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Cu Turkoj povas lerni Esperanton?
- La komparacio de kvar cellingvoj por turkoj -

Gerald TUCKER

La turka lingvo havas komparacion tre simplan kaj regulan. La
komparativo formigas per "daha", la superlativo per "en".

Simila sistemo ekzistas en la hindei:iropaj lingvoj de la studo,
kvankam ne komplete konsekvence.

Ni pritraktos la komparacion en la hindeüropaj lingvoj en la vic-
ordo:

Esperanto
Hispana
Franca
Germana
Angla
Rusa.

La vicordon klarigos la sekvontaj priskriboj de la unuopaj
sistemoj kun ties esceptoj kaj subsistemoj.

La komparacio en Esperanto .
La komparacia sistemo de Esperanto bone kongruas kun tru de

la turka:

Formo Turka Esperanto

Baza Hakan büyük. Hakan (estas) granda.

komparativo Hakan daha büyük. Hakan (estas) pli granda.

superlativo Hakan en büyük. Hakan (estas) la plej granda.

Ambaü lingvoj produktas la komparacion analize, uzante s~n-
fleksian liberan morfemon. La vortoj daha kaj pli estas samsig-
nifaj kaj samfunkciaj. Dum en estas samfunkcia, gi samtempe
havas la sencon "Iarga/e". La superlativo plej estas esence unu-
funkcia, öar gi estas intenca modifo de la sam-etima pli; uzate sen
la gi tamen povas havi elativan sencon, preskaü sinonime kun
"tre", "ege" ktp.
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Turko devas ankaü alkutimigi al la diferencoj inter sia lingvo kaj
la unuopa cellingvo kiam temas pri la komparacia frazo. Vorton
por la konjunkcio 01 la turka ne havas. Gi uzas la ablativan sufik-
son -dan/-den. Krome la vortordo estas alia.

Hakan, Hasan 'dan daha büyük = Hakan estas pli gran da 01 Ha-
san. Eö pli grandan diferencon turka lernanto malkovras ce la su-
perlativo: Hakan, ailenin en büyügü = Hasan estas la plej granda
de la familio. En la turka bezonigas por esprimi la superlativon
kombino de la genitivo kun la posesivoj, kaj interrneto de la su-
perlativa partikulo. Esperanto kombinas lau la modelo de la latini-
daj lingvoj la artikolon kun la superlativa partikulo kaj la genitiva
partikulo. En la cellingvoj la vortordo kaj la morfologio strukture
pli similas al tiu de Esperanto.

Por lerni la Esperantan komparacion bezonigas 5 morfemoj.
(5 elementoj)

Fonto:
KalocsaylWaringhien: Plena Analiza Gramatiko de Esperanto, Universala

Esperanto-Asocio, Rotterdam, 1980, §§ 69 - 73

Ni nun esploru, je kiu grade ci tiu sama problemo öe kiu celling-
vo relative plej facile solvigas lau la turka vidpunkto.

La hispana komparacio
La komparacio de la hispana bazigas sur la partikulo mäs, kiu

uzigas en la komparativo kaj Ia superlativo:

Baza formo Komparativo SuperJativo
grande = mäs grande = el/la mäs grande =
granda pli granda la pJej granda

Turke:

Baza formo Komparativo SuperJativo
büyük= daha buyük= en büyuk =
gran da pli granda Ja plej gran da

La laüsistema starigo de la adjektive post la substantivon sekvi-
gas, ke la partikulo intermetigas:
Baza: La isla bonita.
Komp.: La isla mds bonita.

= La bela insulo.
La pli bela insulo.
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Super!.: La isla es la mds bonita La insulo estas la plej bela.
Komp.: La isla es mds bonita que la otra = La insulo estas pli
bela 01 la alia.
Super!.: La isla mds bonita dei mundo = La plej bela insulo de la
mondo.

Turke:
Baza:
Komp.:
Super!.:
Komp.:.

güzel ada = la bela insulo
daha güzel ada = la pli bela insulo
ada en güzel = la insulo estas (Ja) plej be la
ada diger adadan daha güzeldir = la insulo estas pli

bela 01 la alia insulo
Super!.: dünya 'ntn en güzel adast = la plej bela insulo de la mondo

Ci tie tre klare videbligas, ke turko devas alkutimigi öe kiu ajn
hindeüropa Iingvo al tre fremda sistemo de komparado. En öi tiuj,
kun la escepto de la rusa, la difina artikolo ludas tre gravan rolon.
En la antaülasta frazo montrigas, ke la turka en la komparativo
laüvorte esprimas: "La insulo estas de .Ja alia insulo pli bela." En
la lasta la superlativa partikulo eö estas subtenata de la genitivo
(-mn) kaj la posesivo (-si).

Konstateblas, ke la hispana havas sufiöe superrigardeblan korn-
paracion, kompareblan kun la Esperanta kun la escepto, ke la en
ambaü lingvoj uzata difina artikolo en la superlativo havas en la
hispana kvar forrnojn (en Esperanto unu). Tipe por la hindeüropaj
lingvoj, la hispana tarnen perrnesas al si vic~n da trarornpoj de :~
lingva sisterno: la t.n. neregulan komparacion. Kompreneble gr
aperas öe tre ofte uzataj adjektivoj, kio por turklingvano estas pli-
altigo de la nombro da lernendaj elernentoj.

Feliöe Ia nombro da tiaj adjektivoj estas relative malgranda, kio
kompare kun la aliaj hindeüropaj lingvoj de la studo donas al la
hispana avantagon.

Baza formo Komparativo Superlativo

bueno = bona mejor [me'lior]= pli bona el/la mejor - la plej bona

grande = granda mayor = pli granda el/la mayor la plej granda

maio = malbona peor = pli malbona el/la peor - la plej malbona

pequeho = malgranda menor = pli malgranda el/la menor - la plej malgranda
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Meneiinde estas, ke la formo mayor havas krome la signifon pli
aga, kaj menor kromsignifas pli juna, am bau kun responda sig-
nifo en la superlativo. En la seneo de (dimensie) pli granda / plej
granda aü la mala uzigas la regulaj formoj mds grande kaj mds
pequeiio.

Por lerni la hispanan komparacion bezonigas 6 bazaj elementoj,
4 kontraü-sistemaj kaj 2 deviaj semantikaj elementoj. (12 elemen-
toj)

En la turka kaj la eellingvoj ekzistas an kau la elativo, kiu estu
aparte traktata.

Fonto:
Jackson/Rubio: Spanish Made Simple, Made Simple Books, Inc., New

York, 1955.

La franca komparacio
Ekreginte la muItajn formojn de la baza franea adjektivo, turko

eerte trovus la komparaeion refresige simpla, kvankam la fenome-
no de akordo kun la substantivo validas ankaü por la komparaeio.
La laüsistema adjektivo formas sian komparativon per plus [ply].
La superlativo bezonas la saman elementon kun la difina artikolo.
Kompreneble ne mankas ankaü en la franea la kontraüsisternaj
elementoj:

Baza formo Komparativo Superlativo

bon(ne) = bona meilleur(e) [me'jör]= pli bona lella meilleur(e) = la plej bona

mauvais(e) = malbona pire = pli malbona le/la pire = la plej malbona

petit(e) = malgranda moindre = pli rnalgranda lella moindre = la plej malgranda

La adjektivoj "mauvais(e)" [mo:'ve(z)] kaj "petit(e)" [pti(t)] an-
kau povas esti komparaeiataj laüsisteme (regule). Kontraüsisterne
"mauvais(e)" havas la seneon de "mava", do esprimas kvalitan
malboneeon, dum konkreta malboneeo esprimigas per ''plus mau-
vais(e)". Simile, ''plus petitte)" esprimas korpan malgrandeeon
dum "moindre" [müör] indikas malplian valoreeon.

La konjunkeio por la laüsisterna franea komparativo estas "que"
[ka] = 01.

Ekzemplo:
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"Ma robe est plus belle que la vätre" = "Mia robo estas pli bela
01 (la) via." Tarnen la franea lingvo havas aron da latinidaj kornpa-
rativoj, kiuj en la franea validas kiel propraj adjektivoj ankaü
komparaeieblaj. Sekvas listo da tiaj pruntajoj:
anterieur = antaüa posterieur = posta, malantaüa, malfrua
inferieur = malplivalora, suba superieur = plivalora, supera
interieur = interna exterieur = ekstera
citerieur = öi-flanka, eisa ulterieur = transflanka, aliflanka
majeur = plenaga, pli granda mineur = malpli aga, pli malgranda

La supraj francaj adjektivoj el latinaj komparativoj havas kiel
esprimilon de "01" la prepozieion a, ekz.: posterieur a = pli mal-
frua 01. En vere adjektiva funkeio ili havas laüsisteman kornpara-
tivon: plus superieur que = pli supera 01.

La superlativo
La laüsistema franea superlativo estas tutsimple la komparative

kun la difina artikolo. "L 'Asie est le plus grand de tous les conti-
nents." = "Azio estas la plej granda el öiuj kontinentoj."

Kvankam tiu sistemo ne estas komplika, gi tarnen devias de la
turka esprimmaniero kaj sargas turkan lernanton, en kies lingvo
la frazo estus "Asya bütün kitalann en büyügü(dür). " Laüvorte:
"Azio de öiuj kontinentoj sia plej granda (estas)". Kompreneble
turko havas öe öiu hindeüropa lingvo similajn problemojn.

Kiel öe la komparativoj, la franea sangis kelke da latinaj super-
lativoj al pozitivaj (bazaj) adjektivoj komparaeieblaj:
extreme = ekstrema intime = intima, intemega
supreme = (plej) sup(e)ra minime = eta

La adjektivoj aine [e:'ne] = "pliaga" kaj cadet [ka'de] =
"plijuna" ne estas komparaeieblaj.

Por lerni la franean komparacion bezonigas 6 bazaj elementoj, 3
kontraü-sistemaj kaj 2 deviaj semantikaj elementoj. Krome la
franea uzas 14 latinidajn komparaeiajn elementojn kiel pozitivajn
adjektivojn kaj havas 2 nekomparaeieblajn adjektivojn kun kom-
parativa seneo. (27 elementoj).

Fontoj:
Blanche: FranzösischeGrammatik,Buch und Zeit Verlagsgesellschaft,Köln,
1967
GrafJ: Neue französische Grammatik, dnf-Verlag, Göppingen, 1997
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La germana komparaeio

La gennana komparacio estas fundamente fleksia, konsistante el
la komparativa finajo/infikso -er- kaj la konjugacio als (dialekte
wie) kaj la superlativa -tetst- kun la genitivo aü la prepozicio von
= "de/el".

Kiel predikatan fonnon la komparativo uzas nur la finajon -er:

Germana Turka Esperanto

Alina ist klein. Alina kücükitür). Alina estas malgranda.

Mara ist kleiner. Mara daha kücük/tür). Mara estas pli mal gran da.

La atributa komparacio havas la samajn finajojn kiel la pozitiva
adjektivo.

Germana Turka Esperanto

der kleine Mann kücük adam la malgranda viro

der kleinere Mann daha kücük adam la pli malgranda viro

Per tio la finajo -er farigas infikso -er-.
Depende de la lasta(j) litero(j) de la adjektiva stemo la infikso -

er- perdas sian e:
teuer
teurer

multekosta
pli multekosta

Ce adjektivoj kiaj ''finster'' = "malgaja, obskura" povus okazi
amasigo de senakcentaj e, tiel ke la unua forfalas:

einfinst(eJrer Tag malgaja tage
ein finstrerer Tag* pli malgaja tage

* por eviti "ein finstererer Tag'.

Ce unusilabaj adjektivaj stemoj kaj tiuj kun finsilaba akcento
finiganta per -d, -s, -seh, -sk, -ß, -t, -x aü -z ensovigas antaü la -
st- la vokalo e por plifaciligi la prononcadon:
berühmt "fama" > berühmteste rasch "rapida" > rascheste
bunt "bunta" > bunteste sanft "milda, softa" > sanfteste
dreist "impertinenta"> dreisteste schwarz "nigra" > schwärzeste
kraus "krispa" > krauseste spitz "pinta" > spitzeste
lax "neglekta" > laxeste süß "dolöa" > süßeste
lieblos "sensenta" > liebloseste wild "sovaga > wildeste
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Por turkoj la "umlaüto" (vokalmutacio - kp. la pluralon de sub-
stantivoj) estas kvazaü inversigo de la vokalharmonio. Dum la
turka radiko / stemo influas siajn finajojn, la gennana male havas
la situacion, ke la finajo influas la radikan vokalon:

lingvo Singularo pluralo

turke ev evler
Lt

gennane Haus [haus] Häuser ['hojzar]
LI

Esperantlingve domo domoj

turke ayak ayaklar
Lt

gennane Fuß [u:] Füße [ü:]

U
Esperantlingve piedo piedoj

Simile estas öe la komparacio de unusilabaj gennanaj adjektivoj
en multaj okazoj. Ekzemploj de tiu subsistemo:

lingvo Pozitivo komparativo superlativo
turke büyük: daha büyük en büyük

gennane groß größer größte
Esperantlingve granda pli granda plej granda

turke ihtiyar daha ihtiyar en ihtiyar
gennane alt älter älteste

Esperantlingve maljuna pli maljuna plej maljuna

turke sogu daha sogu en sogu
gennane kalt kälter kälteste
Esperantlingve malvarma pli malvarma plej malvarma

Kiam la finkonsonanto de la stemo estas eh (Ii), la komparative
havas ce jena adjektive krom la "umlaüton" ankaü moligon de la
Ii> j (reprezentata per h):

lingvo pozitivo komparativo superlativo
turke yüksek dahayüksek enyüksek
gennane hoch höher ['hölar] höchste ['höl'ista]

Esperanti ingve alta pli alta plej alta



150 Seien ca Revuo 312010

Ankaü en plua adjektivo estas simila devio, sed kun alidirekta
sango (h > eh):

Iingvo pozitivo komparativo superlativo

turke yakin daha yakin en yakin

gennane nah(e) näher nächste

Esperantlingve proksima pli proksima plej proksima

Unu grupo da oftaj adjektivoj havas kontraüsisteman kompara-
cion:

lingvo pozitivo komparativo superlativo

turke iyi daha iyi en iyi

germane gut besser beste
Esperantlingve bona pli bona plej bona

turke az dahaaz enaz

germane gering geringer/minder geringste/mindeste

Esperantlingve malsignifa, -grava pli malsignifa, -grava plej signifa, -grava

turke cok daha cok en cok

germane viel mehr meiste

EsperantIingve multa pli multa plej multa

Por lemi la gerrnanan komparacion bezonigas 6 bazaj elementoj,
3 kontraü-sistemaj kaj 15 subsistemaj elementoj. Krome la gerrna-
na uzas öe la atributa komparaeio la samajn finaJojn kiel öe la po-
zitivo kaj ensovas aü elJetas senakeentan e. (26 elementoj).

Post ekzameno de la komparaeio de Esperanto, la hispana, la
franea kaj la germana konstateblas jena provizora rangordo:

1. Esperanto
2. Hispana
3. Gerrnana
4. Franea

Tiu rangordo respondas al la supre elektita vieordo kaj rieevos
preeizigon en la pritrakto de la angla kaj rusa komparaeioj.
Fonto
Benzer: Eine kontrastive linguistische Darstellung der Adjektive in der türkischen

und der deutschen Gegenwartssprache (disertacio), Universität Bochum, 2000.

(daiirigota)
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La urbo kiel vivomedio estas alloga - ankaü
por vulpoj
Martin EBNER

Enkonduko
Sekuraj dormlokoj, partneroj por parigo, abunda mangajo: en la

urboj sovagbestoj trovas öion, kion ili bezonas. Sed la tiueela for-
migrado de vulpoj el la kamparo povas doni problemojn al garde-
nistoj kaj posedantoj de malgrandaj hejmbestoj. Aldone plialtigas
la timo antaü la vulpa teniozo.

Estas facile nutri sin per forjetitaj nutrajrestajoj
Cu vulpoj siajn homurbajn logejojn ekipas en rustika stilo ~aj

post laborfina ripoztempo revas pri idilia vivo en la kamparo? Cu
la felportantaj peltobestoj pli bone eltenas la urban aeron 01 la
homoj? Ciam pli da vulpoj Jogas diskrete en homaj setlejoj. Kel-
kaj el ili eö fartas tre bone meze de tondre mugantaj trafikinsuloj.

Ruza vulpo: mangi en homa urbo sandviörestajojn
malantaü lunöejo pli facilas 01 kapti musojn en la kamparo

"Kvin vulpoj kaptis kvin obezajn kampmusojn grasajn", tekstas
antikva infan-Iangorompilo. Sed modemaj vulpoj preferas rnangi
terpomfritojn kaj sandviörestajojn. Kial pene laboregi sur la mo-
nokulturoj de la kamparanoj, kiam aliflanke la rubaJo el la rapid-




