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ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ
ЕЛЕКТРОННОГО ГРАМАТИЧНОГО СЛОВНИКА
ТУРЕЦЬКОЇ М ОВИ____________________________

У статті розглянуто принципи побудови словозмінної класифікації слів турецької мови.
Досліджено формальну структуру словозміни для турецького іменника та виведено від
повідні парадигматичні формули. Для турецького іменника виділено й описано множину
словозмінних класів та подано повний перелік граматичних значень. Описано будову Елект
ронного граматичного словника турецької мови.
К л ю ч о в і сл о ва: турецька мова, словозмінна парадигма, парадигматичні класи та
формули.

Ця стаття репрезентує розробку граматичної лексикографічної системи для
турецької мови, що, у свою чергу, є частиною роботи Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України із створення елект
ронних граматичних словників для ряду мов (української, російської,
англійської, німецької, французької, іспанської, польської та грузинської) та
комплексної підтримки лексикографічних процесів у системі будь-яких двох
мов \ Вона є безпосереднім продовженням наших праць 2 зі створення ту
рецько-української лексикографічної системи.
При створенні систем автоматичного опрацювання мовної інформації одним
із основних завдань є формальний опис системи словозміни. Особливо ак
туальним це завдання стає для мов із розвинутою системою словозміни, зокрема
для турецької мови. Докладний формальний опис турецької парадигматичної
класифікації в науковій літературі нам, на жаль, невідомий, що й зумовило
написання цієї статті. У ній ми розглянемо словозмінні процеси для турецьких
іменників, розробимо формальні основи парадигматичної класифікації слів ту
рецької мови й здійснимо класифікацію турецьких іменників — тобто за фор
мальними ознаками виділимо певну кількість словозмінних класів (класів слів,
усередині яких відмінювання відбувається за одним правилом або алгоритмом).
Турецька мова, як відомо, належить до класу аглютинативних мов. Слово
змінні процеси в ній відбуваються шляхом нарощення у строгій послідовності
афіксів до кореня. Поява у словоформі того чи іншого афікса зумовлена приро
дою останніх кореневих графем. При цьому процес аглютинації, тобто до
давання афіксів, супроводжується певними фонетичними процесами, а саме —
фонетичною асиміляцією голосних і приголосних3.
1 Корпусна лінгвістика / Наук. ред. В. А. Широков.— Κ., 2005.— 472 с.
2 Широков К. В. Парадигматична класифікація іменників турецької мови // Мовознав
ство,— 2001,— № 5,— С. 37-47.
3 Кононов А. Н. Грамматика современного турецкого литературного языка.— М. ;
Ленинград, 1956.— 570 с.
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Звуковий склад турецьких афіксів нестабільний і варіюється за голосними
та приголосними залежно від звукового складу кореня чи основи. Такий
процес асиміляції звуків у самому корені, як і асиміляції звуків афікса до
звуків кореня, що поширюється і на голосні, і на приголосні, отримав назву
сингармонізму. Зміст фонетичного явища гармонії голосних полягає в тому,
що всі голосні в слові (як у корені, так і в поєднанні кореня з афіксами) якісно
пов’язані з голосним першого складу. Закон гармонії приголосних
формулюється так: якщо приголосні в корені становлять один склад чи
перебувають на межі складового поділу або в поєднанні кореня з афіксами, які
починаються з приголосного, підпорядковуються дії прогресивної асиміляції
за ознакою «дзвінкості» та «глухості», то за дзвінким приголосним кореня або
основи (у разі приголосного нарощення) слідує дзвінкий приголосний афікса,
а за глухим приголосним кореня або основи — глухий приголосний афікса
(напр. : agaç «дерево», agaçta «на дереві»; kum «пісок», kumdan «з піску»). Це —
основні фонетичні процеси, що зумовлюють закономірності аглютинації в
турецькій мові.
Для турецьких іменників визначаються три категорії словозміни: присвій
ність — «iyelik», відмінок — «durum», присудковість — «bildirme». Кожна з
цих категорій набуває своїх значень в однині та множині. Крім цього,
категорія «iyelik» варіює за особами однини та множини; в категорії «durum»
визначено називний (уаііп — вихідна форма), родовий (tamlayan),
давально-направний (yõnelme), знахідний (belirtme), місцевий (bulunma),
висхідний (çikma) та інструментальний (araç) відмінки в однині та множині;
категорія «bildirme» змінюється за граматичними категоріями часу та особи в
однині та множині. Часів тут виділяється три: теперішній (ęimdiki zaman),
минулий (geçmiç zaman) та минулий суб’єктивний (õgrenilen geçmiç zaman)
(див. табл. 1).
Таблиця 1
Категорії словозміни іменників у турецькій мові
Присвійність (iyelik)
Однина (tekil)

Множина (çogul)

Особа (çahis)
R

R*T

R

R*Ç

1 ¡jahis

♦

ler (lar)* ♦

♦

ler (lar)**

2 §ahis

♦

1er (lar)* ♦

♦

ler (lar)**

3 gahis

♦

ler (lar)* ♦

♦

ler (lar)**

Відмінок (durum)
Відмінок (durum)
називний (yalin)

Однина (tekil)
0

Множина (çogul)
ler (lar)

родовий (tamlayan)

♦ (8 варіантів)

ler (lar)**

давально-направний (yõnelme)

♦ (4 варіанти)

ler (lar)**

знахідний (belirtme)

♦ (8 варіантів)

ler (lar)**

місцевий (bulunma)

♦ (8 варіантів)

ler (lar)**

висхідний (çikma)

♦ (8 варіантів)

ler (lar)**

інструментальний (araç)

♦ (4 варіанти)

ler (lar)**

ISSN 0027-2833. Мовознавство, 2008, № 1

89

К. В. Широков
Присудковість (bildinne)
Однина (tekil)

Множина (çogul)

Особа (çahis)
теперішній час (çimdiki zaman)
1 çahis

♦

♦

2 ¡jahis

♦

♦

3 çahis

(♦ )

♦

1 ¡jahis

♦

♦

2 çahis

♦

♦

3 gahis

♦

♦

1 çahis

♦

♦

2 çahis

♦

♦

3 §ahis

♦

♦

минулий час (geçmiç zaman)

минулий суб’єктивний час (õgrenilen geçmiç zaman)

Символом R у таблиці позначено основу відмінюваного слова (однина), а
R*Ç слово R у множині (символом «*» позначено конкатенацію), тобто
додаванням до основи R відповідного афікса множини, яким є ler або lar.
Словозмінна парадигма в турецькій мові утворюється на регулярній основі
шляхом додавання до основи у певному порядку значень афіксів. Символ «♦»
(ромб) позначає конкретні значення афіксів для словозмінних категорій у
відповідних граматичних значеннях категорії числа, особи, часу та відмінка.
Нехай R є основою певного іменника. В однині це буде R*T = R , а в
множині — R*Ç (див. табл. 1), тобто до R додається відповідний афікс числа; у
загальному випадку позначатимемо цей факт як R*S, де S — певний афікс числа
(saja). За правилами турецької словозміни, допустимими є такі словозмінні
(парадигматичні) формули:
1. R*S — вихідна (словникова) форма в однині та множині.
2. 2.1. R*S*ÍY, 2.2. R*S*DU, 2.3. R*S*BÍ.
3. 3.1. R*S*ÍY*DU, 3.2. R*S*1Y*B1, 3.3. R*S*DU*BÍ.
4. R*S*ÍY*DU*BÍ.
У парадигматичних формулах (1) — (4) символами «ÍY», «DU» та «ВІ»
позначено, відповідно, значення категорій присвійності (iyelik), відмінка
(durum) та присудковості (bildirme).
Виходячи з фонетичних законів, які діють у турецькій мові і про які йшлося
вище, із сукупності турецьких іменників нами виділено 32 парадигматичних
класи. Опускаючи деталі класифікаційної роботи, наведемо її основні етапи та
кінцевий результат.
Спочатку були визначені певні множини графем, розташування яких в ос
нові слова та сполучуваність визначає правило словозміни, а з ним і парадигма
тичний клас.
Множини приголосних, на які закінчуються основи слів, позначимо від
повідно символами С І ,..., С8 (див. табл. 2): Cl = {b, с, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z},
C2 = {f, h, s, §}, C3 = ç, C4 = t, C5 = p, C6 = k, C7 = ç, t, p, k, C8 = 0 (порожня
множина, якою позначено відсутність приголосного, тобто коли слово закін
чується на голосну).
Символами Г1 = {а, і}, Г2 = {е, і}, ГЗ = {u, о}, Г4= {ü, о}, позначимо
множини останніх голосних основи. Тоді ознаки словозмінного класу
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представлені рядками в таблиці 2. Це означає, що будь-який рядок таблиці
представляє певний клас турецьких слів, що відмінюються за одним правилом.
Таблиця 2
Множини голосних та приголосних, які визначають словозмінний клас іменника

№

Приголосні, на які закінчується основа
(корінь)

Остання голосна основи
(кореня)

Приклад

1.

СІ = {b, с, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z}

Γ1 = {а, і}

adam

2.

Cl = {b, c, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z}

Г2 = {е, і}

bilim

3.

C l= {b, c, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z}

ГЗ = {u, о}

bavul

4.

Cl = {b, c, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z}

Г4 = {Ü, 6}

gün

5.

C2 = {f, h, s, §}

Г1 = {а, і}

ta§

6.

C2 = {f, h, s, §}

Г2 = {е, і}

ate§

7.

C2 = {f, h, s, §}

ГЗ = {u, о}

kuç

8.

C2 = {f, h, s, §}

Г4 = {Ü, 0}

süs

9.

C3 = ç

Г1 = {а, і}

kiliç

10.

C3 = ç

Г2 = {е, і}

piliç

11.

C3 = ç

ГЗ = {u, о}

tunç

12.

C3 = ç

Г4= {Ü, 0}

guç

13.

C4 = t

Г1 = {а, і}

kagit

14.

C4 = t

Г2 = {е, і}

gert

15.

C4 = t

ГЗ = {u, о}

kurt

16.

C4 = t

Г4 = {Ü, 6}

kükürt

17.

C5 = p

Г1 = {а, і}

kitap

18.

C 5= p

Г2 = {е, і}

kasip

19.

C5 = p

ГЗ = {u, о}

matlup

20.

C 5= p

Г4 = {Ü, 0}

kultip

21.

C6 = k

Г1 = {а, і}

maślak

22.

C6 = k

Г2 = {е, і}

kõpek

23.

C6 = k

ГЗ = {u, о}

tuluk

24.

C6 = k

Г4= {ü, 0}

gõk

25.

C7 = {ç, t, p, k}

Г1 = {а, і}

saç

26.

C7 = {ç, t, p, k}

Г2 = {е, і}

çit

27.

C7 = {ç, t, p, k}

ГЗ = {u, о}

suç

28.

C7 = {ç, t, p, k}

Г4 = {Ü, 6}

türk

29.

C8 = 0

Г1 = {а, і}

tann

30.

C8 = 0

Г2 = {е, і}

tepe

31.

C8 = 0

ГЗ = {u, о}

tablo

32.

C8 = 0

Г4 = {Ü, 0}

yiikçíi
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Альтернативне представлення словозмінних класів надає граф:

Г1

Г2

ГЗ

Г4

А саме: кожний повний шлях у цьому графі визначає певний словозмінний
клас.
Розглянемо приклади формування словозмінних класів за формалізмом,
визначеним вищенаведеним графом:
1. {W; С; СІ; Г; Г1} => {{b, с, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z}; {a, 1}}.

До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини Cl = {b, с, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z}, останній голосний —
Γ1 = а або і. Наприклад:
R*S*DU (R = adam)
Відмінок (durum)

називний (yalin)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

Однина (tekil)

Множина (çogul)

adam
adamin
adama
adami
adamda
adamdan
adamla

adamlar
adamlarm
adamlara
dam lan
adamlarda
adamlardan
adamlarla

2. {W; С; Cl; Г; Г2} => {{b, с, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z}; {e, i}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини Cl = {b, с, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z}, останній голосний —
Г2 = e або і. Наприклад:

Особа (§ahis)
1 çahis
2 çahis
3 §ahis

92

R*S*IY (R = bilim)
Однина (tekil)
R
R*Ç
bilim im
bilim in
bilimi

bilim lerim
bilim lerin
bilim lerí

R

Множина (çogul)
R*Ç

bilim iz
biliminiz
bilimlerí

bilim leriz
bilim leriniz
bilim lerí
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3. {W; С; СІ; Г; ГЗ} => {{b, с, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z}; {u, o}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини С1 = {b, с, d, g, g, j , 1, m, n, v, у, r, z}, останній голосний —
ГЗ = u або о. Наприклад:
Відмінок (durum)

R*S*DU (R = bavul)
Однина (tekil)

називний (yalin)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

bavul
bavulun
bavula
bavulu
bavulda
bavuldan
bavulla

Множина (çogul)
bavullar
bavullann
bavullara
bavullan
bavullarda
bavullardan
bavullarla

4. {W; С; СІ; Г; Г4} => {{b, с, d, g, g, j, 1, m, n, v, y, r, z}; {ü, о}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини С1 = {b, с, d, g, g, j , 1, m, n, v, у, r, z}, останній голосний —
Г4 = ü або о. Наприклад:
R*S*ÍY(R = gím)
Однина (tekil)
R
R*Ç

Особа (çahis)

günüm
günün
günü

1 çahis
2 çahis
3 çahis

giìnlerim
gímlerin
giinleri

Множина (çogul)
R
R*Ç
giiniiz
gununuz
giinleri

giinleriz
giinleriniz
günleri

5. {W; C; C2; Г; Г1} =* {{f, h, s, §}; {a, i}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини С2 = { f, h, s, § }, останній голосний — Г1 = а або і.
Наприклад:
R*S*DU (R = ta§)
Однина (tekil)

Відмінок (durum)
називний (yalin)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

ta§
ta$m
taça
ta§i
taçta
tartan
taçla

Множина (çogul)
taçlar
taçlann
tallara
taçlari
taçlarda
taçlardan
tarlarla

6. {W; С; С2; Г; Г2} =* {{f, h, s, §}; {е, і}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини С2 = { f, h, s, ç }, останній голосний — Г2 = е або і.
Наприклад:
Особа (çahis)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

R*S*ÍY(R = ate$)
Однина (tekil)
R
R*Ç
ateçim
ateçin
ateçi

ateçlerim
ateçlerim
ateçleri

Множина (çogul)
R
R*Ç
ateçiz
ateçsiniz
ateçleri

ate§leriz
ate§leriniz
ate§leri

7. {W; С; С2; Г; ГЗ} => {{f, h, s, §}; {u, о}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини С2 = {f, h, s, §}, останній голосний — ГЗ = u або о.
Наприклад:
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Відмінок (durum)
називний (yalin)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

R*S*DU (R = ku;)
Однина (tekil)

Множина (çogul)
kuçlar
kuçlarm
kuçlara
kuçlan
kuçlarda
kuçlardan
kuçlarla

ku§
kuçun
ku§a
ku§u
kuçta
kuçtan
kuçla

8. {W; С; C2; Г; Г4} =* {{f, h, s, §}; {Ü, o}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини С2 = {f, h, s, §}, останній голосний — Г4 = ü або о.
Наприклад:

Особа (çahis)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

R*S*ÍY(R=süs)
Однина (tekil)
R
R*Ç
siisiim
süslerim
süsün
süslerin
süsleri
SÜSÜ

Множина (çogul)
R
R*Ç
SÜSÜZ
siisleriz
süsünüz
siisleriniz
süsleri
süsleri

9. {W; С; СЗ; Г ; Г1} => {ç} ; {а, і}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний СЗ = ç,
останній голосний — Г1 = а або і. Наприклад:

Особа (çahis)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

R*S*ÍY(R = kihç)
Однина (tekil)
R
R*Ç
kilicim
kiliçlarim
kilicin
kiliçlarm
kilici
kiliçlan

R

Множина (çogul)
R*Ç

kiliciz
kilicimz
kiliçlan

kiliçlanm iz
kiliçlanniz
kiliçlan

10. {W; С; СЗ; Г; Г2} => {ç}; {е, і}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний СЗ = ç,
останній голосний— Г2 = е або і. Наприклад:

Особа (çahis)
1 çahis
2 §ahis
3 çahis

R*S*ÍY (R = piliç)
Однина (tekil)
R
R*Ç
pilicim
pilicin
pilici

piliçlerim
piliçlerin
piliçleri

R

Множина (çogul)
R*Ç

piliciz
piliciniz
piliçleri

piliçleriz
piliçleriniz
piliçleri

11. {W; С; СЗ; Г; ГЗ} => {ę}; {u, о}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний СЗ = ç,
останній голосний — ГЗ = u або о. Наприклад:
R*S*DU (R = tunç)
Однина (tekil)
називний (yalin)
tunç
родовий (tamlayan)
tuncun
давально-направний (yõnelme)
tunca
знахідний (belirtme)
tuncu
місцевий (bulunma)
tunçta
висхідний (çikma)
tunçtan
інструментальний (araç)
tunçla
Відмінок (durum)
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Множина (çogul)
tunçlar
tunçlann
tunçlara
tunçlan
tunçlarda
tunçlardan
tunçlarla
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12. {W; С; СЗ; Г; Г4} => {ç}; {ü, о}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний СЗ = ç,
останній голосний — Г4 = ü або о. Наприклад:
R*S*lY(R = güg)
Однина (tekil)
R
R*Ç

Особа (çahis)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

gücüm
güciin
gücii

giiçlerim
giiçlerin
giiçleri

Множина (çogul)
R
R*Ç
gücüz
gucunuz
giiçleri

giiçleriz
giiçleriniz
giiçleri

13. {W; С; С4; Г ; Γ1} => {t}; {а, і}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний C4 = t,
останній голосний — Г1 = а або і. Наприклад:
R*S*DU (R = kagit)
Однина (tekil)

Відмінок (durum)
називний (yalin)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

Множина (çogul)
kagitlar
kagitlann
kagitlara
kagitlan
kagitlarda
kagitlardan
kagitlarla

kagit
kagidm
kagida
kagidi
kagitta
kagittan
kagitla

14. {W; С; С4; Г; Г2} => {t}; {е, і}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний С4 = t,
останній голосний — Г2 = е або і. Наприклад:
R*S*ÍY (R = gert)
Однина (tekil)
R
R*Ç

Особа (§ahis)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

Gerdim
Gerdin
Gerdi

gertlerim
gertlerim
gertleri

Множина (çogul)
R
R*Ç
gerdiz
gertsiniz
gertleri

gertleriz
gertleriniz
gertleri

15. {W; С; С4; Г; ГЗ} => {t}; {u, о}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний C4 = t,
останній голосний — ГЗ = u або о. Наприклад:
Відмінок (durum)
називний (yalm)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

R*S*DU (R = kurt)
Однина (tekil)
kurt
kurdun
kurda
kurdu
kurtta
kurttan
kurtla

Множина (çogul)
kurtlar
kurtlarm
kurtara
kurtlan
kurtlarda
kurtlardan
kurtlarla

16. {W; С; С4; Г; Г4} => {t}; {ü, õ}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний C4 = t,
останній голосний — Г4 = ü або о. Наприклад:
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R*S*DU (R = kükürt)

Відмінок (durum)

Однина (tekil)

називний (yalin)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

Множина (çogul)
kükürtler
kükürtlerin
kükürtlere
kükürtleri
kükürtlerde
kükürtlerden
kükürtlerle

kükürt
kñkürdün
kükürde
kükürdü
kükürtte
kükürtten
kükiirtle

17. {W; С; C5; Г; Г1} => {р}; {а, і}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний С5 = р,
останній голосний — Г1 = а або і. Наприклад:
R*S*ÍY*DU (R = kitap)
Відмінок (durum)

Однина (tekil)
R

Множина (çogul)

R*Ç

R*Ç

родовий
(tamlayan)

kitabim m

kitaplanm m

1 §ahis

kitaplanm izin

давально-направний
(yõnelme)

kitabim a

kitaplanm a

2 §ahis

kitaplanm iza

знахідний
(belirtme)

kitabim i

kitaplanm i

3 §ahis

kitaplanm izi

місцевий
(bulunma)

kitabim da

kitaplanm da

особа — çahis

kitaplanm izda

висхідний
(çikma)

kitabim dan

kitaplanm dan

інструментальний
(araç)

kitabim la

kitaplanm la

1 çahis

kitaplanm izla

родовий
(tamlayan)

kitabinm

kitaplannm

2 §ahis

kitaplannizin

давально-направний
(yõnelme)

kitabina

kitaplanna

3 §ahis

kitaplanm za

знахідний
(belirtme)

kitabim

kitaplanm

особа — çahis

kitaplanm zi

місцевий
(bulunma)

kitabmda

kitaplannda

висхідний
(çikma)

kitabmdan

kitaplarindan

1 §ahis

kitaplarm izdan

інструментальний
(araç)

kitabinla

kitaplannla

2 §ahis

kitaplanm zla

родовий
(tamlayan)

kitabmm

kitaplannm

3 çahis

kitaplannm

давально-направний
(yõnelme)

kitabina

kitaplanna

kitaplanna

kitaplanna

знахідний
(belirtme)

kitabim

kitaplanm

kitaplanm

kitaplanm

місцевий
(bulunma)

kitabmda

kitaplannda

kitaplannda

kitaplannda

висхідний
(çikma)

kitabmdan

kitaplanndan

kitaplanndan

kitaplanndan

інструментальний
(araç)

kitabinla

kitaplannla

kitaplannla

kitaplannla
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Особа
(çahis)

1 §ahis

kitaplanm izdan

kitaplannizda

2 §ahis

3 §ahis
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18. {W; С; С5; Г; Г2} => {р}; {е, і}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний С5 = р,
останній голосний — Г2 = е або і. Наприклад:
R*S*tY (R=kasip)
Однина (tekil)

Особа (çahis)

R

Множина (çogul)
R*Ç

R

R*Ç

1 çahis

kasibim

kasiplerim

kasibiz

kasipleriz

2 çahis

kasibin

kasiplerim

kasipsiniz

kasipleriniz

3 çahis

kasibi

kasipleri

kasipleri

kasipleri

19. {W; С; С5; Г; ГЗ} => {р}; {и, о}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний С5 = р,
останній голосний — ГЗ = u або о. Наприклад:
Відмінок (durum)

R*S*DU (R = matlup)
Однина (tekil)

називний (yalin)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

Множина (çogul)

matluplar
matluplann
matluplara
matluplan
matluplarda
matluplardan
matluplarla

matlup
matlubun
matluba
matlubu
matlupta
matluptan
matlupla

20. {W; С; С5; Г; Г4} => {р}; {ü, õ}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний С5 = р,
останній голосний — Г4 = ü або о. Наприклад:

Особа (çahis)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

R*S*lY (R = kulüp)
Однина (tekil)
R
R*Ç
kulübüm
kulübün
kulübü

kuliiplerim
kulüplerin
kuliipleri

R

Множина (çogul)
R*Ç

kuliibíiz
kulübüniiz
kuliipleri

kultipleriz
kultipleriniz
kuliipleri

21. {W; С; С6; Г; Г1} => {k}; {a,i}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний С6 = к,
останній голосний — Г1 = а або і. Наприклад:
Відмінок (durum)

R*S*DU(R = maślak)
Однина (tekil)

називний (yalm)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

m aślak
m aslagm
maslaga
maslagi
maslakta
m aslaktan
m aslakla

Множина (çogul)
maslaklar
m aslaklann
m aslaklara
m aslaklan
m aslaklarda
maslaklardan
maslaklarla

22. { W ;C ;C 6 ;r; r2 } ^ { k } ;{ e ,i} } .
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний С6 = к,
останній голосний — Г2 = е або і. Наприклад:
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Особа (çahis)
1 §ãhis
2 çahis
3 çahis

R*S*ÍY(R = kõpek)
Однина (tekil)
Множина (çogul)
R
R*Ç
R
R*Ç
kõpegim
kõpeklerim
kõpegiz
kõpekleriz
kõpegin
kõpeklerim
kõpeksiniz
kõpekleriniz
kõpekleri
kõpekleri
kõpekleri
kõpegi

23. {W; С; С6; Г; ГЗ} => {к}; {и, о}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний С6 = к,
останній голосний — ГЗ = u або о. Наприклад:
Відмінок (durum)
називний (yalin)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

R*S*DU (R = tuluk)
Однина (tekil)
tuluk
tulugun
tuluga
tulugu
tulukta
tuluktan
tulukla

Множина (çogul)
tuluklar
tuluklarm
tuluklara
tuluklan
tuluklarda
tuluklardan
tuluklarla

24. {W; С; С6; Г; Г4} => {{k}; {ü, о}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на приголосний С6 = к,
останній голосний — Г4 = ü або о. Наприклад:
Особа (çahis)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

R*S*ÍY (R = gõk)
Однина (tekil)
Множина (çogul)
R
R*Ç
R
R*Ç
gõgiim
gõklerim
gõgiiz
gõkleriz
gõpn
gõklerin
gogünüz
gõkleriniz
gõkleri
gõkleri
gõkleri
gogü

25. {W; С; С7; Г; Г1} =* {{ę, t, р, k}; {а, і}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини С7 = {ç, t, р, k}, останній голосний — Г1 = а або і.
Наприклад:
Відмінок (durum)
називний (yalm)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

R*S*DU (R = sag)
Однина (tekil)
saç
saçm
ваза
saçi
saçta
saçtan
saçla

Множина (çogul)
saçlar
saçlann
saçlara
saçlan
saçlarda
saçlardan
saçlarla

26. {W; С; С7; Г; Г2} ^ {{ę, t, р, k}; {е, і}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини С7 = {ç, t, р, k}, останній голосний — Г2 = е або і.
Наприклад:
Особа (çahis)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

R*S*ÍY(R = çit)
Однина (tekil)
R
R*Ç
çitim
çitlerim
çitin
çitlerim
çitleri
çiti

Множина (çogul)
R*Ç
çitiz
çitleriz
çitsiniz
çitleriniz
çitleri
çitleri
R

27. {W; С; С7; Г; ГЗ} => {{ç, t, p, k}; {u, o}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини С7 = {ç, t, р, k}, останній голосний — ГЗ = u або о.
Наприклад:
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R*S*DU(R = sug)

Відмінок (durum)
називний (уаііп)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (агаз)

Однина (tekil)

Множина (çogul)
suçlar
suçlann

SUÇ

suçun
suça

su3lara

suçlan
suçlarda
suçlardan
suçlarla

suçu

suçta
suçtan
suçla

28. {W; С; С7; Г; Г4} =* {{ç, t, p, к}; {Ü, õ}}.
До цього класу належать іменники, які закінчуються на приголосний, що
належить до множини С7 = {ç, t, р, k}, останній голосний — Г4 = ü або Õ.
Наприклад:
R*S*ÍY (R = türk)
Однина (tekil)
R
R*Ç

Особа (çahis)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

türküm
türkün
türkü

tiirklerim
tiirklerin
tiirkleri

R

Множина (çogul)
R*Ç

türküz
türkünüz
türkleri

türkleriz
türkleriniz
türkleri

29. {W; С; С8; Г; Г1} => {{0}; {а, і}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на голосний — Г1 = а
або і. Наприклад:
R*S*Bl (R = tann)
Однина (tekil)

Особа (çahis)

Множина (çogul)

теперішній час (;imdiki zaman)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

tannyim
tannsin
tann(dir)

tannyiz
tannsm iz
tanndirlar
минулий час (geçmi; zaman)

1 çahis
2 çahis
3 çahis

tanndik
tanndim
tanndm
tanndim z
tanndilar
tanndi
минулий суб’єктивний час (õgrenilen geçmiç zaman)

1 çahis
2 çahis
3 çahis

tannm içim
tannm içsm
tannm iç

tanrmuçiz
tannm içsm iz
tannm içlar

30. {W; C; C8; Г; Г2} => {{0}; {e, i}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на голосний — Г2
і. Наприклад:
Особа
($ahis)
1 çahis
2 çahis
3 çahis

R*S*ÍY (R = tepe)
Однина (tekil)
R
R*Ç
tepem
tepen
tepesi

tepelerim
tepelerin
tepeleri

R

Множина (çogul)
R*Ç

tepem iz
tepeniz
tepeleri

tepeleriz
tepeleriniz
tepeleri

31. {W; С; С8; Г; ГЗ} => {{0}; {u, о}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на голосний — ГЗ = u
або о. Наприклад:
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R*S*DU (R = tablo)

Відмінок (durum)
називний (уаііп)
родовий (tamlayan)
давально-направний (yõnelme)
знахідний (belirtme)
місцевий (bulunma)
висхідний (çikma)
інструментальний (araç)

Однина (tekil)
tablo
tablonun
tabloya
tabloyu
tabloda
tablodan
tabloyla

Множина (çogul)
tablolar
tablolann
tablolara
tablolara
tablolarda
tablolardan
tablolarla

32. {W; С; C8; Г; Г4} => {{0}; {Ü, o}}.
До цього класу належать іменники, що закінчуються на голосний — Г4 = ü
або õ. Наприклад:
Особа (çahis)

R*S*Bl (R = yükyü)
Однина (tekil)
М ножина (çogul)
теперішній час (çimdiki zaman)

1 §ahis
2 çahis
3 çahis

yiikçiiyiim
yiikçiisiin
yiikçii(diir)

yiikçiiyiiz
yiikçiisíimiz
yiikçiidiirler
минулий час (geçmiç zaman)

1 çahis
2 çahis
3 çahis

yükgüdüm
yiikçiidiik
yiikçiidiiniiz
yukçiidim
yiikçiidii
yiikçiidíiler
минулий суб’єктивний час (õgrenilen geçmiç zaman)

1 çahis
2 çahis
3 çahis

yiikçiimiiçiim
yiikçíimiiçsiin
yiikçiimiiç

yiikçiimiiçiiz
yiikçiimiiçsiiniiz
yiikçiimiiçler

Для кожного словозмінного класу тут наведено його парадигматичну фор
мулу та приклад відмінювання певного іменника за певною формулою. З опису
парадигматичних класів видно, що процес їх побудови легко формалізується, а
це, у свою чергу, створює умови для побудови алгоритмів автоматичної парадигматизації та розроблення відповідного програмного забезпечення.
Викладений формалізований опис було використано як концептуальну
основу для створення Електронного граматичного словника турецької мови
(ЕГСТМ). Спочатку методами, розробленими в Українському мовно-інформаційному фонді, було створено комп’ютерну лексикографічну базу даних тлу
мачного словника турецької мови, чому буде присвячено окреме дослідження.
На основі формальних ознак з бази даних тлумачного словника за допомогою
спеціальної програми було автоматично виділено і винесено в окрему таблицю
близько 35 тис. іменників та прикметників. Ця таблиця становить реєстр
ЕГСТМ, для якого було розроблено відповідний інструментарій. (Далі наво
димо головний елемент інтерфейсу системи — див. рис. 1). Систему ЕГСТМ
побудовано так, що в лівій її частині представлено реєстр словника. Тут перед
бачено можливість пошуку слів (у нашому випадку — іменників і прикмет
ників) за реєстром. Ознаки словозміни іменників, для яких нами було по
будовано формальну модель, введено за допомогою спеціального програмного
забезпечення, яке створив Ο. Г. Рабулець. У системі передбачено можливість
зміни мови інтерфейсу. В режимі «настроювання» можна вибрати турецьку або
українську мову і тоді назви всіх граматичних категорій подаються відповідною
мовою.
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Настроювання

х & □

á

part of speech:

adam

da;;:

іменник

J f У word like

a d a m -is im s im f 1

Реестр

i:=5

L

edam

R*4*IICB

adama
adamcagiz

1 a d a m - im

íyelikKategorisi, Birinci §ahis Tekil, R*0=R

-

adamcik
2 adam -IH

adamcillik

Iyelik Kategorisi, ikinci $ahis Tekil, R *0=R

-

adamkckü
3 a d a m -l

adamlik
adamotu

-

Iyelik Kategorisi, Ügüncü§ahis Tekil, R*0=R

4 a d a m - la r im

-

iyeiik Kategorisi, Birinci §ahis Tekil, R *M

5 a d a m - la r in

- iyeiik Kategorisi, Ikinci §ahis Tekil, R*M

adamazlik
Adana
adanma
6 a d a m - la n

adap

íyelik Kategorisi, Ügiincü §ahis Tekil, R*M

-

adaptasyon
7 a d a m - im iz

adaptor
ada?

Iyelik Kategorisi, Birinci ¡jjahis Çogul, R * 0 —R

-

8 a d a m - in iz

-

íyelik Kategorisi, íkinci §ahis Çogul, R * 0 -R

9 a d a m - la n

-

iyeiik Kategorisi, Üfüncü §ahis Çogul, R * 0 -R

ada$iik
adatepe
adatma
adavet

1 0 a d a m - la r im iz

aday

..

adayavixjsu

gram

.

-

íyelik Kategorisi, Birinci §ahis Çogul, R*M

,

*

.....

expl

35504

Рис. 1. Головний елемент інтерфейсу ЕГСТМ

При виборі слова в реєстрі система за словозмінною моделлю та пара
дигматичною класифікацією автоматично визначає його парадигматичний клас
і будує словозмінну парадигму вибраного слова. Це відбувається завдяки тому,
що для кожного словозмінного класу нами було побудовано відповідні таблиці
афіксів (див. рис. 2).

id

afix

comment

im

Категорія присвійності. 1 особа одн...

in

Категорія присвійності. 2 особа одн...

lanm

Категорія присвійності. 1 особа одн...

lann

Категорія присвійності. 2 особа одн...

Категорія присвійності. 3 особа одн...

lan

Категорія присвійності. 3 особа одн...
Категорія присвійності 1 особа мно

id

afix

comment
Називний відмінок, однина

►

Е
in

Родовий відмінок, однина

а

Давально-направний відмінок, одни...

Словозмінні (парадигматичні) формули:
1.
R*4 - вихідна (словникова) форма в
однині та множині;
2
2.1. R*4*nCB, 2.2. R '4 'ВДМ, 2.3.
R '4 'ПСД;
3.
3.1. R*4*nCB*BflM, 3.2.
R*4*nCB*nCfl, 3.3. R*4*BflM*nCfl;
4.
R*4*nCB*BflM*nCfl.
В парадигматичних формулах (1) - (4)
символи «ПСВ», «ВДМ» та «ПСД»
позначено, відповідно,
значення категорій «ПРИСВІЙНІСТЬ»,
ВІДМІНОК», «ПРИСУДКОВІСТЬ».

Знахідний відмінок, однина

id
►

6

da

Місцевий відмінок, однина

dan

Висхідний відмінок, однина

afix

comment

im

Категорія присудковості, теперішній...

sin

Категорія присудковості, теперішній...

dir

Категорія присудковості, теперішній...

IZ

Категорія присудковості, теперішній...

siniz

Категорія присудковості, теперішній...

diriar

Категорія присудковості, теперішній...

=

-

Рис. 2. Таблиці афіксів в ЕГСТМ
IS S N 0027-2833. Мовознавство, 2008, № 1

101

К. В. Широков

Програма використовує ці таблиці для автоматичного синтезу словоформ у
відповідних граматичних значеннях. При цьому можна працювати з окремими
словозмінними формулами. Також є можливість редагування реєстрових слів та
зміни частини мови.
Як видно з програми, кожна словозмінна формула реалізує певну кількість
граматичних значень, зокрема: 1) формула R*S*ÍY реалізує 12 граматичних
значень, 2) R*S*DU — 14, 3) R*S*BÍ — 102, 4) R*S*ÍY*BÍ — 468 і
5) R*S*ÍY*DU*BÍ — 1512 граматичних значень. Порівняймо: українські імен
ники мають лише 14 граматичних значень (це сім по сім відмінків в однині і
множині).
Слід зазначити, що словозмінна структура турецького іменника є надзви
чайно розвиненою. Загалом для іменника нами виділено 2108 граматичних
значень.
Проте такий розподіл дає формальна словозмінна класифікація турецької
іменникової лексики. Які конкретно граматичні значення і для яких
семантичних класів турецьких іменників вони реально реалізуються в мові— це
питання, звичайно, потребує додаткових досліджень із залученням технологій
лінгвістичних корпусів.
Автор висловлює подяку О. Г. Рабульцю — автору програмного забезпечен
ня ЕГСТМ та В. М. Підвойному за корисні обговорення результатів проведеного
дослідження.
Κ. V. SHYROKOV
LINGUISTIC FOUNDATION FO R CREATION OF ELECTRONIC GRAM M ATICAL
DICTIO NARY OF TURKISH LANGUAGE

Construction foundations of Turkish word inflexion classification are considered. Formal struc
ture of Turkish noun inflexion is researched and appropriate paradigm formulas are derived. Multi
plicity of Turkish nouns paradigm classes are distinguished and described, also full list of grammati
cal meanings is made. Structure of Turkish Electronic Grammatical Dictionary is described.
K e y w o r d s : Turkish language, inflexion paradigm, paradigm classes and formulas.
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