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 ایواز طاها

 

سی دیلده باش وئریر. هابئله، اینسانین  اینسانین دوشونجه*

الردان  ییی زاماندان او، باشقا جانلی شدوارلیغی دیلده گئرچکل

الرا  رسطو اینسانین حئیوانایه باشالییر.  سئچیلمه

ده گؤردوکده ”نیطق“اوستونلویونون باشلیجا ندنینی 

 .یانیلمیر

  



قاپالی توپلوم استعاری )یعنی شعر دیلی ایله( دانیشیر، *

آچیق توپلوم ایسه، مجازی. بیز استعاری دانیشیقدان مجازی 

 ییک. لی دانیشیغا کئچمه

 

وي بیلگیلندیرمک دئییل،  صنعتین باشلیجا گؤره*

دیر. مسئله بوراسیندادیر: یاشامین آرخاسیندا  ائتکیلندیرمک

دیر. صنعت اْوالي   دور، حقیقت یاشامین اؤزونده یْوخحقیقي دنیا 

اْوالراق یاشامي یارادیرسا، دئمک حقیقت ده اْونون 

 .دیر سي مه تؤره

 

  تاریخه جنسییت گؤزویله باخارکن بونو آیدین گؤروروک:*

سینه چئوریلیر.  لرین گؤزونده دوغانین سیمگه قادین، کیشي

آلیر، کیشي ایسه  اینسان، دوغانی ]طبیعتي[ جایناغینا

رلر،  قادیني. بونون اوزون کئچمیشي وار. قادین، نئجه دئیه

دیر؛ قادین  سي لییي ایله تاریخین یئتیرمه اؤزونون دوغال کیم

 .لرین تاریخي وارلیغینا گؤز یومولموش کیشي



 

بیز باشقا بیر دیلده کایناتدا اولدوغوموزو، وارلیغیمیزین *

ریک. بو یالنیز آنا  لمهائده بیائوینده اولدوغوموزو حیس 

 دیلینده باش وئره بیلر

 

دن یارانماییب،  دیر، اؤنجه جک کیمي اونوتمایالیم: یاشام گله*

لریمیزله یارادیریق. یاشام وئریلمیش دئییل، اؤنجه  اْونو عمل

 ده یارانیر. یاشامین مادي گوجو دور، لحظه موجودیتي یْوخ

 .دیر ده ده، صنعت بیلیمده، فلسفه

 

دیر، آمما  منجه، آنالیق قادینین لذذت آلدیغي بیر وظیفه*

ر قودسالالشدیراندا، سانکي  نیلن قده ني ایسته لر بو وظیفه کیشي

ییرلر: سن اوتور اوشاق دوغ، من توپلومو  بونو دئمک ایسته

 .یم جه ته یؤنه

 



نین آنالتیم اورتامی، بیچیمی، ظرفی کیمی نظرده  دیل دوشونجه*

دن دئییل،  نین آنالمی دوشونجه بیله، اینسان وارلیغی توتولسا

 .دیر اوندان آسیلی

 

ییر. دئوریم،  لري باتیرماق ایسته ن سسسسلي شعر بوتو تک*

نیش اْوجاغینا سو  سسلي شعر ایسه دیره الریني اودور. چْوخ اوشاق

 . جاالییر

 

سی آزساییلی سؤزلرله ساهمانا سالیناسی دئییل.  دیل مسئله*

 .بوجاقسیز بیر دنیزدیر -دالغالی، اوجدیل 

 

ادبیات، شعرله نثردن اولوشور. آنجاق توپلومدا تکجه شعر *

 یازیلیرسا، دئمک، توپلوم گئری قالیب.

 

لشدیرمکده باش ووراجاغیمیز بیرینجی  دیلی گلیشدیریب زنگین*

لوغات التورک و دده قورقود  -ی-خزینه قوتادغو بیلیک، دیوان



اوسته گل فولکلور و شیفاهی دیلی. الکین ثرلردیر. اکیمی 

الری باخیمیندان بونالرداکی سؤز  علمی و فلسفی دیلین احتیاج

دیر. بونا گؤره سؤز تؤرتمک  داغارجیغی اولدوقجا کیچیک

 .قاچیلمازدیر

 

 

 


