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düĢünülmesi ve Tanrı‘yı taklit etmek olarak kabul edilmesi Ģeklinde açıklanmıĢtır. Ancak aynı 

minyatür çalıĢmalarında ilaç yapımında kullanılan bitkiler daha detaylı resmedilmiĢtir.  

 Aynı yüzyılda Doğu kültüründe Sabuncuoğlu birçok deneyi hayvanlar ve kendi üzerinde 

uygulayarak, bulgularını bilimsel bir dille ve kendinden önce yaĢamıĢ bilim insanlarını kaynak 

göstererek kayıt altına almıĢtır. Sadece uyguladığı tedavi yöntemleri ile yetinmeyip cerrahi 

aletleri ve ameliyat tekniklerini minyatür çalıĢmalarıyla aktarmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1: Cerrahiyyetü'l 

Haniyye‘den Bir Örnek 

Resim 2. Hasta ve Hekim 

 Bu kısa araĢtırmanın amacı Batı tarafından sürekli dıĢlanmıĢ Orta Doğu kültürünün içinde 

gizli kalmıĢ yaratıcılığı, kendi eğitimim olan moleküler biyoloji ve genetik alanıyla 

iliĢkilendirmektir.  

 Günümüzde yapay zekayı oluĢturan insan aklıdır. Bu teknolojiyi oluĢturmak yukarıda 

örneklemelerini verdiğim Leonardo da Vinci ve Sabuncuoğlu ġerefeddin gibi sanatçıların, bilim 

insanlarının, kaĢiflerin ve onlardan önceki düĢünürlerin bizlere bıraktığı bilgilerin birikerek yeni 

nesle aktarılmasıyla bir miras oluĢturmuĢtur. Tıpkı Prof. Dr. Hulusi Behçet ve Prof. Dr. Aziz 

Sancar‘ın yaptığı gibi bu mirasın doğru bilgi ve tekniklerle sentez edilerek günümüz teknoloji ve 

imkanlarıyla birleĢtirilip geleceğe aktarılması din, dil, ırk, cinsiyet ve sınıf ayrımı olmadan tüm 

insanlığın hizmetinde olmalıdır. Tıpkı bulduğu çocuk felci aĢısına patent almayı reddeden Dr. 

Jonas Salk‘ın dediği gibi ―GüneĢi patentleyebilir misiniz?‖ 
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Кожен викладач, який працює з дітьми на будь-якому етапі навчання, розуміє 

важливість використання віршів та пісень у вивченні іноземної мови, тому що такий 

матеріал завжди є привабливим для учнів: пісні іноземною мовою сприяють більш 

глибокому розумінню культури країни, і це допомагає зробити уроки іноземної мови 

більш цікавими та різноманітними. 

За результатами анкетування, яке було проведено у середній школі Києва О.М. 

Василенком, виявилось, що «одноманітність стомлює як дітей, так і дорослих; пісня дає 

можливість вивчати правила та виконувати вправи, практикувати використання правил та 

конструкцій мови, запам‘ятовувати шаблони та зразки з гарантією довготривалого 

зберігання у пам‘яті» [1, с. 44]. Тому, використання іноземної мови сприяє кращому 

запам‘ятовуванню матеріалу на уроках.  

З вищезазначеного можна сформулювати методичні переваги використання пісень 

на уроках: 

1) через пісню учні навчаються сприймати іноземну мову; 

2) пісні сприяють покращенню іншомовної вимови;  

3) пісні допомагають розширити лексичний запас завдяки новим словам та 

виразам; 

4) на прикладі пісні можна розбирати складні граматичні конструкції. 

Ю. Стиркіна також розглядає пісню як ефективний спосіб повторення мовного 

матеріалу і засіб згуртування класу, оскільки пісню співають хором [2, с. 29]. 

Методисти виділяють певні критерії відбору пісенного матеріалу з урахуванням 

вікових та індивідуальних особливостей учнів [3, с. 66]:  

1) пісня має бути ритмічною – так діти краще сприймають і легше 

запам‘ятовують пісенний матеріал;  

2) пісня повинна зацікавити учнів, мотивувати їх до опанування теми; 

3) пісня має відповідати віковим особливостям учнів; 

4) голос виконавця повинен бути зрозумілий.  

На уроках турецької мови у початкових класах можна використовувати пісні для 

вирішення виховних, розвиваючих та практичних завдань: 

1) можна використовувати дитячі пісні для фонетичної зарядки і для практики 

правильної вимови: 

Yaz geldi, çiçekler açtı, 

Arılar hep dolaĢtı,  

Arı vız vız vız 

Arı vız vız vız diye dolaĢır, 

Arı vız vız vız diye dolaĢır. 

Önce menekĢeyi koklar,  

Sonra gülü emeriz, 

Çicek balını, çiçek balını, 

Çicek balını, çiçek balını 

Biz çok severiz. 

2) пісні сприяють розслабленню, створенню особливої емоційної атмофери під 

час уроку; 

3) за допомогою пісні для засвоєння лексичного та граматичного матеріалу.  

На прикладі пісні «Parmak Ailesi» учні молодших класів можуть легше засвоїти 

лексичний матеріал з тем «Тварини» і «Кольори»: 

Köpek parmak, Köpek parmak neredesin? 

Buradayım, buradayım. ĠĢte buradayım. 

Kedi parmak, Kedi parmak neredesin? 

Buradayım, buradayım. ĠĢte buradayım. 
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Ġnek parmak, Ġnek parmak neredesin? 

Buradayım, buradayım. ĠĢte buradayım. 

YeĢil parmak, YeĢil parmak neredesin? 

Buradayım, buradayım. ĠĢte buradayım. 

Kırmızı parmak, Kırmızı parmak neredesin? 

Buradayım, buradayım. ĠĢte buradayım. 

Sarэ parmak, Sarэ parmak neredesin? 

Buradayım, buradayım. ĠĢte buradayım. 

Використовуючи пісню «Kırmızı Balık» можна вдало поєднати вивчення 

граматичних конструкцій наказового способу, теперішнього та майбутнього часу, а також 

ввести нову лексику, стимулюючі зацікавленість учнів ще й яскравим відеорядом: 

Kırmızı Balık gölde 

Kıvrıla kıvrıla yüzüyor 

Balıkçı Hasan geliyor 

Oltasını atıyor 

Kırmızı Balık dinle 

Sakın yemi yeme 

Balıkçı Hasan tutacak 

Sepetine atacak 

Kırmızı Balık kaç kaç 

4) через пісні можна пояснювати певний лінгвокультурний матеріал. Існують 

пісні, присвячені певним містам Туреччини, історичним подіям, видатним особистостям, 

традиціям і обрядам. 

5) турецька пісня має оригінальний ритмічний малюнок, певний набір змістовних 

тем і стилістичних особливостей. Таким чином, пісня знайомить учнів з музичною 

культурою Туреччини.  

Отже, проаналізувавши способи і переваги використання пісень під час навчання 

турецької мови, можна сказати, що пісня, поєднуючи у собі поезію і музику, впливає на 

емоційну сферу учнів, що допомагає їм краще засвоїти та повторити матеріал уроку, 

зануритися в атмосферу Туреччини, пізнати культурні особливості цієї країни, покращити 

вимову, а також зробити урок більш цікавішим. 
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