?’
2. koruya'cak mısın?
3. koruya'cak mı(dır)?

l.mn.  \. koruya'cak mıyız?
2. koruya'cak mısınız?
3. koruya'cak mı(dır) ~ koruyacaklar mı?

de- ‘mówić’ l.poj. 1. diye'cek miyim? ‘czy powiem?’
2. diye'cek misin?
3. diye'cek mi(dir)?

l.mn.  1. diye'cek miyiz?
2. diye'cek misiniz?
3. diye'cek mi(dir)? ~ diyecekler mi?

ürü- ‘szczekac’l.poj. 1. ürüye'cek miyim? ‘czy szczeknę?’
2. ürüye'cek misin?
3. ürüye'cek mi(dir)?

1. mn. 1. ürüye'cek miyiz?
2. ürüye'cek misiniz?
3. ürüye'cek mi(dir)? ~ ürüyecek'ler mi?

e) Formy przeczące tworzy się od zaprzeczonego imiesło
wu czasu przyszłego. Akcent główny leży na sylabie poprze
dzającej sufıks -ma-, poboczny - na sylabie -cak-.

Przykłady:
yazma- ‘nie pisać’ l.poj. 1. 'yazmaya'cağım ['yazmıyı'ca:m] 

‘nie napiszę’
2. 'yazmaya'caksın ['yazmıyı'caksın]
3. 'yazmaya'cak(tır) f'yazmıyı'cak]
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l.mn. 1. 'yazmaya 'cağız ['yazmıyı'ca:zj
2. 'yazmayacaksınız 

['yazmıyı'caksınız]
3. 'yazmaya'cak(tır) ~ 

'yazmaya 'cak(tır) 'lar
gitme- ‘nie iść’ l.poj. 1. 'gitmeye'ceğim ['gitmiyi'ce:mj 

‘nie pójdę’
2. 'gitmeye'ceksin ['gitmiyi-j
3. 'gitmeye'cek(tir) ['gitmiyi-j

l.mn.  1. 'gitmeye'ceğiz ['gitmiyi'ce:zj
2. 'gitmeye'çeksiniz ['gitmiyi-j
3. 'gitmeye'cek(tir) ~ 

'gitmeye 'cek(tir) 'ler
koruma- ‘nie strzec’l.poj. 1. ko'rumaya'cağım 

[ko'rumuyu’ca:m] ‘nie będę 
strzegł’

2. ko'rumaya'caksın [ko'rumuyu-j
3. ko'rumaya'cak(tır) [ko'rumuyu-j

l.mn.  1. ko'rumaya'cağız [ko'rumuyu'ca:z]
2. ko'rumaya'caksınız [ko'rumuyu-j
3. ko'rumaya'cak(tır) ~ 

ko 'rumay 'acak(tır) 'lar
deme- ‘nie mówić’ l.poj. 1. 'demeye'ceğim ['demiyi'ce:mj

‘nie powiem’
2. 'demiye'çeksin ['demiyi-j
3. 'demiyecek(tir) ['demiyi-j

l.mn.  1. 'demiye'ceğiz ['demiyi'ce:zj
2. 'demiye'ceksiniz ['demiyi-j
3. 'demiye'cek(tir) ~ 

'demiye'cek(tir) 'ler 
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iiriime- ‘nie szczekać’ l.poj.l. ii'riimeye'ceğim [ü'rümüyü'ce:m]
‘nie szczeknę’

2. ii'rumeye'ceksin [ii'rumuyu-]
3. u'riimeye'cek(tir) [u'rumuyu-]

1. mn. 1. ii'rumeye'cegiz [u'rumuyu'ce:z]
2. ii'rumeye'ceksiniz [u'rumiiyu-]
3. u'riimeye'cek(tir) ~

w 'riimeye 'cek(tir) 'ler
f) Formy pytajno-zaprzeczone tworzy się tak samo jak 

zwykłe pytajne - zob. wyżej d) - tylko że od tematów zaprze
czonych.

Przykłady:
yazma- ‘nie pisać’ l.poj. 1. 'yazmayacak mıyım? ‘(czy) nie 

napiszę?’
2. 'yazmayacak mısın?
3. 'yazmayacak mı(dır)?

l.mn. 1. 'yazmayacak mıyız?
2. 'yazmayacak mısınız?
3. 'yazmayacak mı(dır)? ~ 

'yazmayacak'lar mı?
gitme- ‘nie iść’ l.poj. 1. 'gitmeyecek miyim? ‘nie pójdę?’

2. 'gitmeyecek misin?
3. 'gitmeyecek mi(dir)?

l.mn. 1. 'gitmeyecek miyiz?
2. 'gitmeyecek misiniz?
3. 'gitmeyecek mi(dir)? ~

'gitmeyecek'ler mi? 
koruma- ‘nie strzec’ l.poj. 1. ko'rumaya'cak 'mıyım?

‘nie będę strzegł?’
2. ko'rumayacak mısırı?
3. ko'rumayacak mı(dır)?
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l.mn. 1. ko'rumayacak mıyız?
2. ko'rumayacak mısınız?
3. ko'rumayacak mı(dır)? ~ 

ko'rumayacak'lar mı?
deme- ‘nie mówić’ l.poj. 1. 'demeyecek miyim? ‘nie powiem?’

2. 'demiyecek misin?
3. 'demiyecek mi(dir)?

l.mn.  1. 'demiyecek miyiz?
2. 'demiyecek misiniz?
3. 'demiyecek mi(dir)? ~ 

'demiyecek'ler mi?
iirüme- ‘nie szczekać’ l.poj. 1. ü'rümeyecek miyim?

‘nie zaszczekam?’
2. ü'rümeyecek misin?
3. ü'rümeyecek mi(dir)?

1. mn. 1. ü'rümeyecek miyiz?
2. ü'rümeyecek misiniz?
3. ü'rümeyecek mi(dir)? ~ 

ü'rümeyecek'ler mi?

14.4. Czas przeszły świadka/neutralny (Praeterit).
a) Praeterit wyraża czynność przeszłą, której świadkiem 

było się samemu lub co do której nie ma się wątpliwości. Po
nieważ w języku tur. istnieje też czas przeszły długotrwały 
(jakby niedokonany - zob. § 15.2), Polacy są skłonni rozumieć 
Praeterit jako czas przeszły dokonany, przenosząc tym samym 
własne przyzwyczajenia gramatyczne (tj. wyrażanie aspektu 
dokonanego lub niedokonanego w każdej wypowiedzi) na ję
zyk tur., co jest oczywiście błędem, ponieważ Praeterit jest o- 
bojętny na kwestię aspektu, por. dwa następujące zdania (cyt. 
za Ersen-Rasch 2001: 146): Dün lokantaya gittik ‘Wczoraj 
poszliśmy do restauracji’, Her gün lokantaya gittik ‘Codziennie 
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chodziliśmy do restauracji’ - jak widać Praeterit może być od
dany po poi. zarówno formą dokonaną jak i niedokonaną, a wy
bór jednej z tych form zależy od reguł języka poi., a nie tur.

b) Cechą Praeteritu jest -di-, do którego dołączane są su- 
fiksy pos. pełniące tu funkcję wykładników osoby.

Wyjątki: 3.os. l.poj. i l.mn. nie mają końcówki osobowej, 
tzn. -di (nie *-disi)  i -dilar (nie *-dilari),  natomiast l.os. l.mn. 
ma sufiks -k. Końcówki praeteritu brzmią więc:
l.poj.  \.-dim l.mn. \.-dik

2. -din 2. -dimz
3. -di 3. -di(lar)

Uwaga: Cecha Praeteritu może być dodawana także do nomi- 
nów. Przyjmuje wówczas albo postać -(y)di (po tematach wer
balnych zakończonych na samogłoskę jednak zawsze -di, np. 
anladı ‘rozumiał’, nie *anla-y-di)  albo formę jednopostaciowej 
i osobno akcentowanej postpozycji idi, np. Ev'de i'di = Ev'deydi 
‘Był w domu’.

Akcent pada w formacjach werbalnych regularnie na ostat
nią sylabę danej formy.

Przykłady:
anla- ‘rozumieć’ l.poj. 1. anladım l.mn. 1. anladık

2. anladın 2. anladınız
3. anladı 3. anladı(lar)

ver- ‘dawać’ l.poj. 1. verdim l.mn. 1. verdik
2. verdin 2. verdiniz
3. verdi 3. verdi(ler)

koy- ‘kłaść’ l.poj. \. koydum l.mn. 1. koyduk
2. koydun 2. koydunuz
3. koydu 3. koydu(lar)

öp- ‘całować’ l.poj. 1. öptüm l.mn. 1. öptük
2. öptün 2. öptünüz
3. öptü 3. öptii(ler)
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c) Formy pytajne tworzy się przez postawienie nieakcento- 
wanej partykuły pytajnej mi po formie twierdzącej.

Przykłady:
anla- ‘rozumieć’

l.poj.  1. anladım mi? l.mn. 1. anladık mi?
anladın mi? 
anladı mi?

2. anladınız mi?
3. anladi(lar) mi?

ver- ‘dawać’
l.poj.  I. verdim mi? l.mn. 1. verdik mi?

2. verdin mi?
3. verdi mi?

2. verdiniz mi?
3. verdi(ler) mi?

koy- ‘kłaść’
l.poj.  1. koydum mu? l.mn. 1. koyduk mu?

2. koydun mu?
3. koydu mu?

2. koydunuz mu?
3. koydu mu? ~

koydular mi?
öp- ‘całować’

l.poj.  1. öptüm mü? l.mn. \.öptük mü?
2. öptün mü?
3. öptü mü?

2. öptünüz mü?
3. öptü mü? ~

öptüler mi?
d) Formy zaprzeczone tworzy się dodając sufiksy pos. do 

tematu zaprzeczonego. Akcent pada przed negacją -ma-.
Przykłady:

anlama- ‘nie rozumieć’
l.poj.  \.an'lamadim l.mn. 1. an'lamadik

3. an'lamadı 
verme- ‘nie dawać’

l.poj. 1. 'vermedim

an 'lamadimz 
an'lamadı(lar)

l.mn. 1. 'vermedik
2. 'vermedin
3. 'vermedi

2. 'vermediniz
3. 'vermedi(ler)
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koyma- ‘nie kłaść’
l.poj. 1. 'koymadım l.mn. 1. 'koymadık

2. 'koymadın 2. 'koymadınız
3. 'koymadı 3. 'koymadı(lar)

öpme- ‘nie całować’
l.poj. 1. 'öpmedim l.mn. 1. 'öpmedik

2. 'öpmedin 2. 'öpmediniz
3. 'öpmedi 3. 'öpmedi(ler)

e) Formy pytajno-zaprzeczone tworzy się przez postawie-
nie nieakcentowanej partykuły pytajnej mı po formie zaprze-
czonej. Akcent pada regularnie na sylabę poprzedzającą sufıks
negacji -ma-.

Przykłady:
anlama- ‘nie rozumieć’

l.poj. 1. an'lamadım mi? l.mn. 1. an'lamadık mı?
2. an'lamadın mi? 2. an'lamadınız mı?
3. an'lamadı mi? 3. an'lamadı(lar) mı?

verme- ‘nie dawać’
l.poj. 1. 'vermedim mi? l.mn. 1. 'vermedik mi?

2. 'vermedin mi? 2. 'vermediniz mi?
3. 'vermedi mi? 3. 'vermedi(ler) mi?

koyma- ‘nie kłaść’
l.poj. 1. 'koymadım mi? l.mn. 1. 'koymadık mı?

2. 'komaydın mi? 2. 'koymadınız mı?
3. 'koymadı mi? 3. 'koymadı(lar) mı?

öpme- ‘nie całować’
l.poj. 1. 'öpmedim mi? l.mn. 1. 'öpmedik mi?

2. 'öpmedin mi? 2. 'öpmediniz mi?
3. 'öpmedi mi? 3. 'öpmedi(ler) mi?
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14.5. Czas przeszły nieświadka (Narrativ).
Uwaga: O problemie “trybu nieświadka” zob. § 17.9.

a) Narrativ wyraża:
[1] czynności przeszłe, których mówiący nie był naocznym 

świadkiem (stąd czas ten obowiązuje na przykład przy 
opowiadaniu bajek), np. Bu hikâyeyi kimseye anlatmamış 
‘Tej historii [podobno] nikomu nie opowiadał’ - dodanie 
po poi. wyrazu typu “podobno” tylko czasami jest właści
we, gdyż sugeruje to po poi. powątpiewanie czy domysł 
mówiącego, podczas gdy w zdaniu tur. niekoniecznie musi 
się zawierać wątpliwość - tam mówiący tylko zaznacza, że 
go przy tym, o czym opowiada, nie było. Jeśli mówiącemu 
zależy na szczególnym podkreśleniu, że wprawdzie nie był 
obecny przy czynności, ale nie wątpi w prawdziwość prze
kazu, dodaje na końcu formy Narratiwu sufıks -dır, np. 
Demek ki, bir şey bilmemişsinizdir... ‘Znaczy, nic pan nie 
wiedział...’; użycie -dır słyszy się w wiadomościach tele
wizyjnych, gdzie speaker właśnie nie był świadkiem wyda
rzeń, ale o nich nie wątpi, np. Türkiye Cumhurbaşkanı bu 
sabah Ankara’ya dönmüştür ‘Prezydent Turcji dziś rano 
powrócił do Ankary’; Varşova’da düzenlenen kongrede 
Müslüman toplumunun liderleri ile görüşmüştür ‘Na kong
resie zorganizowanym w Warszawie spotkał się z liderami 
społeczności muzułmańskiej’;

[2] treści powtarzane w rozmowie po kimś, np. Ahmet, baba
sıyla görüştü. - Görüşmüş mü? Ne güzel! ‘Ahmet widział 
się ze swoim ojcem. - Widział się? Wspaniale!’;

[3] treści stwierdzane z pewnym zdziwieniem i/lub przenoszą
ce odpowiedzialność za zdarzenie na innych bądź na nie
znane okoliczności (stąd związek ze zdziwieniem), np. 
Bak, yine yağmur yağmış ‘Patrz, znowu padało’; Hele bak, 
neler olmuş! ‘Tylko popatrz, co to się porobiło!’; Seninle 
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görüşmek çok istedim ama, kısmet değilmiş ‘Bardzo się 
chciałem z tobą spotkać, ale widać, nie było to (nam/mnie) 
pisane’; Abartma zannettim ama, değilmiş! ‘Myślałem, że 
to przesada, ale - nie!’; Yaşamı adeta bir işkenceye dön
müş, intiharı düşünüyor ‘Jego życie stało się po prostu ud
ręką, myśli o samobójstwie’ (Yalom 1998: 163). - Poglą
dowy przykład daje Ersen-Rasch (2001: 148): Jeśli ktoś w 
trakcie kontroli w tramwaju zorientuje się, że zapomniał 
biletu miesięcznego, mówi Unutmuşum ‘Zapomniałem’, 
dając do zrozumienia, że sam jest tym zdziwiony; zdanie 
takie można też tłumaczyć ‘Zdaje się (~ Okazuje się), że 
zapomniałem’. Jeśli zaś zorientował się już nieco wcześ
niej, informuje kontrolera neutralnym Unuttum ‘Zapomnia
łem’;

[4] treści wyrażające ubolewanie lub czasem też nieco chełpie
nia się. Zaimek neler może być użyty dwukrotnie: przed i 
po orzeczeniu w narratiwie. W przekładzie poi. często do
daje się negację nie, której nie ma w tureckim. Przykłady 
(por. Ersen-Rasch 2001: 148): Biz neler görmüşüz (neler)! 
‘Czego to myśmy nie widzieli!’; Ben neler geçirmişim 
(neler)! ‘Czego to ja nie przeszedłem!’;

[5] nadanie cechy niepewności, niejakiego podobieństwa itp. 
czasownikowi stojącemu w innym czasie, po którym wys
tępuje postpozycja gibi ‘jak’. - Przykład dla Praesensu: bir 
hayır kuruluşunun toplantısına gidiyormuş gibi ‘jakby szła 
na zebranie towarzystwa dobroczynnego’ (Maalouf 2003: 
31). - Przykłady dla Narratiwu: hoş bir şaka işitmişmiş gi
bi ‘jakby usłyszał dobry żart’ (Pamuk 1983: 58); Bütün 
gün bu sözleri beklemişmiş gibi gülümsedi ‘Uśmiechnął 
się, jakby cały dzień czekał na te słowa’ (Pamuk 1983: 87); 
Kızkardeşinin şakasından alınmışmış gibi yaptı ‘Udał, że 
jest urażony żartem siostry’ (Pamuk 1983: 90).
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b) Formy twierdzące budowane są od tematu czasownika, 
którym jest imiesłów czasu przeszłego na -mış (zob. § 18.2). 
Osobę wyrażają sufiksy predykatywne.

Uwaga: Cecha Narratiwu może być dodawana także do no- 
minów. Przyjmuje wówczas albo postać -(y)mış (po tematach 
werbalnych wyłącznie -mış, np. anla-mış, nie *anla-y-mış)  albo 
formę jednopostaciowej i osobno akcentowanej postpozycji 
imiş, np. Ev'de i'miş = Ev'deymiş ‘Podobno był w domu’.

Akcent w formacjach werbalnych spoczywa zawsze na ce
sze -mış (jedynie w 3.os. l.mn. na sufiksie -lar)', w formacjach 
denominalnych na sylabie poprzedzającej -(y)mış, np. anla'mış, 
ev'deymiş, ev'de i'miş.

Przykłady: 
var- ‘dotrzeć’ l.poj. 1. varmışım

2. varmışsın
3. varmış 

l.poj. 1. bilmişim
2. bilmişsin
3. bilmiş 

l.poj. 1. okumuşum
2. okumuşsun
3. okumuş 

güt- ‘gnac bydlo’l.poj. 1. gütmüşüm
2. gütmüşsün
3. gütmüş

bil- ‘wiedzieć’

oku- ‘czytać’

l.mn. 1. varmışız
2. varmışsınız
3. varmış(lar) 

l.mn. 1. bilmişiz
2. bilmişsiniz
3. bilmiş(ler) 

l.mn. 1. okumuşuz
2. okumuşsunuz
3. okumuş(lar) 

l.mn. {.gütmüşüz
2. gütmüşsünüz
3. gütmüş(ler)

c) Formy pytajne buduje się stawiając po temacie Narrati
wu (= imiesłów na -mış) połączenie partykuły pytajnej mi i su- 
fiksu predykatywnego w funkcji końcówki osobowej. Akcent 
pada przed partykułą mi.
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Przykłady:
var- ‘dotrzeć’

l.poj. 1. varmış mıyım?
2. varmış mısın?

l.mn. \. varmış mıyız?
2. varmış mısınız?

3. varmış mı? 3. varmış mı? ~ 
varmışlar mı?

bil- ‘wiedzieć’
l.poj. 1. bilmiş miyim? l.mn. 1. bilmiş miyiz?

2. bilmiş misin? 2. bilmiş misiniz?
3. bilmiş mi? 3. bilmiş mi? ~ 

bilmişler mi?
oku- ‘czytać’

l.poj. 1. okumuş muyum? l.mn. 1. okumuş muyuz?
2. okumuş musun? 2. okumuş musunuz?
3. okumuş mu? 3. okumuş mu? ~ 

okumuşlar mı?
güt- ‘gnać bydło’

l.poj. 1. gütmüş müyüm? l.mn. 1. gütmüş müyüz?
2. gütmüş müsün? 2. gütmüş müsünüz?
3. gütmüş mü? 3. gütmüş mü ? ~ 

gütmüşler mi?
d) Formy przeczące tworzy się tak, jak twierdzące, tylko

od tematu zaprzeczonego. Akcent pada przed negacją -ma-.
Przykłady:

varma- ‘nie dotrzeć’
l.poj. 1. varmamış im l.mn. 1. varmamışız

2. varmamışsın 2. varmamışsınız
3. varmamış 3. varmamış(lar)

bilme- ‘wiedzieć’
l.poj. 1. bilmemişim l.mn. 1. bilmemişiz

2. bilmemişsin 2. bilmemişsiniz
3. bilmemiş 3. bilmemiş(ler)
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okuma- ‘nie czytać’
l.poj. {.okumamışım

2. okumamışsın
3. okumamış

gütme- ‘nie gnać bydła, nie pasać’
l.poj. {.gütmemişim

2. gütmemişsin
3. gütmemiş

l.mn.  1. okumamışız
2. okumamışsınız
3. okumamış (lar)

l.mn.  {.gütmemişiz
2. gütmemişsiniz
3. gütmemiş(ler)

e) Formy pytajno-przeczące buduje sie tak jak pytajne, tyl
ko od tematu zaprzeczonego. Akcent pada na sylabę poprzedza
jącą partykułę negacji -ma-. 

Przykłady:
varma- ‘nie dotrzeć’

l.poj.  1. varmamış mıyım?
2. varmamış mısın?
3. varmamış mı? 

bilme- ‘nie wiedzieć’
l.poj.  1. bilmemiş miyim?

2. bilmemiş misin?
3. bilmemiş mi? 

okuma- ‘nie czytać’
l.poj.  1. okumamış mıyım?

2. okumamış mısın?
3. okumamış mı?

gütme- ‘nie gnać bydła, nie pasać’
l.poj.  1. gütmemiş miyim?

2. gütmemiş misin?
3. gütmemiş mi?

l.mn. 1. varmamış mıyız?
2. varmamış mısınız?
3. varmamış(lar) mı?

l.mn. 1. bilmemiş miyiz?
2. bilmemiş misiniz?
3. bilmemiş(ler) mi?

l.mn. 1. okumamış mıyız?
2. okumamış mısınız?
3. okumamış(lar) mı?

l.mn. 1. gütmemiş miyiz?
2. gütmemiş misiniz?
3. gütmemiş(ler) mi?
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15. Czasy złożone

Uwaga ogólna: W czasach złożonych obowiązuje następu
jąca zasada:

Jeżeli w zdaniu występuje kilka orzeczeń stojących w tym 
samym czasie złożonym, ostatni sufiks czasu może być “wyjęty 
poza nawias”, tzn. postawiony tylko przy ostatnim orzeczeniu, 
np. Pazar günleri oldukça erken yataktan kalkar, evden çıkar, 
yolda gazete alır, bir çayhaneye gidermiş ‘W niedziele wstawał 
dość wcześnie, wychodził z domu, po drodze kupował gazetę 
(i) szedł do jakiejś herbaciarni’; Gelen geçene kahve veriliyor, 
onlar da eğlentiye katılıyordu ‘Przechodniom dawano kawę, a 
oni przyłączali się do zabawy’ (Jacq 1987: 89); Soğukkanlılıkla 
odama gider, tehlikeli olabilecek bir kâğıdı yok eder, kimse 
beni ihbar etmeyecek ümidiyle normal yaşamıma dönebilirdim 
‘Poszedłbym z zimną krwią do swojego pokoju, zniszczyłbym 
papier, który mógłby się stać niebezpieczny (i) mógłbym po
wrócić do normalnego życia z nadzieją, że nikt mnie nie zade- 
nuncjuje’ (Maalouf 2003: 57); Ruhlar ölmez, [...] bir diğer be
dene geçermiş ‘Duchy podobno nie umierały, [...] przechodziły 
w inne ciało’ (Korat 2000: 28); Dolmakalemimin kapağını aç
mış, yeni bir deftere başlamıştım ‘Zdjąłem nasadkę pióra 
wiecznego (i) zacząłem nowy zeszyt’ (Maalouf 2003: 95).

15.1. Czasy ciągłe (kontinuatiwy).
a) Semantyka kontinuatiwów. Kontinuativ wyraża czyn

ność długotrwałą, która rozpoczęła się wcześniej i trwa nadal w 
chwili mówienia. Kontinuatiwy występują raczej w literaturze 
pięknej i piśmiennictwie oficjalnym, rzadziej w języku potocz-
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nym. Przykład: Türkiye günden güne gelişmekte, güzelleşmek
tedir ‘Turcja z dnia na dzień rozwija się (i) pięknieje’.

b) Kontinuativ teraźniejszy buduje się w ten sposób, że 
do Locatiwu danego bezokolicznika (zob. § 11.1) dodaje się su- 
fiksy predykatywne, tzn. temat czasownika: yaz- ‘pisać’ —> be
zokolicznik: yazmak —► Locativ bezokolicznika: yazmakta —► 
Kontinuativ l.os. l.poj.: yazmaktayım ‘piszę’ (dosł. ‘jestem w 
pisaniu’, tj. ‘jestem w trakcie pisania’).

c) Formy twierdzące mają akcent na sufiksie Locatiwu, a w 
3.OS. l.mn. zakończonej na -maktalar (bez -dır) na sufiksie -lar, 
tzn. yazmakta'lar, ale: yazmak'fadırlar. Przykład:
yaz-‘pisać’ l.poj. \. yazmak'tayım

2. yazmak'tasın
3. yazmak'ta(dır)

1. mn. 1. yazmak 'tayız
2. yazmak'tas iniz
3. yazmak'ta(dır) ~ 

yazmak'tadırlar ~ 
yazmakta'lar

d) Formy pytajne buduje się przez postawienie po Locati- 
wie wyrazu pytajnego złożonego z partykuły pytajnej mi i koń
cówki osobowej. Akcent pada na sufiks Locatiwu, a w 3.os.
l.mn.  zakończonej na -maktalar na -lar. Przykład:
yaz-‘pisać’ l.poj. 1. yazmak'ta mıyım?

2. yazmak'ta mısın?
3. yazmak'ta mı(dır)?

l.mn.  1. yazmak'ta mıyız?
2. yazmak'ta mısınız?
3. yazmak'ta mı(dır)? ~ 

yazmak'ta mıdırlar? ~ 
yazmakta'lar mı?

e) Formy przeczące budowane mogą być na dwa sposoby:
[1] Jak formy twierdzące, tylko od zaprzeczonej formy bezo

kolicznika. Akcent leży na sylabie poprzedzającej sufiks 
negacji -ma-. Przykład:
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yazma- ‘nie pisać’ l.poj. 1. yazmamaktayım
2. yazmamaktasın
3. yazmamakta(dır)

l.mn.  1. yazmamaktayız
2. yazmamaktasınız
3. yazmamakta(dır) ~ 

yazmamakta(dir)lar
[2] Po twierdzącym Locatiwie bezokolicznika stawia się par

tykułę değil 7. sufksami predykatywnymi w roli wykładni
ków osoby. Akcent pada na końcówkę Locatiwu. Przykład: 

yaz- ‘pisać’ l.poj. 1. yazmakta değilim
2. yazmakta değilsin
3. yazmakta değil(dir)

l.mn.  1. yazmakta değiliz
2. yazmakta değilsiniz
3. yazmakta değil (dir) ~ 

yazmakta değil(dir)ler
f) Formy pytajno-przeczące również budowane są na dwa 

sposoby:
[ 1 ] Z użyciem sufiksu negacji przy bezokoliczniku: 
yazma- ‘nie pisać’ l.poj. yazmamakta mıyım?

2. yazmamakta mısın?
3. yazmamakta mı(dır)?

l.mn.  1. yazmamakta mıyız?
2. yazmamakta mısınız?
3. yazmamakta mı(dır)? ~ 

yazmamakta mıdırlar? ~ 
yazmamaktalar mı?

[2] Z użyciem partykuły değil po temacie twierdzącym: 
yaz-‘pisać’ l.poj. I. yazmakta değil miyim?

2. yazmakta değil misin?
3. yazmakta değil mi(dir)?
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l.mn.  1. yazmakta değil miyiz?
2. yazmakta değil misiniz?
3. yazmakta değil mi(dir)? ~ 

yazmakta değil midirler? ~ 
yazmakta değiller mi?

g) Kontinuativ przeszły buduje się tak jak konstrukcje 
predykatywne opisane w § 12.2f.

Przykład twierdzący:
yaz- ‘pisać’ l.poj. yazmak'taydım l.mn. 1. yazmak'taydık

2. yazmak'taydın 2. yazmaklaydınız
3. yazmak'taydı 3. yazmak'taydı(lar)

Przykład pytaj ny:
yaz- ‘pisać’ l.poj. 1. yazmak'ta mıydım?

2. yazmak'ta miydin?
3. yazmak'ta mıydı?

l.mn.  1. yazmak'ta mıydık?
2. yazmak'ta mıydınız?
3. yazmak'ta mıydı? ~ 

yazmakta'lar mıydı?
Przykłady przeczące:

[1] Z użyciem sufiksu negacji przy bezokoliczniku: 
yazma- ‘nie pisać’ l.poj. 1. yazmamaktaydım

2. yazmamaktaydın
3. yazmamaktaydı

l.mn.  1. yazmamaktaydık
2. yazmamaktaydınız
3. yazmamaktaydı(lar)

[2] Z użyciem partykuły değil po temacie twierdzącym:
yaz- ‘pisać’ l.poj. 1. yazmakta değildim

2. yazmakta değildin
3. yazmakta değildi
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l.mn.  I. yazmakta değildik
2. yazmakta değildiniz
3. yazmakta değildi(ler)

Przykłady pytaj no-przeczące:
[1] Z użyciem sufiksu negacji przy bezokoliczniku: 
yazma- ‘nie pisać’ l.poj. 1. yazmamakta mıydım?

2. yazmamakta miydin?
3. yazmamakta mıydı?

l.mn.  1. yazmamakta mıydık?
2. yazmamakta mıydınız?
3. yazmamakta mıydı(lar)? ~ 

yazmamaktalar mıydı?
[2] Z użyciem partykuły negacji değil'.
yaz-‘pisać’ l.poj. 1. yazmakta değil miydim?

2. yazmakta değil miydin?
3. yazmakta değil miydi?

l.mn.  1. yazmakta değil miydik?
2. yazmakta değil miydiniz?
3. yazmakta değil miydi(ler)? ~ 

yazmakta değiller miydi?
h) Kontinuativ przyszły buduje się przy pomocy czasow

nika olmak ‘stać się; być’ (ten czas występuje rzadko, jest przy 
tym ciekawy z tego względu, że dwa jego sposoby przeczenia 
dadzą się zróżnicować również po poi.). Przykłady: 
uyu- ‘spać’ uyumakta olacağım ‘będę spać’

uyumakta olacak mıyım? ‘czy będę spać?’ 
uyumamakta olacağım ‘będę nie spać’ 
uyumakta olmayacağım ‘nie będę spać’ 
uyumamakta olacak mıyım? ‘czy będę nie spać?’ 
uyumakta olmayacak mıyım? ‘czy nie będę spać?’
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15.2. Czas przeszły długotrwały (Impcrfect ~ Imper
fekt).
a) Imperfekt służy położeniu nacisku na długotrwałość 

czynności przeszłej, przy czym jest to oczywiście długotrwa
łość względna, tzn. uznanie czynności za długotrwałą zależy od 
mówiącego, nie od rzeczywistego czasu jej trwania. Często wy
godnie jest Imperfekt tłumaczyć przez poi. formę niedokonaną, 
aczkolwiek nie są to formacje zawsze w pełni do siebie przysta
jące.

b) Imperfekt buduje się dodając do tematu czasu teraźniej
szego (na -(ı)yor) postpozycyjne idi, zwykle w formie sufiksu 
-ydi. Akcenty jak w czasie teraźniejszym.

c) Przykłady: 
Przykład twierdzący: 
dur- ‘stać’

l.poj.  1. duruyordum
2. duruyordun
3. duruyordu

l.mn.  {.duruyorduk
2. duruyordunuz
3. duruyordu(lar) ~ duruyorlardı

Przykład pytaj ny:
dur- ‘stać’

l.poj.  1. duruyor muydum?
2. duruyor muydun?
3. duruyor muydu?

l.mn.  1. duruyor muyduk?
2. duruyor muydunuz?
3. duruyor muydular? ~ 

duruyorlar mıydı?
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Przykład zaprzeczony:
durma- ‘nie stać’

l.poj.  1. durmuyordum
2. durmuyordun
3. durmuyordu

l.mn.  {.durmuyorduk
2. durmuyordunuz
3. durmuyordular ~ 

durmuyorlardı
Przykład pytaj no-zaprzeczony:
durma- ‘nie stać’

l.poj.  1. durmuyor muydum?
2. durmuyor muydun?
3. durmuyor muydu?

l.mn.  1. durmuyor muyduk?
2. durmuyor muydunuz?
3. durmuyor muydular? ~ 

durmuyorlar mıydı?

15.3. Aoryst świadka w przeszłości.
a) Aoryst świadka w przeszłości służy do wyrażania dwu 

treści, które nie są prostym przeniesieniem czasu ogólnego w 
przeszłość, co zrozumiałe, skoro czas ogólny nie wyraża wy
łącznie teraźniejszości. W obu wypadkach mówiący zaznacza, 
że był świadkiem wydarzeń. Są to następujące treści:
[1] uzualność, tzn. czynności wykonywane w przeszłości re

gularnie, wręcz stanowiące dla podmiotu rodzaj nawyku 
(tu przydają się w tłumaczeniu nieraz poi. czasowniki itera- 
tywne typu miewać, chadzać itp.), np. O günlerde her ak
şam beraber şarap içerdik ‘W tamtych czasach co wieczór 
pijaliśmy razem wino’;
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[2] tzw. następnik w trybie warunkowym, np. Bu hikâyeyi kim
seye anlatmazdım ‘Tej historii nikomu bym nie opowie
dział’ - zob. też § 15.5a, 17.5a.
b) Aoryst świadka w przeszłości buduje się przez dodanie 

idi ~ -ydi wraz z końcówkami osobowymi do tematu Aorystu.
Przykłady twierdzące: 

de- ‘mówić’
Lpoj. {.'derdim

2. 'derdin
3. 'derdi

gör- ‘widzieć’
l.poj.  {.gö'rürdiim

2. gö'rürdün
3. gö'rürdü

Przykłady pytaj ne: 
de- ‘mówić’

l.poj.  1. 'der miydim?
2. 'der miydin?
3. 'der miydi?

gör- ‘widzieć’
l.poj.  1. gö'rür müydüm?

2. gö'rür müydün?
3. gö'rür müydü?

Przykłady przeczące: 
deme- ‘nie mówić’

l.poj.  {.de'mezdim
2. de'mezdin
3. de'mezdi

l.mn.  1. 'derdik
2. 'derdiniz
3. 'derdiler ~ der'lerdi

l.mn.  {.gö'riirdük
2. gö'rürdiinüz
3. gö'rürdiiler ~ 

görür'lerdi

l.mn.  1. 'der miydik?
2. 'der miydiniz?
3. 'der miydiler? ~ 

der'ler miydi?

l.mn.  1. gö'rür müydiik?
2. gö 'rür m üydün üz ?
3. gö'rür müydüler? ~ 

görür'ler miydi?

l.mn.  1. de'mezdik
2. de'mezdiniz
3. de'mezdiler ~ 

demez'lerdi



291

görme- ‘nie widzieć’
l.poj.  1. gör'mezdim

2. gör'mezdin
3. gör'mezdi

l.mn.  \.gör'mezdik
2. gör'mezdiniz
3. gör'mezdiler 

görmezlerdi
Przykłady pytajno-przeczące: 

deme- ‘nie mówić’
l.poj.  de'mez miydim?

2. de'mez miydin?
3. de'mez miydi?

görme- ‘nie widzieć’
l.poj.  1. gör'mez miydim?

2. gör'mez miydin?
3. gör'mez miydi?

l.mn.  1. de'mez miydik?
2. de'mez miydiniz?
3. de'mez miydiler? ~ 

demez'ler miydi?

l.mn.  1. gör'mez miydik?
2. gör'mez miydiniz?
3. gör'mez miydiler? ~ 

görmezler miydi?

15.4. Aoryst nieświadka w przeszłości.
a) Aoryst nieświadka w przeszłości służy do wyrażania 

tych samych treści, co Aoryst świadka w przeszłości, tylko w 
sytuacji, kiedy mówiący zaznacza, że nie był świadkiem wyda
rzeń. Akcent w formach twierdzących i przeczących pada na 
sylabę przed sufiksem -mię, a w formach pytajnych i pytajno- 
przeczących na sylabę przed partykułą pytajną mi.

b) Przykłady:
Przykłady twierdzące:

de- ‘mówić’
l.poj. 1. dermişim

2. dermişsin
3. dermiş

l.mn. {.dermişiz
2. dermişsiniz
3. dermişler ~ derlermiş
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gör- ‘widzieć’
l.poj.  1. görürmüşüm

2. görürmüşsün
3. görürmüş

l.mn.  {.görürmüşüz
2. görürmüşsünüz
3. görürmüşler ~ 

görürlermiş
Przykłady pytajne: 
de- ‘mówić’

l.poj.  1. der miymişim?
2. der miymişsin?
3. der miymiş?

l.mn.  1. der miymiş iz?
2. der miymişsiniz?
3. der miymişler? ~ derler miymiş?

gör- ‘widzieć’
l.poj.  1. görür müymüşiim?

2. görür müymüşsün?
3. görür müymüş?

l.mn.  1. görür müymüşüz?
2. görür müymüşsünüz?
3. görür müymüşler? ~ görürler miymiş?

Przykłady przeczące:
deme- ‘nie mówić’

l.poj.  {.demezmişim
2. demezmişsin
3. demezmiş

görme- ‘nie widzieć’
l.poj.  {.görmezmişim

2. görmezmişsin
3. görmezmiş

l.mn.  {.demezmişiz
2. demezmişsiniz
3. demezmişler ~ 

demezlermiş

l.mn.  1. görmezmişiz
2. görmezmişsiniz
3. görmezmişler - 

görmezlermiş
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Przykłady pytajno-przeczące:
deme- ‘nie mówić’

l.poj.  1. demez miymiş im?
2. demez miymişsin?
3. demez miymiş?

l.mn.  1. demez miymişiz?
2. demez miymişsiniz?
3. demez miymişler? ~ demezler miymiş?

görme- ‘nie widzieć’
l.poj.  1. görmez miymişim?

2. görmez miymişsin?
3. görmez miymiş?

l.mn.  1. görmez miymişiz?
2. görmez miymişsiniz?
3. görmez miymişler? ~ görmezler miymiş?

15.5. Futur świadka w przeszłości.
a) Futur świadka w przeszłości wyraża:

[1] następnik warunku (podobnie jak Aoryst w przeszłości - 
zob. też § 15.3a, 17.5a), np. Vaktim olsaydı sizinle beraber 
gidecektim ‘Gdybym miał czas, poszedłbym razem z wa
mi’;

[2] zamiar bądź powinność wykonania czynności, np. Okuldan 
sonra eve dönecektim ‘Po szkole miałem <powinienem 
był> wrócić do domu’; Üniversiteye gidip doktor olacak
tım ‘Miałem pójść na uniwersytet (= na studia) i zostać le
karzem’; Zamanla aramızda bir dostluk kurulacaktı ‘Z 
czasem miała się między nami zawiązać przyjaźń’; Sana 
bir şey söyleyecektim ‘Coś ci chcę (~ powinienem) powie
dzieć <Coś ci mam/miałem powiedzieć>;

[3] zdarzenia, które o mało się nie zdarzyły, np. Sigara aldın 
mı? - Bak, bak! Unutacaktım! ‘Papierosy kupiłeś? - No, 
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patrz! Byłbym zapomniał!’; Az kaldı, yolumuzu şaşıracak
tık ‘Mało brakowało, (a) pomylilibyśmy drogę <zabłądzili- 
byśmy>’.
b) Futur w przeszłości tworzy się przez dodanie wyrazu idi 

(zwykle w formie sufiksu -ydi) wraz z końcówkami osobowymi 
do tematu futuru. W formach twierdzących i pytajnych akcent 
pada na wygłos tematu (-a'cak), z tym że w 3.os. l.mn. - na su- 
fıks l.mn. -acak-'lar(-dı), ale: -a'cak-ti-lar, w formach przeczą
cych i pytajno-przeczących - na sylabę przed sufiksem negacji 
-ma.

c) Przykłady:
Przykłady twierdzące: 

kır- ‘łamać’
l.poj. 1. kıracaktım

2. kıracaktın
3. kıracaktı

de- ‘mówić’

l.mn.  {.kıracaktık
2. kıracaktınız

l.mn.  3. kıra'caktılar ~ kıracaklardı

l.poj.  {.deyecektim
2. deyecektin
3. deyecekti

Przykłady pytaj ne: 
kır- ‘łamać’

l.mn. {.deyecektik
2. deyecektiniz
3. deye'cektiler ~ deyeceklerdi

l.poj.  1. kıracak mıydım?
2. kıracak miydin?
3. kıracak mıydı ?

l.mn.  1. kıracak mıydık?
2. kıracak mıydınız?
3. kıracak mıydılar? ~ kıracaklar mıydı?
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de- ‘mówić’
l.poj.  1. deyecek miydim?

2. deyecek miydin?
3. deyecek miydi?

l.mn.  1. deyecek miydik?
2. deyecek miydiniz?
3. deyecek miydiler? ~ deyecekler miydi? 

Przykłady przeczące:
kırma- ‘nie łamać’

l.poj.  {.kırmayacaktım
2. kırmayacaktın
3. kırmayacaktı

l.mn.  {.kırmayacaktık
2. kırmayacaktınız
3. kırmayacaktılar ~ kırmayacaklardı

deme- ‘nie mówić’
l.poj.  {.demeyecektim

2. demeyecektin
3. demeyecekti

l.mn.  1. demeyecektik
2. demeyecektiniz
3. demeyecektiler ~ demeyecelerdi

Przykłady pytajno-przeczące:
kırma- ‘nie łamać’

l.poj.  1. kırmayacak mıydım?
2. kırmayacak miydin?
3. kırmayacak mıydı?

l.mn.  1. kırmayacak mıydık?
2. kırmayacak mıydınız?
3. kırmayacak mıydılar? ~ kırmayacaklar mıydı?
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deme- ‘nie mówić’
l.poj.  1. demeyecek miydim?

2. demeyecek miydin?
3. demeyecek miydi?

l.mn.  1. demeyecek miydik?
2. demeyecek miydiniz?
3. demeyecek miydiler? ~ demeyecekler miydi?

15.6. Futur nieświadka w przeszłości.
Futur nieświadka w przeszłości wyraża te same treści co 

futur świadka w przeszłości, tylko w sytuacji: (1) gdy mówiący 
nie był świadkiem wydarzeń lub (2) gdy powtarza w rozmowie 
coś za kimś zaznaczając przy tym swoje zdziwienie lub niezga- 
dzanie się z przedmówcą, np. Hanımı yarın sabah dönecekmiş 
‘Jego żona podobno ma <miała> wrócić jutro rano’; Böyle söy
leme! - Neden söylemeyecek mişim? ‘Nie mów tak! - Dlaczego 
miałbym tak nie mówić?’ (Maalouf 2003: 78). Ömer: «Hayatta 
ne yapmalı, diyorduk!» dedi. - «Bak, hele! Ne yapmalıymış?» 
‘Ömer powiedział: «Mówiliśmy, co się powinno robić w ży
ciu.» - «No, masz! I co się powinno?»’ (Pamuk 1983: 132).

Uwaga: Futur nieświadka w przyszłości nie różni się for
malnie od formy nieświadka dla Futuru, tzn. formy z sufiksem 
-ocakmış są pochodną o treści nieświadka od Futuru na -acak 
lub od Futuru w przeszłości na -acakti. Stąd powyższe zdanie o 
żonie może też znaczyć: ‘Jego żona podobno wróci jutro rano’.

Przykład twierdzący: 
kır- ‘łamać’

l.poj.  1. kıracakmışım
2. kıracakmışsın
3. kıracakmış

l.mn.  1. kıracakmışız
2. kıracakmışsınız
3. kıra'cakmışılar ~ 

kıracak'l armış
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Przykład pytajny:
kır- ‘łamać’

l.poj.  1. kıracak mıymışım?
2. kıracak mıymışsın?
3. kıracak mıymış?

l.mn.  1. kıracak mıymışız?
2. kıracak mıymışsınız?
3. kıracak mıymışlar? ~ kıracaklar mıymış?

Przykład przeczący: 
kırma- ‘nie łamać’

l.poj.  {.kırmayacakmışım
2. kırmayacakmışsın
3. kırmayacakmış

l.mn.  1. kırmayacakmışız
2. kırmayacakmışsınız
3. kırmayacakmışlar ~ kırmayacaklarmış

Przykład pytaj no-przeczący: 
kır- ‘łamać’

l.poj.  1. kırmayacak mıymışım?
2. kırmayacak mıymışsm?
3. kırmayacak mıymış?

l.mn.  1. kırmayacak mıymışız?
2. kırmayacak mıymışsınız?
3. kırmayacak mıymışlar? ~ kıracaklar mıymış?

15.7. Czas przeszły odległy (Perfect ~ Perfekt).
a) Użycie form perfektu jest rzadkie i sygnalizuje, że dane 

zdarzenie miało miejsce w odleglejszej przeszłości. Przykład: 
Bu hikâyenin sonunu daha önce düşünmedin miydi? ‘Czy 
wcześniej nie pomyślałeś o końcu tej historii?’; Şu kristal şe
kerliği Nigan çeyiziyle getirdiydi ‘Tę kryształową cukiernicę 
Nigan wniosła w posagu <wianie>’ (Pamuk 1983: 104).
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b) Perfekt może być zbudowany na dwa sposoby, ale zaw
sze składa się z dwukrotnie użytego sufiksu -(y)di bądź jego 
prototypu idi. Różnica polega na dołączeniu wykładnika osoby 
do pierwszego lub do drugiego sufiksu -(y)dv, ponieważ 3.os.
l.poj.  nie ma osobnego wykładnika osoby, wyrażana jest tylko 
jedną wspólną formą z sufiksem -(y)di i jedną z idi.

Akcent pada na ostatnią sylabę przed drugim sufiksem 
-(y)di(lar), w formach pytajnych na sylabę przed partykułą py- 
tajną mi, a w formach przeczących i pytajno-przeczących na sy
labę przed negacją -ma.

Przykład twierdzący:
de- ‘mówić’ l.poj. 1. de'dimdi ~ de'diydim

2. de'dindi ~ de'diydin
3. de 'diydi (~ de 'di idi)

l.mn.  1. de'dikti ~ de'diydik
2. dedi'nizdi ~ de'diydiniz
3. dedi'lerdi ~ de'diydiler

Przykład pytaj ny:
de- ‘mówić’ l.poj. 1. de'dim miydi? ~ de'di miydim?

2. de'din midi? ~ de'di miydin?
3. de'di miydi? (~ de'di mi idi?)

l.mn.  1. de'dik miydi? ~ de'di miydik?
2. dedi'niz miydi? ~ de'di miydiniz?
3. dedi'ler miydi? ~ de'di miydiler?

Przykład przeczący:
de- ‘mówić’ l.poj. 1. 'demedimdi- 'demediydim

2. 'demedindi ~ 'demediydin
3. 'demediydi (~ 'demedi idi)

l.mn.  1. 'demedikti ~ 'demdiydik
2. 'demedinizdi ~ 'demediydiniz
3. 'demedilerdi ~ 'demediydiler
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Przykład pytaj no-przeczący:
de- ‘mówić’ l.poj. 1. 'demedim miydi? ~ 'demedi miydim?

2. 'demedin miydi? ~ 'demedi miydin?
3. 'demedi miydi? (~ 'demedi mi idi?)

I.mn.  1. 'demedik miydi? ~ 'demedi miydik?
2. 'demediniz miydi? ~ 'demedi miydiniz?
3. 'demediler miydi? ~ 'demedi miydiler?

15.8. Czas zaprzeszły (Plusquampcrfect ~ Plusquam
perfekt).

a) Czas zaprzeszły oznacza:
[1] czynność przeszłą, uprzednią w stosunku do innej czynnoś

ci przeszłej, np. Ben Ahmet’e yarın telefon açmak istedim 
ama, çocuk beni dün sabah ziyaret etmişti ‘Chciałem jutro 
zatelefonować do Ahmeta, ale chłopak wczoraj rano mnie 
odwiedził’;

[2] zwykłą zakończoną czynność w opowiadaniu (bez wydź
więku nieświadka!), np. Polonyah astronom Kopernik’in 
teorisinde Güneş, evrenin merkezine yerleştirilmişti ‘W te
orii polskiego astronoma Kopernika Słońce zostało 
umieszczone w środku Kosmosu’.
b) Plusquamperfekt wyrażany jest sufiksem złożonym z 

sufiksu imiesłowu przeszłego -mış i sufıksu praeteritu -dı.
Akcent w formach twierdzących i pytajnych pada na -mış 

(ale w -mışlardı dla 3.os. l.mn. na -lar), w przeczących i pytaj- 
no-przeczących na sylabę przed negacją -ma.

Przykład twierdzący: 
de- ‘mówić’ l.poj. 1. demiştim

2. demiştin
3. demişti

I.mn. 1. demiştik
2. demiştiniz
3. de'miştiler ~ 

demiş 'lerdi
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Przykład pytajny:
de- ‘mówić’ l.poj. 1. demiş miydim?

2. demiş miydin?
3. demiş miydi?

l.mn.  1. demiş miydik?
2. demiş miydiniz?
3. de'miş miydiler? ~ demiş'ler miydi?

Przykład przeczący:
de- ‘mówić’ l.poj. {.dememiştim l.mn.

2. dememiştin
3. dememişti

Przykład pytajno-przeczący:
de- ‘mówić’ l.poj. i. dememiş miydim?

2. dememiş miydin?
3. dememiş miydi?

l.mn.  1. dememiş miydik?
2. dememiş miydiniz?

1. dememiştik
2. dememiştiniz
3. dememiştiler ~ 

dememişlerdi

3. dememiş miydiler? ~ dememişler miydi?
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16. Rzeczowniki na -dik i -acak

16.1. Uwagi ogólne.
a) Formacje, o których będzie tu mowa, nazywa się często 

“formami na -dik i -acak", co jest terminem wprawdzie nie 
błędnym, ale niewiele mówiącym. Ponieważ wykazują one 
zdecydowane podobieństwa do rzeczowników odsłownych na 
-ma, wydaje się, że najrozsądniej będzie uznać je również za 
rzeczowniki.

Wprawdzie formacje te osobie uczącej się języka tur. zapa
dają w pamięć głównie jako odpowiedniki orzeczeń indoeuro- 
pejskich zdań podrzędnych, ale jest to jednak ich wtórna 
funkcja. Przede wszystkim mają one znaczenie rzeczowników 
odsłownych, przy czym formacje na -dik odnoszą się do teraź
niejszości i przeszłości, a formacje na -acak do przyszłości. Jak 
wszystkie rzeczowniki tur., tak i te mogą też - stojąc przed in
nym rzeczownikiem - nabierać cech przymiotnika, tj. funkcjo
nować jako przydawka. Z tego powodu bywają też czasem 
kwalifikowane jako imiesłowy. Nie ma w tej kwestii pow
szechnie przyjętej jednolitej tradycji w turkologii. Ze względu 
jednak na wyraźną opozycję wobec rzeczowników na -ma (w 
konstrukcjach typu: geldiğimi söyledi ‘powiedział, że przyjdę’ 
wobec gelmemi söyledi ‘powiedział, żebym przyszedł’), jak i ze 
względu na pewne inne ich cechy (jak przybieranie końcówki 
-ca typowej dla rzeczowników, nie imiesłowów) będziemy tu 
formy na -dik i -acak również traktować jako rzeczowniki, acz 
z całą świadomością umowności takiego rozwiązania, zwłasz
cza w odniesieniu do -acak, jednobrzmiącego z sufiksem imies
łowów Futuri -acak.
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Poniżej formy na -dik i -acak będą omówione w układzie 
od funkcji najbardziej do najmniej typowych dla rzeczowni
ków.

b) W dalszych partiach książki będzie mowa o różnych ty
pach zdań podrzędnych. Trzeba jednak pamiętać, że jest to 
pewna konwencja terminologiczna. Z punktu widzenia struktur 
tur. nie są to osobne zdania (nie zawierają verbum finitum, tzn. 
czasownika mającego wykładnik osoby), lecz grupy przydaw
kowe bądź okolicznikowe, które jedynie oddawane są w języ
kach indoeuropejskich przez zdania podrzędne. Słusznie więc 
byłoby mówić każdorazowo nie o “zdaniach podrzędnych”, 
lecz o “tureckich odpowiednikach indoeuropejskich zdań pod
rzędnych”. Nie czyni się tego jedynie dla wygody i krótkości 
sformułowań.

c) W tur. odpowiednikach indoeuropejskich zdań podrzęd
nych podmiot stoi: [1] w Gen.: w zdaniach przydawkowych i 
dopełnieniowych z orzeczeniem wyjściowym innym niż var 
lub yok (zamienianym na olmaky, [2] w Nom.: we wszystkich 
pozostałych zdaniach podrzędnych. - Ponadto zob. też § 16.9b, 
d, g), gdzie mowa jest o szczególnym wypadku zróżnicowania 
akcentu zdaniowego przez użycie Nom. lub Gen. jako przypad- 
ka podmiotu - trzeba jednak pamiętać, że zróżnicowanie takie 
jest “regulacją specjalną”, a nie regułą dla pozostałych typów 
zdań. - Zdania podrzędne pytajne (‘nie wiem / pytam, czy...’) 
mają po tur. strukturę zdań dopełnieniowych i podmiot w nich 
zachowuje się jak w zdaniach dopełnieniowych - zob. przy
kłady w § 16.9g.

Czasami można spotkać się z regułą, że podmiot zdania 
podrzędnego stoi w Gen., jeśli orzeczenie oznacza ‘mieć’ (tak 
np. wielokrotnie w Ersen-Rasch 2001: 240-251). Jest to jednak 
nieporozumienie. W zdaniu np. Torbam var ‘Mam torbę’ pod
miotem po tur. jest torbam ‘moja torba’, a nie ‘ja’; podobnie w 
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zdaniu Oya’nın yeni bir torbası var ‘Oya ma nową torbę’ pod
miotem jest torbası ‘jej torba’ i podmiot ten niezmiennie będzie 
stał w Nom., na przykład w zdaniu podrzędnym czasowym: 
Oya 'nin yeni bir torbası olduğunda herkes çok mutlu olur ‘Kie
dy Oya ma nową torbę, wszyscy są bardzo szczęśliwi’. To tyl
ko w indoeuropejskim przekładzie podmiotem zdania podrzęd
nego jest Oya, natomiast w zdaniu tureckim Oya 'nin jest przy
dawką rzeczownikową do podmiotu torbası. Toteż przypad
kiem podmiotu jest tutaj Nom.

16.2. Samodzielne użycie rzeczownikowe.
a) Rzeczowniki na -dik i -acak najdogodniej tłumaczy się 

na język poi. za pomocą konstrukcji ‘to, co/że... (mówisz, pi- 
szesz, itp.)’. Rzeczowniki te mogą też tworzyć liczbę mnogą.

Przykłady: Olacaklara şaşmamak gerekir ‘Trzeba nie dzi
wić się temu, co się stanie’; (Benim) senden aldığım, bir tebliğ 
değil, kısacık bir nottur ‘To, co od ciebie dostałem, to nie ra
port, (tylko) króciutka notatka’; Gördükleri, onu şaşkına çevir
mişti ‘To, co zobaczył, zdumiało go’; Dükkândan aldıklarım 
nerede kaldı? ‘Gdzie zostały [lub: ‘podziały się’] rzeczy, które 
kupiłem w sklepiku?’; Çocuğun yolunu şaşırmayacağı ümit 
ediliyor ‘Ma się nadzieję, że dziecko nie zabłądzi’; Herkesin 
tam bu anda güldüğü, tesadüf sayılamaz ‘Nie może uchodzić za 
przypadek to, że wszyscy roześmiali się równo w tym momen
cie’; Söylediklerinizin aynısını söyledi ‘Powiedział to samo, co 
pan’; Senin bana yaptığını ona yapmam ‘Nie zrobię mu tego, 
co ty zrobiłeś mnie’; Yapacaklarını yapmadan herkesi sinirlen
diriyor ‘Wszystkich denerwuje nie robiąc tego, co ma do zro
bienia’; Şimdi önümde tehlikeler, bilinmedik ve beklenmedikler
le dolu bir yol açılıyor ‘Teraz otwiera się przede mną droga 
pełna niebezpieczeństw, rzeczy nieznanych i nieoczekiwanych’ 
(Ersen-Rasch 2001: 216); Anlaşamayacaklarını anlamışlardı 
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‘Zrozumieli, że się nie zdołają porozumieć’ (Korat 2000: 25); 
Anlaşamadıklarım anlamışlardı ‘Zrozumieli, że się nie zdołali 
porozumieć’; [...] doktor olacaktım! Tek duraksamam, hilimin 
son aşamasında nasıl bir yol izleyeceğimdi ‘[...] miałem zostać 
lekarzem! Jedynym moim wahaniem było to, jaką drogą pójdę 
na ostatnim poziomie wiedzy’ (Maalouf 2003: 41).

b) Istnieje także pewna ilość rzeczowników na -acak mają
cych etymologiczne znaczenie ‘to, co służy do...’, np. içecek 
‘napój’, giyecek ‘ubranie’, çekecek ‘łyżka do butów’, açacak 
‘otwieracz (np. do butelek, konserw)’.

Uwaga: Od czasownika yemek ‘jeść’ też utworzono taki 
rzeczownik, ale jego pisownia ustaliła się według rzeczywistej 
wymowy, nie według budowy morfologicznej: yiyecek (nie ye
yecek) ‘jedzenie, pokarm’.

Nieco inna semantyka w: (nurlu) gelecek ‘(świetlana) 
przyszłość’.

Rzeczowników na -dik, które oznaczałyby coś innego niż 
czynność, jest bardzo mało. W powszechnym użyciu są jednak 
co najmniej dwa wyrazy synonimiczne: bildik = tanıdık ‘znajo
my’, np. Dün sokakta birdenbire bir eski tanıdığıma rastgel- 
miştim ‘Wczoraj znienacka natknąłem się na ulicy na starego 
znajomego’.

c) Rzeczowniki na -acak z sufiksem posesywnym w Nom. 
łączą się z czasownikiem gelmek ‘przyjść’ dla wyrażenia o- 
choty, np. Bağıracağım <ağlayacağım, uyuyacağım> geldi 
‘Zachciało mi się krzyczeć <płakać, spać>’.

Połączenia z var ‘jest’ \yok ‘nie ma’ sygnalizują, że ma się 
coś do zakomunikowania, np. Sana anlatacağım var ‘Mam ci 
[coś] do powiedzenia’; Fazla söyleyeceğim yok ‘Nie mam wiele 
do mówienia <powiedzenia>’.
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16.3. Przydawka nieposesywna.
a) Przydawka ta składa się z samego tylko rzeczownika na 

-dik, pełniącego jednak funkcję przymiotnika, tzn. jest on przy
dawką do stojącego po mm rzeczownika. Przydawka taka jest 
często (ale niekoniecznie zawsze) zaprzeczona. Przykłady: Do
lapta yırtılmadık tek elbise, mutfakta kırılmadık tek bardak yok
tu ‘W szafie nie było ani jednego nieporwanego ubrania, w 
kuchni - ani jednej nierozbitej szklanki’; Sormadık kişi kalmadı 
‘Nie zostało nikogo, kogo byśmy nie pytali <bym, byś...>’; Ol
madık bir rezalet çıktı ‘Zrobił się niebywały skandal’; Olmadık 
yalanları doğru sanmışız ‘Widać, niewyobrażalne kłamstwa 
wzięliśmy za prawdę’; Beklenmedik bir şey öğrendik ‘Dowie
dzieliśmy się czegoś niespodziewanego’.

Użycie przydawki zbudowanej od tematu twierdzącego jest 
rzadsze, ale w pełni przyjęte, np. Bildik bir efendiyi ziyaret et
meyi düşündük ‘Zamierzaliśmy odwiedzić pewnego znanego 
(nam) pana’; Birdenbire tanıdık bir ses duydular ‘Nagle usły
szeli znajomy (im) głos’; Tanıdık, tanımadık her kişiden sor
dum ‘Pytałem wszystkich - znanych (mi) i nieznanych’; Bütün 
o bildik, alışıldık gürültüyü işitiyordu ‘Słyszał wszystkie te zna
ne i zwyczajne (mu) hałasy’ (Pamuk 1986: 104).

Jak widać z powyższych przykładów, przydawki na -dik 
odnoszą się zwykle do opinii mówiącego i nie mają waloru u- 
ogólnienia. Dobrze ilustrują to następujące przykłady: Kork
maz, tamdık bir isim değil ‘Korkmaz nie jest (mnie/nam) zna
nym nazwiskiem’ wobec Korkmaz, tanınan bir isim değil 
‘Korkmaz, nie jest (powszechnie) znanym nazwiskiem’ (Ersen- 
Rasch 2001: 216).

b) Osobną kwestią jest dodanie sufiksu -dik do tematu ak
tywnego mimo pasywnego znaczenia derywatu, tak jak w: bil
dik = tanıdık ‘znany’, bilmedik = tanımadık ‘nieznany’, sorma
dık kişi ‘niezapytana osoba’. Jak dotąd nie udało się znaleźć za
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sady jednoznacznie regulującej to użycie. Istnieją jednak pary 
wyrazowe, w których za tą różnicą idzie różnica semantyczna: 
[a] ummadık bir anda ‘w nieoczekiwanej (dla mnie/nas) chwili’ 
wobec umulmadık bir anda ‘w nieoczekiwanej (powszechnie, 
dla nikogo) chwili’ (Ersen-Rasch 2001: 216); [b] içecek su 
‘woda do picia <pitna>’ wobec içilecek su ‘woda do wypicia 
<którą należy wypić>’.

16.4. Orzeczenie zdania przydawkowego.
a) O ile formacje na -dik i -acak omówione w § 16.3 nie 

informują o osobie wykonującej czynność, o tyle tutaj mowa 
jest o rozszerzeniu tych konstrukcji właśnie o wykładnik wyko
nawcy czynności, który funkcjonalnie odpowiada indoeuropej- 
skiemu podmiotowi zdania przydawkowego. Wykładnikiem 
tym jest rzeczownik bądź zaimek osobowy nazywający wyko
nawcę czynności, a stojący w Gen., podczas gdy rzeczownik na 
-dik otrzymuje odpowiedni sufiks pos. Zaimek zwykle bywa 
opuszczany, tak że wykonawcę rozpoznaje się wtedy po koń
cówce pos. rzeczownika.

Przykłady przekształceń: (Ben) bu profesörü tanıyorum 
‘Znam tego profesora’ —> (benim) tanıdığım bu profesör ‘ten 
profesor, którego znam’; Babam biletler aldı ‘Mój tato kupił bi
lety’ —> babamın aldığı biletler ‘bilety, które kupił mój tato’; 
Kadın gazeteyi kaybetti ‘Kobieta zgubiła gazetę’ —♦ kadının 
kaybettiği gazete ‘gazeta, którą kobieta zgubiła’.

Przykłady zdaniowe: Ayşe'nin giydiği elbiseye bak! ‘Po
patrz na suknię, którą ubrała Ayşe!’; Doğduğum kasabada ya
şamaktayım ‘Żyję w moim rodzinnym miasteczku (dosł. ‘w 
miasteczku, w którym się urodziłem’)’; Dün yaptığınız gezinti 
nasıl geçti? ‘Jak przeszła wycieczka, którą wczoraj odbyliście’; 
Eskiden insanlar, toplayabildikleri meyveleri, avlayabildikleri 
hayvanları, tutabildikleri balıkları yiyorlardı ‘Dawniej ludzie 
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jedli owoce, jakie zdołali zebrać, zwierzęta, które zdołali upolo
wać (i) ryby, które zdołali złowić’; Yarın görüşeceğimiz dokto
run adı ne? ‘Jak się nazywa lekarz, z którym się jutro zobaczy
my?’; Güneş'i gözlemleyebileceğimiz güvenli bir yol var mı? 
‘Czy istnieje pewny (= budzący zaufanie) sposób, w jaki bę
dziemy mogli obserwować Słońce?’; Geceleyeceğimiz yerde 
cereyan var mı hiç? ‘Czy w miejscu, w którym będziemy noco
wali, w ogóle jest prąd?’; Yapabileceğim hiç bir şey yoktu ‘Nic 
nie mogłem zrobić’ (dosł. ‘Nie było żadnej rzeczy, którą 
mógłbym zrobić’) (Korkat 2000: 69); Denizin gökle birleştiği 
yere yine baktı ‘Znowu popatrzył tam, gdzie (dosł. ‘na miejsce, 
w którym’) morze stykało się z niebem’ (Seyfettin 1982: 181).

b) Sufiksy przypadków zależnych wymagane przez rekcję 
danego czasownika zanikają w przekształceniach i dlatego mu
szą być przez odbiorcę samodzielnie zrekonstruowane.

Przykłady przekształceń: Eve girdim ‘Wszedłem do domu’ 
—> girdiğim ev ‘dom, do którego wszedłem’; Evden çıktım 
‘Wyszedłem z domu’ —> çıktığım ev ‘dom, z którego wyszed
łem’; Kardeşim arkadaşınıza yardım etti ‘Mój brat pomógł wa
szemu koledze’ —► kardeşimin yardım ettiği arkadaşınız ‘wasz 
kolega, któremu pomógł mój brat’.

Czasami relacja przestrzenna nie jest jednak w takich sytu
acjach wystarczająco jednoznacznie wyrażona, np. fraza kale
min bulunduğu yazı masası będzie zwykle rozumiana: ‘biurko, 
na którym znajduje się pióro’, ale pióro mogłoby się znajdować 
przecież także w biurku (tzn. w szufladzie). Dla zaznaczenia ta
kiej różnicy dodaje się przed frazą odpowiednią postpozycję 
miejsca z sufiksem pos. 3.os. w Dat., Loc. lub Abl., por. üstün
de kalemin bulunduğu yazı masası ‘biurko, na którym znajduje 
się pióro’ wobec içinde kalemin bulunduğu yazı masası ‘biur
ko, w którym znajduje się pióro’. Inne przykłady: yanında otur
duğumuz ağaç ‘drzewo, obok którego siedzimy’; dibinde otur
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duğumuz ağaç ‘drzewo, pod którym siedzimy’; üstüne iki serçe 
kuşunun konduğu dal ‘gałąź, na której usiadły dwa wróble’; 
içine defterlerimi koyacağım masa gözü ‘szuflada, do której 
włożę moje zeszyty’; altından bir kara örümceğin çıktığı dolap 
‘szafa, spod której wyszedł czamy pająk’; içinden dışarıya bir 
plâj topunun düştüğü dolap ‘szafa, z której wypadła na zew
nątrz piłka plażowa’; arkasına bir ek vagonunun takıldığı tram
vay ‘tramwaj, do którego z tyłu doczepiono dodatkowy wa
gon’; üzerinden bir çocuğun çimene sıçradığı taş ‘kamień, z 
którego jakieś dziecko zeskoczyło na trawnik’; yanında bir ter
zihanenin bulunduğu dükkân ‘sklepik, obok którego znajduje 
się zakład krawiecki’; önünden büyük bir yelkenlinin geçtiği 
rıhtım ‘przystań, przed którą przepłynęła wielka żaglówka’. - 
Jak widać, nie zawsze dodanie odpowiedniej postpozycji jest 
konieczne dla zrozumienia treści, ale zawsze je ułatwia.

Jeśli fraza odpowiadająca zdaniu przydawkowemu ma ok.- 
reślać pierwszy człon Izafetu III, to jego drugi człon - podobnie 
jak postpozycje w przykładach powyżej - stawiany jest w od
powiednim przypadku 3.os. przed całą frazą przydawkową, np. 
Evin damına kondu ‘Usiadł na dachu domu’ (o ptaku) —► damı
na konduğu ev ‘dom, na którego dachu usiadł’. Jeśli zdanie 
wyjściowe zawiera podmiot, w przekształconej frazie przydaw- 
kowej stawiany jest on w Gen. albo na początku całej frazy al.- 
bo bezpośrednio przed rzeczownikiem na -dik (bądź przed do
pełnieniem bliższym poprzedzającym rzeczownik na -dik\ co 
zależy głównie od nacisku mówiącego (im bliżej rzeczownika 
na -dik stoi dany wyraz, tym jest on silniej akcentowany; w tłu
maczeniu poniższych przykładów akcentowany zdaniowo rze
czownik jest podkreślony) np. Bir serçe kuşu, evin damına kon
du ‘Jakiś wróbel usiadł na dachu domu’ —> bir serçe kuşunun 
damına konduğu ev ‘dom, na którego dachu usiadł jakiś wró
bel’ ~ damına bir serçe kuşunun konduğu ev ‘dom, na którego 
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dachu usiadł jakiś wróbel’; Çocuk, ev anahtarını çantaya koydu 
‘Dziecko włożyło klucz od domu do torby’ —♦ çocuğun çantaya 
koyduğu ev anahtarı ‘klucz od domu, który dziecko włożyło do 
torby’ ~ çantaya çocuğun koyduğu ev anahtarı ‘klucz od domu, 
który włożyło do torby dziecko’.

Inne przykłady: cebinde bir çiklet bulduğum manto 
‘płaszcz, w kieszeni którego znalazłem gumę do żucia’; yazarın 
piyeslerinde anlattığı küçük bir kasabanın hayatı ‘życie małego 
miasteczka, o którym (= miasteczku) autor opowiada w swoich 
sztukach’; kilerden büyükbabanın getirdiği, bizim de hemen 
masaya koyduğumuz salatalık turşusu ‘ogórki kiszone, które 
dziadek przyniósł z komórki, a my zaraz postawiliśmy na sto
le’; yeni rektörünün önünde meşe ağaçları diktirdiği üniversite 
‘uniwersytet, przed którym jego nowy rektor kazał posadzić dę
by’; bir dişi kürtün yavruları için ormanda yakaladığı av ‘zdo
bycz, którą wilczyca upolowała w lesie dla swoich dzieci’; he
pimizin üzerinde yaşadığımız dünya ‘świat, na którym (my) 
wszyscy żyjemy’.

c) Czasowniki var ‘jest, znajduje się’ i yok ‘nie ma’ oraz 
sufiksy predykatywne zastępowane są odpowiednimi formami 
czasownika olmak ‘stać się’ bądź złożeniami: var olmak i yok 
olmak.

Uwaga: Podmiot w zdaniach z var i yok stoi w Nom.
Przykłady przekształceń: Ormanda kürtler var ‘W lesie są 

wilki’ —► (içinde) kürtler (var) olduğu orman ‘las, w którym są 
wilki’; Anahtarlar masada ‘Klucze są na stole’ —» üstünde 
anahtarlar (var) olduğu masa ‘stół, na którym są klucze’; Vis- 
tül ırmağının kıyısında çok şehir var ‘Na brzegu (rzeki) Wisły 
jest wiele miast’ —> kıyısında çok şehir (var) olduğu Vistül ır
mağı ‘rzeka Wisła, na brzegu której jest wiele miast’.

d) Ponadto zob. § 16.6c.
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16.5. Orzeczenie zdania dopełnieniowego.
a) Budowa. Zdanie dopełnieniowe zbudowane jest podob

nie (choć nie identycznie) jak zdanie przydawkowe: odpowied
nik podmiotu stoi w Gen. (jedynie w zdaniach o znaczeniu 
‘mieć’ podmiot stoi w Nom.), a odpowiednik orzeczenia wyra
żony jest rzeczownikiem na -dik lub -acak zaopatrzonym w su- 
fiks pos. oraz (odmiennie niż w zdaniach przydawkowych) w 
sufiks Acc.

Przykład na znaczenie ‘mieć’ (podmiot w Nom.): Yanında 
köpek olduğumu düşünmedik ‘Nie myśleliśmy, że masz przy 
sobie psa’; Cesaretin olmayacağını biliyordum ‘Wiedziałem, że 
nie będziesz miał odwagi’.

Przykłady na pozostałe znaczenia (podmiot - o ile nazwa
ny - stoi w Gen.): Mektubun Türkiye 'den geldiğini tahmin ettim 
‘Domyślałem się, że list przyszedł z Turcji’; Havanın güzel 
olacağını söyledi ‘Powiedział, że pogoda będzie ładna’; Bugün
kü fiziğin temelini büyük İngiliz fizikçisi Newton’ıın kurduğunu 
öğrendik ‘Dowiedzieliśmy się, że podwaliny dzisiejszej fizyki 
stworzył wielki fizyk angielski Newton’; Vazelinin eczacılıkta 
kullanıldığını bildin mi? ‘Wiedziałeś, że wazeliny używa(ło) 
się w aptekarstwie?’; Bugün okuldan yine geç döneceğimi dü
şündüm ‘Pomyślałem, że dziś znowu wrócę późno ze szkoły’; 
Matematik kaidelerini hiç bir zaman anlayamayacağını anla
dım ‘Zrozumiałem, że nigdy nie zdoła pojąć zasad matematy
ki’; Gökyüzünde çıplak göz ile bile pek çok yıldızın görülebildi
ğini biliyoruz ‘Wiemy, że na niebie nawet gołym okiem można 
zobaczyć wiele gwiazd’; Hocaların bile bazı yanlışlarını düzel
temediklerini söylediler ‘Powiedzieli, że nawet nauczyciele nie 
potrafią niektórych jego błędów poprawić’; Bu kadın hakkında 
ne düşüneceğimi bilemiyordum artık ‘Nie wiedziałem już, co 
mam myśleć (dosł. ‘co będę myślał’) o tej kobiecie’ (Jacq 
1987: 72); Sessiz duruyor, nereden başlayacağımı bilemiyor- 
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dum ‘Stałem bez słowa, nie wiedziałem, od czego (mam) za
cząć (dosł. ‘zacznę’)’ (Maalouf 2003: 90); Bugün olacaklara 
şaşmamak gerektiğim hissettirmişti bana ‘Dał mi odczuć, że 
dziś nie należy się dziwić (dosł. ‘należy się nie dziwić’) temu, 
co się stanie (Korkat 2000: 58).

b) Połączenie zdania dopełnieniowego z przydawko- 
wym.

Połączenie frazy przydawkowej ...söylediğim cesaret ‘od
waga, o której powiedziałem...’ ze zdaniem Fuat cesaret gös
termedi ‘Fuat nie okazał odwagi’ da w rezultacie frazę Fuat’ın 
göstermediğini söylediğim cesaret ‘odwaga, o której powie
działem, że Fuat (jej) nie okazał’. Podobnie są zbudowane na
stępujące zdania: Herkesle kavga ettiğini düşündüğüm kız 
birdenbire gülümsedi ‘Dziewczyna, o której myślałem, że ze 
wszystkimi się kłóci, nagle się uśmiechnęła’; Tatilde neler yap
tıklarını hep anlattığını söylediğin dayın hiç o kadar can sıkıcı 
değildi ‘Twój wujek, o którym mówiłeś, że wciąż opowiada, co 
robili na wakacjach, wcale nie był taki nudny’; Diskodan ne za
man geleceğini bilemediğini söylediğin yeğenin beş dakika ön
ce eve döndü ‘Twój kuzyn, o którym powiedziałeś, że nie mo
żesz wiedzieć, kiedy przyjdzie z dyskoteki, przed pięcioma mi
nutami wrócił do domu’; Ayşe’nin bile çözemeyeceğini düşün
düğün bilmeceyi küçük kardeşi hemen çözebildi ‘Zagadkę, o 
której sądziłeś, że nawet Ayşe (jej) nie potrafi rozwiązać, jej 
młodszy brat zdołał rozwiązać natychmiast’.

c) Opozycja do zdań celowych na -ma.
Zastąpienie rzeczownika na -dik lub -acak rzeczownikiem 

na -ma w funkcji odpowiednika indoeuropejskiego orzeczenia 
zdania podrzędnego powoduje zmianę zdania dopełnieniowego 
na zdanie życzeniowe/celowe.

Przykłady: Mehmet’in yarın geleceğini söyledi ‘Powie
dział, że Mehmet przyjdzie jutro’ wobec Mehmet’in yarın gel- 
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meşini söyledi ‘Powiedział, żeby Mehmet przyszedł jutro’; Ek
mek almadığımı söylediniz ‘Powiedzieliście, że nie kupiłem 
chleba’ wobec Ekmek almamamı söylediniz ‘Powiedzieliście, 
żebym nie kupował chleba’; Geç kalmayacağımızı söyledin 
‘Powiedziałeś, że się nie spóźnimy’ wobec Geç kalmamamızı 
söyledin ‘Powiedziałeś, żebyśmy się nie spóźnili’. - Tu por. też 
zdanie: Bu gördüğümü [...] onlara anlatmamı istiyorlardı 
‘Chcieli, żebym [...] opowiedział im to, co widziałem’ (Korkat 
2000: 73).

16.6. Orzeczenie zdania czasowego.
a) Locativ od -dik i -acak wyraża moment odbywania się 

czynności. Podmiot stoi w Nom.
Przykłady: Evden çıktığımda doktor geldi ‘Kiedy wycho

dziłem z domu, przyszedł lekarz’; Kahve hazır olduğunda tele
fon çaldı ‘Kiedy kawa była gotowa, zadzwonił telefon’; Evden 
bahçeye ineceğimizde yüzde yüz rüzgâr esecek ‘Kiedy zejdzie
my z domu do ogrodu, na sto procent zawieje <zacznie wiać> 
wiatr’.

Poprzedzenie Locatiwu wyrazem her ‘każdy’ nadaje zna
czenie ‘ilekroć..., za każdym razem, gdy...’, np. Evden bahçeye 
her indiğimizde rüzgâr esiyor ‘Ilekroć <za każdym razem, 
gdy> schodzimy z domu do ogrodu, wieje wiatr’; Dallar hafif 
rüzgârla her sallandığında çocuk ürküyor ‘Dziecko wzdryga 
się, ilekroć <za każdym razem, gdy> gałęzie poruszają się od 
lekkiego wiatru’; Oya bana her baktığında sinirleniyordum 
‘Denerwowałem się, ilekroć <za każdym razem, gdy> Oya na 
mnie popatrzyła’.

Poprzedzenie Locatiwu wyrazem tam ‘dokładnie’ podkreś
la, że chodzi dokładnie o moment odbywania się czynności, np. 
Evden tam çıktığımda doktor geldi ‘Dokładnie <akurat> kiedy 
wychodziłem z domu, przyszedł lekarz’; Kahve tam hazır oldu
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ğunda telefon çaldı ‘Dokładnie <akurat > kiedy kawa była go
towa, zadzwonił telefon’.

b) Nominativ grupy przydawkowej w funkcji zdania 
czasowego.

Użycie fraz przydawkowych przed rzeczownikiem zaman 
= vakit ‘czas’ daje w rezultacie konstrukcję odpowiadającą poi. 
zdaniom czasowym. Podmiot stoi tu w Nom. (w odróżnieniu od 
zdań przydawkowych, w których podmiot stoi w Gen.) - sze
rzej o tym zob. niżej.

Przykłady: Teyzem trenden indiği zaman kimse onu bek
lemedi ‘Kiedy moja ciotka wysiadła z pociągu, nikt na nią nie 
czekał’; Hatalarını dobra dobra söyleyeceğin zaman çok kıza
cak ‘Bardzo się zezłości, kiedy (mu) prosto z mostu powiesz o 
jego błędach’; Çocuklar serinlenmek için soğuk bir şey içtikleri 
vakit evden bir efendi hanım çıktı ‘Kiedy dzieci piły coś zimne
go dla ochłody, z domu wyszła elegancka pani’; Param olmadı
ğı zaman bile pek üzülmüyordum ‘Nawet kiedy nie miałem pie
niędzy, nie martwiłem się zbytnio’.

W miejsce zaman czy vakit można postawić też inny wyraz 
określający jakąś jednostkę czasu (np. gün ‘dzień’, an ‘chwila’, 
sabah ‘ranek’, akşam ‘wieczór’ itd.), ale wówczas polski odpo
wiednik takiej konstrukcji będzie zdaniem przydawkowym (np. 
‘dzień, w którym’), nie czasowym (‘kiedy’). Tym niemniej 
konstrukcje te przedstawiane są tutaj, a nie wśród odpowiedni
ków zdań przydawkowych, a to z dwóch powodów: (1) taką 
jednostkę czasu należy rozumieć jako Loc. (np. ‘w dniu’), co 
nadaje całości pod względem semantycznym charakteru czaso
wego; (2) podmiot w takich konstrukcjach stoi w Nom., a nie - 
jak oczekiwałoby się od zdań przydawkowych - w Gen. Por. 
następującą parę zdaniową: Annenin sana telefon ettiği gün, 
Temmuz ayının son günüydü ‘Dzień, w którym mama do ciebie 
zadzwoniła, był ostatnim dniem lipca’ (odpowiednik zdania 
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przydawkowego) wobec Anne sana telefon ettiği giin yağmıır 
yağmıyordu ‘W dniu (dosł. ‘dzień’), w którym <kiedy> mama 
do ciebie zadzwoniła, deszcz nie padał’.

Dla dłuższych okresów czasowych używa się zamanlar (< 
zaman ‘czas’) lub sıralar (< sıra ‘rząd, szereg’), np. Paris 'te 
yaşadığı zamanlar <sıralar> çok şarap içiyordu ‘W czasach, 
kiedy żył w Paryżu, pił dużo wina’.

Inne przykłady zdaniowe: Seninle ilk defa görüştüğümüz 
gün yirmiye bastım ‘W dniu, w którym pierwszy raz się z tobą 
spotkaliśmy, zacząłem 20. rok życia’; Müdür, hileyi anladığı 
an küplere bindi ‘Dyrektor wściekł się, kiedy (dosł. ‘chwila, w 
której’) zrozumiał podstęp’; Zavallı kız, sınavı başardığı sabah 
sevinçten kendini kaybetti ‘Biedna dziewczyna (owego) ranka, 
kiedy zdała egzamin, nie posiadała się z radości’.

Powtarzalność (‘za każdym razem / zawsze, kiedy / ile
kroć...’) wyraża się poprzez dodanie her ‘każdy’ przed jednost
ką czasu, np. Gökyüzüne bakacağım her an seni düşüneceğim 
‘Zawsze, gdy popatrzę na niebo, będę myślał o tobie’; Memur, 
eve döndüğü her akşam yolunda bir-iki sigara içerdi ‘Urzędnik 
co wieczór, gdy wracał do domu, wypalał po drodze jednego 
czy dwa papierosy’.

c) Locativ grupy przydawkowej w funkcji zdania czaso
wego.

Zdania te są budowane w ten sposób, że podmiot grupy 
przydawkowej stawiany jest w Nom., a rzeczownik przez tę 
grupę określany stoi w Loc.

Przykłady przekształceń: annemin uyandığı saat ‘godzina, 
o której się moja mama obudziła’ —> Annem uyandığı saatte 
bürodaydım ‘O godzinie, kiedy się moja mama obudziła, byłem 
w biurze’; misafirimizin koltuktan ayağa kalktığı an ‘chwila, w 
której nasz gość wstał z fotela’ —> Misafirimiz koltuktan ayağa 
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kalktığı anda kapı çalındı ‘W chwili, kiedy nasz gość wstał z 
fotela, zapukano do drzwi’.

Rzeczownikiem określanym w takich konstrukcjach może 
też być sıra ‘rząd, szereg’, ze zmianą znaczenia: -dığı sırada ‘w 
czasie, podczas’, np. Kızınız keman çalacağı sırada odasına 
kimse asla girmeyecek czasie, gdy państwa córka będzie 
grała na skrzypcach, nikt absolutnie do jej pokoju nie wejdzie’; 
Parkta ağaçlar dikildiği sırada yurt dışındaydık ‘W czasie, gdy 
w parku sadzono drzewa, byliśmy za granicą’.

d) Ablativ od -dik z postpozycją tworzy dwa rodzaje kon
strukcji składniowych: [1] -dıktanZ-dığından beri/itibaren ‘od
kąd..., poczynając od...’; [2] -diktan sonra ‘po tym, jak...’. W 
konstrukcji [1] postać nieposesywna {-diktan) używana jest, 
gdy podmiot wyrażony jest rzeczownikiem, a postać posesyw- 
na (-dığından) - gdy podmiotem (zwykle domyślnym) jest zai
mek. We wszystkich tych konstrukcjach podmiot stoi w Nom.

Przykłady na beri/itibaren: Dayım, tatilden döndükten beri 
hep yaptığı gezintileri anlatıyor ‘Mój wujek, odkąd wrócił z 
wakacji, wciąż opowiada o wycieczkach, które odbył’; Anka
ra'ya taşındığımızdan itibaren maddî durumumuz çok iyi ‘Od
kąd przenieśliśmy się do Ankary, nasza sytuacja materialna jest 
bardzo dobra’.

Przykłady na sonra: Ahmet, işten ayrıldıktan sonra kötüm
ser olmuş ‘Ahmet, po tym jak odszedł z pracy, stał się pesymis
tą’; (Sen) hastahaneden çıktıktan sonra bizi hiç aramadın ‘Po 
tym, jak wyszedłeś ze szpitala, w ogóle do nas nie dzwoniłeś’; 
Eller, kahvaltı ettikten sonra mı yıkamalı? ‘Czy ręce powinno 
się myć po zjedzeniu śniadania?’.

e) Postpozycją önce ‘przed, zanim’ jest semantyczną od
wrotnością postpozycj i sonra ‘po’, ale önce nie łączy się (w od
różnieniu od sonra) z rzeczownikiem na -dik, lecz z rzeczowni
kiem na -ma, np. Ahmet, yeni bir iş bulmadan önce kötümser
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miş ‘Ahmet, zanim znalazł nową pracę, był pesymistą’; (Sen) 
hastahaneye kaldırılmadan önce bizi hiç aramadın ‘Zanim u- 
mieszczono cię w szpitalu, w ogóle do nas nie dzwoniłeś’; Elle
rini, kahvaltı etmeden önce yıka! ‘Umyj ręce, zanim zjesz śnia
danie!’.

f) Zdania czasowe z postpozycją mi zamiast z rzeczow
nikiem na -dik.

W miejscu rzeczownika na -dik (rzeczowniki na -acak nie 
podlegają tej metodzie) używa się formy Praeteritu danej osoby 
(oznaczmy ją tu przez “X”), po której stoi postpozycją mi, tzn. 
konstrukcja ta ma budowę: “X mi”. Czasami (choć rzadko) owo 
“X” bywa też powtórzone po postpozycji, tzn. “X mı X”, np. 
güneş doğdu mu = güneş doğdu mu doğdu ‘kiedy słońce 
wzeszło’; kar yağdı = karyağdı mı yağdı ‘kiedy spadł śnieg’.

Użycie “X” w czasie przeszłym jest nakazem gramatycz
nym (czynność ta jest uprzednia w stosunku do orzeczenia zda
nia głównego); w tłumaczeniu na język poi. trzeba dopasować 
czas zdania podrzędnego do czasu zdania głównego w zależ
ności od kontekstu.

Konstrukcja z mi nie tylko określa punkt w czasie, ale też 
ma pewien wydźwięk wnioskowania, tzn. w niektórych kontek
stach wygodnie jest użyć w przekładzie raczej poi. spójnika 
‘skoro’ niż ‘kiedy’.

Przykłady zdaniowe: İlkbahar geldi mi (geldi) kırlar ye
şerir ‘Kiedy/Skoro przyszła wiosna, pola się zielenią’ (Edis- 
kun/Diinder 1973: 142); Eve gittiniz mi (gittiniz) çalışmaya 
başlayın ‘Skoro poszliście do domu, zacznijcie pracować’ 
(tamże); Ankara'lı delikanlıyla evlendin mi, Ankara'ya taşına
caksın ‘Kiedy/Skoro wyszłaś za młodzieńca z Ankary, przepro
wadzisz się do Ankary’; Kahvede, sokakta üç, beş kişi bir ara
ya geldi mi, lâflamaya başlıyordu ‘Kiedy/Skoro w kawiarni 
(czy) na ulicy zeszło się kilka (dosł. ‘trzy, pięć’) osób, zaczyna-
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ła się paplanina’; İnekleri sağdın mı su getir ‘Kiedy/Skoro wy
doiłaś krowy, przynieś wody’; Ben aç yattım mı kötü kötü rüya
lar görürüm nedense ‘Kiedy się położę głodny (spać), mam ja
koś złe sny’ (Türkçe Sözlük I 7a); Bir kere mülk satmaya başla
dın mı, sonu gelmez ‘Jak raz zacząłeś sprzedawać ziemię (dosł. 
‘dobra ziemskie’), nie ma (temu) końca’ (Pamuk 1983: 134); 
Kar yağdı mı, köylere ulaşılmaz ‘Jak/Skoro spadł śnieg, do wsi 
się nie dojedzie’ (Hatiboğlu 1972: 151); Ali'nin bir işi oldu mu, 
hemen bize koşar ‘Ali, jak tylko ma jakąś sprawę, zaraz do nas 
biegnie’ (tamże 151); Bu bir resmî giysidir. Bu giysileri çıkarıp 
attık mı, isyan sayılır ‘To jest oficjalny strój. Gdybyśmy te ub
rania zdjęli i odrzucili, równałoby się (to) buntowi (dosł. ‘kiedy 
zdjęliśmy i odrzuciliśmy, ... równa się...’) (Korat 2000: 23); 
Bunu İngilizlere gösterdin mi, bizim tarafımızdan geldiğini he
men anlaylar ‘Kiedy to pokażesz Anglikom, od razu zrozumie
ją, że przyszedłeś od nas’ (Seyfettin 1982: 148).

16.7. Orzeczenie zdania przyczynowego.
a) Ablativ od -dik może sam z siebie wyrażać przyczynę 

lub być wzmocnionym przez postpozycję dolayı = ötürü ‘z po
wodu’. Podmiot stoi w Nom. - Przykłady: Az param olacağın
dan hediye falan alamam ‘Ponieważ będę miał mało pieniędzy, 
prezentów itp. nie będę mógł kupić’; Benzin, yağları erittiğin
den temizlik işlerinde de kullanılır ‘Benzyna używana jest też 
do czyszczenia (dosł. ‘w pracach «czystościowych»’), ponie
waż rozpuszcza tłuszcze’; Org, dinî eserler için kullanıldığın
dan ötürü her kilisede bulunuyor ‘Organy, jako że używane są 
do utworów religijnych, znajdują się w każdym kościele’; Es
peranto yapma bir dil olduğundan dolayı gramerinde istisna 
gibi bir şey yoktur ‘Ponieważ esperanto jest językiem sztucz
nym, w jego gramatyce nie ma czegoś takiego jak wyjątek’.
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b) Nominativ od -dığı z postpozycją için. Podmiot stoi w 
Nom. Przykłady: Fazla zamanım olmadığı için taksi alacağım 
‘Ponieważ nie mam zbytnio czasu, wezmę taksówkę’; Bulgar- 
lar, Ortodoks kilisesine bağlı oldukları için Kiril alfabesiyle ya
zarlar ‘Bułgarzy, ponieważ należą do kościoła prawosławnego, 
piszą alfabetem cyrylickim’; Yarın yine toplantıdan geç döne
ceğim için özür dilerim ‘Przepraszam, że (dosł. ‘ponieważ’) jut
ro znowu wrócę późno z zebrania’.

16.8. Orzeczenie zdania przyzwalającego.
Wyrażane jest ono rzeczownikiem na -dik lub -acak z post

pozycją halde ‘mimo’ (dosł. ‘w sytuacji’). Podmiot stoi w 
Nom. - Przykłady: Saati geri kaldığı halde toplantıya tam za
manında geldi ‘Chociaż zegarek mu późnił, przyszedł na zebra
nie dokładnie na czas’; Tavus, tavukgillerden olduğu halde ta
vuğa pek benzemiyor ‘Paw, choć należy do (dosł. ‘jest z’) kura
ków, nie jest zbyt podobny do kury’; Sydney şehri, Avustral
ya’nın başkenti olmadığı halde memleketin en büyük şehridir 
‘Sydney, choć nie jest stolicą Australii, jest największym mias
tem (w tym) kraju’; Düğmeye birkaç kere bastığımız halde zil 
ses vermemiş ‘Chociaż kilka razy nacisnęliśmy guzik, dzwonek 
się nie odezwał’; Trompetle trampet çalındığı halde komutanı
mız uyanmamış ‘Chociaż grano na trąbce i werblach, nasz ko
mendant się nie obudził’.

16.9. Pozostałe połączenia.
a) -dığındanZ-acağından başka ‘oprócz tego, że...; poza 

tym, że...’. - Przykłady: Bal aldığından başka her şey unutmuş
sun ‘Poza tym, że kupiłeś miód, zapomniałeś o wszystkim’; 
Kongreye katılacağımızdan başka kütüphanede de çalışmayı 
düşünüyoruz ‘Oprócz tego, że weźmiemy udział w kongresie, 
zamierzamy też (po)pracować w bibliotece’.
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b) -dığı/-acağı gibi ‘tak, jak’, -dığı/-acağı kadar ‘tyle, 
co...’. - Podmiot w tych zdaniach stoi w zasadzie w Nom., ale 
(w niejakiej sprzeczności z regułami ogólnymi podanymi w 
§ 16.1c) może też być postawiony w Gen., jeśli chce się poło
żyć większy nacisk na orzeczenie, np. Babam istediği kadar ye
rim ‘Jem tyle, ile mój ojciec sobie życzy’ wobec Babamın iste
diği kadar yerim ‘Jem tyle, ile mój ojciec sobie życzy’ (Ersen- 
Rasch 2001: 248). Normą jest jednak podmiot w Nom. Por. po
niżej podpunkt d) - Przykłady: Kendin teklif ettiğin gibi yap! 
‘Zrób, jak sam proponowałeś!’; Bazı kelimeler, okunduğu gibi 
yazılmamak ‘Niektórych wyrazów nie powinno się tak pisać, 
jak się je czyta’; Baban sana buyuracağı kadar öğreneceksin 
‘Będziesz się uczył tyle, ile ci każę ojciec’; Bazı işler, umul
duğu kadar çabuk yürümez ‘Niektóre sprawy nie posuwają się 
tak szybko, jak miano nadzieję’.

Uwaga: Konstrukcja olduğu gibi ‘tak, jak jest’ może też 
być użyta w odpowiedniku poi. kontrukcji ‘zarówno..., jak i...’, 
np. Tüfek, saldırı silâhı olduğu gibi savunma silâhı olarak da 
kullanılır ‘Strzelba jest używana zarówno jako broń zaczepna, 
jak i jako obronna’; Diğer testlerde olduğu gibi bizim yaptığı
mız testlerde de bir hata vardı ‘Podobnie jak w innych testach, 
tak też i w przeprowadzonych przez nas był pewien błąd’; Bil
diğiniz gibi, yurt dışında olduğu gibi memleketimizde de en 
önemli sorun işsizliktir ‘Jak wiecie, tak za granicą, jak również 
i u nas w kraju najważniejszym problemem jest bezrobocie’.

c) -acak gibi, -mış gibi, -mışçasına ‘jakby, jak gdyby’. 
Składnia taka występuje regularnie z czasownikiem gözükmek 
= görünmek ‘wydawać się, wyglądać’, np. Futbol takımımız bu
gün pek iyi mücadele edecek gibi gözüküyor ‘Wydaje się, że na
sza drużyna piłkarska będzie dziś bardzo dobrze walczyć’; Ka
zançlarımız gelecek yıl artacak gibi görünüyor ‘Nasze zyski, 
wygląda, że się w przyszłym roku zwiększą’. - Dla czynności 
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teraźniejszych i przeszłych stosuje się w tym znaczeniu konst
rukcje: -mış gibi = -mışçasına, np. Herşey normalmiş gibi dav
ranıyordum ‘Zachowywałem się, jakby wszystko było normal
nie’; Yağmur gök yırtılmışçasına yağıyordu ‘Deszcz padał, jak
by się niebo rozwarło’; Kendisi Uygurmuşçasına Uygurca ko
nuşuyor ‘Mówi po ujgursku, jakby (sam) był Ujgurem’.

d) -dığınaZ-acağına göre ‘1. jak..., według tego, jak/co..., 
zgodnie z tym, co...; 2. wobec faktu, że...’. Podmiot jak powy
żej w podpunkcie b), np. Polis haber verdiğine göre durum cid
dî ‘Jak informuje policja, sytuacja jest poważna’ wobec Polisin 
haber verdiğine göre durum ciddî ‘Jak informuje policja, sytu
acja jest poważna’ (Ersen-Rasch 2001: 250). - Inne przykłady: 
Bilginlerin yazdığına göre ayı bir memeli hayvandır ‘Jak 
<zgodnie z tym, co> piszą uczeni, niedźwiedź jest ssakiem’; Ev 
kirası ile diğer masraflarına bakmadan bu ay iki çocuğu hem 
Londra ’ya hem de Paris ’e gittiğine göre maaşı az mı sayılır? 
‘Czy wobec faktu, że niezależnie od czynszu za dom i innych 
wydatków dwoje jego dzieci pojechało w tym miesiącu i do 
Londynu i do Paryża, jego pensja może uchodzić (dosł. ‘liczy 
się / uważa się’) za małą?’; Dışişleri Bakanının nutkundan an
laşıldığına göre bu sabah yeni kararlar verilmiştir ‘Jak wynika 
z przemówienia ministra spraw zagranicznych, dziś rano podję
to nowe decyzje’.

e) -dığıY-acağı takdirde ‘w razie, gdy(by)...; przy założe
niu, że...’, np. Yağmur yağdığı takdirde evde kalırız ‘W razie 
gdyby padał deszcz, zostaniemy w domu’; Bu bilmeceyi 15 da
kika içinde çözemeyeceğin takdirde bahsi kaybetmişsin ‘Jeśli 
tej zagadki nie rozwiążesz w ciągu 15 minut, przegrałeś zak
ład’; Bir enstitünün profesörleri bulunmadığı ya da sayıca ye
terli olmadıği takdirde dersler en yakın bilim dalındaki öğretim 
üyelerinden birine verilebilir ‘Jeśli jakiś instytut nie posiada 
profesorów lub posiada (ich) w niewystarczającej ilości, wykła
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dy można powierzyć komuś z kadry nauczającej z najbliższej 
dziedziny nauki’.

f) -acağma = -acak/-acağı yerde ‘zamiast, żeby...’, np. 
Komşusu bir hafta önce aldığı parayı iade edeceğine <edecek 
yerde / edeceği yerde> yine para istedi ‘Jego sąsiad, zamiast 
zwrócić pieniądze, które wziął przed tygodniem, znowu zażądał 
pieniędzy’; Kardeşini seveceğine <sevecek yerde / seveceğin 
yerde> ona kötü gözle bakıyorsun ‘Zamiast, żebyś kochał swo
jego młodszego brata, patrzysz na niego wrogo’; Kendi eşimle 
konuşacağıma <konuşacak yerde / konuşacağım yerde> büro
da oturuyor, sinirleniyorum ‘Zamiast, żebym porozmawiał z 
własną żoną, siedzę w biurze (i) się denerwuję’; Böylece yıldız
lardan sözedeceklerine <sözedecek yerde, sözedecekleri yer- 
de> benden sözetmişler ‘W ten sposób zamiast rozmawiać o 
gwiazdach, rozmawiali o mnie’ (Pamuk 1986: 35).

Synonimicznie tę treść można też wyrazić przez dodanie 
do tematu czasownika sufıksu -maktansa, tzn. w powyższych 
przykładach: iade etmektense, sevmektense, konuşmaktansa, 
sözetmektense. Wówczas jednak nie ma możliwości wyraźnego 
zaznaczenia osoby działającej. - Zob. § 20.9.

Jeśli jednak czasownikiem zdania głównego jest yeğlemek 
= tercih etmek ‘woleć, preferować’, w zdaniu podrzędnym 
zwykle używa się -acağına, nie zamieniając go na -maktansa, 
np. Babamın kaprislerini açıklayacağıma, kafamı sallamayı 
yeğlerdim ‘Wołałem kiwać (potakująco) głową niż tłumaczyć 
kaprysy mego ojca’ (Maalouf 2003: 38); Böyle dümdüz bir bey
nim olacağına hiç olmasını tercih ederdim ‘Wołałbym w ogóle 
nie mieć mózgu niż mieć taki gładki’ (Sabahattin Ali 1968: 
276).

g) -ıp -madığıZ-mayacağı... + sufiks Acc. - Ten zapis sym
bolizuje sposób cytowania pytań w mowie zależnej. Sposób ten 
polega na powtórzeniu tego samego czasownika, raz w formie 
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twierdzącej, raz w przeczącej (jakby poi. zrobił czy nie zrobił?), 
7. tym że formę twierdzącą jako pierwszą w konstrukcji wyjś
ciowej (np. ^gittiğimi gitmediğimi) skraca się przez zastąpienie 
kompleksu “sufıks -dığı / -acağı + sufiks pos. + odpowiedni su- 
fiks deklinacyjny (zazwyczaj Acc.)” sufiksem -ip (tzn. *gitti-  
ğimi gitmediğimi —> gidip gitmediğimi ‘czy poszedłem’; * gide
ceğimi gitmeyeceğimi —> gidip gitmeyeceğimi ‘czy pójdę’) Po
nieważ z punktu widzenia struktury tur. są to zdania dopeł
nieniowe (‘pytał, czy przyjdziesz’ = jak gdyby ‘pytał, że przyj
dziesz - nie przyjdziesz’), podmiot stoi w Gen., chyba, że w 
zdaniu wyjściowym orzeczeniem było var lub yok (wówczas 
podmiot w Nom.).

Przykłady: Bu akşam bize uğrayıp uğramayacağını bilemi
yorum ‘Nie mam pojęcia (dosł. ‘nie mogę wiedzieć’), czy dziś 
wieczorem wpadnie do nas (czy nie)’; "Dünya” kelimesinin 
Türkçe olup olmadığını öğrenmek istedi ‘Chciał się dowiedzieć, 
czy wyraz dünya (‘świat’) jest turecki (czy nie)’; Kitabının bir 
edebî ödülüne lâyık olup olmayacağını biz de söyleyemiyoruz 
‘My także nie umiemy powiedzieć, czy jego książka będzie 
godna jakiejś nagrody literackiej (czy nie)’; Türkiye ile İsviçre 
arasında bu gibi bir işbirliği olup olmadığını sordular ‘Spytali, 
czy między Turcją a Szwajcarią jest tego rodzaju współpraca 
(czy nie ma)’; Param olup olmadığını bilmesin ‘Niech nie wie, 
czy mam pieniądze (czy nie)’; Çocuklarının buna uymak isteyip 
istemeyeceklerine ya da yapabilip yapamayacaklarına aldırış 
bile etmezdi ‘Nie miał zwyczaju (-mezdi) zwracać nawet (naj
mniejszej) uwagi, czyjego dzieci będą chciały albo umiały się 
do tego dopasować’ (Maalouf 2003: 36).

Takie frazy mogą się też oczywiście łączyć z innymi 
frazami z -dik, np. bitirip bitirmediğini bilemediğim bu kitap ‘ta 
książka, o której nie mogłem wiedzieć, czyją skończył’.
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17. Tryby czasownika

17.1. Uwagi ogólne.
Tryb jest kategorią czasownika wyrażającą stosunek mó

wiącego do treści wypowiedzi. Stosunek neutralny, czysto re
lacjonujący (np. Kupujesz książkę) charakteryzuje tzw. tryb o- 
rzekający. Poza tym język tur. zna następujące tryby: rozkazu
jący (np. kup!), życzeniowy (np. obyś kupił), warunkowy (np. 
jeślibyś kupił), konieczności (np. powinieneś/musisz kupić), 
możliwości (np. możesz (nie) kupić), niemożliwości (np. nie 
możesz kupić). Pewnym problemem natomiast jest “tryb nie- 
świadka”, o czym zob. § 17.9.

17.2. Tryb orzekający nie posiada osobnego wykładnika.

17.3. Tryb rozkazujący (Imperativ).
Tryb rozkazujący wyraża rozkaz lub polecenie. W odróż

nieniu od języka poi. po tur. Imperativ może przyjąć także 
wykładnik czasu przeszłego.

a) Wykładniki Imperatiwu.
Imperativ tur. ma swoje końcówki dla 2. i 3.os. obu liczb, 

podczas gdy dla l.os. obu liczb stosuje się w tej funkcji formy 
Optatiwu (zob. § 17.4). Wykładniki Imperatiwu:
l.poj.:  2.os. -0 3.os. -sin
l.mn.:  2.os. -(y)in(iz) 3.os. -sin(lar)

Dłuższa postać w 2.os. l.mn. -(y)iniz jest częstsza w wypo
wiedziach oficjalnych lub uroczystych. W języku codziennym 
powszechniej słyszy się postać krótszą -(y)in. Ale zob. też pod
punkt e) poniżej.
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b) Akcent.
W formach twierdzących: w 2.os. l.mn. pada na sylabę po

przedzającą sufiks Imperatiwu; w pozostałych osobach - na os
tatnią sylabę sufiksu. W formach przeczących - zawsze na sy
labę poprzedzającą partykułę negacji -ma-.

c) Przykłady paradygmatyczne.
'yap- ‘robić’

'yap ‘rób’
yap'sın ‘niech robi’
'yapın(ız) ‘róbcie’
yap'sın ~yapsın'lar ‘niech robią’ 

bek'le- ‘czekać’
bek'le ‘czekaj’
bekle'sin ‘niech czeka’
bek'leyin(iz) ‘czekajcie’
bekle'sin ~ beklesin'ler ‘niech czekają’

'durma- ‘nie stać’
'durma ‘nie stój’
'durmasın ‘niech nie stoi’
'durmayın(ız) ‘nie stójcie’
'durmasın ~ 'durmasınlar ‘niech nie stoją’ 

yü'rüme- ‘nie iść, nie maszerować’
yü'rüme ‘nie idź’
yü'rümesin ‘niech nie idzie’ 
yü'rümeyin(iz) ‘nie idźcie’
yü'rümesin ~yü'rümesinler ‘niech nie idą’

Uwaga: W czasownikach wymienionych w § 3.2f spółgłoska 
-t- ulega w pozycji interwokalicznej (tzn. praktycznie w 2.os. 
l.mn. form twierdzących) udźwięcznieniu, np. 'gidin(iz) 
‘idźcie’, 'edin(iz) ‘róbcie’, 'güdün(üz) ‘wypasajcie’.

d) Czas przeszły Imperatiwu istnieje tylko w 3.os. obu 
liczb i odpowiada semantycznie poi. ‘miał(by) + bezokolicz
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nik’. Tworzy się go przez dodanie sufiksu -di lub -mię (+ ew. 
sufiks l.m. -lar) do form czasu teraźniejszego Imperatiwu. Ak
cent pada bez zmian, jak opisano w podpunkcie b).

Przykłady: Niçin onu daha önce 'demesindi? ‘Dlaczego 
miałby tego nie powiedzieć wcześniej?’; Nietzsche intihar ede
cek olsaydı neden ona gel'sindi? ‘Gdyby Nietzsche miał popeł
nić samobójstwo, czemu miałby do niego przychodzić?’ (Ya- 
lom 1998: 70); Viyana ’ya kadar neden yolculuk edip bir dokto
ra daha görünmek iste'sindi? ‘Czemu miałby chcieć jechać aż 
do Wiednia i jeszcze raz poddać się oględzinom lekarza?’ (Ya- 
lom 1998: 86); Peki, ne yap'smdı? [...] sonsuza dek bekle'sin 
miydi? ‘Dobrze, co miał robić? [...] czekać w nieskończo
ność?’ (Maalouf 1998a: 32).

e) Potocznie Imperativ 2.os. obu liczb może być też wyra
żony przez dodanie samogłoski -a do formy trybu warunkowe
go nierealnego 2.os. l.poj. (-san) lub l.mn. (-sanız). Tak zbudo
wane formy mają często wydźwięk pewnego zniecierpliwienia. 
Akcent pada jak w trybie rozkazującym 2.os., tzn. w formach 
twierdzących na ostatnią sylabę tematu czasownika, w przeczą
cych - na sylabę poprzedzającą negację -ma-. Przykłady: O'tur- 
sana! ‘Siadaj!, Siądźże!’; 'Desene! ‘Powiedz no!, Mówże!’; 
'Yemesenize! ‘Nie jedzcież!’; 'Koęmasamza! ‘Nie biegnijcież!’; 
0'tursamza! ‘Siądźcież!’; 'Desenize! ‘Powiedzcież!’.

17.4. Tryb życzeniowy (Optativ).
Tryb ten wyraża zgodnie ze swą nazwą życzenie mówiące

go, co w przekładzie poi. daje formacje typu ‘niech zrobię’ ~ 
‘obym zrobił’. Nieprawdziwe jest twierdzenie spotykane nieraz 
w gramatykach języka poi., że Imperativ Los. nie ma sensu, bo 
nie wydaje się rozkazu samemu sobie - że jest inaczej, o tym 
świadczy choćby sam język poi. - por. powiedzenie Niech ja 
skonam! czy zdanie Opowiedz wszystkim, co cię tak rozbawiło, 
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niech i my się pośmiejemy <niech i ja się pośmieję>. Po tur. 
Optativ 1 .os. obu liczb, pełniący równocześnie funkcję Impera- 
tiwu, znajduje zastosowanie w mowie znacznie częściej niż po 
poi. Jego cechą morfologiczną jest sufiks -(y)a, po którym sta
wiane są końcówki osbowe.

Uwagi o wymowie:
[a] W l.os. obu liczb następuje zwężenie artykulacji wygłoso

wej samogłoski tematu, a w l.os. l.poj. ponadto - samo
głoski pierwszej sylaby sufiksu (o wpływie następującego 
-y- zob. § 2.3c), np. de'yeyim [di'yiyim] ‘niech powiem’, 
de'yelim [di'yelim] ‘powiedzmy’, 'demeyeyim ['denliyiyim] 
‘niech nie mówię’, 'demeyelim [’demiydim] ‘nie mówmy’, 
gö'reyim [gö'riyim] ~ [gö'rüyüm] ‘niech zobaczę’, 'görme
yelim ['görmiyelim] ~ ['görmüyelim] ‘nie widźmy, nie 
oglądajmy’. - Uwaga: formy deyeyim i deyelim często się 
dziś piszę: diyeyim diyelim. - Zob. też [b].

[b] W l.os. l.poj. sufiks -ayım redukowany jest w szybkiej wy
mowie potocznej do [-ıym] (lub wręcz do [-ı:m] ~ [-i:m], 
czego tu jako wymowy rzadkiej nie uwzględniamy w dal
szym opisie), czasem z indywidualnie uwarunkowaną pa- 
latalizacją samogłosek, np. bakayım [ba'kıyım] ~ [ba'ki- 
yim] ~ [ba'kıym] ~ [ba'kiym] ‘niech popatrzę’. - Jeśli te
mat czasownika kończy się na samogłoskę, redukcja sek
wencji -a + -yayım prowadzi do tych samych rezultatów, 
np. bakmayayım ['bakmıyıyım] ~ ['bakmiyiyim] ~ ['bak- 
miym] ~ ['bakmiym] ‘niech nie patrzę’, z tym że wariant 
palatalny nie występuje, jeśli ostatnią spółgłoską tematu 
czasownika jest -l- przed samogłoską tylną, np. cevapla
yayım [cevaph'yıyım] ~ [cevap'hym] ‘niech odpowiem’ 
(nie ma wymowy [cevap'liyiyim] ~ [cevap'liym]), nato
miast w przeczeniu: cevaplamayayım [cevap'tamıyıyım] ~ 
[cevap'lamiyiyim] ~ [cevap'łamiym] ~ [cevap'tamiym], - 
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Przykłady z [a] mają więc warianty wymowy: deyeyim 
[di'yiyim] ~ [di'yiym], göreyim [gö'riyim] ~ [gö'rüyüm] ~ 
[gö'riym] ~ [gö'rüym].

Akcent w formach twierdzących pada na cechę -(y)a (w 3,os.
l.mn.  przechodzi na sufiks l.mn. -lar, ale forma 3.os. l.mn. dzi
siaj już w praktyce nie występuje). W formach przeczących i 
pytaj no-przeczących natomiast akcent pada na sylabę przed su- 
fiksem negacji -ma. W formach pytajnych akcent wykazuje ten
dencję do przeniesienia się na sylabę poprzedzającą pytajne mi.

a) Czas teraźniejszy Optatiwu ma następujące końcówki:
l.poj.  \.-(y)a-yım 1

2. -(y)a-sin
3- -(y)a

Przykład twierdzący: 
yap- ‘robić’ 

ya'payım ‘niech zrobię’ 
ya'pasm ‘obyś zrobił’ 
ya'pa ‘oby zrobił’

Przykład przeczący:
'yapma- ‘nie robić’ 

'yapmayayım ‘niech nie robię’ 
'yapmayasın ‘obyś nie robił’

mn. 1. -(y)a-lim
2. -(y)a-siniz
3. -(y)a-lar

ya'palım ‘zróbmy’ 
ya'pasımz ‘obyście zrobili’ 
yapa'lar ‘oby zrobili’

'yapmayalım ‘nie róbmy’ 
'yapmayasınız ‘obyście nie 

robili’
'yapmaya ‘oby nie robił’ 'yapmayalar ‘oby nie robili’

Przykład pytajny (tylko w 1 .os. obu liczb): 
yap- ‘robić’

ya'payım mı? -yapa'yım mi? ‘czy mam robić?’
ya'palım mı? -yapa'lım mi? ‘czy mamy robić?, czy róbmy?’ 

Przykład pytajno-przeczący (tylko w 1 .os. obu liczb):
'yapmayayım mi? ‘czy mam nie robić?’
'yapmayalım mi? ‘czy mamy nie robić?, czy nie róbmy?’
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Dziś de facto tylko formy l.os. obu liczb są w powszech
nym użyciu w języku tak literackim, jak i potocznym. Formy 
natomiast pozostałych osób pojawiają się stosunkowo rzadko, a 
jeśli, to zazwyczaj w niektórych konstrukcjach składniowych 
oraz w ustalonych formułach grzecznościowych lub życzenio
wych, np. Allah vermeye! ‘Niech Bóg broni!’; Hayır ola! ~ 
Hayrola! ‘Jakże to tak?’ (wyraża zdziwienie, ale dosłownie ży
czenie: ‘Oby (to) było czymś dobrym!’); Kolay gele! ‘Dobrej 
pracy!’ (dosł. ‘Oby łatwo przyszło!’); Uğurlar ola! ‘Dob- 
rej/szerokiej drogi!’ (dosł. ‘Oby było dużo szczęścia!’).

b) Czas przeszły Optatiwu budowany jest za pomocą su- 
fiksu -di, który wraz z dodanym doń sufiksem osobowym stoi 
po temacie Optatiwu (który równa się 3.os. l.mn. Optatiwu te
raźniejszego). Forma taka wyraża życzenie nierealne dotyczące 
przeszłości. Zwykle zdania z Optatiwem przeszłym rozpoczy
nane są od keşke (akcent: ['keş-]) ‘oby; bodaj; gdybyż; a żeby’.

Przykłady: Keşke onu hiç görmeyeydim! ‘A żebym był go 
nigdy <wcale> nie zobaczył!’; Keşke evde kalaydık! ‘A żebyś- 
my byli zostali w domu!’; Keşke seninle daha önce görüşeydik! 
‘A żebyśmy się byli z tobą wcześniej spotkali!’; Keşke ona hiç 
anlatmayaydın! ‘A żebyś był mu nic nie opowiadał!’; Keşke bu 
ikinci hanım biraz daha güzel olaydı ‘Gdybyż ta druga żona by
ła trochę ładniejsza!’ (Pamuk 1983: 57).

17.5. Tryb warunkowy (Conditional).
a) Uwagi ogólne.
O ile tryb warunkowy sygnalizowany jest po poi. spójni

kiem jeśli ~ jeżeli rozpoczynającym zdanie (np. jeśli pada 
deszcz) i tylko w formach warunku nierealnego pojawia się od
rębna partykuła by przy czasowniku (np. jeśli padałby deszcz) 
lub przy spójniku jeśliby ~ jeżeliby ~ gdyby (np. jeśliby padał 
deszcz), o tyle po tur. podstawowym wykładnikiem Conditiona- 
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lu jest postpozycja ise (często ulegająca ściągnięciu do postaci 
sufiksu -(y)sa ~ -(y)se), zaopatrzona w sufiks osoby (np. Anka
ra’da isen <Ankara'daysan> beni ziyaret et ‘Jeśli jesteś w An
karze, odwiedź mnie’), natomiast wyraz eğer (= şayet) ‘jeśli’ 
może być zupełnie opuszczony (i tak się zazwyczaj dzieje), a 
jeśli się go dla wzmocnienia warunku jednak użyje, to może on 
stać - podobnie jak po poi. - na początku zdania (np. Eğer An
kara 'da isen beni ziyaret et) lub - odmiennie niż po poi. - po 
orzeczeniu zdania warunkowego (np. Ankara'da isen eğer beni 
ziyaret et). - O wyrazach eğer i şayet zob. § 10.5.

W języku poi. nie ma formalnej różnicy pomiędzy warun
kiem (np. jeśliby padało...) a następnikiem warunku (np. ...zos
tałby w domu). Natomiast po tur. forma trybu warunkowego 
przysługuje tylko warunkowi, podczas gdy następnik stoi albo 
w zwykłej formie odpowiedniego czasu (przy warunku możli
wym lub niemożliwym) albo w formie na -ardı bądź -acakti 
(tylko przy warunku niemożliwym), np. Yağmur yağıyorsa ev
de kalıyoruz ‘Jeśli pada deszcz, zostajemy w domu’; Yağmur 
yağsa evde kalıyoruz ~ kalırdık ‘Jeśliby padał deszcz, zostaje
my ~ zostalibyśmy w domu’. Następnik może stać w trybie roz
kazującym zawsze, tzn. niezależnie od tego, jak zbudowane jest 
orzeczenie warunku, np. Mektup yazmıyorsa, seni telefonla 
aramıyorsa, onu unut! ‘Jeśli nie piszę listów, nie dzwoni do 
ciebie, zapomnij o nim!’; Kar yağsa evden çıkma! ‘Gdyby pa
dał śnieg, nie wychodź z domu!’.

Sufiks -(y)sa jest zawsze nieakcentowany (akcent pada na 
wyraz poprzedzający go), natomiast postpozycja ise jest zawsze 
akcentowana, np. ev'deysen ~ ev'de i'sen ‘jeśli jesteś w domu’.

b) Conditional realny od ‘być’ tworzy się w czasie teraź
niejszym za pomocą stawianej po nomen postpozycji ise lub 
sufiksu -(y)sa ~ -(y)se. Do cząstki tej dochodzą wykładniki 
osób (jak w Praeteritum), np. yorgun isem = yorgunsam ‘jeśli 
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jestem zmęczony’, Türkiye’de isen = Türkiye’deysen ‘jeśli jes
teś w Turcji’, bizden ise = bizdense ‘jeśli jest (jednym) z nas’, 
PolonyalI isek = PolonyalIysak ‘jeśli jesteśmy Polakami’, zen
gin iseniz = zenginseniz ‘jeśli jesteście bogaci’, evde iseler = 
evdeyseler ‘jeśli są w domu’, tanesi bir liraya ise = tanesi bir 
lirayaysa ‘jeśli jest po lirze za sztukę’.

Uwaga: Ponieważ zarówno postpozycja ise, jak i jej postać 
sufiksalna -(y)sa mogą także znaczyć ‘a, natomiast, zaś’ (np. 
Oğlun haklı, sen ise <sense> haksızsın ‘Twój syn ma rację, ty 
zaś nie’), formy 3.os. l.poj. pokrywają się z nimi i tylko od kon
tekstu zależy, czy na przykład bizdense będziemy rozumieć ja
ko ‘jeśli jest (jednym) z nas’ czy też ‘zaś od nas’. Inne przykła
dy na użycie ise w znaczeniu ‘a, zaś’: O, televizyon seyretmeyi 
sever, bense televizyondan tiksinirim (Türk Dili 605: 437) ‘On 
lubi oglądać telewizję, a ja się telewizją brzydzę’; O, zayıf, sen
se şişmansın (Türk Dili 605: 437) ‘On jest szczupły, a ty otyły’; 
Annesi hıçkırıklar içinde, babasıysa endişeli (Türk Dili 605: 
437) ‘Jego matka zapłakana, a ojciec niespokojny’.

Czas przyszły od formacji warunkowych tworzy się opiso
wo przez użycie czasownika olmak ‘stać się’ w formie Aorystu 
lub Futuru (np. hasta olursam/olacaksam ‘jeśli będę chory’).

Dla wyrażenia przeszłości wykładnik Conditionalu ise 
bądź -(y)sa stawiany jest po wykładniku czasu przeszłego, z 
tym że końcówka osobowa może być dołączona albo do pierw
szego albo do drugiego wykładnika. Tym samym powstają nas
tępujące synonimiczne formacje złożone (przy czym formy 
3.os. l.poj. są identyczne, gdyż nie mają odrębnego wykładnika 
osoby):

l.poj.
1. idimse ~ -(y)dimsa lub idiysem ~ -(y)diysam
2. idinse ~ -(y)dınsa idiysen ~ -(y)diysan
3. idiyse ~ -(y)diysa
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i.mn.
1. idikse ~ -(y)dıksa
2. idinizse ~ -(y)dimzsa
3. idilerse ~ -(y)dilarsa

lub idiysek ~ -(y)diysak
idiyseniz ~ -(y)diysamz 
idiyseler ~ -(y)diysalar

Oczywiście i w mowie potocznej możliwe jest literackie u- 
życie nieściągniętych wykładników czasu przeszłego i Condi- 
tionalu, o ile mówiący chce szczególniejszy nacisk położyć na 
nomen będące orzecznikiem orzeczenia imiennego.

Przykłady z warunkiem twierdzącym: Eğer o zaman parkta 
idiyseniz niçin sizi görmedik? ‘Jeśli wówczas byliście w parku, 
dlaczego was nie widzieliśmy?’; Aynı sınıftan idinse nasıl oldu 
ki, Ahmet'in adını unutmuştun? ‘Jeśli byłeś z tej samej klasy, 
jak to się stało, że zapomniałeś imienia Ahmeta (~ jak się Ah
met nazywa)?’.

Przykłady z warunkiem przeczącym: Ankar alı değildiysen 
bizi nasıl bulabildin? ‘Jeśli nie pochodziłeś z Ankary, to jak 
nas zdołałeś znaleźć?’; Çeçe sineği değildiyse neydi? ‘Jeśli to 
nie była mucha tse-tse, to co to było?’; Torba içinde de para 
yoktuysa iş işten geçti ‘Jeśli w torbie też nie było pieniędzy, 
sprawa przepadła’.

c) Conditional realny od ‘mieć’ tworzony jest tak samo 
jak od ‘być’, jako że są to po tur. konstrukcje tożsame. Przykła
dy: Bir başka işin yoktuysa niçin geç geldin? ‘Jeśli nie miałeś 
innej pracy, dlaczego się spóźniłeś?’; Paran varsa bir atlas al! 
‘Jeśli masz pieniądze, kup jakiś atlas!’; Paran vardı ise <var- 
dıysa> bir atlas almalıydın ‘Jeśli miałeś pieniądze, powinieneś 
był kupić jakiś atlas’; Bir çocuğum olursa onu seveceğim ‘Jeśli 
będę miał dziecko, będę je kochał’; Bir sırrım olmazsa bile 
kimse bana inanmaz ‘Nawet jeśli nie będę miał żadnej tajemni
cy, nikt mi nie uwierzy’.
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d) Conditional realny od innych czasowników tworzy 
się według tych samych zasad, co od ‘być’, z tym że podstawą, 
do której dodaje się sufiks -(y)sa, jest forma 3.os. l.poj.

Przykłady zdaniowe: Problemimizi ciddîye almıyorsan işe 
karışma! ‘Jeśli nie bierzesz naszego problemu na serio, nie 
mieszaj się do sprawy!’; Yanılmıyorsam, Erzurumlusunuz, de
ğil mi? ‘Jeśli się nie mylę, pochodzi pan z Erzurum, prawda?’; 
Bizi bu hafta ziyaret ederseniz seviniriz ‘Jeśli nas odwiedzicie 
w tym tygodniu, będzie nam bardzo miło (dosł. ‘będziemy się 
cieszyć’)’; Bunu kimseye anlatırsa ağabeyimden azar işitirim 
‘Jeśli komuś o tym opowie, usłyszę od brata paternoster <usły
szę za swoje>’; Hoca, Ahmet’in kardeşini sorarsa ne yaparız? 
‘Co zrobimy, jak nauczyciel zapyta o brata Ahmeta?’; Saat ye
diye kadar geri dönmeyeceksen tek başıma gideceğim ‘Jeśli nie 
wrócisz do siódmej, pójdę sam’; Geç kalacaksanız kabahat siz
de ‘Jeśli się spóźnicie, sami będziecie winni’; Cevabımı anla- 
yamadıysan açık söyle! ‘Jeśli nie zdołałeś zrozumieć mojej od
powiedzi, powiedz otwarcie!’; Gazete okumadıysanız gayet ta
biî ki, şimdi şaşıyorsunuz ‘Jeśli nie czytał pan gazet, to oczy
wiste, że teraz się pan dziwi’; Bu haberi duymamışsa konuşma
mızı da anlayamamış ‘Jeśli nie słyszał tej nowiny, nie mógł też 
zrozumieć naszej rozmowy’.

e) Conditional realny od czasów złożonych z idi bądź 
imiş budowany jest przez dodanie ise bądź -(y)sa.

W wypadku czasów złożonych z idi wykładnik osoby mo
że stać albo przy idi albo przy ise/-(y)sa. Przykłady: veriyor 
idim > veriyordum ‘dawałem’ —> veriyor idimse ~ veriyor idiy
sem ~ veriyordumsa ~ veriyorduysam ‘jeśli dawałem’; yer idin 
> yerdin ‘jadałeś’ —> yer idinse ~ yer idiysen ~ yerdinse ~ yer- 
diysen ‘jeśli jadałeś’.

W wypadku natomiast czasów złożonych z imiş szyk wyk
ładników jest niezmienny, tzn. imiş + -(y)sa + wykładnik osoby 



333

(np. geliyormuşsam ‘jeśli ponoć przychodziłem’), jedynie w 
3.OS. l.mn. sufiks -lar może stać przed każdym z wykładników, 
np. geliyorlarmışsa ~ gel ¡yormuşlarsa ~ geliyormuşsalar ‘jeśli 
ponoć przychodzili’. Formy te różnią się nieznacznie innym 
rozkładem akcentów: wątpliwość bądź niepewność mówiącego 
najsilniej zaznaczona jest w ostatniej konstrukcji (geliyormuş
salar) (Ersen-Rasch 2001: 182).

f) Conditional realny od imiesłowów + olmak ‘stać się’ 
odpowiada mniej więcej poi. ‘jeśliby miał (być tym, który)...’. 
Przykłady: Kimse beni arayacak olursa telefon açma! ‘Jeśliby 
ktoś do mnie dzwonił <miał dzwonić>, nie odbieraj telefonu!’; 
Onu anlatmamış olursan ne bilecekti? ‘Jeślibyś (mu) tego nie 
opowiedział, skąd by wiedział?’; Türkçe anlayamayacak olursa 
İngilizceye çevireceksin ‘Jeśliby miał nie zrozumieć po tur., 
przetłumaczysz na ang.’; Gazetecilere anlatmış olursak kaybol
duk! ‘Jeślibyśmy opowiedzieli dziennikarzom, to przepadliś- 
my!’.

g) Conditional nierealny tworzony jest w czasie teraźniej
szym przez dodanie sufiksu -(y)sa wraz z końcówką osobową 
bezpośrednio do tematu czasownika (w tej konstrukcji nigdy 
nie można użyć pełnej postpozycji ise). Następnik stoi albo w 
odpowiednim czasie (por. poi. Jeśliby padało, nigdzie nie 
pójdę) albo w formie na -ardı bądź -acakti (por. poi. Jeśliby 
padało, nigdzie bym nie poszedł) albo też w formie trybu 
rozkazującego. Przykłady: Dışarıya çıksam bir şey olmaz ‘Gdy
bym wyszedł na dwór, nic się nie stanie’; Param olmasa beni 
bırakacak mısın? ‘Zostawisz mnie, gdybym nie miał pienię
dzy?’; Kaybetsen hiç bir şey kaybetmeyeceğin bir oyun oynadık 
‘Graliśmy w grę, w której, gdybyś przegrał, nic nie stracisz’; 
Kar yağmasa yola hemen çıkacaktık ‘Gdyby nie padał śnieg, 
natychmiast byśmy wyruszyli w drogę’; Suçunuzu itiraf etseniz 
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bağışlardım ‘Gdybyścic przyznali się do winy, darowałbym’; 
Korksan vazgeç! ‘Gdybyś się bał, zrezygnuj!’.

Czas przeszły wyrażany jest przez połączenie -(y)sa + -ydi 
(+ końcówki osobowe). Przykłady: Bu sabah seninle görüşüp 
konuşmasaydık şimdi imalarını anlayamazdım ‘Gdybyśmy się 
dziś rano z tobą nie spotkali i nie porozmawiali, nie zrozumiał
bym (dosł. ‘nie zdołałbym zrozumieć’) teraz jego aluzji’; Bileti
miz daha evden çıkmadan önce kaybolsaydı tiyatroya gireme
yecektik ‘Gdyby nasze bilety zgubiły się jeszcze przed wyjś
ciem z domu, nie moglibyśmy wejść do teatru’.

Conditional nierealny używany jest również do wyrażania 
życzeń. Do życzeń ogólnych i skierowanych ku przyszłości 
oraz do pytań retorycznych i pytań o pozwolenie stosuje się 
Conditional nierealny czasu teraźniejszego, do życzeń niereal
nych odnoszących się do przeszłości - Conditional nierealny 
czasu przeszłego. W tym ostatnim przypadku pytania często 
rozpoczyna wyraz 'keşke (akcent: ['keş-]) ‘oby, bodaj, gdybyż’.

Przykłady życzeń ogólnych i pytań retorycznych: Başka 
şeyler konuşsalar! ‘Porozmawialiby o czymś innym!’; Nereye 
gitsem, kime başvursam acaba? ‘Dokąd mam pójść, do kogo 
się zwrócić?’; Ona cevap versem mi doğru olur, vermesem mi? 
‘Dobrze będzie, jak mu odpowiem, czy jak nie odpowiem?’. - 
Tu należy również grzeczny sposób pytania o pozwolenie, np. 
Pencere açsak ne olur? ‘Czy moglibyśmy otworzyć okno?’ 
dosł. ‘Co się stanie, gdybyśmy otworzyli okno?’.

Przykłady życzeń odnoszących się do przeszłości: Hiç de
ğilse Ahmet gelseydi! ‘Żeby choć Ahmet (był) przyszedł!’; Keş
ke bu filmi görseydin! ‘Żebyś był widział ten film!’; Keşke onu 
hiç görmeseydim! ‘Bodajbym był jej nigdy nie zobaczył!’; Keş
ke bu sözü söylemeseydin! ‘Bodajbyś był tych słów nie mó
wił!’.
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h) Gramatyczne użycie uogólniające Conditionalu pole
ga na tym, że orzeczenie zdania podrzędnego rozpoczynającego 
się od zaimka pytajnego (np. ne? ‘co?’, kim? ‘kto?’ itd.) otrzy
muje wykładnik Conditionalu, który nie odpowiada semantycz
nie indoeuropejskiemu trybowi warunkowemu, lecz zamienia 
zaimek pytajny na uogólniający (choć po poi. nie zawsze to u- 
ogólnienie musi być morfologicznie zaznaczone przez sufiks 
-kolwiek). Jest to wymóg nie semantyczny, tylko gramatyczny, 
toteż sufiks Conditionalu nie może być opuszczony w zdaniu 
podrzędnym rozpoczynającym się od zaimka pytajnego.

Przykłady przekształceń: Ne istiyorsun? ‘Co chcesz?’ —> 
ne istiyorsan ‘cokolwiek chcesz, ...’; Nasıl istiyorsun? ‘Jak 
chcesz?’ —> nasıl istiyorsan ‘jakkolwiek chcesz, ...’; Nereye 
bakarım? ‘Gdzie popatrzę?’ —> nereye bakarsam ‘gdziekolwiek 
popatrzę, ...’; Ne kadar alırsın? ‘Ile kupisz?’ —> ne kadar alır
san ‘ilekolwiek kupisz (= ile byś nie kupił), ...’; Nereye kaçar? 
‘Dokąd ucieknie?’ —> nereye kaçarsa ‘dokądkolwiek ucieknie 
(= dokąd by nie uciekł), ... ’.

Przykłady zdaniowe: Nereye bakarsam seni düşünürüm 
‘Gdziekolwiek popatrzę (= Gdzie bym nie popatrzył), myślę o 
tobie’; işe yarar ne buldumsa yanıma aldım ‘Wziąłem z sobą 
wszystko, co(kolwiek) znalazłem przydatnego’; Neysen o ol 
‘Bądź tym, czym jesteś’ (Yalom 1998: 112); Birikmiş ne kadar 
parası varsa rüşvete harcadı ‘Ile miał uzbieranych pieniędzy, 
(wszystko) wydał na łapówki’ (Pamuk 1986: 46).

Specyficzną konstrukcję otrzymujemy, gdy orzeczenie 
zdania głównego (= następnika) jest wyrażone trybem rozkazu
jącym (w wypadku l.os. - Optatiwem) tego samego czasowni
ka, co orzeczenie zdania warunkowego, np. Ne söylerse söyle
sin, dosł. ‘Cokolwiek (jeśli) mówi, niech mówi’ = ‘Niech 
(sobie) mówi, co chce’. - Podobnie: Ne alırsan al ‘Kup, co 
chcesz’ ~ ‘Co kupisz, to kupisz <to będzie>’; Ne yazarsa yaz- 
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sin ‘Niech (sobie) piszę, co chce’; Ne söylersem söyleyeyim... 
‘Choćbym nie wiem, co mówił, = ‘Mogę mówić, co chcę...’; 
Ondan yardım istersem isteyeyim... ‘Choćbym oczekiwał od 
niego pomocy...’; Ne dersem diyeyim, inandıramıyorum ‘Co 
bym nie mówił, (nikogo/ciebie etc.) nie mogę przekonać’.

Jeśli orzeczenie warunku jest w tej konstrukcji czasowni
kiem złożonym z etmek ‘robić’ lub olmak ‘stać się’, nomen u- 
żyte jest tylko w zdaniu warunkowym, a w następniku powta
rzany jest jedynie czasownik pomocniczy, np. Ne teklif ederse 
etsin (nie: *teklif  ederse teklif etsin) ‘Niech proponuje, co 
chce’; Ne yüzden memnun olursa olsun (nie: * memnun olursa 
memnun olsun) ‘Niech będzie zadowolony, z czego chce’.

Czasami dla wzmocnienia dodawany jest do warunku cza
sownik istemek ‘chcieć’. Wówczas to on otrzymuje sufiks Con- 
ditionalu, ale orzeczeniem następnika jest nadal czasownik nio
sący główną treść, np. Ne yazmak istiyorsa yazsın (nie: ★yaz
mak istiyorsa istesin) ‘Niech (sobie) napisze, co chce’; Kiminle 
konuşmak istiyorsan konuş (nie: ^konuşmak istiyorsan iste) 
‘Rozmawiaj, z kim chcesz’.

Ta sama reguła dotyczy też czasowników złożonych, np. 
Ona ne teklif etmek istiyorsan et (nie: * tekli f etmek istiyorsan 
teklif et, czy: *teklif  etmek istiyorsan iste) ‘Zaproponuj mu, co 
chcesz’; Kime tâbi olmak isterse olsun (nie: *tâbı  olmak isterse 
tabî olsun, czy: *tâbî  olmak isterse istesin) ‘Niech się podpo
rządkuje, komu chce (się podporządkować)’.

Znaczenie ‘choćby’ jak w zdaniach powyżej można też u- 
zyskać dodając po czasowniku w nierealnym trybie warunko
wym lub po poprzedzającym go nomen postpozycję dwuposta- 
ciową da, np. söylesem de ‘choćbym powiedział’. Por. Benden 
özür dilese de affetmeyecektim ‘Nie wybaczyłbym, choćby 
mnie prosił o przebaczenie’; Bir bakıma, tam olmasa da, isyan
cıydı ‘Do pewnego stopnia, nawet jeśli nie całkiem, był rewo
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lucjonistą’ (Maalouf 2003: 33); Başına gelecekleri, Tanrı neden 
rüya yoluyla da olsa ima etmemişti? ‘Czemu Bóg, choćby 
przez sen, nie dał znać, co mu się przydarzy?’ (Korat 2000: 22).

17.6. Tryb konieczności (Necessitativ).
a) Semantyka Necessitatiwu.

[1] Konieczność wykonania jakiejś czynności - wówczas w 
twierdzeniu = poi. powinien ~ musi, a w przeczeniu = poi. 
nie powienien ~ nie wolno mu (przy tłumaczeniu na język 
poi. trzeba na podstawie kontekstu samemu rozstrzygnąć o 
wyborze jednej z tych fonu).

[2] Domysł, że jakaś czynność się odbywa - wówczas = poi. 
“zapewne + czasownik” (por. poi. użycie gwarowe wyrazu 
musi w znaczeniu ‘zapewne’, np. Chłopak zmęczony, niech 
śpi, musi się dużo napracował). - To znaczenie pojawia się 
jednak tylko wtedy, gdy czasownik olmali(ydi) ‘powinno 
(było) być’ zostanie użyty po innym czasowniku lub jako 
łącznik orzeczenia imiennego, np. Çok çalışmış olmalı ‘Za
pewne dużo pracował’; Sedire elini koyarak oturuşu dikka
timi çekti; hâmile olmalıydı ‘Zwróciło moją uwagę, że sia
dając opierała się ręką o ławę; najwidoczniej była w ciąży’ 
(Korkat 2000: 55).
b) Wykładnikiem Necessitatiwu jest sufıks -ma'lı (+ su- 

fiksy predykatywne jako wykładniki osoby). Sufıks ten może 
być zaprzeczony Ç-ma-mali), a także może być użyty w czasie 
przeszłym (-ma'li-ydr, neg. ’-ma-mali-ydi). Nie istnieją nato
miast formy przyszłe Necessitatiwu, który w takich razach zas
tępowany jest przez konstrukcję typu (yapmak) zorunda/mec- 
buriyetinde kalacak ‘będzie rnusiał (zrobić)’ (warto zwrócić u- 
wagę, że i po poi. nie ma czasu przyszłego od powinien).
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c) Odmiana i przykłady.
Odmiana w czasie teraźniejszym:
Uwaga: W formach przeczących i przecząco-pytajnych nie 

ma różnicy pomiędzy poi. ‘(czy) n’e powinienem iść’ a ‘(czy) 
powinienem nie iść’. Fakt ten w poniższych przykładach nie 
jest każdorazowo odnotowywany.
l.os. l.poj.: gitmeliyim ‘powinienem iść’; 'gitmemeliyim ‘nie 

powinienem iść’; gitme'li 'miyim? ‘czy powinienem iść?’; 
'gitmemeli 'miyim? ‘czy nie powinienem iść?’.

2.os. l.poj.: gitmelisin ‘powinieneś iść’; 'gitmemelisin ‘nie po
winieneś iść’; gitme'li 'misin? ‘czy powinieneś iść?’; 'git
memeli 'misin? ‘czy nie powinieneś iść?’.

3.os. l.poj.: gitmeli(dir) ‘powinien iść’; 'gitmemeli(dir) ‘nie po
winien iść’; gitme'li 'mi(dir)? ‘czy powinien iść?’; 'gitme
meli 'mi(dir)? ‘czy nie powinien iść?’.

l.os. l.mn.: gitmeliyiz ‘powinniśmy iść’; 'gitmemeliyiz ‘nie po
winniśmy iść’; gitme'li 'miyiz? ‘czy powinniśmy iść?’; 'git
memeli 'miyiz? ‘czy nie powinniśmy iść?’.

2.os. l.mn.: gitmelisiniz ‘powinniście iść’; 'gitmemelisiniz ‘nie 
powinniście iść’; gitme'li 'misiniz? ‘czy powinniście iść?’; 
'gitmemeli 'misiniz? ‘czy nie powinniście iść?’.

3.os. l.mn.: gitmeli(dirler) ‘powinni iść’; 'gitmemeli(dirler) 
‘nie powinni iść’; gitme'li 'mi(dirler)? ‘czy powinni iść?’; 
'gitmemeli 'mi(dirler)? ‘czy nie powinni iść?’.
Odmiana w czasie przeszłym świadka:

l.os. l.poj.: gitmeliydim ‘powinienem był iść’; 'gitmemeliydim 
‘nie powinienem był iść’; gitme'li 'miydim? ‘czy powinie
nem był iść?’; 'gitmemeli 'miydim? ‘czy nie powinienem 
był iść?’.

2.os. l.poj.: gitmeliydin ‘powinieneś był iść’; 'gitmemeliydin 
‘nie powinieneś był iść’; gitmeli 'miydin? ‘czy powinieneś 
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był iść?’; 'gitmemeli 'miydin? ‘czy nie powinieneś był 
iść?’.

3.os. l.poj.: gitme'liydi ‘powinien był iść’; 'gitmemeliydi ‘nie 
powinien był iść’; gitme'li 'miydi? ‘czy powinien był iść?’; 
'gitmemeli 'miydi? ‘czy nie powinien był iść?’.

l.os. l.mn.: gitme'liydik ‘powinniśmy byli iść’; 'gitmemeliydik 
‘nie powinniśmy byli iść’; gitme'li 'miydik? ‘czy powinniś
my byli iść?’; 'gitmemeli 'miydik? ‘czy nie powinniśmy by
li iść?’.

2.os. l.mn.: gitmeliydiniz ‘powinniście byli iść’; 'gitmemeliydi
niz ‘nie powinniście byli iść’; gitme'li 'miydiniz? 'czy po
winniście byli iść?’; 'gitmemeli 'miydiniz? ‘czy nie powin
niście byli iść?’.

3.OS. l.mn.: gitmeliydi(ler) ‘powinni byli iść’; 'gitmemeliy
diler) ‘nie powinni byli iść’; gitme'li 'miydi(ler)? ‘czy po
winni byli iść?’; 'gitmemeli 'miydi(ler)? ‘czy nie powinni 
byli iść?’.
Odmiana w czasie przeszłym nieświadka:

l.os. l.poj.: gitmeliymişim ‘(podobno) powinienem iść’; 'gitme
meliymişim ‘(podobno) nie powinienem iść’; gitmeli 'iniy
mişim? ‘czy (podobno) powinienem iść?’; 'gitmemeli 'miy
miş im? ‘czy (podobno) nie powinienem iść?’.

2.os. l.poj.: gitmeliymişsin ‘(podobno) powinieneś iść’; 'gitme
meliymişsin ‘(podobno) nie powinieneś iść’; gitme'li İniy
mişsin? ‘czy (podobno) powinieneś iść?’; 'gitmemeli İniy
mişsin? ‘czy (podobno) nie powinieneś iść?’.

3.os. l.poj.: gitme'liymiş(tir) ‘(podobno) powinien iść’; 'gitme- 
meliymiş(tir) ‘(podobno) nie powinien iść’; gitmeli 'miy- 
miş(tir)? ‘czy (podobno) powinien iść?’; 'gitmemeli 'miy- 
miş(tir)? ‘czy (podobno) nie powinien iść?’.

l.os. l.mn.: gitmeliymişiz ‘(podobno) powinniśmy iść’; 'gitme
meliymişiz ‘(podobno) nie powinniśmy iść’; gitme'li 'miy- 



340

mişiz? ‘czy (podobno) powinniśmy iść?’; 'gitmemeli 'iniy
mişiz? ‘czy (podobno) nie powinniśmy iść?’.

2.os. l.mn.: gitmeliymişsiniz ‘(podobno) powinniście iść’; 'git
memeliymişsiniz ‘(podobno) nie powinniście iść’; gitmeli 
'iniymişsiniz? ‘czy (podobno) powinniście iść?’; 'gitmemeli 
'iniymişsiniz? ‘czy (podobno) nie powinniście iść?’.

3.OS. l.mn.: gitme'liymiş(tirler) ‘(podobno) powinni iść’; 'gitme- 
meliymiş(tirler) ‘(podobno) nie powinni iść’; gitmeli 'miy- 
miş(tirler)? ‘czy (podobno) powinni iść?’; 'gitmemeli 'miy- 
miş(tirler)? ‘czy (podobno) nie powinni iść?’.
Przykłady zdaniowe:

Ne zaman geri gelmeliyim? ‘Kiedy powinienem wrócić?’; Ona 
bir ayrıntılı cevap vermeli misin? ‘Czy musisz/powinieneś dać 
mu szczegółową odpowiedź?’; Ona bir ayrıntılı cevap verile
bilmeli mi? ‘Czy powinno mu się móc dać szczegółową odpo
wiedź?’; Beni bırak diyebilmeliyim ‘Powinienem umieć powie
dzieć: Zostaw mnie (w spokoju)’; Aslında mutlu olmalıyım 
ama, değilim ‘Właściwie powinienem być szczęśliwy, ale nie 
jestem’; Kardeşiyle görüşmemeli miydiniz? ‘Czy powinien się 
był pan nie spotykać z jego bratem?’; Bu hikâyeyi dün akşam 
anlatmalıydı ‘Tę historię powinien był opowiedzieć wczoraj 
wieczorem’; Bunu söylememeliydin! ‘Nie wolno ci było <Nie 
powinienieś był> tego powiedzieć!’ ~ ‘Powinieneś był tego nie 
mówić’; Ona parayı vermemeliymişim ‘Podobno <Widać> nie 
powinienem był mu dawać pieniędzy’.

d) Formy bezosobowe Necessitatiwu w nakazach i zaka
zach - zob. § 13.4b.

17.7. Tryb możliwości (Potential).
a) Pojęcie Potentialu. Potential jest formą czasownika 

tur., której po poi. odpowiada połączenie modalne “móc/umieć 
+ bezokolicznik”.
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b) Potential twierdzący budowany jest za pomocą cza
sownika bilmek ‘wiedzieć; umieć’ dodawanego do imiesłowu 
sposobu na -(y)a od danego czasownika, np. gel- ‘przyjść’ —> 
imiesłów ge'le —► potential gelebilmek ‘móc przyjść’; yap- ‘ro
bić’ —> imiesłów ya'pa —> potential ya'pabilmek ‘móc robić’; 
söyle- ‘mówić’ —> imiesłów söyle'ye —> potential söylenebil
mek ‘móc mówić’; tara- ‘czesać’ —► imiesłów tara'ya —> poten
tial tara'yabilmek ‘móc czesać’.

Czasowniki wymienione w § 3.2f udźwięczniają spółgłos
kę wygłosową tematu: e'debilmek ‘móc robić’, gi'debilmek 
‘móc iść’, gü'debilmek ‘móc paść’.

W czasowniku de- ‘mówić’ zmienia się w wymowie i pi
sowni -e w wygłosie tematu > -z, tzn. di'yebilmek ‘móc mówić’.

Od czasownika bil- ‘wiedzieć; umieć’ forma potentialu bu
dowana jest w sposób regularny, tzn. bilebilmek ‘móc wie
dzieć; móc umieć’.

Przykłady zdaniowe: Senin için her şey yapabiliyorum ‘Dia 
ciebie mogę zrobić wszystko’; Bir başka çare de bulabiliyoruz 
‘Możemy też znaleźć jakieś inne rozwiązanie’; Kim ne alabilir
se alsın ‘Niech każdy weźmie, co może’ (dosł. ‘Kto cokol
wiek) może wziąć, niech weźmie’); Ejderhayı kim yenebilecek
se ona varırım ‘Kto zdoła pokonać smoka, za tego wyjdę’; Ben 
bu konu hakkında ne bilebilirim? ‘Co ja mogę wiedzieć na ten 
temat?’; Bu sayı artırılabilir veya azaltılabilir ‘Liczba ta może 
się zwiększyć lub zmniejszyć’.

Pytania do potentialu twierdzącego budowane są zazwy
czaj w sposób standardowy, tzn. są to formy pytajne czasowni
ka bilmek w danym czasie, np. Bir başka çare de bulabiliyor 
muyuz? ‘Czy możemy też znaleźć jakieś inne rozwiązanie?’.

Jeśli jednak mówiący chce szczególnie podkreślić znacze
nie czasownika podstawowego, może partykułę pytajną mi pos
tawić po formie imiesłowowej na -(y)a, a przed czasownikiem 
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bilmek. Wówczas wszystkie trzy elementy składowe konstruk
cji potentialu pytajnego pisane są rozłącznie. Por. twierdzenie 
neutralne Biraz para bulabiliriz ‘Możemy znaleźć trochę pie
niędzy’ wobec zapytanego neutralnie Biraz para bulabilir mi
yiz? ‘Czy możemy znaleźć trochę pieniędzy?’ i zapytanego z 
naciskiem Biraz para bula mı biliriz? ‘Czy możemy znaleźć 
trochę pieniędzy?’.

c) Potential zaprzeczony wyraża treść “móc/umieć + bez
okolicznik zaprzeczony” i zbudowany jest tak, jak potential 
twierdzący, tylko od zaprzeczonej podstawy czasownika, np. 
'gelme- ‘nie przyjść’ —> imiesłów 'gelmeye —> potential 'gelme
yebilmek ‘móc nie przyjść’ itd.

Natomiast znaczenie ‘nie móc/umieć...' wyrażane jest za 
pomocą osobnego trybu - zob. § 17.8.

Przykłady zdaniowe: Onu davet etmeyebiliyoruz, problem 
yok ‘Możemy go nie zapraszać, nie ma problemu’; Onu davet 
etmek istemiyorsan etmeyebiliyoruz ‘Jeśli nie chcesz go zapro
sić, możemy nie zapraszać’; Mektup yazmak istemiyorsan yaz
mayabiliyorsun ‘Jeśli nie chcesz pisać listu, możesz nie pisać’; 
Kaynanana selâm vermeyebiliyor musun? ‘Czy możesz nie 
pozdrawiać swojej teściowej?’; Bir insan kendi dilinin tarihini 
bilmeyebilir ‘Człowiek może nie znać historii własnego języ
ka’; Bunu söylemenin o kadar gereği de bulunmayabilir ‘Może 
też nie być wielkiej potrzeby mówienia tego’; Bir milletin istik
lâl gününde o milletin bağrında bilginler mevcut olabildiği gibi 
bu isme lâyık tek bir kimse bile bulunmayabilir ‘W dniu wyz
wolenia jakiegoś narodu, tak jak mogą być na łonie owego na
rodu uczeni, tak samo może nie być (w nim) ani jednej osoby 
godnej tego miana’ (Adıvar 1982); Bu aşırı hassasiyet bünye
den kaynaklanmayabilir ‘Ta nadwrażliwość może nie brać się z 
konstytucji [fizycznej]’ (Yalom 1998: 114); Ancak denizde 
işler aynı olmayabilirdi ‘Tylko że na morzu rzeczy mogłyby się 
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mieć inaczej (dosł. ‘mogłyby nie być takie same’)’ (Maalouf 
1998a: 104); Bizlere tek bir gün istenmeyebileceğimizi hisset
tirmediler ‘Nie dali nam ani jednego dnia odczuć, że mogli
byśmy być niechciani (dosł. ‘że będziemy mogli nie być chcia
ni’)’ (Maalouf 2003: 39).

W konstrukcjach o znaczeniu ‘móc i robić i nie robić’ ~ 
‘móc robić, albo i nie’ dodaje się w obu orzeczeniach partykułę 
da ~ de albo po czasowniku bilmek albo po imiesłowie czasow
nika zasadniczego, np. Sana gelebiliyorum da, gelmeyebiliyo
rum da = Sana gele de (biliyorum), gelmeye de biliyorum ‘Mo
gę do ciebie i przychodzić i nie przychodzić’.

d) Potential od podstawy impotentialnej (o budowie 
fonu Impotentialu zob. § 17.8), np. ge'leme- ‘nie móc przyjść’ 
—> imiesłów ge'lemeye —> potential 3.os. l.poj. ge'lemeyebiliyor 
‘może nie móc przyjść’; anla'yama- ‘nie móc zrozumieć’ —► 
imiesłów anla'yamaya —> potential l.os. l.poj. anlaşamayabili
yorum ‘mogę nie móc zrozumieć’.

Fonnacje zaprzeczone tworzy się zwykle opisowo (są one 
dość kategoryczne w swym wydźwięku i pojawiają się rzadko), 
np. anla'yamamakyok, dosł. jakby ‘nie ma (takiej możliwości), 
żeby nie móc zrozumieć’.

17.8. Tryb niemożliwości (Impotential).
a) Impotential jest formą czasownika tur., której po poi. 

odpowiada konstrukcja “nie móc/zdolać + bezokolicznik”. Ce
chą Impotentialu jest -(y)ama. Po cesze tej stoją wykładniki 
czasu i osoby, z tym że formy Aorystu zbudowane są nieregu
larnie, tzn. wygłosowa sylaba (-ma) w cesze Impotentialu i 
nagłos (ma-, maz-) zaprzeczonego sufiksu Aorystu -ma-m, 
-maz-sin itd. redukują się do sufiksu Aorystu, np. ge'leme- ‘nie 
móc przyjść’ —> aor. I.os. l.poj. ge'lemem (nie: *ge'leme-mem),  
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aor. 2.os. I.poj. ge'lemezsin (nie: *ge ’leme-mezsin) itd., w pyta
niach: 1 .os. gelemez miyim?, 2.os. gelemez misin? itd.

W czasie teraźniejsyzm sufiks -(y)ama przybiera przed su- 
fiksem -yor w mowie i w piśmie postać z samogłoską wysoką 
w drugiej sylabie: -(y)ami-yor.

Przykłady zdaniowe: Türkçesini unutmuş, pek konuşamıyor 
‘(Widać) zapomniał tureckiego, nie bardzo potrafi mówić’; Bu
nu anlayamıyor musun? ‘Czy nie potrafisz tego zrozumieć?’; 
Bu akşam bize gelemeyeceğini bir türlü bilemedim ‘W żaden 
sposób nie mogłem wiedzieć, że nie będziesz mógł dziś wie
czór do nas przyjść’; Bu sorusuna iyi bir cevap verebilip vere
meyeceğini sordu ‘Zapytał, czy będziesz umiał dać dobrą odpo
wiedź na to jego pytanie’; Düşmanı kovamayaccıklar mi? ‘Czy 
nie uda im się przegnać nieprzyjaciela?’; Sevinmeye çok sebe
bim vardı, gene de sevinememiştim ‘Miałem wiele powodów, 
żeby się cieszyć, a jednak nie potrafiłem’; Sözünü unutamaz 
mıyım? ‘Czy nie będę mógł zapomnieć twoich słów?’; Anasına 
bütün gerçeği söylemek cesaretini gösterememişti ‘Nie zdobył 
się (dosł. ‘nie potrafił okazać’) na odwagę, żeby powiedzieć 
swej matce całą prawdę’.

b) O formach Potentialu od podstawy Impotentialu zob. 
§ 17.7d.

c) Dla wyrażenia treści ‘nie umieć, nie potrafić’ używa się 
tego samego czasownika bilmek, ale w połączeniu z rzeczowni
kiem odsłownym na -ma, np. Köylüler okuma yazma bilmiyor 
‘Wieśniacy nie umieją czytać i pisać’. - Rzeczownik odsłowny 
stoi wówczas w Acc. określonym lub nieokreślonym (różnica 
jest nieraz trudno uchwytna - użycie sufiksu Acc. bardziej in
dywidualizuje czynność wyrażoną czasownikiem podstawo
wym; o ile w powyższym zdaniu chodzi o ogólną umiejętność 
czytania i pisania czegokolwiek w ogóle, o tyle w zdaniu Yaz
mayı bilmiyor chodzi raczej o nieumiejętność napisania czegoś 
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konkretnego - to zdanie mogłoby być na przykład negatywną 
oceną umiejętności pisarskich autora jakiegoś listu czy poda
nia).

17.9. Problem “trybu nieświadka” (Narratiwu).
a) W § 14.5 narrativ był omówiony jako jeden z czasów 

przeszłych. Problem polega na tym, że ten sam sufiks -mię mo
że być też dodawany do innych czasów, ale nie przenosi ich 
wówczas w przeszłość, tylko nakłada na nie znaczenie nieś
wiadka. Ponieważ znaczenie to sygnalizuje stosunek mówiące
go do wypowiadanych treści, formacje takie wypada uznać za 
osobny tryb. Zwrócić uwagę trzeba, że Narrativ jako czas 
przeszły zawiera w sobie równocześnie semantykę czasu “Nar
rativ” i semantykę trybu “Narrativ”, podczas gdy omawiane te
raz formacje trybu nieświadka mają semantykę czasu, od które
go pochodzą, i semantykę trybu “Narrativ”.

Rozróżnienie pomiędzy narratiwem jako czasem a narrati- 
wem jako trybem nie jest jednak w praktyce trudne, gdyż -mię 
jako wykładnik czasu stoi bezpośrednio po temacie czasowni
ka, natomiast jako wykładnik trybu stoi po cesze czasu.

b) Ponieważ sufiksy -di i -mię nigdy nie stoją obok siebie, 
nie jest możliwe utworzenie na przykład od -yordu trybu nieś
wiadka w postaci *-yordu-mu$.  W takich razach sufiks -di jest 
po prostu usuwany. Tym samym formy trybu nieświadka są 
dwuznaczne (Ersen-Rasch 2001: 158):
-yormuş pochodzi od -yor lub -yordu
-armış -ar -ardı
-mazmış -maz -mazdı
-acakmış -acak -acaktı
-mışmış -mış -mıştı
-maktaymış -makta -maktaydı
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W ujednoznacznieniu takich formacji pomocne są okolicznki, 
np. hep ‘wciąż’, bu akşam ‘dziś wieczór’ sygnalizują, że pod
stawą są formy pierwszej kolumny (np. na -yor, -ar itd.), nato
miast dün ‘wczoraj’, yıllar önce ‘przed laty’ - że z drugiej ko
lumny (np. -yordu, -ardı itd.).

c) W czasie przeszłym nieświadka pytania tworzy się nieco 
inaczej niż w trybie nieświadka. O ile w Narratiwie jako czasie 
partykuła pytajna mi stawiana jest pomiędzy wykładnikiem 
czasu a końcówką osobową (np. gitmiş misin? ‘czy poszed
łeś?’), o tyle w trybie nieświadka stoi ona przed sufiksem -mış, 
a sam ten sufiks przybiera wówczas postać -ymış (np. gidiyor 
muymuşsun? ‘czy podobno idziesz/szedłeś?’).

d) Przykłady zdaniowe: Yarın bizden cevap bekliyorlarmış 
‘Podobno jutro oczekują od nas odpowiedzi’; Seni parkta saat
lerce bekliyormuş ‘Podobno czeka(ł) na ciebie godzinami w 
parku’; Seni iki saat bekliyormuş, sonra gitmiş ‘Podobno czekał 
na ciebie dwie godziny, (a) potem poszedł’; Her sabah gazete 
okurmuş ‘Podobno co rano czytuje <czytywał> gazetę’; Eski
den her sabah gazete okurmuş ‘Dawniej podobno co rano czy
tywał gazetę’; Kocası Türkçe anlayamazmış ‘Jej mąż podobno 
nie rozumie po tur.’; Onu daha önce bilmez miymişsin? ‘Czy 
(rzekomo) nie wiedziałeś tego wcześniej?’; Benim babam öbür 
gün seninkiyle görüşecekmiş ‘Mój ojciec podobno spotka się 
pojutrze z twoim’; Vakti olsa gelecekmiş ‘Podobno by przy
szedł, gdyby miał czas’; Dayısından aldığım parayı iade etme
mişmişim ‘Rzekomo nie oddałem pieniędzy, które pożyczyłem 
od jego wuja’; Eskiden bu coğrafyada bitmez tükenmez orman
lar varmışmış ‘Podobno dawniej na tym terenie były nie mają
ce końca lasy’; İsmail bey odasında oturup düşünmekteymiş 
‘İsmail bey siedzi(ał) i rozmyśla(ł) w swoim pokoju’; İsmail 
bey bu sabahtan beri odasında oturup düşünmekteymiş ‘İsmail 
bey od dzisiejszego ranka siedzi i rozmyśla w swoim pokoju’.
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18. Imiesłów przymiotnikowy

18.1. Imiesłów teraźniejszo-przeszły.
a) Imiesłów teraźniejszo-przeszły budowany jest za pomo

cą akcentowanego sufıksu -(y)an, np. koru- ‘chronić, strzec’ —> 
koruyan ‘chroniący, strzegący’, iste- ‘chcieć’ —> isteyen ‘chcą
cy’, dur- ‘stać’ —> duran ‘stojący’, ver- ‘dać’ —> veren ‘dający’.

Jak chodzi o wymowę, zwrócić uwagę należy na to, że:
[a] udźwięcznieniu podlega spółgłoska wygłosowa w czasow

nikach wymienionych w § 3.2f;
[b] samogłoski a i e w wygłosie tematu czasownika zwężają 

się w wymowie, czego - poza formacjami: diyen ‘mówią
cy’ i yiyen ‘jedzący’ - nie zaznacza się na piśmie, np. is
teyen [-tiy-J ‘chcący’, gürleyen [lüy-J (rzadziej: [-liy-]) 
‘grzmiący’, ışıldayan [-diy-] ‘połyskujący, błyszczący’, uy
gulayan [-luy-J (rzadziej: [-liy-]) ‘stosujący’.
b) Imiesłów ten nazwany jest “teraźniejszo-przeszłym”, 

gdyż wyraża czynność nie-przyszłą, tzn. taką, która już się za
częła, niezależnie od tego, czy także już się skończyła czy też 
jeszcze trwa, por. np. Sana bakan delikanlı kimdir <kimdi>? 
‘Kim jest <był> młodzieniec patrzący na ciebie?’. Warto zwró
cić uwagę, że i po poi. imiesłów patrzący, choć wyraża w zasa
dzie treść teraźniejszą, będzie tu użyty również w połączeniu z 
orzeczeniem w czasie przeszłym (był). Niejednokrotnie jednak 
imiesłów ten oddaje się po poi. zdaniem podrzędnym i wów
czas czas orzeczenia zdania podrzędnego trzeba samemu dob
rać w zależności od kontekstu: ‘który patrzy(ł) na ciebie’.

Inne przykłady: Cetvel, doğru çizgileri çizmeye yarayan 
araçtır ‘Linijka jest narzędziem służącym do rysowania linii 
prostych’; Avına hücum eden kartalın hızı saatte 160 kilometre
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yi bulur ‘Prędkość orła atakującego zwierzynę osiąga 160 km 
na godzinę’; Selçukî Sultanına güvenen benim yalnız kaldığımı 
söylemesini bekliyordum ‘Oczekiwałem, żeby powiedział, iż ja, 
który ufam sułtanowi seldżuckiemu, zostaję (oto) sam’ (Korkat 
2000: 58).

Tur. czas teraźniejszy bywa - podobnie jak po poi. - uży
wany do wyrażenia przyszłości (np. Jutro dzieci idą do teatru). 
W takich wypadkach imiesłów teraźniejszo-przeszły również 
może być użyty, choć zdanie dotyczy przyszłości, ale żeby był 
poprawnie zrozumiany, wypowiedź musi też zawierać jakiś 
wyraz odnoszący całość do przyszłości, por. teraźniejsze tiyat
roya gitmeyen çocuklar ‘dzieci, które nie idą do teatru’ z 
przyszłym yarın tiyatroya gitmeyen çocuklar ‘dzieci, które jut
ro nie idą <nie pójdą> do teatru’.

c) Podstawą imiesłowu mogą być oczywiście także tematy 
czasownika inne niż prosty twierdzący, np. beni anlayamayan 
turist ‘turysta, który nie może mnie zrozumieć’; bunu açıklaya
bilen tek kişi ‘jedyna osoba, która potrafi to objaśnić’; pratik 
fayda beklenen kitaplar ‘książki, po których oczekuje się prak
tycznej korzyści’; deneysel bir teknik kullanılan vaka ‘przypa
dek (lekarski), w którym zastosowano eksperymentalną tech
nikę’ (Yalom 1998: 18); bunu herkese bildirten ^e/‘szef, który 
wszystkich każę o tym powiadomić’; Bundan 20 bin yıl önce 
Yeni Dünya henüz bilinmeyen bir ülkeydi ‘20 tys. lat temu No
wy Świat był jeszcze nieznaną krainą’; İstenilen kitaplar bul
mak için çeşitli yollar vardır ‘Istnieją różne sposoby, żeby zna
leźć poszukiwane (dosł. ‘chciane’) książki’; Köpekler, tazı, pe- 
kinli, bokser, porsuk köpeği, seter, kurt köpeği gibi çeşitli cins
lere ayrılan evcil hayvanlardır ‘Psy są udomowionymi zwie
rzętami dzielącymi się na wiele ras, (takich) jak chart, pekiń
czyk, bokser, jamnik, seter (czy) wilczur’.
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d) Wyrazy var i yok nie mają własnego imiesłowu. Funk
cję tę przejmuje imiesłów teraźniejszo-przeszły od ol- ‘stać 
się’, tzn. twierdzące olan i przeczące olmayan.

Przykłady przekształceń: Ahmet'in parası var ‘Ahmet ma 
pieniądze’ —> parası olan Ahmet ‘Ahmet, który ma pieniądze’; 
eşimin kardeşi yok ‘moja żona nie ma rodzeństwa’ —> kardeşi 
olmayan eşim ‘moja żona, która nie ma rodzeństwa’.

Zob. też przykłady w § 5.5c.
e) Przykłady przekształceń fraz z postpozycją lub okolicz- 

nikiem miejsca i var/yok\ Evin üstünde baca yok ‘Na domu nie 
ma komina’ —> üstünde baca olmayan ev ‘dom, na którym nie 
ma komina’; Dükkânın arkasında bir çöp tenekesi var ‘Za skle
pem jest kubeł na śmieci’ —> arkasında bir çöp tenekesi olan 
dükkân ‘sklep, za którym jest kubeł na śmieci’; Masamın gö
zünde kibrit yok ‘W szufladzie mojego stołu nie ma zapałek’ —* 
gözünde kibrit olmayan masam ‘mój stół, w szufladzie którego 
nie ma zapałek’; Ablamın çantasının içinde ev anahtarı var 
‘Wewnątrz torby mojej siostry jest klucz od domu’ —> ablamın, 
içinde ev anahtarı olan çantası ‘torba mojej siostry, wewnątrz 
której jest klucz od domu’.

f) Imiesłów teraźniejszo-przeszły łatwo się usamodzielnia i 
występuje bez rzeczownika, np. Parası olmayan kim? ‘Kto nie 
ma pieniędzy?’ (właściwie: ‘Kim jest ten, co nie ma pienię
dzy?’ ~ ‘..., którego pieniądze nie istnieją’); Benimle gitmek is
teyenler) var mı? ‘Czy chce ktoś iść ze mną?’; Türkiye'de fut- 
bolü sevmeyen var mı hiç? ‘Czy jest w Turcji w ogóle (ktoś) ta
ki, co nie lubi futbolu?’; Uymak istemeyenler odadan çıksın! 
‘Ci, którzy nie chcą się dopasować, niech wyjdą z pokoju!’; Bi
zim festivalimizde kazanan da yok, kaybeden de ‘Na naszym 
festiwalu nikt nie wygrywa ani nie przegrywa’; Gelenin Manu
el olduğu hemen belli oldu ‘Od razu było widać, że przybyłym 
<przybywającym> jest Manuel’ (Korat 2000: 33).
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g) Imiesłów może być też zaopatrzony w sufiks pos. ozna
czający, że osoby bądź przedmioty objęte tym imiesłowem sta
nowią część jakiejś większej grupy np. onu bilmeyenlerimiz ‘ci 
spośród nas, którzy tego nie wiedzieli’; çocukların onu bilme
yenleri ‘te spośród dzieci, które tego nie wiedziały’; Manęu- 
Tunguz dilleri ailesi, Altay dilleri içinde [...] en az araştırılmış 
olanı, dolayısıyla da en az bilinenidir ‘Tunguzo-mandżurska 
rodzina językowa jest wśród języków ałtajskich najmniej zba
daną, (a) tym samym najmniej znaną’ (Tekin 2003: 65).

h) Imiesłów teraźniejszo-przeszły występuje także w nas
tępujących stałych połączeniach: gelip geçenler ‘przechodnie’; 
başımıza gelenler ‘to, co nam się przydarzyło’; olup biten(ler) 
= olan biten(ler) ‘to, co się dzieje; wydarzenia’; Olan biteni an
lamaya çalıştı ‘Próbował zrozumieć, co się dzieje’ (Korat 
1999: 12); Uçhisar ve çevresinde olan biteni uzaktan izliyor
dum ‘Z dala śledziłem wydarzenia w Uçhisar i okolicy’ (Korkat 
2000: 71).

i) Imiesłów teraźniejszo-przeszły w połączeniu z postpo- 
kadar oznacza ‘aż ..., póki...’, np. beş milyon dolar alana

kadar ‘aż do zarobienia pięciu milionów dolarów’; Sarmalar 
üstüne su dokun, tamamen suyun altında kalana kadar ‘Na go
łąbki [potrawa] nalać (dosł. ‘nalejcie’ - tak się piszę w przepi
sach kulinarnych) wody, aż będą całkowicie przykryte wodą 
(dosł. ‘pod wodą’)’; Sözlerini ölene kadar unutmam ‘Nie za
pomnę jego słów do śmierci’. - Por. § 9.6 (pod kadar), 18.3e.

j) Imiesłów teraźniejszo-przeszły od czasowników nieak
tywnych, tzn nieprzechodnich, biernych lub zwrotnych może 
pełnić też funkcję orzeczenia w tur. odpowiednikach indoeuro- 
pejskich podrzędnych zdań przydawkowych. Podmiot w tych 
zdaniach stoi w Nom. Tę konstrukcję składniową po raz pierw
szy w turkologii dokładniej opisał krakowski turkolog, Jan Cio- 
piński (1969) - z jego pracy też zaczerpnięto poniższe przykla- 
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dy: bülbül öten yer ‘miejsce, w którym śpiewa słowik’, yemek 
yenilen oda ‘jadalnia = pokój, w którym je się posiłki’, en fazla 
ehemmiyet verilen nokta ‘kwestia, do której przywiązuje się jak 
największą wagę’, pamuk yetişen mıntaka (~ mıntıka) ‘rejon, w 
którym uprawia się bawełnę <rejon uprawy bawełny>’, don
durma satılan yer ‘miejsce, gdzie sprzedaje się lody <miejsce 
sprzedaży lodów>’, kedi olmayan yer ‘miejsce, w którym nie 
ma kotów’, iyi komşuluk münâsebetlerinin devam edeceği be
lirtilen bildiri ‘komunikat, w którym informuje się, że stosunki 
dobrosąsiedzkie będą kontynuowane’ (dosł. ‘będą trwały’).

Ponadto por. przysłowia: Ateş olmayan yerden duman çık
maz ‘Z miejsca, które <w którym> nie ma ognia, nie wychodzi 
dym’ (= ‘Nie ma dymu bez ognia’); Ardında yüz köpek havla
mayan kurt, kurt sayılmaz ‘Wilk, za którym nie szczeka sto 
psów, to nie (prawdziwy) wilk’ (tzn. o ludziach naprawdę wiel
kich zawsze wielu opowiada złośliwości).

Jeśli użyty imiesłów pochodzi od czasownika biernego, 
możliwe są w zasadzie dwie konstrukcje:
[ 1 ] dondurma satılan yer
[2] dondurmanın satıldığı yer.

Różnica między nimi jest czasem trudno uchwytna. Nieco 
wygodniej jest ją omawiać odwołując się do języków, które 
mają rodzajnik nieokreślony i określony. W konstrukcji [1] bo
wiem rzeczownik dondurma jest mniej określony, a cała fraza 
ma charakter raczej ogólny, pdczas gdy w konstrukcji [2] rze
czownik dondurma odwołuje się do jakichś konkretnych lo
dów, a więc wymagałby rodzajnika określonego.

Innymi słowy: w [1] charakteryzowany jest przede wszyst
kim rzeczownik stojący po imiesłowie i powstaje w ten sposób 
nazwa pojęcia ogólnego, podczas gdy w [2] charakteryzowany 
jest rzeczownik przed imiesłowem i powstaje w ten sposób na
zwa pojęcia konkretnego, tzn. dondurma satılan yer ‘miejsce 
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sprzedaży lodów’ (pojęcie gólne) wobec dondurmanın satıldığı 
yer ‘miejsce, w którym sprzedaje się (te) lody’ (pojęcie konk
retne). Podobnie: yemek yenilen oda ‘jadalnia = pokój jedzenia 
potraw’ wobec yemeğin yenildiği oda ‘pokój, w którym je się 
(te) potrawy’, pamuk yetişen mintaka ‘rejon uprawy bawełny’ 
wobec pamuğun yetiştiği mintaka ‘rejon, w którym uprawia się 
(tę) bawełnę’.

Po poi. różnicę tę można próbować oddać przez dodanie 
wyrazu jakiś!żaden dla konstrukcji [1] lub zaimka ten dla kon
strukcji [2]. Inną, bodaj czy nie skuteczniejszą, metodą, jest sta
wianie w przekładzie polskim rzeczownika (poprzedzającego 
imiesłów) w l.mn., co nadaje całej frazie właśnie charakteru u- 
ogólniającego, np. kedi olmayan yer ‘miejsce, w którym nie ma 
kotów’ wobec kedinin olmadığı yer ‘miejsce, w którym nie ma 
(tego) kota’.

Por. następujące przykłady (za Ersen-Rasch 2007: 282):
[a] toplantı yapılacak salon ‘sala, w której będzie się robić 

zebrania’ ~ ‘sala, która będzie przeznaczona na zebrania’ 
wobec toplantının yapılacağı salon ‘sala, w której zrobi się 
(to) zebranie’;

[b] haber bırakılan adam ‘człowiek, któremu zostawiono 
<zostawia się> wiadomość <wiadomości>’ wobec haberin 
bırakıldığı adam ‘człowiek, któremu zostawiono (tę) wia
domość’.

18.2. Imiesłów przeszły.
a) Imiesłów przeszły tworzony jest za pomocą sufiksu 

-mış, np. koru- ‘chronić’ —> korumuş ‘który chronił’, iste- 
‘chcieć’ —> istemiş ‘który chciał’, dur- ‘stać’ —> durmuş ‘który 
stał’, ver- ‘dawać’ —> vermiş ‘który dawał’.

b) Semantycznie nacisk jest tu położony na rezultat czyn
ności wyrażonej danym czasownikiem, tzn. doktor olmuş oğ- 
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lum ‘mój syn, który został lekarzem’. Czasem, gdy w równym 
stopniu co rezultat ważna jest sama czynność, po imiesłowie 
przeszłym danego czasownika obowiązkowo stawia się imies
łów teraźniejszo-przeszły olan ‘będący’, np. yüzmüş olan Ali 
‘Ali, który pływał’, a nie *yüzmüş  Ali (Ersen-Rasch 2001: 212). 
Wypadki takie są dla Polaka trudne do rozpoznania. Są one też 
dość rzadkie; zazwyczaj użycie imiesłowu olan jest fakultatyw
ne i przenosi tylko akcent zdaniowy na rzeczownik, degradując 
przydawkę na -mış do roli uzupełniającego zdania podrzędne
go, np. por. ağır yaralanmış adam ‘ciężko ranny człowiek’ wo
bec ağır yaralanmış olan adam ‘człowiek, którego ciężko ra
niono’ (tamże 213).

c) Inne przykłady: bana anlatılmış haberler ‘opowiedziane 
mi wiadomości <historie>’; karşılaşılmamış hareket ‘niespoty
kany postępek’; görülmemiş <duyulmamış> bir olay ‘niesły
chane zdarzenie’; hapishaneden kaçmış (olan) biri ‘ktoś, kto u- 
ciekł z więzienia’; satıcıyı aldatıp kaçmış olan müşteri ‘klient, 
który oszukał sprzedawcę i uciekł’; bağını koparıp kaçabilmiş 
aygır ‘ogier, który zdołał zerwać więzy i uciec’; az gelişmiş ül
ke ‘kraj słabo rozwinięty’; balta girmemiş orman ‘puszcza, 
dziewiczy las’; yıllanmış iki çınar ‘dwa wiekowe platany’; her 
dertten arınmış azizler ‘święci wolni [dosł. ‘uwolnieni’] od 
wszelkich zmartwień’ (Korat 2000: 35); dar ağacına çekilmiş 
adam ‘człowiek powieszony na szubienicy’.

18.3. Imiesłów przyszły.
a) Imiesłów przyszły budowany jest za pomocą sufiksu 

-(y)acak, np. koru- ‘strzec, chronić’ —> koruyacak ‘który będzie 
strzegł, który ochroni’, iste- ‘chcieć’ —> isteyecek ‘który będzie 
chciał, który zechce’, dur- ‘stać’ —> duracak ‘który będzie stał, 
który stanie’, ver- ‘dawać’ verecek ‘który będzie dawał, któ
ry da’.
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b) Co do wymowy trzeba poczynić następujące uwagi:
[1] Po spółgłoskowym wygłosie tematu czasownika: Samo

głoska w nagłosie sufiksu -acak przybiera w pisowni tylko 
dwie postacie: welarną (a) i palatalną (e), natomiast w 
stambulskiej wymowie literackiej podlega w rzeczywistoś
ci przemianie w odpowiednią pod względem i welamości i 
zwykle także labialności samogłoskę wysoką, przy czym 
zazwyczaj jest ona też silnie zredukowana, tak że na przyk
ład powyższe formy wymawiane są: [durucak] ~ [durcak] i 
[ver'cek]. Podobnie: yaz- ‘pisać’ —> yazacak [yaz'cak] ‘któ
ry napiszę’, gel- ‘przyjść’ —> gelecek [gel'cek] ‘który przyj
dzie’, kop- ‘urwać się’ —>• kopacak [kopucak] ~ [kop'cak] 
‘który się urwie’, böl- ‘dzielić’ —> bölecek [bölucek] ~ 
[böl'cek],

[2] Po samogłoskowym wygłosie tematu czasownika: W rze
czywistej stambulskiej wymowie literackiej niska samo
głoska wygłosowa tematu czasownikowego oraz nagłoso- 
wa samogłoska sufiksu imiesłowu przyszłego wymawiane 
są jako odpowiednie wysokie, zwykle też odpowiednio zla- 
bializowane, a pierwsza samogłoska sufiksu imiesłowu 
zwykle jest też zredukowana, tzn. powyższe formy wyma
wiane są: [koruyucak] ~ [koruycak] i [istiycek]. Podobnie: 
anla- ‘rozumieć’ —> anlayacak [anlıy'cak] ‘który zrozu
mie’, ezberle- ‘uczyć się na pamięć’ —> ezberleyecek [ez- 
berliycek] ‘który się nauczy na pamięć’, gözle- ‘obserwo
wać’ —> gözleyecek [gözlüyucek] ~ [gözlüy'cek] ~ [göz- 
liy'cek], üşü- ‘marznąć’ —> üşüyecek [üşüyucek] ~ [üşü- 
y'cek],

W dwóch wypadkach powyższe zmiany w wymowie 
zostały uwzględnione też częściowo w pisowni: de- ‘mó
wić’ —> diyecek [diy'cek], ye- ‘jeść’ —* yiyecek [yiy'cek].
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[3] Spółgłoska -t- w czasownikach wymienionych w § 3.2f 
ulega udźwięcznieniu: didecek [did'cek], edecek [ed'cek], 
gidecek [gid'cek], güdecek [güducek] ~ [güd’cek], tadacak 
[tad'cak],
c) Semantycznie imiesłów przyszły informuje, że początek 

czynności dopiero nastąpi. Podobnie jak w wypadku innych i- 
miesłowów, tak i tu można dodać po nim imiesłów olan ‘będą
cy’, jeśli chce się przenieść akcent zdaniowy na nomen i przy 
tym zaznaczyć, że istotny jest nie tylko sam rezultat czynności, 
ale i jej przebieg, por. üç gün sürecek şölen ‘festyn, który po
trwa trzy dni’ wobec üç gün sürecek olan şölen ‘festyn, który 
będzie trwał trzy dni’ (Ersen-Rasch 2001: 209). Stąd też możli
we jest tylko: gelecek ay ‘przyszły miesiąc’, dosł. ‘miesiąc, któ
ry przyjdzie’ (nie *gelecek  olan ay, ponieważ tu ważny jest wy
łącznie rezultat, a nie czynność przychodzenia), natomiast gele
cek olan Ali ‘Ali, który przyjdzie’ (nie *gelecek  Ali, co by zna
czyło *‘przyszły Ali’) (Ersen-Rasch 2001: 210).

Imiesłów przyszły może też wyrażać czynności, które mają 
lub powinny się zdarzyć, np. bize kahve yapacak kız ‘dziewczy
na, która nam zrobi <zrobiłaby, ma/powinna zrobić> kawę’; 
ona bir nasihat verecek dost ‘przyjaciel, który mu udzieli <u- 
dzieliłby, ma/powinien udzielić> porady’; ağabeysini tedavi 
edecek doktor ‘lekarz, który wyleczy <wyleczyłby, ma/powi
nien wyleczyć> jego starszego brata’.

d) Imiesłów przyszły zbudowany od tematu aktywnego ma 
znaczenie również bierne, np. aktywne: suyu içecek ejderha 
‘smok, który wypije wodę’ wobec biernego: içecek su ‘woda 
pitna (= która będzie pita)’. Inne przykłady: yiyecek/giyecek bir 
şey ‘coś do jedzenia/ubrania’; yapacak işler ‘rzeczy do zrobie
nia’; iade edecek para ‘pieniądze do zwrotu’; Kaybedecek 
zamanım yok ‘Nie mam czasu do stracenia’.
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Natomiast imiesłów przyszły zbudowany od podstawy 
biernej wyraża czynność, która może lub powinna być wykona
na, por. np. formację od podstawy aktywnej: Okuyacak bir ki
tap arıyorum ‘Szukam jakiejś książki do czytania’ wobec for
macji od podstawy biernej: Bu roman, okunacak bir kitap değil 
‘Ta powieść to nie jest książka do czytania’ (= ‘jest nie do czy
tania, nie da się czytać’). - Podobnie: İçecek bir şey istiyorum 
‘Chcę coś do picia’ wobec Bu su, içilecek su değil ‘Ta woda 
jest nie do picia’ (Ersen-Rasch 2001: 211); unutulmayacak 
dostlar ‘niezapomniani przyjaciele’ (dosł. ‘których nie można 
zapomnieć’; onun yaşında ideal olabilecek, düş sayılabilecek 
her şey ‘wszystko, co w jego wieku mogłoby być ideałem, co 
mogłoby być uznanym <uchodzić> za marzenie’ (Maalouf 
2003: 139); kolay kolay buluşulabilecek bir adam ‘człowiek, z 
którym jest <można> się łatwo spotkać’ (Korkat 2000: 74); Ya
pılacak çok şey mi vardı? ‘Czy dużo było (rzeczy) do zrobie
nia? (= ‘... rzeczy, które trzeba (by) zrobić?’)’ (Korkat 2000: 
60); Alınacak birkaç karar, yapılacak birkaç tercih! ‘Kilka de
cyzji, które trzeba (będzie) podjąć, kilka wyborów, których 
trzeba (będzie) dokonać!’ (Maalouf 2003: 96); Farkına varıla
cak şeyin ne olduğunu sormadım ‘Nie pytałem, czym było to, 
co trzeba by(ło) sobie uświadomić’ (Pamuk 1986: 36).

e) Imiesłów przyszły w połączeniu z postpozycją kadar 
oznacza ‘tyle / tak bardzo, że(by) / aż ...’, np. Bunu anlamaya
cak kadar aptal değilsin ‘Nie jesteś tak głupi, żeby tego nie 
zrozumieć’; Birkaç soruyu cevaplayacak kadar vaktiniz var 
mı? ‘Czy ma pan tyle czasu, żeby odpowiedzieć na parę py
tań?’ (Ersen-Rasch 2001: 211); Ahmet'e, fikir ve şüphelerimi 
anlatacak kadar güvenmiyorum ‘Nie ufam Ahmetowi na tyle, 
żeby opowiadać mu o swoich myślach i wątpliwościach’; Ce
vap veremeyecek kadar şaşırdım ‘Zdębiałem tak, że nie umia
łem (nic) odpowiedzieć’; Tasarımız önemsenemeyecek kadar 
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kötii değil ‘Nasz projekt nie jest tak zły, żeby nie można go by
ło brać na poważnie’; Giysileri kan içindeydi. Yine de yeşil sa
rıklı şeyhin önünde eğilecek kadar bir güç buldular kendilerin
de ‘Ubrania ich były we krwi. A przecież znaleźli w sobie dość 
siły, żeby pokłonić się przed szejchem w zielonym turbanie’ 
(Jacq 1987: 104); Yapacağı buluşma ile, başka bir şeye dikkat 
edemeyecek kadar meşguldü ‘Spotkaniem, które go czekało 
(dosł. ‘które miał wykonać’), był tak zajęty, że nie był w stanie 
zwrócić uwagi na nic innego’ (Maalouf 2003: 165). - Por. 
§ 18.li.

f) Imiesłowy przyszłe dość łatwo ulegają substantywizacji. 
W powszechnym użyciu są dzisiaj następujące formacje: aça
cak ‘otwieracz (do butelek, konserw)’, alacak ‘żądanie, zobo
wiązanie’ (—> alacaklı ‘wierzyciel’), çekecek ‘łyżka do butów’, 
gelecek ‘przyszłość’, içecek ‘napój’ (wobec içki ‘napój alkoho
lowy’), verecek ‘dług’ (—> verecekti ‘dłużnik’), yakacak ‘pali
wo’, yiyecek ‘artykuł spożywczy’.

18.4. Imiesłów Aorystu.
a) Twierdzący imiesłów Aorystu tworzony jest za pomocą:

[1] sufiksu -r po tematach zakończonych na samogłoskę, np. 
anla- ‘rozumieć’ —> anlar ‘rozumiejący’; oyna- ‘bawić się’ 
—> oynar ‘bawiący się’;

[2] sufiksu -ar po tematach jednosylabowych zakończonych 
na spółgłoskę, np. sev- ‘kochać’ —> sever ‘kochający’, çık- 
‘wychodzić’ —> çıkar ‘wychodzący’; istnieje jednak grupa 
wyjątków, tzn. 16 czasowników jednosylabowych, które 
tworzą formy imiesłowu Aorystu wg reguły [3]; są to:
al- ‘brać’ —> alır ‘biorący’ 
bil- ‘wiedzieć’ —» bilir ‘wiedzący’ 
bul- ‘znaleźć’ —> bulur ‘znajdujący’ 
den- ‘być mówionym —» denir ‘(będący) mówiony(m)’
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dur- ‘stać’ —> durur ‘stojący’
gel- ‘przyjść’ —»gelir ‘przychodzący’
gör- ‘widzieć’ görür ‘widzący’ 
kal- ‘zostać’ —> kalır ‘zostający’
kon- ‘być położonym’ —> konur (zob. poniżej [b-0]) ‘(bę

dący) położony(m)’
ol- ‘stać się’ —► olur ‘stający się’
öl- ‘umrzeć’ ölür ‘umierający’ 
san- ‘mniemać’ —> sanır ‘mniemający’ 
var- ‘przybyć’ —> varır ‘przybywający’ 
ver- ‘dawać’ —> verir ‘dający’ 
vur- ‘uderzać’ —> vurur ‘uderzający’ 
yen- ‘być jedzonym’ —> yenir (zob. poniżej [b-P]) ‘(bę

dący) jedzonym’
[3] sufiksu -ir po tematach wielosylabowych, zakończonych 

na spółgłoskę, np. sevdir- ‘rozkochać’ —> sevdirir ‘rozko- 
chujący’, çıkar- ‘wyjąć’ —> çıkarır ‘wyjmujący’.

Uwaga: Istnieją dwie grupy form łatwych do pomylenia:
[a] Pary czasowników o tematach z różnym wygłosem i różną 

formą Aorystu, np.:
[a] bil- ‘wiedzieć’ - bilir 

bile- ‘ostrzyć’ - biler
[PJ bul- ‘znaleźć’ - bulur 

bula- ‘mącić’ - bular
[y] den- ‘być mówionym’ - denir 

dene- ‘próbować’ - dener
[b] Pary czasowników o tematach z jednakowym wygłosem, 

ale różną formą aorystu:
[5] kon- ‘być kładzionym’ - konur 

kon- ‘siąść (na gałęzi - o ptakach)’ - konar
[e] yen- ‘być jedzonym’ -yenir 

yen- ‘zwyciężać’ -yener
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W parze [b] oraz w przykładzie [y] czasownik o znaczeniu 
czynnym odmienia się regularnie (-ar), a czasownik o zna
czeniu biernym - nieregularnie (-ir).

b) Przeczący imiesłów Aorystu tworzony jest za pomocą 
sufıksu -maz, np. anla- ‘rozumieć’ —> anlamaz ‘nierozumieją- 
cy’, sev- ‘kochać’ —> sevmez ‘niekochający’.

c) Semantycznie imiesłów Aorystu charakteryzuje się tym, 
że oznacza czynności ogólne, nieograniczone jakimiś konkret
nymi granicami czasowymi, np. çalar saat ‘budzik’ (dosł ‘ze
gar dzwoniący’), doldurulabilir çakmak ‘zapalniczka wielora- 
zowa’ (dosł. ‘mogąca być napełnianą’), Polonya 'nın İdarî böl
gelerini gösterir harita ‘mapa administracyjna Polski’ (dosł. 
‘mapa pokazująca okręgi administracyjne Polski’), güvenilir 
kaynak ‘wiarygodne źródło’, kaynar su ‘wrzątek’ (dosł. ‘wrzą
ca woda’), yanardağ ‘wulkan’ (dosł. ‘płonąca-góra’), kaçınıl
maz netice ‘nieunikniony rezultat’, paslanmaz çelik ‘stal nie
rdzewna’, su geçirmez kumaş ‘nieprzemakalny materiał’, utan
maz adam ‘bezwstydny człowiek’.

d) Przykłady zsubstantywizowanych imiesłowów aorystu: 
bilgisayar ‘komputer’ (dosł. ‘dane-liczący’), çıkmaz ‘sytuacja 
bez wyjścia’, düşünür ‘myśliciel’, gelir ‘dochód’, gider ‘roz
chód’, ister ‘potrzeba, oczekiwanie’, tutar ‘suma’, tükenmez 
‘długopis’,yaramaz ‘nicpoń (o dziecku)’,yazar ‘pisarz’.

e) Użycie obok siebie twierdzącego i przeczącego imiesło
wu Aorystu wyraża ‘gdy tylko / ledwo...’, np. Evden çıkar çık
maz bir sigara yaktı ‘Ledwo wyszedł z domu, zapalił papiero
sa’; Şef gider gitmez memurlar da daireden çıktı ‘Ledwo szef 
poszedł, urzędnicy też wyszli z biura’; Kızına, ne olduğunu so
rar sormaz polis geldi ‘Ledwo spytał córkę, co się stało, przyje
chała policja’; Ben girer girmez, kendisi odayı terketti ‘Ledwo 
ja wszedłem, on opuścił pokój’; Sabah olur olmaz, evden kaç
mış ‘Ledwo nastał ranek, uciekł z domu’; Bunları söyler söyle
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mez pişman olmuştu ‘Pożałował (tego), ledwo to powiedział’; 
Sen «Annesi herhalde Türk» diye düşünür düşünmez, «Annem 
Türk» demiş yani, değil mi? ‘Znaczy, ledwo ty pomyślałeś «Je
go matka jest chyba Turczynką», on powiedział «Moja matka 
jest Turczynką», tak?’; Sporcularımız, uçaktan iner inmez oto
büse bindik ‘Gdy tylko nasi sportowcy wyszli z samolotu 
wsiedliśmy do autobusu’; Ömer Bey, sizi görür görmez tanıdım 
‘Ömer Bey, poznałem pana od razu, gdy tylko pana zobaczy
łem’ (Pamuk 1983: 114); [...] oğul ona dokunur dokunmaz, 
avucunun [...] ıslaklığını hisseder hissetmez dikilip doğruldu 
‘[...] chłopiec skoro tylko go dotknął, ledwo poczuł wilgoć je
go dłoni, zaraz się wyprostował’ (Maalouf 1998a: 74).

Por. § 20.7.

18.5. Dawny imiesłów przyszły na -ası.
Imiesłów przyszły na -ası —esi zdawał się być na najlep

szej drodze ku całkowitej bezproduktywności. Jednakże od kil
ku lat obserwować można pewien jego renesans. Współcześnie 
charakteryzuje się on następującymi cechami:
[1] Formacje od tematów aktywnych pojawiają się głównie w 

przekleństwach, np.
geberesi hödük ‘przeklęty cham <prostak>’, dosł. ‘cham, 

który oby zdechł’;
gözü çıkası aptal ‘przeklęty głupiec’, dosł. ‘głupiec, 

którego oczy oby wypłynęły’;
kör olası yalancı ‘przeklęty kłamca’, dosł. ‘kłamca, który 

oby oślepł’.
Przekleństwa te mogą być dla pewnego złagodzenia roz
szerzone o sufiks -ca, tj. gözü çıkasıca, kör olasıca. - Dziś 
są one już w praktyce w pełni zleksykalizowane i niekoja- 
rzone z ich pierwotną dosłowną treścią; oznacza to z jednej 
strony, że nie należy samemu wymyślać tak zbudowanych 
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przekleństw, z drugiej zaś, że nic muszą się one odnosić 
wyłącznie do ludzi, np. kör olası sanat/hastalik ‘przeklęta 
sztuka/choroba’ (Türkçe Sözlük II 912a).

[2] Dativ od imiesłowu na -ası zachował się dzisiaj jedynie w 
formacjach zleksykalizowanych. Przykłady: çıldırasıya 
sevmek ‘kochać do szaleństwa’, doyasıya görmek ‘napa
trzeć się do syta’, kıyasıya dövüşmek ‘bić się na śmierć (i 
życie)’, ölesiye sıkılmak ‘nudzić się śmiertelnie; zanudzić 
się na śmierć’, veresiye almak/vermek ‘kupować/sprzeda- 
wać na kredyt’. - Dativ w tych konstrukcjach jest pozosta
łością po frazach typu çıldırasıya kadar ‘do zwariowania’, 
doyasıya kadar ‘do najedzenia się’ itd.; do dziś można po
wiedzieć Sen tıraş olasıya kadar ben giyinirim ‘Zanim się 
ogolisz (dosł. ‘do twojego ogolenia się’), ja się ubiorę’ 
(Banguoğlu 1998: 579).

[3] Formacje od tematów biernych tworzą imiesłowy przyszłe 
wyrażające życzenie, aby coś się stało lub dające informac
ję, że coś jest warte zaistnienia bądź powinno nastąpić. De
rywaty takie są dziś kategorią produktywną. Przykłady: 
Türkiye'de gidilesi yerler ‘miejsca w Turcji, do których 
warto pojechać’, yapılası dualar ‘przepisowe modlitwy’, 
görülesi fotoğraflar ‘zdjęcia, które warto <powinno się> 
zobaczyć’, bütün istenilesi özellikler ‘wszystkie pożądane 
cechy’, duvarlara büyük harflerle yazılası yazılar ‘teksty, 
które powinno się pisać na ścianach <murach> wielkimi li
terami’, unutulası bir gün ‘dzień, który najlepiej pragnę
łoby się> zapomnieć’, terkedilesi bir kadin/mantik ‘kobie
ta/ logika, którą lepiej porzucić’.

[4] Imiesłów na -ası występuje głównie po twierdzących te
matach czasowników (po przeczących pojawia się ogrom
nie rzadko, mianowicie w pozytywnych życzeniach prze
pełnionych troską, np. Boyu devrilmeyesi! ‘Oby tylko nie 
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skręcił karku!, Oby mu się nic nie stało!’ (Banguoglu 
1998: 237), ale i w takich wypadkach użyje się dziś raczej 
Imperatiwu albo Optatiwu). Regularnym zaprzeczeniem i- 
miesłowu na -asi jest natomiast imiesłów przyszły na -acak 
od tematu w formie niemożliwości, np. ąffedilesi ya da af- 
fedilemeyecek hatalar ‘błędy wybaczalne i niewybaczal
ne’. Okoliczność ta wyraźnie pokazuje, że we współczes
nych formacjach podstawowym znaczeniem jest nie życze
nie (zwłaszcza negatywne, jak w od dawna istniejących 
przekleństwach), lecz dopuszczalność czegoś w przyszłoś
ci.
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19. Imiesłów przysłówkowy

19.1. Uwagi ogólne.
Ponieważ kategoria ta nie ma swojego dokładnego odpo

wiednika w językach indoeuropejskich, nazywano ją w Europie 
rozmaicie, np. “converbium”, “gerundium” czy “przysłówek 
odczasownikowy”. Wydaje się, że nazwa “imiesłów przysłów
kowy” najlepiej oddaje jej istotę, a jednocześnie dobrze wkom
ponowuje się w opis gramatyczny języka tur., tworząc parę z i- 
miesłowem przymiotnikowym.

Również nazwy poszczególnych imiesłowów nie są jak do
tąd ostatecznie ustalone. Posługiwanie się nimi jest jednak bar
dziej informatywne niż nic de facto niemówiące określenia ty
pu “imiesłów na -arak".

19.2. Imiesłów równoczesności na -(y)arak wyraża czyn
ność w stosunku do orzeczenia równoczesną (lub prawie rów
noczesną, tzn. nieznacznie je poprzedzającą) i pełni w zdaniu 
funkcję okolicznika sposobu.

Akcent w twierdzeniu: -'(y)arak, w przeczeniu: - 'mayarak.
Samogłoska niska poprzedzająca y- w nagłosie sufiksu ule

ga zwężeniu (oraz fakultatywnie labializacji, jeśli samogłoska 
w jeszcze wcześniejszej sylabie jest labialna), np. anla- ‘rozu
mieć’ —» anlayarak [anlı'yarak] ‘rozumiejąc’; mühürle- ‘pie
czętować’ —► mühürleyerek [mühürli'yerek] ~ [mühürlü'yerek] 
‘pieczętując’.

Przykłady: Gerinerek esnedi ‘Ziewnął przeciągając się’ 
(Pamuk 1983: 124); Otobüsten inerek sağa sola bakındı ‘Wy
siadając z autobusu rozejrzał się na prawo i lewo’; Soruyu doğ
rudan doğruya sorarak gerçeği öğrenebildim ‘Udało mi się po
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znać prawdę zadając pytanie wprost’; Bir ihtiyarın aksayarak 
yürüdüğünü uzaktan gördüm ‘Z daleka zobaczyłem, że jakiś 
starzec idzie kulejąc’; Çalar saat seni, ayarladığınız saatte 
alarm vererek uyandırır ‘Budzik obudzi cię dzwoniąc (dosł. 
‘dając alarm’) o godzinie, którą ustawiłeś’; Dayanamayarak 
turtadan da yedim ‘Nie mogąc się oprzeć (pokusie), zjadłem 
też (kawałek) tortu’; Başarıya ulaşamayarak vazgeçtik ‘Nie 
mogąc osiągnąć sukcesu zrezygnowaliśmy’; Hiç cevap verme
yerek ayağa kalktı, gitti ‘Nie dając żadnej odpowiedzi wstał (i) 
wyszedł’; Yürüyerek gidelim ‘Idźmy na piechotę (dosł. ‘masze
rując’)’.

Uwaga: Forma olarak ma obok regularnego znaczenia ‘bę
dąc’ także znaczenie zleksykalizowane ‘jako’, np. çocuk olarak 
‘1. będąc dzieckiem; 2. jako dziecko’. Wyraz olarak postawio
ny po przymiotniku zamienia go w przysłówek, np. kişisel ‘o- 
sobisty’ —* kişisel olarak ‘osobiście’.

Por. też § 19.8.

19.3. Imiesłów czasu na iken ~ -(y)ken tworzy okoliczniki 
czasu, często tłumaczone na język poi. zdaniem podrzędnym 
czasowym. Odpowiednik podmiotu owego zdania podrzędnego 
stoi wówczas w Nom., np. Ahmet ormandayken biz otobüse 
bindik ‘Kiedy Ahmet był w lesie, my wsiedliśmy do autobusu’. 
Jeśli podmiotu można się łatwo domyślić z kontekstu wypowie
dzi, wolno go pominąć, np. Okula girerken rüzgâr esti ‘Kiedy 
wchodziłem <wchodziłeś, wchodził, wchodziliśmy, wchodzi
liście, wchodzili> do szkoły, powiał wiatr’.

Jednopostaciowa postpozycja iken (która sama w sobie ma 
znaczenie ‘będąc’) jest akcentowana i pisana rozłącznie, nato
miast pochodzący od niej - również jednopostaciowy - sufiks 
-(y)ken jest nieakcentowany i pisany łącznie. Zarówno postpo
zycja, jak i sufiks może być dodany: (a) do nominów lub (b) do 
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form czasowników w następujących czasach: Praesens, Aoryst, 
Futur, Narrativ, Continuativ teraźniejszy i czasy złożone z su- 
fıksem -mış na drugim miejscu (ale nie do form Praeteritu, 
Continuatiwu przeszłego czy przyszłego ani czasów złożonych 
zakończonych inaczej niż na -mış). Uwaga: Warunki te są bar
dzo podobne do warunków dodawania sufiksu -casina, ale nie 
identyczne, zob. § 19.10.

Przykłady: Sen daha çocukken mi Paris'i gördün? ‘Wi
działeś Paryż jeszcze jako dziecko <będąc dzieckiem>?’; Ço
cukken inandığım şeyleri tamamen unutmuştum ‘Zupełnie za
pomniałem o rzeczach, w które wierzyłem, kiedy byłem dziec
kiem’; Hayatta değilken bile seni bırakmam ‘Nawet (już) nie 
żyjąc <nawet (już) po śmierci> nie pozostawię cię’; Köprüdey
ken cep telefonum çaldı ‘Kiedy byłem na moście, zadzwonił mi 
telefon komórkowy’; Büyük kentteyken bile doğduğu köyün 
lehçesini konuşuyor ‘Nawet kiedy jest <będąc> w wielkim 
mieście, mówi gwarą rodzinnej wsi (dosł. ‘wsi, w której się u- 
rodził’)’; Kız, göz makyajı yapıyorken ah çekiyor ‘Dziewczyna 
wzdycha robiąc makijaż’; Dedem dürbünüyle ormanı kontrol 
ediyorken yangının çıktığını gördü ‘Mój dziadek obserwując 
<kontrolując> las przez (swoją) lornetkę, zobaczył, że wybuchł 
pożar’; Çocuk ağlarken annesi kucağına alıyor, uyurken elin
den tutuyor ‘Kiedy dziecko płacze, matka bierze (je) w objęcia, 
kiedy śpi - trzyma za rękę’; Ben kartalı gösteriyorken ne diye 
kartala değil, bana bakıyorsun? ‘Kiedy pokazuję orła, to cze
mu patrzysz nie na orła, tylko na mnie?’; Hastalığı hakkında 
konuşurlarken çok sigara içtiler ‘Gdy rozmawiali o jego choro
bie, wypalili wiele papierosów’; Ben tutkuyla kitabı okumaya 
dalacakken, [...] koluma vurdu ‘Gdy [już] się miałem z zapa
łem zagłębić w lekturze, [...] uderzył mnie w ramię’ (Jacq 
1987: 89); Şaşkınlıktan kendime gelmemişken kitabı açtım ‘Nie 
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doszedłszy (jeszcze) do siebie ze zdziwienia, otworzyłem 
książkę’ (Maalouf 2003: 142).

19.4. Imiesłów uprzedni na -(y)tp pełni dwie funkcje:
[1] wyraża czynność wcześniejszą niż czynność orzeczenia, 

np. Açıklamayı yapıp oturdu ‘Złożywszy wyjaśnienie u- 
siadł’; Öğrenciler kitapları açık bırakıp teneffüse çıktılar 
‘Uczniowie zostawiwszy książki otwarte <zostawili... i> 
wyszli na przerwę’; Bu sorunu anlayabilip çözsen çok para 
kazanacaktın ‘Gdybyś zdołał zrozumieć i (gdybyś) rozwią
zał ten problem, zarobiłbyś dużo pieniędzy’; Eşeklerinden 
inip yamaca tırmandılar ‘Zsiadłszy z osłów wspięli się na 
stok’(Korat 2000: 36);

[2] występuje w szeregu połączeń dwóch czasowników bądź 
rzeczowników odczasownikowych, wzajemnie się uzupeł
niających znaczeniowo, np. kimseyi itip kakmamaya dikkat 
etmek ‘uważać, żeby nikogo nie popchnąć ani nie szturch
nąć’; Oflayıp puflayarak durdular ‘Zatrzymali się sapiąc i 
dysząc’. - Niektóre z tych połączeń nabrały statusu idio- 
matycznego, np. ne yapıp yapıp = ne yapıp edip ‘ 1. [z orze
czeniem twierdzącym] za wszelką cenę; 2. [z orzeczeniem 
przeczącym] za nic w świecie’, np. [...] ne yapıp edip ma
nastıra ulaşmalıydı ‘[...] za wszelką cenę rnusiał dotrzeć do 
klasztoru’ (Korat 1999: 11); onunla ne yapıp yapıp işbirliği 
yapma! ‘za nic w świecie nie wchodź z nim we współ
pracę!’.
Jeśli zarówno imiesłów uprzedni jak i orzeczenie mają być 

zaprzeczone (a wszystkie uwagi w tym akapicie odnoszą się w 
równym stopniu do zwykłej negacji, jak i do form niemożli
wości), sufiks negacji -ma otrzymuje tylko orzeczenie, np. Ah
met yataktan ayağa kalkıp bir mektup yazmaz ‘Ahmet nie wsta
nie z łóżka i żadnego listu nie napiszę’.
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Jeśli zaprzeczone ma być tylko orzeczenie, po imiesłowie 
uprzednim stawia się postpozycję da ~ de, np. Ahmet yataktan 
ayağa kalkıp da bir mektup yazmaz ‘Ahmet z łóżka wstanie, ale 
żadnego listu nie napiszę’ (konstrukcja ta jest stosunkowo 
rzadka, raczej używa się dwóch orzeczeń: Ahmet y akt aktan 
ayağa kalkar da bir mektup yazmaz).

Jeśli zaprzeczony ma być tylko imiesłów, po jego zaprze
czonej formie (-'mayip) także można postawić postpozycję da ~ 
de, o ile czynność wyrażona orzeczeniem nastąpi, mimo że nie 
nastąpi czynność wyrażona imiesłowem, np. Ahmet yataktan 
ayağa kalkmayıp (da) bir mektup yazar ‘Ahmet nie wstanie z 
łóżka, a (~ ale) list napiszę’. - W pozostałych wypadkach post- 
pozycji da ~ de się nie dodaje, np. Sözlerini anlayamayıp sağa 
sola bakındı, korktu ‘Nie mogąc <zdoławszy> zrozumieć jego 
słów, rozejrzał się na prawo i lewo (i) przestraszył się’; Eğer 
bir insan bilgisayarın bir makina olduğunu anlayamayıp onu 
bir insan sonarsa gülünç olur ‘Jeśli jakiś człowiek nie mogąc 
zrozumieć, że komputer jest maszyną, uważa go za człowieka, 
staje się śmieszny’; Burasının tek üstünlüğü [...] evin kayaya 
oyulmayıp doğrudan doğruya taş bina olarak yapılmış olmasıy
dı ‘Jedyną przewagą tego miejsca tutaj było to, że dom nie był 
wykuty w skale, lecz wzniesiony od razu jako budynek kamien
ny’ (Korat 2000: 33).

19.5. Imiesłów poprzednikowy na -(y)tnca wyraża czyn
ność, która jest pod względem czasowym lub logiczno-skutko- 
wym bezpośrednim poprzedzeniem czynności wyrażonej orze
czeniem. Po poi. często funkcję tę dobrze oddaje wyraz skoro 
‘ 1. gdy tylko..., ledwo...; 2. ponieważ, wobec faktu, że...’.

Przykłady na użycie czasowe: Tatil bitince eve döneriz 
‘Gdy tylko skończy się wolne, wracamy do domu’; Rüzgâr 
esince yapraklar döküldü ‘Gdy tylko powiał wiatr, posypały się 
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liście’; Okullar açılınca çocuklar o kadar mutlu, bir görsen... 
‘Kiedy tylko otwierają się szkoły, dzieci są takie szczęśliwe, 
żebyś ty (to) widział...’; Rüyanız gerçekleşince beni haberdar 
ediniz ‘Kiedy tylko wasz sen się spełni, dajcie mi znać’.

Przykłady na użycie logiczno-skutkowe: Mektubunu çok
tan alamayınca çok üzüldüm ‘Nie mając (dosł. ‘nie mogąc dos
tać’) od dawna listu od ciebie, bardzo się martwiłem’; Öğret
menin otomobili çalınınca sınav ertelendi ‘Wobec faktu, że 
skradziono samochód nauczyciela, egzamin został przełożony’; 
Paran olmayınca araba alma! ‘Skoro nie masz pieniędzy, nie 
kupuj samochodu’; Köprüden aşağı bakınca başım dönüyor 
‘Kiedy tylko popatrzę z mostu w dół, kręci mi się w głowie’; 
Ertesi gün babam horozun ölüsünü bulunca küplere bindi 
‘Kiedy ojciec mój następnego dnia znalazł martwego koguta 
(dosł. ‘zwłoki koguta’), wpadł w szał’ (Türkçe Sözlük II 948b).

Niejednokrotnie oba te użycia przeplatają się z sobą i trud
no rozstrzygnąć, czy mówiący miał na myśli raczej następstwo 
w czasie czy też raczej związek przyczynowo-skutkowy, np. 
Susmaları emredilince sustular ‘Skoro (= ‘kiedy’ lub ‘wobec 
faktu, że’) nakazano im milczenie, milczeli’; Yalnızlık zorunlu
luk olunca bunaltıcı; tercih olunca huzur verir ‘Samotność, 
jeśli staje się przymusem, dławi/dusi (dosł. ‘jest dławiąca/du- 
sząca’); jeśli jest preferowana, przynosi wytchnienie’; Tüm 
dünya düşünülünce bizim problemlerimiz önemsiz ‘Kiedy się 
pomyśli o całym świecie, to nasze problemy są nieważne’.

Imiesłów poprzednikowy może również stać w Dat. z post- 
pozycją kadar i znaczy wówczas ‘aż do, zanim’, np. Aklın başı
na gelinceye kadar servetin yok olur ‘Zanim nabierzesz rozu
mu, twój majątek zniknie’. - Więcej przykładów zob. § 9.6 
(pod kadar).



369

19.6. Imiesłów niewykonania na -madan i -maksizin wy
raża czynność bądź stan, które nie nastąpiły, np. Cevap verme
den gitti ‘Poszedł nie dawszy odpowiedzi’; Bir an düşünmeden 
razı oldu ‘Zgodził się bez namysłu’.

Akcent pada w wypadku sufıksu -madan na sylabę poprze
dzającą go, w wypadku natomiast sufıksu -maksizin na element 
-sız-, tzn np. 'vermeden, vermek'sizin ‘nie dawszy’.

Istnieje formalno-składniowa różnica pomiędzy użyciem 
tych dwu sufiksów: Sufıks -madan dopuszcza zmianę podmio
tu, a sufıks -maksizin - nie, tzn. np. w zdaniu Ben cevap verme
den gitti ‘Poszedł bez mojej odpowiedzi’ (dosł. ‘Poszedł, ja nie 
dawszy odpowiedzi’) nie można użyć formy vermeksizin, po
nieważ zmienił się podmiot.

Semantycznie sufıks -maksizin sugeruje raczej zaniedbanie 
lub unikanie czegoś, np. Müdürden müsaade istemeksizin oda
dan çıktı, çok ayıp! ‘Wyszedł z pokoju nie zapytawszy dyrekto
ra o pozwolenie, (to) wielki wstyd!’; Hayallerini paylaşmaksı- 
zın sustum ‘Nie podzielając (dosł. ‘nie podzieliwszy’) jego ma
rzeń, zamilkłem’; İsim vermeksizin otelde kalabilir miyiz? ‘Czy 
możemy zatrzymać się w hotelu nie podając nazwisk?’; şaşkın
lık göstermeksizin ‘nie okazując zdziwienia’; hiç kimsenin dik
kati çekilmeksizin ‘nie zwracając niczyjej zupełnie uwagi’ 
[dosł. ‘zupełnie niczyja uwaga nie będąc zwracaną’] (Korkat 
2000: 71); Önerisini karşı koymaksızın kabul etti ‘Przyjął jego 
propozycję bez sprzeciwu’ (Jacq 1987: 56).

Sufıks -madan nie ma tego wydźwięku. Różnica ta jest 
jednak bardzo finezyjna i nieraz zależy tylko od indywidualne
go wyboru mówiącego.

Przykłady na -madan: İz bırakmadan kayboldu ‘Zniknął 
nie zostawiwszy śladu’; Soru sormadan bu broşüre göz at ‘Za
nim zadasz pytanie, rzuć okiem na tę broszurę’; Türkçe öğren
meden Türkiye’ye gidilir mi? ‘Czy jedzie się do Turcji nie nau- 
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czywszy się tureckiego?’; Bu hafta bitmeden dönecek ‘Wróci, 
nim się ten tydzień skończy’; Görüşlerini kimseyle paylaşma
dan karar verdi ‘Podjął decyzję nie dzieląc się z nikim swoimi 
poglądami’; Biz gelmeden sakın bir şey yapmayın! ‘Tylko nic 
nie róbcie, zanim my nie przyjdziemy!’; Dersini bitirmeden 
odadan çıkma! ‘Nie wychodź z pokoju, póki nie odrobisz lek
cji!’; Papazın uzun bir nutkunu karşılık vermeden dinledi ‘Wy
słuchał długiej przemowy księdza nic nie mówiąc (dosł. ‘nie 
dając odpowiedzi’)’ (Seyfettin 1982: 144); Merdivenleri yavaş 
yavaş, elektriği açmadan indi ‘Zeszła powoli po schodach nie 
zapalając światła’ (Sabahattin Ali 1968: 349).

Dla wyraźniejszego podkreślenia, że imiesłów niewykona
nia wyraża w danym zdaniu wyłącznie relację czasową, dodaje 
się po sufıksie -madan postpozycję önce ~ evvel ‘przed, zanim’ 
(w funkcji tej sufıks -maksizin nie występuje). Przykład: Karar 
vermeden önce bir kez daha düşün ‘Pomyśl jeszcze raz, zanim 
podejmiesz decyzję’. Pominięcie postpozycji w tym zdaniu jest 
w pełni dopuszczalne, ale zdanie Karar vermeden bir kez daha 
düşün będzie mogło równie dobrze być zrozumiane jako ‘Po
myśl jeszcze raz nie podejmując decyzji’. Oba znaczenia są so
bie bliskie, jednak w tym ostatnim wypadku dopuszcza się 
możliwość, że decyzję podejmie ktoś inny, podczas gdy w pier
wszym jasne jest, że decyzję ma podjąć osoba, do której się 
zwracamy.

19.7. Imiesłów granicy na -(y)alt wyraża granicę postrze
ganą jako punkt w czasie, od którego coś jest liczone lub coś 
się dzieje. Formacje twierdzące zwykle tłumaczy się na język 
poi. za pomocą spójnika ‘odkąd’ lub ‘jak’, przykłady zaprze
czone - poprzez ‘jak nie’.

Podmiot nie jest osobno zaznaczany, chyba że jest to abso
lutnie konieczne; wówczas stoi on w Nom., np. (Biz) rahat ra
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hat konuşalı bir ay mı geçti? ‘Czy to miesiąc przeszedł, odkąd 
rozmawialiśmy spokojnie?’. - O innej możliwości wyrażenia 
podmiotu zob. końcowy akapit w tym paragrafie.

Przykłady twierdzące: En son görüşeli iki hafta oluyor 
‘Mijają dwa tygodnie, odkąd <jak> się ostatni raz widzieliś
my’; Bunu konuşalı haftalar oldu ‘Tygodnie minęły, odkąd o 
tym rozmawiali’; Senin romanın Türkçeye çevrileli kaç yıl 
oldu? ‘Ile minęło lat od przetłumaczenia twojej powieści na 
turecki?’; Evleneli otuz yıl oldu ‘Minęło 30 lat, jak wyszłam za 
mąż’ (Pamuk 1983: 98); Babası öleli on yıl olmuştu ‘Minęło 10 
lat, odkąd zmarł jego ojciec’ (Yalom 1998: 59); Akademinin 
koridorlarını terkedeli uzun zaman oldu ‘Minęło wiele czasu, 
odkąd <jak> opuścił korytarze akademii’ (Yalom 1998: 111); 
Kapı kapanalı daha üç beş dakika olmadan tekrar çalınmış 
‘Nie minęło jeszcze (nawet) kilka (dosł. ‘3-5’) minut, odkąd się 
zamknęły drzwi, jak znowu zapukano’ (Türkçe Sözlük ł 273a).

Przykłady zaprzeczone: Seninle görüşmeyeli beş yıl geçti, 
değil mi? ‘Minęło pięć lat, jak się z tobą nie widzieliśmy, praw
da?’; Ablasıyla konuşmayalı uzun zaman oldu ‘Dużo czasu mi
nęło, jak nie rozmawiał ze swoją starszą siostrą’; Ben eve dön
meyeli dört gün oldu ‘Minęły <To już> 4 dni, jak nie wracałem 
do domu’ (Pamuk 1999: 10).

Imiesłów granicy może być też poprzedzony formą osobo
wą tego samego czasownika; tym samym podmiot zaznaczony 
jest przez końcówkę osobową tej formy. Przykłady: Krakov'u 
ter ketti edeli hep dönmeyi düşünüyor ‘Odkąd porzucił Kraków, 
ciągle myśli o powrocie’; Teklifimi reddettin edeli çok zaman 
oldu ‘Dużo czasu minęło, odkąd odrzuciłeś moją propozycję’; 
Başkan oldun olalı hep kendini düşünüyorsun ‘Odkąd zostałeś 
przewodniczącym, ciągle myślisz o sobie’; Evlendik evleneli 
dayım hakkında bir tek tatlı söz söylemedin ‘Odkąd się pobra
liśmy, nie powiedziałaś o moim wuju ani jednego dobrego sło
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wa’; Eva Berger gitti gideli hiç sırdaşı kalmamıştı ‘Odkąd o- 
deszla Eva Berger, nie miał żadnego powiernika’ (Yalom 1998: 
132).

Warto zwrócić uwagę na dwojakie - ale synonimiczne - 
użycie zwrotu dünya olalı, dosł. ‘odkąd jest światem’:
[1] Użycie częstsze: Podmiotem zdania jest dünya ‘świat’, a o- 

rzeczenie stoi w stronie czynnej. Wyrażenie dünya olali za
zwyczaj bierze się wtedy w przecinki sygnalizujące pauzy 
intonacyjne w mówieniu. Przykład: Dünya, dünya olalı, 
böyle aptallık görmedi, dosł. ‘Świat, odkąd jest światem, 
nie widział takiej głupoty’, tzn. ‘Jak świat światem, nie wi
dziano takiej głupoty’.

[2] Użycie rzadsze: Zdanie jest bezpodmiotowe, orzeczenie 
stoi w formie bezosobowej. Sam zwrot jest rozszerzony do 
dünya dünya olali ‘odkąd świat jest światem’. Przykład: 
Dünya dünya olalı böyle aptallık görülmedi ‘Jak świat 
światem, nie widziano takiej głupoty’.

19.8. Imiesłów sposobu na -(y)a wyraża Okolicznik sposo
bu. Używany jest w czterech typach sytuacji:
[1] W formacji diye, dosł. ‘mówiąc’ (< de- ‘mówić’; formacja 

ta etymologicznie powinna się więc pisać deye-, obowiązu
jąca pisownia oddaje jednak rzeczywistą wymowę; rów
nież znaczenie dzisiaj jest inne, a w znaczeniu ‘mówiąc’ u- 
żywa się albo zdwojenia diye diye, albo też imiesłowu rów- 
noczesności: diyerek), która jakby zastępuje cudzysłów w 
mowie, np. Türk Dili diye bir dergi ‘czasopismo Türk Dili' 
= ‘czasopismo pod tytułem Türk Dili'-, Mehmet diye bir ço
cuk ‘chłopiec (o imieniu) Mehmet’; Nasılsın? diye sordu 
‘Zapytał «Jak się masz?»"’ = ‘Zapytał, jak się mam’; Vak
tim yok diye yanımdan ayrıldın ‘Odszedłeś ode mnie mó
wiąc «Nie mam czasu»’ = ‘Odszedłeś ode mnie, bo nie 
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miałeś <tłumacząc się, że nie masz> czasu’; Türk sanılsın 
diye başına bir fes aldılar ‘Kupili mu na głowę fez, mó
wiąc «Niech będzie uważany Turkiem»’ = ‘Kupili mu na 
głowę fez, żeby sądzono, że jest Turkiem’ (Seyfettin 1982: 
147).-Por. też § 10.7.

[2] Przy podawaniu godzin lub dat, np. ona on kala ‘o godzi
nie za dziesięć dziesiąta’, onu on geçe ‘o godzinie dziesięć 
po dziesiątej’, 10 Mayıs gününe beş (gün) kala ‘na pięć dni 
przed 10 maja’, 2010'a beş (yıl) kala ‘na pięć lat przed ro
kiem 2010’.

[3] W zdwojeniu nabywa funkcji intensywnego okolicznika 
sposobu. Intensywność ta wynika albo z wysokiego stopnia 
emocjonalności albo z długotrwałości danej czynności, 
por. np. ağlayarak ‘płacząc’ wobec ağlaya ağlaya ‘zano
sząc się od płaczu’; bağırarak ‘krzycząc’ wobec bağıra 
bağıra ‘wydzierając się na całe gardło’; teşekkür ederek 
‘dziękując’ wobec teşekkür ede ede ‘długo i wylewnie 
dziękując’; bakınarak ‘rozglądając się’ wobec bakına bakı
na ‘ciągle się rozglądając’.

Por. zwrot anlata anlata bitirememek, dosł. ‘opowiada
jąc nie móc skończyć’ = ‘nie móc się naopowiadać do syta’ 
itp., np. Türkiye’de geçirdiği yaz tatilini anlata anlata biti
remez ‘Wciąż opowiada o wakacjach, które spędził w Tur
cji’ ~ ‘Jego opowieściom o wakacjach, które spędził w 
Turcji, nie ma końca’.

[4] Zdwojeniu tego samego czasownika, jakim wyrażone jest 
orzeczenie, nadaje orzeczeniu znaczenie ‘na koniec, osta
tecznie, wreszcie’, np. Gide gide bara mı gidecekti? ‘Mu
siał (to) w końcu pójść do baru?’; Kala kala elimde bu ki
taplar kaldı ‘Ostatecznie zostały mi (tylko) te książki’ (Er- 
sen-Rasch 2001:231).
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Imiesłów ten może być tworzony również od tematów za
przeczonych. Należy wówczas zwrócić uwagę na akcent pada
jący na sylabę poprzedzającą sufiks negacji, tzn. ko'nuşmaya 
‘nie mówiąc’ wobec konuşma'ya (Dat.) ‘mówieniu’, is'temeye 
‘nie chcąc’ wobec isteme'ye (Dat.) ‘chceniu’.

Przykłady zdaniowe twierdzące: Suyu doya doya içti ‘Na
pił się wody do syta’; Düşmanın gözüne baka baka yalan söyle
di ‘Skłamał patrząc nieprzyjacielowi (prosto) w oczy’; Seni 
bekleye bekleye ağaç olduk ‘Zapuściliśmy korzenie od (tego) 
czekania na ciebie’; Söylene söylene daha da öfkelendi ‘Im dłu
żej mówił (dosł. ‘wciąż mówiąc’) do siebie, tym bardziej się 
złościł’ (Pamuk 1986: 29).

Przykłady zdaniowe przeczące: Okumaya okumaya cahil 
kalacaksın ‘Jak wciąż nie będziesz się uczył, pozostaniesz 
ciemny <głupi>’; Uzun zamandır yemeye yemeye miden küçül
müş ‘Ponieważ od dawna (nic) nie jadłeś, żołądek ci się skur
czył’; Hareket etmeye etmeye ayakları karıncalandı ‘Nogi mu 
zdrętwiały od ciągłego bezruchu’.

Por. też § 19.2.

19.9. Imiesłów miarowości na -dıkça ma w twierdzeniu 
akcent na pierwszej sylabie (np. kuru'dukça), a w przeczeniu na 
sylabie poprzedzającej sufiks przeczenia (np. ku'rumadıkça). 
Imiesłów ten ma dwa znaczenia:
[1] ‘w miarę, jak...’, np. Onunla biz şehre yaklaştıkça yolun 

kenarındaki ıhlamur ağaçları daha da güzel görünüyordu 
‘W miarę, jak się z nim zbliżaliśmy do miasta, lipy na skra
ju drogi wyglądały jeszcze <coraz> ładniej’; Alîye büyü
dükçe babasına çok benzemeye başladı ‘Alîye, w miarę jak 
rosła, zaczęła się robić bardzo podobna do swego ojca’; 
Dergimizin diğer sayılarının PDF biçimli şekillerinin ha
zırlanması çalışmalarımız devam etmektedir. Hazır hâle 
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geldikçe bu sayılarda yer alan yazıların da tam metnine 
ulaşmanız mümkün olacaktır ‘Trwają prace nad przygoto
waniem pozostałych numerów naszego pisma w formacie 
PDF. Będą państwo mieli dostęp także do pełnych tekstów 
artykułów w tych numerach, w miarę jak będą (one) goto
we (dosł. ‘jak będą przychodziły w stan gotowy’)’; Yıllar 
geçtikçe, aralarında bir dostluk kurulacak ve büyüyecek, 
[...] bir sevgi doğacaktı ‘W miarę upływu lat <jak będą u- 
pływać lata> będzie się miała między nimi nawiązać i roz
winąć przyjaźń, zrodzić miłość’ (Maalouf 1998a: 92n.); 
Yaşlandıkça sofuluğu artan Abdürrezzak en çok böyle ölü
lü, mezarlı yerlerden ürkerdi ‘Abdürrezzak, którego po
bożność wzrastała w miarę, jak się starzał, najbardziej bał 
się takich miejsc - ze zmarłymi i grobami’ (Jacq 1987: 56).

[2] ‘ilekroć..., za każdym razem, gdy...’, np. Hasta (her) inle
dikçe biz ürktük ‘Ilekroć chory zajęczał, wzdrygaliśmy 
się’; Biz soru soruyoruz, hep soruyoruz, ancak cevap veril
medikçe çaresiz kalıyoruz ‘My zadajemy pytania, ciągle 
zadajemy, tylko jesteśmy bezradni, ilekroć się (nam) nie 
odpowiada’.
Wreszcie, w pewnej ilości przypadków te dwa znaczenia 

się zlewają, np. Düşündükçe karamsar oluyordum Tm więcej 
(= ‘w miarę jak’ lub ‘za każdym razem, gdy’) myślałem, tym 
bardziej robiłem się pesymistyczny’ (Korkat 2000: 67).

Trzeba zwrócić uwagę na trzy wyrażenia z sufiksem -dik- 
ęa, które uległy leksykalizacji (aczkolwiek ich związek ze zna
czeniem etymologicznym nadal jest dostrzegalny): gittikçe 
‘stopniowo’, oldukça ‘dość, stosunkowo’, gün geçtikçe ‘z każ
dym dniem’ [np. we frazie: heyecanı gün geçtikçe artan Profe
sör Raddi ‘profesor Raddi, którego ekscytacja wzrastała z każ
dym dniem’ (Jacq 1987: 77)].
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19.10. Imiesłów pozoru na -casina wyraża czynność, któ
ra jak gdyby lub prawie nastąpiła. Sufiks ten dodawany jest do 
nominów z sufiksem -mış albo do form czasowników w nastę
pujących czasach: Praesens, Aoryst, Futur, Narrativ i czasy zło
żone z sufiksem -mış na drugim miejscu (ale nie do form Prae- 
teritu, Continuatiwów ani czasów złożonych zakończonych ina
czej niż na -mış). Uwaga: Warunki te są bardzo podobne do 
warunków dodawania iken, ale nie identyczne, zob. § 19.3.

Sufiks -casina jest nieakcentowany, tzn. formacje z nim ut
worzone mają akcent tam, gdzie formacje bez niego, np. gi'der 
—> gi'dercesine, 'gitmiyor —> 'gitmiyorcasına.

Frazy z imiesłowem pozoru mogą rozpoczynać się wyra
zem sanki ‘jakby, jak gdyby’.

Przykłady: Birden bire kadıncağız deliymişçesine bağır
mağa başladı ‘Nagle kobiecina zaczęła krzyczeć jak oszalała’; 
Gurbet ellere düşücekçesine konuşuyorsun ‘Mówisz, jakbyś 
wybierał się do obcych krajów’; Sanki bana duygularını anlat
mak istiyorcasına konuşmaya başlıyor ama, biraz sonra yine 
susuyor ‘Zaczyna mówić, jakby chciał mi opowiedzieć o swo
ich uczuciach, ale zaraz potem znowu milknie’; Sözümü anla- 
mıyormuşçasına bakıyorsun ‘Patrzysz, jakbyś nie rozumiał mo
ich słów’; Kimyadan anlıyormuşçasına söze katıldı ‘Wtrącił się 
do rozmowy, jakby się znał na chemii’ (Banguoğlu 1998: 582); 
Sabahları kalktığında [...] denize, kente, çamlara, orada duru
yorlar mı dercesine bir göz atardı ‘Rano, gdy wstawał, [...] rzu
cał okiem na morze, miasto, sosny, jakby pytając (dosł. ‘mó
wiąc’), czy (jeszcze) tam stoją’ (Maalouf 2003: 37); Beni gö
rünce, oğlunu bulmuşçasına bana uzun uzun sarıldı, bağrına 
bastı ‘Zobaczywszy mnie, objął mnie długim uściskiem, przy
cisnął do piersi, jakby odnalazł syna’ (Maalouf 2003: 70).
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20. Wybrane uzupełniające formacje czasownikowe 
i konstrukcje składniowe

20.1. Czasownik pomocniczy durmak ‘stać’ stoi albo po 
formie osobowej albo po imiesłowie uprzednim bądź sposobu 
od danego czasownika (z imiesłowem sposobu obowiązuje pi
sownia łączna). Konstrukcja ta wyraża czynność wykonywaną 
bez przerwy, np. okudu durdu = okuyup durdu = okuyadurdu 
‘bez przerwy czytał’.

Przykłady zdniowe: Yıllarca ablanla atışıp durdun ‘Cały
mi latami kłóciłaś się ze swoją siostrą’; Eşim vitrinlere bakadu- 
ruyor, ben ise sigara içiyor, rahat rahat bekliyorum ‘Moja żona 
ogląda wystawy, a ja palę papierosa (i) spokojnie czekam’; Hiç 
durmaksızın yazdım durdum ‘Pisałem bez ustanku’ (Yalom 
1998: 112).

Zwykło się mówić, że chodzi tu o czynność długotrwałą, 
nie jest to jednak prawda, jak dowodzi przykład: Sen burada 
bekleyedur, ben hemen geri gelirim ‘Ty tu poczekaj, ja zaraz 
wrócę’, który wyraźnie pokazuje, że istotą znaczenia tej kon
strukcji jest nieprzerywalność akcji, z którą długotrwałość mo
że się wiązać (i rzeczywiście zwykle się wiąże), ale wcale nie 
musi.

20.2. Czasowniki pomocnicze gelmek ‘przyjść’ i gitmek 
‘pójść’ nadają znaczenie zachodzenia jakiegoś zjawiska od ja
kiegoś (zwykle niezbyt określonego, ale odległego) momentu w 
przeszłości po chwilę mówienia (gelmek) lub od chwili mówie
nia w przyszłość (gitmek). Czasownik gelmek stawiany jest po 
imiesłowie sposobu, natomiast gitmek - po imiesłowie sposobu 
lub uprzednim. Są to konstrukcje rzadkie.
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Przykłady: Bu hep böyle olageldi ve olagidecek ‘To zaw
sze tak było i zawsze tak będzie’; Ailemizde bu masal kuşaktan 
kuşağa söylenegelmişti ‘U nas w rodzinie tę bajkę opowiadano 
z pokolenia na pokolenie’; Bu durum daha ne kadar sürüp gi
decek? ‘Ile jeszcze będzie trwała ta sytuacja?’; Çingeneler yüz
yıllardır Avrupa’da yaşayagelmektedirler ‘Cyganie od stuleci 
żyją w Europie’; Emeklilik parası her ay verilegelmektedir ‘E- 
merytury były i są wypłacane co miesiąc’; [...] sevegeldiği kü
çük kız gibiydi ‘Była jak (owa) mała dziewczynka, którą [...] 
wciąż kochał’ (Maalouf 1998a: 83).

Uwaga: Z połączenia z czasownikiem çıkmak ‘wychodzić’ 
otrzymujemy wyraz çıkagelmek, który nie ma już znaczenia 
modalnego, tylko oznacza po prostu ‘po-/zjawić się (znienacka, 
w złym momencie, nieoczekiwanie)’, np. Aramızda olmasını en 
az istediğimiz bir sırada çıkagelmişti! ‘Pojawił się w czasie, 
kiedy najmniej chcieliśmy, żeby był wśród nas!’ (Maalouf 
2003: 107).

20.3. Czasownik pomocniczy görmek ‘widzieć’ nadaje 
znaczenie przestrogi. Jest to konstrukcja rzadka. Czasownik 
görmek dodawany jest do zaprzeczonego imiesłowu sposobu 
(pisanego łącznie z görmek') i używany jest zwykle w formie 
trybu rozkazującego, np. Benim halime düşmeyegöriin! ‘Niech 
pan uważa, żeby się nie znaleźć w moim położeniu!’ (Ersen- 
Rasch 2001: 258); Hele sen haline düşmeyegör! ‘A już zwłasz
cza ty nie znajdź się na jego miejscu!’.

20.4. Czasownik pomocniczy kalmak ‘pozostać’ wyraża 
pozostawanie w pewnym stanie przez jakiś czas, zwykle w spo
sób intensywny. Czasownik kalmak może być w tej konstrukcji 
połączony z formą osobową czasownika albo z imiesłowem up
rzednim bądź sposobu (w tym ostatnim wypadku pisany jest 
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łącznie z imiesłowem), np. uyudum kaldım = uyuyup kaldım = 
uyuyakaldım ‘1. zasnąłem głęboko; 2. zaspałem’. Niektóre po
łączenia już się zleksykalizowały, np. Şaşakaldım ‘Zdumiałem 
się <zdębiałem>’; Bakakaldım ‘1. Gapiłem się <wlepiałem 
oczy>; 2. Zapatrzyłem się (na kogoś); 3. Zagapiłem się (nieko
niecznie na coś konkretnego, ale tak intensywnie, że nie bardzo 
dostrzegałem świat wokół siebie)’.

Inne przykłady: Babasının yanında çalışır, akşam yemeğin
den hemen sonra uyuyakalırdı ‘Pracował u swego ojca, (a) na
tychmiast po kolacji zasypiał’ (Pamuk 1983: 33); Burada seni 
beklerken uyuyakalmışım ‘Czekając tu na ciebie (jakoś - Narra
tiv!) zasnąłem’ (Pamuk 1983: 87).

Ponieważ czasownika kalmak nie można dziś już łączyć 
dowolnie z każdym innym czasownikiem, zaleca się nie two
rzyć samemu takich konstrukcji (Ersen-Rasch 2001: 258).

20.5. Czasownik pomocniczy vermek ‘dawać’ dodawany 
jest do dawnego - dziś już martwego jako kategoria fleksyjna - 
imiesłowu na -i, tzn. ver- ‘dać’ —> imiesłów veri —> konstrukcja 
modalną verivermek.

Akcent pada w stylu neutralnym na czasownik pomocniczy 
(np. veriver'di), natomiast przy nacisku emocjonalnym - na 
imiesłów (np. ve'riverdı).

Wyjaśnienie funkcji tej konstrukcji było przez długi czas w 
turkologii błędne; wydaje się, że najlepsze poprawne objaś
nienie daje M. I. Ersen-Rasch, która słusznie odrzuca popularną 
wersję, że konstrukcja ta wyraża szybkie bądź nagłe wykonanie 
czynności, gdyż w przykładach ilustrujących to znaczenie 
wciąż występują przysłówki typu çabuk ‘szybko’, birden bire 
‘nagle’ i to one sugerują taki sens poboczny wypowiedzi. Poni
żej podajemy dwie funkcje konstrukcji modalnej z czasowni- 
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kiem vermek i ilustrujące je przykłady na podstawie Ersen- 
Rasch 2001: 257 (o ile nie zanaczono inaczej):
[1] Wyraża czynność dokonaną nieoczekiwanie, a przy tym 

ostatecznie i nieodwołalnie, np. Çiçek Pazarı çöküvermiş 
‘Çiçek Pazarı nieoczekiwanie się zawalił’. - Jeżeli czyn
ność jest wprawdzie nieoczekiwana, ale nie nagła, tylko 
trwa dłuższy czas, imiesłów na -i może być zdwojony, np. 
Çiçek Pazarı çökü çöküvermiş ‘Çiçek Pazarı nieoczekiwa
nie się walił <zaczął walić i ostatecznie się zwalił>’. - Por. 
też: (o strumieniu:) 1970'li yıllarının haçında kanalizasyo
na çevriliverdi ‘W początku lat 1970-tych został prze
kształcony w kanalizację’ (Türk Diii 626: 130); Anlattıkla
rım yazmaya hazırlandım. Ama duruverdim ‘Przygotowa
łem się, żeby zapisać jego opowieść. Ale się (nagle) zatrzy
małem’ (Maalouf 2003: 95); Bayramdı, neşe kendiliğinden 
geliveriyordu ‘To było święto, wesołość pojawiała się 
(nieoczekiwanie, ni stąd ni zowąd) sama z siebie’ (Pamuk 
1983: 102); Onun da benim soyumdan olduğuna hükmedi
verdim ‘Osądziłem (i był to osąd ostateczny), że i on jest 
tego samego pokroju (człowiekiem), co ja’ (Pamuk 1999: 
24).

[2] Oznacza, że czynność można wykonać “zwyczajnie”, “po 
prostu” (jest to swego rodzaju pośpieszanie rozmówcy), 
np. Siz alışverişe kendiniz çıkıverin ‘Po prostu sami idźcie 
(dosł. ‘wyjdźcie’) na zakupy’; Parayı sen veriver ‘Po pros
tu ty daj pieniądze’. - W takich zdaniach różnicę emocji, 
którą język tur. wyraża przeniesieniem akcentu, po poi. 
wyraża się partykułą -ż —ie(ż), tzn. çıkı’verin ‘wyjdźcie’ 
wobec çı'kıverin ‘wyjdźcież’; veri'ver ‘daj’ wobec ve'river 
‘dajże’.
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Ze względu na wydźwięk, o którym mowa w punkcie [2], 
konstrukcji tej nie stosuje się w języku oficjalnym, tj. np. w pis
mach urzędowych czy w rozmowach z przełożonym.

W negacji zaprzecza się albo imiesłów (np. 'vermeyiverdi) 
albo czasownik pomocniczy (np. veri'vermedi).

20.6. Czasownik pomocniczy yazmak nie ma związku z 
homofonicznym yazmak ‘pisać’, tylko jest śladem dawnego 
czasownika ogólnotureckiego o znaczeniu ‘nie zrobić (czegoś) 
dobrze; zrobić źle; chybić; stracić, zgubić; zgrzeszyć’.

Dziś yazmak dodawane jest do imiesłowu sposobu i tworzy 
czasowniki o znaczeniu ‘o mało (co) nie zrobić czegoś’, np. 
düşeyazdım ‘o mało co nie upadłem’, öleyazdım ‘o mało nie 
umarłem’.

20.7. Zdwojenia form czasownikowych spotyka się w 
Aoryście bądź Praetericie twierdzącym i zaprzeczonym, np. 
çıkar çıkmaz lub çıktı çıkmadı. W obu wypadkach konstrukcja 
ta oznacza ‘ledwo (coś się stało), kiedy tylko’.

Przykłady: Parasını geri alamayacağını anlar anlamaz çok 
kızdı, odadan koşa koşa çıktı ‘Kiedy tylko zrozumiał, że nie 
zdoła dostać z powrotem swoich pieniędzy, bardzo się zezłościł 
(i) wybiegł z pokoju’; Sinemadan çıkar çıkmaz kafeteryaya ko
şuyor ‘Ledwo wyszedł z kina, (a już) biegnie do kawiarni’; 
Kaptanın ağzından bu sözler çıktı çıkmadı, kapı vuruldu ‘Led
wo słowa te wyszły z ust kapitana, zapukano do drzwi’ (Jacq 
1987: 16).

Por. też § 18.4e.

20.8. Konstrukcja -(ma)mazliktan gelmek oznacza ‘udać, 
że...’, np. 'görmemezlikten <görmezlik'ten> gelmek ‘udać, że się 
nie widziało’, 'duymamazlıktan <duymazlık'tan> gelmek ‘udać, 



382

że się nie słyszało’; Konuşmamızdan sonra bir şey bilmemezlik- 
ten gelemezdim ‘Po naszej rozmowie nie mógłbym udawać, że 
nic nie wiem’; Bu haberi duydu da duymamaz!ıklan mı geldi? 
‘Słyszał tę wiadomość i udał, że nie słyszy <nie słyszał>?’.

Por. też § 4.8f-l0.

20.9. Konstrukcja -maktan ise —maktansa oznacza ‘za
miast coś robić’ np. Komik duruma düşmektense gerçeği söyle
mek daha iyidir ‘Lepiej jest powiedzieć prawdę niż znaleźć się 
w śmiesznej sytuacji’; Vatana ihanet etmektense ölmeyi yeğledi 
‘Wołał umrzeć niż zdradzić ojczyznę’; [...] yakalanmaktansa 
bilinmeyen bir yere gidebilirdim ‘[...] zamiast zostać aresztowa
nym, mógłbym pojechać w jakieś nieznane miejsce’ (Maalouf 
2003: 57).

Por. też § 16.9f.

20.10. Konstrukcje czasowników z değil zbudowane są z 
3.os. l.poj. danego czasownika w Praesensie, Aoryście, Praete- 
ricie, Narratiwie bądź Futurze i değil z. sufiksem predykatyw- 
nym jako wykładnikiem osoby. Semantycznie odpowiadają 
polskim konstrukcjom typu ‘nie to, żeby...’.

Przykłady: Ona kızıyor değilim ‘Nie to, żebym się na niego 
złościł’; Onunla konuşmuyor değildim ‘Nie to, żebym z nim nie 
rozmawiał’ ~ ‘Owszem, rozmawiałem z nim (ale...)’; Her giin 
sabahtan akşama kadar Türkçe konuşur değiller ‘Nie to, żeby 
codziennie od rana do wieczora mówili po turecku’; Sigara kul
lanmaz, içki içmez, küfür savurmaz değil ‘Nie to, żeby nie palił 
papierosów, nie pił alkoholu, nie przeklinał’; Kendi kendine söz 
verdi değil, âdeta zorlandı ‘Nie to, żeby sam sobie dał słowo, 
po prostu go zmuszono’; İma etmedi değil, ancak ben anlama
dım ‘Nie to, żeby nie robił aluzji, tylko że ja nie rozumiałem’; 
Kimseye anlatacak değilim ‘Nie to, żebym miał (to) komuś 
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opowiedzieć’ ~ ‘Nie mam zamiaru (tego) nikomu opowiadać’; 
Yardım etmeyecek değildi ‘Nie to, żeby nie chciał pomóc dniał 
nie pomóc>’ ~ ‘Owszem, chciał pomóc (ale...)’.

20.11. Ingressiva i Eggressiva. Obie te kategorie seman
tyczne wyrażane są za pomocą połączenia czasownika olmak 
‘stać się’ z imiesłowem Aorystu: twierdzącym dla Ingressiwów 
(początek/nastanie czynności) i przeczącym dla Eggresiwów 
(koniec/ustanie czynności).

Przykłady Ingressiwów: anlar olmak ‘zacząć rozumieć’, 
konuşur olmak ‘zacząć rozmawiać’, güler olmak ‘zacząć się 
śmiać’.

Przykłady Eggresiwów: anlamaz olmak ‘przestać rozu
mieć’, konuşmaz olmak ‘przestać rozmawiać’, gülmez olmak 
‘przestać się śmiać’.

20.12. Reciprocativa czyli czasowniki wzajemnościowc to 
w europejskiej terminologii językoznawczej takie czasowniki, 
które oznaczają wzajemne oddziaływanie podmiotu na dopeł
nienie i dopełnienia na podmiot, np. całować się, bić się. W ję
zyku tur. reciprocativa mają też drugie znaczenie: ‘wykonywać 
jakąś czynność wspólnie’, np. uçuşmak ‘latać, fruwać (razem = 
całym stadem)’. Wydaje się, że język tur. nie zna właściwie Re- 
ciprocatiwów jako takich, tylko Collectiva, które używa rów
nież jako Reciprocativa (jako że na przykład całować się także 
po poi. oznacza wzajemne i wspólne wykonywanie czynności). 
Ponieważ jednak nazwa Reciprocativa już się w gramatykach 
tur. przyjęła, pozostaniemy przy niej.

Reciprocativa w języku tur. tworzy się za pomocą sufiksu 
-(ı)ş dodanego do twierdzącego tematu czasownika.

Przykłady: kadınların çevresinde oynaşan çocuklar ‘dzieci 
bawiące się (grupą) wokół kobiet’ (Korkat 2000: 69); çiçeklerin 
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üzerinde uçuşan arıların sesini duyamayan Dimitri ‘Dymitr, 
który nie mógł słyszeć głosu pszczół latających (grupą, rojem) 
nad kwiatami’ (Korat 2000: 13); Saat ona kadar durakta bekle- 
şiyorduk ‘Do godziny dziesiątej czekaliśmy (razem) na przys
tanku’; Telâşlı birkaç güvercin havalanıp uçuştu, hâlâ kaçışan 
yüzlerce insan bağırıp çağırışıyordu ‘Kilka niespokojnych go
łębi wzbiło się w niebo i latało (stadkiem), setki uciekających 
jeszcze (razem, jedną grupą) ludzi krzyczało i (nawzajem) się 
nawoływało’ (Korkat 2000: 43).
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Lista wybranych imion tureckich

Ponieważ intuicyjne rozpoznanie, które imię tureckie jest 
męskie, a które żeńskie, zwykle nie jest dla Polaka możliwe, 
poniżej podano listę wybranych, stosunkowo często spotyka
nych imion z oznaczeniem, do jakiej płci się odnoszą.

Cyrkumfleksy oznaczające długość samogłoski są także w 
imionach zwykle opuszczane (co zresztą jest w jakimś sensie u- 
zasadnione, zwłaszcza w języku potocznym, szybkim, gdy sa
mogłoski te wymawia się półdługo lub wręcz krótko, przy 
czym skracanie samogłosek długich dotyczy w pierwszej kolej
ności ostatniej sylaby wyrazu). Tu jednak cyrkumfleksy są kon
sekwentnie pisane dla zasygnalizowania długiej wymowy sa
mogłosek (i ewentualnie palatalizacji poprzedzających je spół
głosek k, g, l). W wypadkach, gdy cyrkumfleks używany jest 
dla zaznaczenia wyłącznie palatalizacji spółgłoski, podczas gdy 
samogłoska jest krótka, w nawiasie podana jest wymowa z 
oznaczeniem spółgłoski miękkiej i samogłoski krótkiej, np. 
Celâl [-1’alJ. Jeśli wgłosowe -/ wymawiane jest jak poi. I, nie 
jak zębowe /, również podana jest w nawiasie wymowa, np. 
Cemal [-1] (nie *[-ł]).  Ponieważ w ortografii tur. nie używa się 
cyrkumfleksów nad samogłoskami z umlautem, tu także nie 
stosujemy grafii ö czy U, lecz zaznaczamy długą samogłoskę w 
nawiasie po imieniu, np. Mümin [mü:-].

Przy poszczególnych imionach nie są podawane źródła ich 
poświadczeń. Osoby zainteresowane tymi kwestiami odsyłam 
do prac syntetyzujących (np. Atalay 1934, Püsküllüoğlu 1993) 
bądź do słownika imion: Türkiye'de Kadın-Erkek Adları Sözlü
ğü oraz do studiów szczegółowych jak Başgöz 1985 czy Ölmez 
2000, gdzie dalsza literatura.
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Skróty: f = imię żeńskie
fm = imię zarówno żeńskie, jak i męskie 
m = imię męskie

Uwaga!
(1) Niektóre imiona mogą być nadawane zarówno kobietom jak

i mężczyznom i wówczas oznaczone są skrótem“fm”.
(2) Imiona zakończone dziś na -ettin, -attin w starszych teks

tach mogą się pojawić także w nieużywanej już obecnie 
formie na -eddin, -addin, np. Sabahattin = Sabahaddin.

Abbas m Ali m Aybike f
Abdi m Alibey m Aydın m
Abdulhalim m Alişan m Ayhan fm
Abdullah m Alîye f Aylâ f
A bdiilhâk m Alp m Aynurf
Abdülkadir m Alper m Ayperi f
Abdülkerim m Altan m Aysel f
Acar m Anil m Aysu f
Adem m Arif m Ayşe f
Âdil fm Arman m Aytaç fm
Adnan m Arzu f Azra f
4/et f Asıl f Bahâdır m
Ahat m Asım m Bahâettin m
Ahin m Asiye f Baharf
Ahmet m Asi ıhan f Bahâttin m
Âhu f Aşık m Bahri m
Ajdâ f A taol m Bahriye f
Akdes m Atıf m Bahşayiş f
Âkif m Atillâ [-l’a] m Banu f
Aksel f Attilâ [-l’a] m Bpybars m
Alangoya f Avni m Bayram m
Alangu m Ayaz m Bediz f
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Bedri m Cennet f Ekrem m
Bedriye f Cerrah m Elifi
Begüm f Ceval [-1] m Emin m
Behiç m Cevat m Emine f
Behzat fm Cevdet m Emre m
Bekir m Çevriye f Engin m
Berkant m Ceyhun m Enis m
Besim m Ceylân [-la-] f Enver m
Bige f Cezayir m Eraslan m
Bike f Cihan m Eray m
Bilâl [-Fal] m Coşkun m Ercan m
Bilge fm Cumâli m Ercüment m
Bilgin m Cüneyt m Erdal m
Biricik f Çetin m Erdem m
Birol m Çiçek f Erdil m
Burak m Davut m Erdoğan m
Burcu f Delfin f Ergin m
Burhan m Deniz fm Ergun m
Burhânettin m Demet f Ergün m
Bülent m Derya fm Erhan m
Cafer m Dicle f Erkan m
Cahit m Didar f Erman m
Can m Dilek fm Erol m
Caner m Dilmen m Ertan m
Celâl m Doğan m Ertuğrul m
Celâlettin m Döndü f Eser m
Cem m Dursun m Esfender m
Cemal [-1] m Ehrû f Esin fm
Cemile f Ece f Esra f
Cengiz m Edib ~ Edip fm Evrim f
Cenk m Ege m Eylül f
Cenker m Egemen m Eyüp m
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Fahir m Gülsün f Haşan m
Fahri m Gültekin m Hatice f
Faik m Gülten f Havva f
Fakir m Gündüz m Hayat f
Fâlih m Güneri m Hayati m
Faruk m Güngör m Hayrettin m
Fâtih m Gürer m Hayriye f
Fatma f Gürkan m Hıfzı m
Fâzıl m Gürsel fm Hınca!m
Fehmi m Gürtay m Hikmet fm
Ferâi f Güzel fm Hilmi m
Ferharı m Güzin f Horasan m
Feridun m Hâcer f Hulusi m
Ferîha f Hadi m Hurşit m
Ferit m Hakan m Husret m
Fethi m Hakkı m Hiilyâ f
Fevzi fm Haldun m Hümâ m
Feyhan m Hâle(t) f Hiirrem m
Feyza f Halide f Hüseyin m
Figen f Halide f Hüsniye f
Fikret m Halil [-1] m Hüsnü m
Fikrî m Halim m Ilgın m
Filiz f Halime f Irmak f
Firdevs f Hâlit m İbrahim m
Fuat ~ Fuad m Halûk [-l’uk] m İffeti
Füsun f Hamdi m İclâl [-l’al] f
Garip m Hâmî m Ihsan fm
Gökay m Hâmit m İlhan m
Gül i Hamza m İlker m
Gülbahar f Handan f İiter m
Gülben f Hande f İnci f
Güler f Harun m İpek f
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İrem f Levent m Mithat m
İrfan m Leylâ f Muazzez m
İsa [i:-] m Lütfi ~ Lütfü m Muhibbe f
İshak m Mâcit m Muhip m
İskender m Mahir m Muhittin m
İsmail m Mahmut m Muhsin m
İsmet fm Mahsun m Muhtar m
İsmihan f Makbule f Muhteşem m
İzzet fm Mansur m Murat m
İzzettin m Mebrûre f Murtazâ m
Jale f Mecdut m Mûsa m
Jerfi m Mehdum m Mustafa m
Kadir m Mehmet m Muzaffer m
Kadri m Mehveş f Miicdat m
Kadriye f Melâhat [-fa-] f Müfîze f
Kâmil m Melek fm Müge f
Kâmile f Melih m Müjdat m
Kanat m Meliha f Mümin [-ü:-] m
Kâzım m Meltem f Naci m
Kemal [-1] m Menekşe f Nâdir m
Kemalettin m Meral f Nâdiye f
Kenan m Meriç m Nâfız ~ Nafiz m
Kerem m Mertol m Nâgehan f
Kerîm m Mesîıde f Nail m
Kızyeter f Mesut m Nâmık m
Kiraz f Mete m Nâzım m
Konur m Metin m Nazlı f
Korkut m Mevhîbe f Nazmı m
Koksal m Mevlidiye f Necati m
Kubilay m Mevlüt m Necdet m
Kutsi m Midhat m Necip m
Lâle f Mikdat m Necmettin m
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Necmi m Osman m Recep m
Nedîm m Oya f Refik m
Nejat m Oyhan m Rehâ m
Nejdet m Ömer m Remzi m
Nermin f Ömür fm Reşat m
Neşe f Önal m Reşit m
Nevin f Önder m Rıfat m
Nevzat m Özay m Rıfkı m
Nezihe f Özcanm Rızâ m
Nigan f Özdemir m Ruşen fm
Nihal [-1] fm Özgül f Rüya f
Nihat m Özgün m Saadettin m
Nilf Özgür fm Saadet f
Nilay [-1-] f Özhan m Saat fm
Nilberk f Özkan m Sabahat f
Nilüfer f Özlem f Sabahattin m
Nimet fm Pakize f Sahih a f
Nûr fm Pembe f Sabri m
Nûran f Pembegül f Sâdık m
Nurbahar f Penbe f Sadrettin m
Nurettin m Perran f Sadri m
Nuri m Pertev m Safâ m
Nûrten f Pervin f Saffet m
Nûrullah m Petek f Safiye f
Nusret fm Pınar f Sâhir m
Nüzhet m Rafet m Sahrap f
Oben m Rahmeti m Sâim m
Okan m Rahmi m Sait m
Oktay m Râif m Salâh [-l’a-] m
Onur m Rânâ f Sâlef
Oray m Râsim fm Salih m
Orhan m Rauf m Sami m
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Samîha f Seycan f Şiar m
Sarper m Seyfettin m Şinâsi m
Satılmış m Seyhan m Şule f
Saydam f Seyit m Şükriye f
Sebati m Sezen f Şükrü m
Sedâ f Sırrı m Tahâ m
Sedat m Sıtkı m Tâhir m
Sefer m Sibel f Tahsin m
Selâhattin Sînâ m Talât [-Tat] m

[-l’a-] m Sinan m Talip m
Selâmı m Soner m Taluy f
Selcan f Songül f Târik m
Selçuk m Suat ~ Suad fm Tayfun m
Seldâ f Suâvi m Temuçin m
Selim m Sultan f Teoman m
Selime f Sû null ah m Tolga m
Selin f Suphi m Tayyip m
Semâ f Süha m Tevfık m
Semih m Siiheylâ f Tufan m
Semra f Süleyman m Tuğba f
Seniha f Sürey(y)â f Tuğçe f
Serdar m Şaban m Tuna f
Sergen m Şâik m Tuncer m
Serhat m Şâhinkaya m Tunga m
Serkan m Şâkir m Turgay m
Serpil f Şebnem f Tülây f
Servet fm Şebabettin m Türe f
Setenay f Şemsettin m Türkan f
Sevgi f Şerafettin m Tür keş m
Sevil f Şerif m Ufuk m
Sevim f Şerife f Uluğ m
Sevinç f Şevket m Uğur m
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Ulvi m Yalın m 7„afer m
Urhan m Yaman m Zehra f
Ülfet f Yasemin f Zekâi m
Ülkü f Yaşar m Zekeriya m
Ümit m Yavuz m Zeki m
Ümmü f Yener m Zekîne f
Vahap m Yeter f Zelîha f
Vasfı m Yıldırım m Zerrin f
Vecdi m Yıldız f Zeynel m
Vedat m Yılmaz m Zeynep f
Vefık m Yiğit m Zihnî m
Vehbi m Yiğiter m Ziyâ m
Veli m Yonca f Ziyaettin m
Volkan m Yûnus ~ Yunus m Zuhal [-1] f
Vural m Yurdanur f Zühal [-1] f
Yahya m Yurtsan m Zübeyde f
Yâkup m Yusuf m Zübeyir m
Yalçın m Yüksel m Ziıhtü m
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