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ΑΝΑΓΟΡΕΥΤΗΚΕ ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ JAKLIN KORNFILT
‘Εχει συμβάλει καθοριστικά στην κατανόηση των Τουρκικών και άλλων γλωσσών
Σε Επίτιμη Διδάκτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγορεύθηκε
την Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2021 η Καθηγήτρια Jaklin Kornfilt, σε τελετή στην παρουσία ακαδημαϊκών,
φοιτητών/τριών και γλωσσολόγων. Την κα Kornfilt τίμησε με την παρουσία του και ο Ευρωβουλευτής
Niyazi Kızılyürek.
Ο Καθηγητής Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών, Φοίβος Παναγιωτίδης εξήρε το έργο και την
προσφορά της τιμώμενης. Αξιοσημείωτο, ανέφερε κατά την ομιλία του, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν
εκατοντάδες εργασίες της Καθηγήτριας Kornfilt για τη γλώσσα που περιλαμβάνουν θεωρητικά και
περιγραφικά θέματα, καθώς επίσης το κλασικό τουρκικό βιβλίο με τίτλο ‘Turkish’ του 1997 αλλά και το
βιβλίο Τουρκικής Σύνταξης που αναμένεται να κυκλοφορήσει. Το έργο της Καθηγήτριας Kornfilt, πρόσθεσε
ο Καθηγητής Παναγιωτίδης, επικεντρώνεται στην επιφανειακή ποικιλομορφία των γλωσσών, με έμφαση
στα Tουρκικά, προκειμένου να διερευνήσει τη βαθύτερη ενότητα που αναγνωρίζει η ανθρώπινη Γλωσσική
Σχολή, η οποία αποτελεί μέρος της κοινής μας προικοδότησης ως είδος. Εξέτασε επίσης, όπως επισήμανε ο
Καθηγητής Παναγιωτίδης, τις ονομασίες, τις φράσεις, τις σχετικές ρήτρες, τη φύση των κατηγοριών, την
περίπτωση και τη συμφωνία και την εσωτερική δομή της ονομαστικής φράσης. Ο κ. Παναγιωτίδης ανέφερε
ότι η τιμώμενη έχει συμβάλει περισσότερο από άλλους ερευνητές, στην κατανόηση της τουρκικής
γλώσσας, η οποία και αποτελεί τη μια από τις δύο επίσημες γλώσσες του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Την Τελετή Αναγόρευσης προσφώνησε ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ενώ ο Κοσμήτορας της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Μπαλασόπουλος ανέγνωσε το
σχετικό ψήφισμα, το οποίο παραδόθηκε επίσημα σε περγαμηνή στο νέο επίτιμο μέλος του Ανώτατου
Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Ανάμεσα σε άλλα, το ψήφισμα αναφέρει ότι η κα Kornfilt ανέδειξε τη μελέτη της
Τουρκικής και άλλων γλωσσών στο πλαίσιο της θεωρητικής γλωσσολογίας. Έχει επίσης συμβάλει
καθοριστικά στην κατανόηση της σύνταξης, μορφολογίας και τυπολογίας των τουρκικών γλωσσών, καθώς
με την έρευνά της έχει φωτίσει σημαντικές πτυχές της τουρκικής γλώσσας και του γλωσσικού φαινομένου
εν γένει.
Κατά την αντιφώνησή της, η κα Kornfilt επικεντρώθηκε σε ορισμένες ενδιαφέρουσες ιδιότητες της
Τουρκικής γλώσσας, εξετάζοντας επίσης ορισμένες λανθασμένες αντιλήψεις που ακούγονται συχνά για την
Τουρκική και ορισμένες άλλες γλώσσες με παρόμοιες συντακτικές ιδιότητες. Έφερε ως παράδειγμα σειρά

όρων και ειδικότερα προτάσεις με το κατηγόρημα στο τέλος, δευτερεύουσες προτάσεις που δεν
εκφράζουν χρόνο και ονοματοποιούνται, και αναφορικές προτάσεις που λειτουργούν τόσο ονοματικά όσο
και προ-ονοματικά. Καταδεικνύεται, όπως είπε, ότι ενώ στις γνωστές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, όπως η
Αγγλική και η Γερμανική, τέτοιες προτάσεις είναι μειωμένες με διάφορους τρόπους, στην Τουρκική είναι
μειωμένες σε πολύ μικρό βαθμό και όντως παρουσιάζουν ιδιότητες που είναι χαρακτηριστικές των
προτάσεων με πλήρη κλίση στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Η τουρκική γλώσσα, ανέφερε η Επίτιμη
Διδάκτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, μάς δείχνει ότι παρά τις επιφανειακές διαφορές μεταξύ
των γλωσσών, η καθολική ανθρώπινη γλωσσική ικανότητα είναι πραγματική και μπορεί να χρησιμοποιήσει
τέτοιες επιφανειακές διαφορές για να εκδηλωθεί.
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