
Ембие 9 ХІ 2014-11-08 

С Т А Н О В И Щ Е 

На доц. Катерина Ив. Венедикова 

Във връзка с процедура  за придобиване на ОНС “доктор” на 

Ембие Мехмедова Кязимова в област на висше образование 2. Хуманитарни 

науки, професионално направление 2.1. Филология, научна специалност 

Тюркски език (Турски език – Сървеменен турски език. Морфология) 

 

   Кандидатката се представя със солидни публикации  в изследваната област –

една монография от 121 стр., издадена в Истанбул, и 8 статии и студии върху 

инфинитните глаголни форми в учебниците в Турция и в България, в 

терминологичните речници, в други тюркски езици, във предтурския период  и 

при изучаването на османотурски език, при създаването на неологизми в най-

ново време. Освен това тя представя и обемна монография на тема “ 

Инфинитните глаголни форми в книжовния турски език” като дисертация за 

придобиване на научнага и образователна степен “доктор”, с научен 

ръководител покойният проф. Емил Боев, както и Автореферат от 49  стр. 

   От 2000 г. тя работи последователно като асистент и главен асистент в 

Катедрата по турски език и литература на ФХН на ШУ, където набира 

значителен преподавателски опит, застъпвайки основни дисциплини в ОКС 

Бакалавър: съвременен турски език, практически турски език, увод в 

тюркскато езикознание и диалектология. 

 

   Дисертационният Труд се състои от 265 комп. стр., които обхващат: 

подробно съдържание, с. 2-4; увод, с. 5-8; четири обемни глави, с. 9-204; 

подробно заключение, 205-210;  четири приложения, 211-254; използвана 

литература, 255-265. 

   Дисертантката е работила продължителен период върху трудна и обемна 

тема. Проблемът за синтактичната функция на инфинитните форми в турски 

език е сложен и по него има различни становища. Да се изследват езиковите 

особености на всички инфинитни форми в турски език е твърде обширна тема, 

която включва анализа на морфологичните и синтактичните особености на 3 

(4) вида инфинитив, на 5 – 6 вида причастия и на около 15 вида деепричастия. 

При това авторката не се е задоволила да изследва съвременното състояние на 

езика. Тя е проследила развитието на морфологичните, синтактичните и 

семантичните особености на тези форми в широк хронологичен обхват през 

предтурския период и времето преди заселването на огузи и тюркмени в 

Анадола, от към V до към последната четвърт на ХІ в.; през периода на 

заселването на тези тюркски племена в Мала Азия от края на ХІ до края на 

ХІІІ в.; разгледала е някои важни проблеми, свързани с инфинитните форми 



през историческото развитие на турския книжовен език от началото на ХІІІ до 

началото на ХХ в.; изследвала е подробно видовете инфинитиви, причастия и 

деепричастия, функцията им и превода им на български език в съвременния 

турски език от писмената реформа през 1928 г. до днес. 

   Трудът е тематично и проблемно обогатен чрез съпоставка на турските 

инфинитни форми с тези в други тюркски езици. В по-голямата част от 

работата теоретичните постановки са илюстрирани с обилно количество 

примери в турски изречения, преведени на български език. 

   В увода, с. 5-8, е посочена целта на изследването – представяне на 

морфологичните и синтактичните особености на инфинитните форми на 

глагола в съвременния турски език. При формулирането на задачите на 

изследването е пояснено, че развитието на инфинитните форми на глагола е 

представено по данни не само от литературни източници, но и от речници, 

учебници и други писмени извори на книжовния турски език. 

   При практико-приложна стойност на изследването е добре да се добави, че то 

може да се използва от специалисти по морфология и синтаксис на турския 

език и на други тюркски езици.   

   Уводът изисква посочване хронологичните граници на съвременния турски 

език, хронологичния обхват на изследването и на използваните изследвания. 

Доколкото терминът инфинитни е в някаква степен условен, добре е да се 

поясни значението му и кой го използва. 

   Теоретична основа на изследването дават трудовете на български, френски, 

руски и тюркоезични учени. Използвани са и изследвания на немски и 

английски. 

   Структурно работата е построена правилно и посочените от авторката 

методи, с. 7,  са приложени също правилно. 

   Глава І, с. 9-53, в два раздела разглежда инфинитните глаголни форми в 

предтурския, 9-26, и през малоазийския, 26-40, период. В основата на анализа 

на формите в предтурския период лежи класификацията на Н. А. Баскаков. Е. 

Кязимова описва особеностите на инфинитива, причастията и деепричастията 

въз основа на изследванията на компетентни учени: И.А.Батманов, В.Г. 

Кондратиев, А. Н. Кононов, Г. Айдаров, В. В. Радлов. При изключителното 

богатство на изложените теоретични постановки на места в този раздел се 

чувства крещяща нужда от примери, преведени на български език (с. 14, 15, 18, 

24). 

   Употребата на доста различни транскрипции от различни автори в 

цитираните тук и по-нататък в работата примери поставя въпроса за една 

сводна таблица с транскрипциите на отделните автори за един и същ звук. 



   Желателно е тук и по-нататък в работата си Е. Кязимова да се постарае да 

изрази на български език някои руски думи като напр. “дълженствуване”, с. 20, 

ІІ пасаж отдолу. 

   Кязимова се спира на инфинитива в предтурския период, 12-15. Тя разглежда 

5 вида причастия и тяхната функция, 15-21. Добре би било за причастието на –

тачъ, -дачъ,  което няма съответствие в съвременния език, да има примери, 

преведени на български език. Авторката анализира 10 вида предтурски 

деепричастия, с обстоятелствена функция, изразяващи начин на действие и 

неговото протичане, 21-26. Преведени на български език примери биха 

обогатили изложението. 

   В 1.2. Инфинитните глаголни форми в Малоазийския период, 26-40, 

авторката подлага на критичен анализ периодизациите на В. Гузев, Ф. 

Тимурташ и Н. А. Баскаков и основни проблеми, свързани с инфинитните 

форми, 26-30. Разгледани са успешно видовете инфинитив и термините, 

употребявани от авторите за всеки вид. Хубаво е, че вече има примери в 

изречения, но тези примери трябва да се преведат, с. 31-32. От изложението не 

става ясно от кое време е преводът и преписът на турски език на “Илханска  

хирургия”, написана на арабски, преведена на персийски и от там на турски, 

32-33, 39. Регистрирани са видовете причастия, установени в старите текстове 

от Ф. Тимурташ и В. Гузев. Добре е, че е използвана транскрипция, но поне 

някои примери следва да се преведат на български език, 33. Приведените 

изследвания по диалектология обогатяват изложението. Използването на 

османотурски речници би дало възможност за по-точни преводи на примерите 

от този период, 35. При прегледа на деепричастията, 36-40, се забелязва 

критичното отношение на авторката и несъгласие с някои постановки на Гузев 

и Хагопян.   

   В раздел ІІ. Инфинитните глаголни форми в турски на фона на други 

тюркски езици, 40-53, авторката изследва семантиката и морфологичните 

показатели на инфинитните форми. Излага се мнението на много учени за 

определението “що е инфинитив” и употребяваните от тях термини. Кязимова 

разглежда номинативен, функционелен/работен и резултативен инфинитив. 

Таблица 1 представя видовете инфинитиви в огузката група на тюркските 

езици, а табл. 2 – видовете причастия в турски, азербайджански и тюркменски, 

43-44. Авторката дава точно определение на деепричастието, но на места има 

само теоретични постановки, а липсват примери, 43-46. Съпоставката на 15 

вида деепричастия в турски език с техни съответствия в азербайджански и 

туркменски показва, че турският език е най-богат на тези форми, следва го 

азербайджанският, а в тюркменски са засвидетелствани само 5 вида 

деепричастия, 46-47. Желателно е в бележка да се посочи въз основа на какво 

са съставени таблиците. 



   В т. 3. Инфинитните форми в сложното изречение, 47-53, се разискват 

становищата на Ж. Дени, А. Поцелуевски, Н. Гаджиева, Б. Серебренников, В. 

Г. Кондратиев, В. А. Аврорин, Г. Гълъбов, М. Ергин, Х. Едискун, В. 

Хатипоглу, М. Хенгермен, Д. Аксан, Б. Гьогюш, Е. Боев, Л. Карахан и още 

известни учени по въпроса дали инфинитните форми могат да образуват 

подчинени изречения в рамките на сложното съставно изречение. Може би тук 

би било добре и Кязимова да изложи становището си по въпроса. 

   Глава ІІ е посветена на Инфинитните глаголни форми на турски език в 

изданията на български и турски език, с. 54-97. Тук на първо място са 

разгледани 1. изданията на български език, 54-83. 

   Е. Кязимова подлага на критичен анализ изданията на учебници и учебни 

пособия и справочни издания в България с информация за и по турска 

граматика от 1856 г. до ново време. Особено ценен е анализът на трудовете на 

автори, издадени в Русе, Цариград, Солун и София през втората половина на 

ХІХ и първите десетилетия на ХХ в. Тези издания са библиографска рядкост и 

не са широко достъпни за читатели и специалисти. Освен това дават 

възможност да се запознаем с постиженията и приносите на българското 

езикознание в областта на турския език и граматика. Авторката представя 

становищата на нашите учени за същността и функциите на инфинитните 

форми и термините, утвърдени от тях. 1.1. Нашите учени установяват в турски 

език наличието на номинативен инфинитив, 57-63, функционален инфинитив, 

63-64, и резултативен инфинитив, 64-65. Причастията, 66-74, както в 

съвременния език, се подразделят на сегашно, сегашно-бъдеще, бъдеще и два 

вида минали причастия. 1.3. Различните автори употребяват различни термини 

за деепричастието, 73-84. Много полезно е, че авторката дава и 

османотурските (в повечето случаи арабски по произход) термини, но и по-

новите, изразени с  турска дума или думи. Анализът на схващанията на повече 

от десет учени за същността и функцията и подразделянето на деепричастията 

се съпоставя със съвременната класификация и терминология, в която се 

разграничават същински (основни) деепричастия и деепричастни конструкции, 

което в прочем е отразено в трудовете на Е. Боен и Р. Беров. Авторката 

установява, че именно в техния учебник са пояснени най-голям брой 

деепричастни форми и конструкции. Тя подсилва изложението си с преценка 

за изчерпателността или пък за неубедителността на схващания на отделни 

автори.  

   В 2. Инфинитните форми на глагола в съвременното турско езикознание, 

84-87, Кязимова обръща внимание, че глаголът и неличните му форми 

десетилетия наред са привличали вниманието на турските езиковеди и през 

последните три десетилетия на ХХ в. турската езиковедска наука се 

синхронизира със съвременната и предимно европейска лингвистика, 84. 



(Такава синхронизация в българската наука съществува от по-рано, бел. К. В.) 

Всички автори разглеждат три вида нелични форми, термините за тях са 

различни, но поясненията им нямат характер на дефиниция, 85. Авторката 

прави кратка преценка на използваните терминологични речници на 7 автора, 

85-87. В Приложение 2., с. 211-214, много нагледно е показано становището 

на няколко учени и авторски колектив в издания от 1969 до 1999 г. за 

термините за инфинитни форми, инфинитиви, причастия и деепричастия и 

видовете форми, които са разграничени и определени. 

   В 2.2. Учебници по турски език през периода на реформите, 1945-1968 г., 

90-91, е изтъкнага ролята на Института за турски език и на държавната 

политика за осъвременяването на турския език. В резултат четирима солидни 

автори са издали гимназиални и университетски учебници по турски език. 

Авторката подлага на критиичен анализ посочените повече от 10 издания и 

достига до заключението, че неспрегаемите глаголни форми са представени 

по-цялостно в по-късно издадените учебници с описателни дефиниции и 

функция в изречението. Всички автори различават три вида нелични форми и 

ги назовават с по-старите термини, които поясняват функцията им в 

изречението., 96-97. 

   Следва да отбележим, че през същия период в издателство “Народна 

просвета” в София са издадени на турски език някои учебници или раздели в 

учебници по турски език, по турска лексикология, стара и нова турска 

литература, история и пр., на които авторката би могла да обърне внимание в 

бъдеще. 

   В глава ІІІ. Обща характеристика на инфинитните глаголни форми в 

съвременния турски език, 98-141, Кязимова извежда на преден план 1. 

Връзката на инфинитните форми с класификацията на частите на речта и 

излага мнението на различни учени по този въпрос и подходите им, 98-107. Тя 

приема в работата си да отбелязва факти и възможности за интерпретация на 

инфинитните форми от позициите на предикационната теория. 

   По въпроса за етимологията и значението на глагола anlamak и 

съществителното име anlam, с. 104, е добре Кязимова да направи справка в 

повече речници, тъй като етимолозите извеждат думата не от арабското 

съществително ān (миг, момент, с дълга гласна а), а от тюркското ang, añ (с 

кратка гласна а и носово н) – мозък, памет (Pаrlatır, 2012, 86, 90; Eyuboğlu 

2004, 31, 32; ДТС 1969, 46, 47). 

   1.1. Въпросът за статута на инфинитните глаголни форми в контекста на 

частите на речта, 107-111, е илюстриран много нагледно и ясно с три схеми 

на структурата на субстантивните функционални форми, на атрибутивните 

форми на турската лексика и на атрибутивно-обстоятелствените форми. 

Авторката подчертава, че в изследването си ще анализира устойчивите 



диапазони на инфинитните глаголни форми, установени от езиковата норма и 

определяни от синтактичната им функция. 

   От 2. Обща характеристика на видовете инфинитив в съвременния 

турски език, 113-119, научанаме за особеностите, граматичните категории и 

функцията на основния, функционалния и резултативния инфинитив. 

Причастията, 3., с. 119 –129, също са представени по видове, с граматичните 

си категории и значението и превода им на български език. 12 вида 

дееепричастия, 129-140, са разгледани от всички изследвани езиковеди. 

Кязимова се спира на образуването им и илюстрира употребата и значението 

им с голям брой примери, преведени на български език. 

   В глава ІV авторката подлага на езиков анализ инфинитните форми и 

функцията им. 141-203. 

     В 1.1. Структура на турското изречение и инфинитните форми се 

изследва синтактичната функция на инфинитива, причастието и 

деепричастието. Тук авторката е проявила смелост и новаторски подход и за 

пръв път регистрира наличието на топик структури в турския език и описва 

инфинитните глаголни форми в позицията на топиик и коментар. Това е 

показано нагледно с шест схеми  и пояснения към тях, 144-149. 

   1.1.1.Синтактичната функция на инфинитива, 149-157, е показана с 

достатъчно примери, преведени на български език, в 6 таблици, и пояснения 

към тях. Той може да изпълнява ролята на подлог, пряко и непряко 

допълнение, следложно обстоятелствено пояснение, сказуемо в именно просто 

изречение и сказуемо в подчинено изречение. 

   По същия подробен и нагледен начин е описана 1.1.2. функцията на 

причастието в роля на подлог, определение, допълнение, обстоятелствено 

пояснение за време и причина, следложно обстоятелствено пояснение и 

сказуемо, 157-168. 

   Най-подробно е описана 1.1.3. синтактичната функция на деепричастието 

в обстоятелствена функция, за време, начин и пр., 168-184. Тук таблиците са 

15, а освен това има и топик-схема, показваща предикативността в изречения 

с деепричастни конструкции, 169, 183. 

   В гл. ІV.2. Инфинитните форми в езиковото строителство, 185-203, добре 

са пояснени езиковите реформи и пътят на обновяване на турския език., 

185-188. Поразително е, че неологизмите са над 10,000. Но част от 

нововъведените думи увеличават синонимите в езика, без да могат да изместят 

чуждиците. Интересна и полезна е разработката върху замяната на чуждиците 

с нови думи, регистрирани в 4 вида речници, 189-203 Според реда на думите 

на латиница срещу всеки арабизъм или персизъм е предложена дума или 

словосъчетание, често предадени с инфинитна форма. Неологизмите – работен 



инфинитив, причастие или деепричастие са превод на думите, които трябва да 

бъдат заменени. 

   В Заключението, 204-209, са изложени правилно изводите  за функцията на 

инфинитните форми. Авторката посочва пълната лексикализация и временната 

субстантивация на някои форми. Многообразието и честотността на 

инфинитните глаголни форми в историята на тюркските езици и при езиковото 

строителство на турския език показват, че те заемат важно място в системата 

на турския език. 

   Безспорна е ползата от таблиците в четирите приложения, 210-254. Те 

илюстрират становището на турски езиковеди за инфинитниите глаголни 

форми. 210-214. Табл. № 3, 215-246, за която Е. Кязимова е направила 

подготовка още през 2004 г., е един чудесен справочник за инфинитните 

форми в изданията на 6 български турколози, а табл. 4 илюстрира новите 

значения на голям брой инфинитни форми, 247-254, и показва 

компетентносгга на Кязимова в тази област. 

   В библиографията, с. 255-265, са включени критично използваните от 

авторката повече от 200 статии, студии и монографии преди всичко на турски, 

български, руски и тюркоезични учени, а освен това и на английски, френски и 

немски автори. Обхванати са сравнителни изследвания и сравнителна 

граматика на тюркските езици и трудове върху повече от 10 отделни тюркски 

езици; орхонски, енисейски, уйгурски и чагатайски писмени паметници. Е. 

Кязимова е обърнала внимание на особеностите на граматиката на българския 

книжовен език, на руския, както и на езици от различни системи, включително 

на китайски и манджурски и някои кавказки езици. Не са пренебрегнати 

трудове по общо езикознание. 

   Основен дял заемат проучванията по турски език и литература, турска 

граматика, турска морфология, върху частите на речта и конкретно върху 

глагола и инфинитните му форми. Включени са университетски и гимназиални 

учебници и помагала по турска граматика, по практическа граматика. 

Изследванията върху история на турския език, върху старотурски и 

староосмански език, учебниците и помагалата по османотурски език и 

османска граматика разширяват погледа ни назад във времето до началото на 

формирането на книжовния турски език. Съществени са и приносите на някои 

наши възрожденци от ХІХ в. за изучаването на книжовния турски език. 

   Речниците са представени предимно от Тълковния турски речник на Турския 

езиков институт, от турско.български, турско-руски и българо-турски и руско 

турски речници. Обилните примери в труда, по-точният превод и пояснението 

им на български език изискват използване на още тълковни и етимологични 

речници. Изключително приятно впечатление прави усилието на авторката да 

решава проблема с използваните термини чрез въвеждането и на голям брой  



речници на лингвистичните и граматичните термини в турски, български и 

руски език, синонимен и антонимен речник, речник на неологизмите, 

ръководство за прочистване езика от чужди елементи.  

   Териториално широката и хронологически дълбоката библиография се 

обогатява  от многотомните енциклопедични издания по турски език и 

литература, обширния речник на Парс Тугладжъ върху езика от ХХ в., някои 

изследвания върху развитието на тюркската и турската филология и 

ориенталистиката. 

    В Автореферата точно са формулирани обектът, предметът, целта, задачите 

и методите на изследването, практико-приложната му стойност, с. 4-6. В 

началото на Научна новост…, с. 5, може да се прецизира, че нашите 

преподаватели Гълъб Гълъбов и особено проф Емил Боев винаги са 

разглеждали в своите лекции и учебници инфинитните форми (и останалите 

проблеми от турското езикознание) на фона на съответните форми в 

съвременния български език и са ни съветвали и ние да постъпваме така. Така 

че Е. Кязимова разширява периметъра и територията на нещо, което вече е 

започнато от нейния научен ръководител и други български турколози, а и 

османисти. Но това, което не е правено от наши турколози преди Е. Кязимова, 

е опит за описание на инфинитните форми в позиция на топик и коментар. 

Съдържанието на дисертационния труд е точно отразено от авторката, с. 7-46. 

Приносите, формулирани на стр. 48, т. 1-6 и т. 8-10 натълно се потвърждават 

от постигнатото от авторката. По т. 7 може да се уточни, че и други автори 

имат по-ранни постижения в описанието и опредялането на фуркцията на 

отделни инфинитни форми. 

   В заключение следва да отбележа, че монографичният труд на Е. Кязимова 

по актуалност на темата, широк обхват и задълбоченост на разгледаните 

проблеми, по широкия хронологичен и тематичен обхват и по приложените 

методи и методология  надвишава изискванията за докторска дисертация. 

Трудът, приложените публикации и преподавателската работа на авторката 

дават възможност с чисто сърце да препоръчам на почитаемото жури и 

колегите да присъдят на гл. ас. Ембие Кязимова образователната и научна 

степен доктор по докторска програма тюркски езици (турски език – 

съвременен турски език - морфология), професионално направление 2.1. 

филология, област на висше образование: 2. Хуманитарни науки, както и да 

дам своя глас за избора и . 

 

25 І 2015 г. 

                                                                        Доц. Катерина Венедикова  

            


