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ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИГУКІВ В УСНОМУ ТУРЕЦЬКОМУ 

МОВЛЕННІ 

Кожевникова Оксана Олександрівна, студентка 4 курсу 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

Науковий керівник: І.А. Логвиненко 

 

Вигук (тур. ünlem) протягом довгого часу був і залишається об'єктом 

жвавих суперечок багатьох вітчизняних і турецьких лінгвістів, з точки зору 

визначення його лексичних, граматичних і стилістичних особливостей. 

Так, Ф. Ф. Фортунатов стверджував, що вигуки лише емоційні 

сигнали, які не переходять у слова. Ф. І. Буслаев же визнав вигуки як 

частину мови. Він розглядав їх як мовні одиниці, які служать для 

вираження емоційно-вольових реакцій мовця (1, с. 73).  

Сьогодні більшість вітчизняних і турецьких вчених визнає вигук 

особливою частиною мови, яка виражає почуття, волевиявлення мовця, не 

називаючи їх. Вигуки не належать ні до повнозначних, ні до службових 

частин мови, тому що не мають предметного значення і не виконують у 

реченні ніяких функцій.  

Зазвичай виділяють кілька характерних властивостей, за якими 

можна віднести слово до класу вигуків. По-перше, вигуки – це слова-

речення: в своєму звичайному, початковому вживанні вони завжди є 

самостійними висловлюваннями. По-друге, вигук, як правило, не має 

ніяких граматичних показників, тобто не може змінюватися за числом, 

часом, відмінком і т.д. 

За семантичним значенням вигуки можна поділити на: емоційні, які 

виражають почуття і переживання: Of (емоція болі, невдоволення, втоми, 

роздратування), Ah (емоція захоплення, радості) Eyvah! – Як шкода! Öf – 

огиду, невдоволення і вигуки волевиявлення, які передають спонукання, 

заклик: İnşallah! – дай Бог! Alo! – Гей! Алло! Aman! – Ой! Боже! 

Допоможіть! Yahu! – Гей ти! Послухай!  

Проаналізувавши ситуації використання вигуків на матеріалі книги 

Ахмета Айдина «Веселі вигуки» (2), ми виділили такі функціональні 

групи вигуків:  

1. вигуки, що виражають радість: Oh! (Ах! Ух!) Aman! (Ох! 

Боже!): Oh, ne güzel hava! Oh ya! Şans bir kere de bana gülsün. Aman, ne 

güzel rastlantı! 

2. вигуки, що виражають схвалення: Maşallah! (Слава богу!), 

Aferin! (Прекрасно!) Bravo! (Браво!): Maşallah, çabucak gitti geldi. Aferin 

sana, Türkçe'den 5 aldın! Bravo, Hakan! Çok güzel gol attın! 

3. вигуки, що виражають невдоволення: A! (О! Ах! Ех! Же! Ее!) 

Be! (Ей ти! Послухай! Залиш!) Vay canına! (Щоб тебе!) Of of! (Ох!) Öf! 

(Тьфу!): Aaa, bu ne hal? Ne ettik be! Yapma be! 
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4. вигуки, що виражають здивування: Hayret! (Дивно! Вражаюче! 

Цікаво!) Hoppala! (Гопля! Ось тобі і на! Ось так-так!) Vay! (Як шкода! 

Ай! Ах! Вай!) Hayret be!: Onun bankayı soyacağı hiç aklıma gelmezdi. Vay 

eyvah! Hoppala! Bu da neyin nesi Ya Rabbim? 

5. вигуки, що виражають занепокоєння: Aman! (Ох! Ой! Боже!): 

Aman ha, bunu kimseye söyleme! 

6. вигуки, що виражають співчуття: Yazık! (Шкода! Сумно!) Vay! 

(На жаль! Шкода! Ай! Ах! Вай!: Atma, yazıktır! Vay başım vay! Ah, ben ne 

ettim! 

7. вигуки, що виражають підтвердження: Aha! (Да! Ось! Ось так-

то! Накінець-то!): Aha istediğin para, artık beni rahat bırak!  Aha köy nihayet 

göründü!   

8. вигуки, що виражають підтримку: Bravo! (Браво!)  Aferin! 

(Прекрасно! Молодец!): Aferin, çok güzel olmuş bu yemek!  Bravo valla, en 

iyisini yapmışsın.   

         Підбиваючи підсумки нашого дослідження, треба сказати, що 

незважаючи на активну дослідницьку роботу з вивчення вигуків, проблема 

визначення поняття, функціональності, класифікації та місця вигуків у 

системі мовних одиниць ще не повністю вирішена і продовжує залишатися 

актуальною, вимагаючи особливої уваги з боку сучасних лінгвістів. Беручи 

до уваги особливості національного характеру турків, їх емоційність та 

чуттєвість, не дивно, що турецьке усне мовлення насичене вигуками, які 

виражають різні емоції, інтенції та стан мовців. Ми розподіли вигуки 

турецької мови на 8 функціональних груп, хоча межі цих груп досить 

умовні, бо один і той же вигук у різних комунікативних ситуаціях може 

мати різні конотаційні відтінки. Наприклад, вигук Aman! може позначати 

занепокоєння,  подив, або виражати прохання чи застереження (3, с. 52). 

Так само вигук Hay! може виражати неочікуваний подив, переляк чи 

захоплення (3, с. 395). І, навпаки,  декілька різних вигуків можуть 

виражати одну й ту саму емоцію.  

Тема функціонування вигуків у турецькій мові багатогранна і потребую 

детального вивчення. 
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