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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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КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ТУРЕЦЬКОГО ЕТНОЕТИКЕТУ 

Петрова Озель Лілія Павлівна, к.ф.н., доцент  

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

 

Основні напрями дослідження ввічливості як провідної комунікативної категорії 

мовленнєвого етикету визначено в працях як зарубіжних (П.Браун, С.Левінсона, 

Р.Лакоффа, Б.Фрейзера, Р.Уотса, С.Фукушіми, А.Байрактароглу), так і вітчизняних учених 

(Н.Бабич, М.Стельмахович, Є.Чак, А.Коваль, О.Муромцевої). Чимало нових підходів до 
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аналізу лінгвістичних форм вираження етикету, зокрема й  етнонаціонального, 

запропоновано в дослідженнях із теорії медіакомунікацій, політичного й дипломатичного 

дискурсів, комунікативної лінгвістики, психології, менеджменту та ділового спілкування.  

Проблемам турецького мовленнєвого етикету присвячені розвідки І.Логвиненко, 

І.Карпузджу, К.Юсупової (Україна), де застосовано лінгвокраїнознавчий підхід до 

вивчення формул ввічливості, подано форми привітань, побажань, прощань, подяки й 

релевантні варіанти відповідей на них,  О.Прими (Україна), в яких розглянено 

аксіологічний потенціал турецької етикетної лексики, З.Джошкун (Білорусія), де 

вирішується проблема міжмовної лакунарності на матеріалі російської й турецької мов; 

значний за обсягом матеріал форм турецького мовного етикету проаналізовано у А.Тузлу 

(Росія); лінгвістичне забезпечення протоколу та правил пристойності стали предметом 

наукової уваги Е.Четіна; мовленнєву поведінку представників різних вікових категорій 

аналізує І.Сари (Туреччина). 

Злободенною однак залишається необхідність подальших теоретичних узагальнень 

щодо специфіки комунікативних репрезентацій ввічливості в турецьких етикетних 

зразках; зберігається потреба більш глибокого аналізу відповідних мовленнєвих дій з 

урахуванням їх лексико-семантичних, структурних та функціональних параметрів у 

процесі міжособистісної та ділової комунікації; своєчасним постає визначення 

лінгвістичних особливостей ввічливості на ґрунті міжкультурних порівняльних 

характеристик з метою подальшої оптимізації процесу набуття комунікативних навичок у 

сфері міжнародних відносин.  

Як свідчить аналіз лексичного матеріалу, культура спілкування турецького народу 

відзначається тяжінням до постійного культивування позитивного настрою й 

налаштування на успіх, що позначається на специфіці слововживання й доборі лексико-

семантичних засобів. Обов‘язковими під час зустрічі вважаються типові запитання: 

Nasılsınız? (Як Ваші справи?), ―İşler nasıl? (Як робота? Як бізнес?), Nasıl gidiyor? (Як 

ідеться? Як ся маєте?), на які вважається недоречним, а іноді й неприпустимим 

відповідати конструкціями, що означають негативні почуття або стан невизначеності: fena 

değil «так собі, непогано», kötü «погано». Набагато краще в різних ситуаціях спілкування 

будуть сприйняті варіанти відповідей із семантикою впевненості, надії на краще, якщо не 

своїми зусиллями, то за допомогою позитивної енергії довкілля чи й вищих, сакральних 

сил: iyiyim «у мене все гаразд, добре», çok iyiyim, güzel «дуже добре, прекрасно», Allaha 

şükür «Дякувати Богу!».   

Турецький мовленнєвий етикет багатий зворотами, семантика яких  свідчить про 

диференціацію формул ввічливості відповідно до вікових категорій адресата мовлення з 

метою підкреслення його значущості в різних соціальних інститутах від сім‘ї до держави. 

Так, простежується тенденція із групи осіб особливу повагу продемонструвати старшому, 

особливо жінці: Ellerinizden öpüyorum! (Цілую Ваші руки! – зворот, що супроводжується 

поцілунком руки старшого й прикладанням її до чола).  Варто відзначити, що лексема 

рука у східних культурах, зокрема й турецькій, має символічне навантаження: відкрита 

долоня  означає благословіння, захоплення, гостинність, щедрість, силу, передачу знань; 

рука залишається популярним захисним засобом від зурочення (п‘ятьма пальцями правої 

руки показують в бік того, хто має репутацію «поганого ока»; всередині чи зовні будинків 

розміщують скульптурне чи мальоване, пофарбоване в чорний або червоний кольори, 

зображення руки з видовженими пальцями) [7, с. 215].   

У мовній культурі компліментів на особливу увагу заслуговують конструкції з 

лексемою очі, яка у східній естетиці, й турецькому мовленнєвому етикеті зокрема, має 

символічне значення, ймовірно, пов'язане з дуалістичним тлумаченням ока, з одного боку, 

як втілення «серця в вічності» [7], духовного центру, місця абсолютного інтелекту й 

просвітлення, що дозволяє бачити й пізнавати «вічне теперішнє» на противагу минулому 

й майбутньому, з іншого, лексеми göz «око» та близька за значенням nazar «погляд» 

можуть набувати в етикетних зворотах протилежних значеннєвих відтінків: «погане око», 
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носій деструктивних сил, зла. Відповідно до першої семантичної лінії функціонують такі 

етикетні вислови: «Gözlerin ne güzel!» (Які красиві в тебе очі!), «Bademgözlü!» 

(Мигдалевидні очі! / З мигдалевидними очима!), «Bademgözlüm!» («Дівчино / Красуне з 

мигдалевидними очима!», «Güzel gözlüm!» (Дівчино з красивими очима!), а також 

Gözünüz aydın! (як побажання тому, до кого завітали гості, повернулися рідні, досл. 

«Світла Вашим очам! / Хай світлими будуть Ваші очі! / Просвітлення Вашим очам!» 

Мовленнєва практика засвідчує прагнення учасників різних комунікативних 

ситуацій поширювати, увиразнювати етикетні формули, доповнювати їх лексикою з 

новими або додатковими емоційно-експресивними відтінками, надаючи висловам 

посиленого ефекту щирості, доброзичливості, вищого прояву турботливості про 

комуніканта-адресата, отже, дозволяє адресанту демонструвати власну культуру, 

багатство емоційно-інтелектуальної сфери, поповнювати комунікативний арсенал 

доброзичливості й добропорядності, як наслідок, очікувати рівноцінної зворотньої реакції. 

Так, поряд із узвичаєними, загальновживаними висловами піклування про співрозмовника 

Dikkatli ol  / Dikkatli olunuz! / «Будь обережний! Будьте обережні!» функціонують 

семантично підсилені конструкції, з більш складною структурою: Çok, çok dikkatlı olunuz! / 

«Будьте дуже й дуже обережні!»; Kendinize iyi bakınız! / «Бережіть себе!» – Kendinize çok, 

çok  iyi bakınız! / «Дуже й дуже пильно бережіть себе» («Дуже добре подбайте про себе!», 

Kendinize en iyi /en güzel şekilde bakınız! / «У найкращий спосіб бережіть себе!» («У 

найкращий спосіб подбайте про себе!»). 

Як засвідчує аналіз лексико-семантичної специфіки етикетних конструкцій, 

турецька ввічливість ґрунтується на культивуванні особистості, орієнтованої на 

позитивне, схвальне сприйняття світу; першочерговими постають розвиток 

етноморальних цінностей, усвідомлення навколишнього світу й людей як представників 

одної спільноти, пов‘язаних потребою взаємодопомоги, підтримки; розуміння 

необхідності виховання мовця, що несе в суспільство позитивні настанови,  створення 

культу й формування іміджу людини ввічливої, фахівця, товариша, сусіда, господаря, 

земляка, члена сім‘ї, родини, етносу й нації як часток світової добротворчої місії певного 

народу.  

Лексико-семантичні маркери успішної комунікативної поведінки відображають 

еволюцію етносу, його прагнення до удосконалення, духовного й культурного збагачення, 

становлять фундамент національної моделі добротворчості, стають потужним фактором 

формування мовної особистості,  показником успішного етнорозвитку й етнотворення, 

комфортного співжиття з представниками інших народів.  
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TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİNDE GRAMER TERİMLERİ SORUNU 

Salih Sevim 

I.I. Meçnikov Odessa Millî Üniversitesi 

 

 Türk dilinde gramer yapılarının isimlendirilmesinde farklı kabuller ve anlayıĢlar olduğu 

için bu dilin sadece yabancılara değil aynı zamanda Türkiye‘de Türk öğrencilere öğretilmesinde 

de sorunlara neden olmaktadır. Bu farklılıklar öğretmenden öğretmene ve kitaptan kitaba göre 

yaygın bir biçimde görüldüğü için Türkçe öğretiminin olduğu her yerde karĢılaĢılan bir sorundur. 

Farklı bir öğretmen veya farklı bir dil bilgisi kitabı ile karĢılaĢanların terimler farklılaĢtıkça 

kafaları karıĢmakta ve öğrenmede güçlük çekmektedirler. Ġngilizce, Rusça ve Arapça gibi birçok 

dillere ait olan dilbilgisine ait terimler dünyanın her yerinde hem öğretmenden öğretmene ve 

kitaptan kitaba değiĢmediğinden neden Türkçe için böyle bir durum yok sorusu akla gelmektedir. 

Dilin doğasından ve diğerlerinden farklı olmasından kaynaklanan zorluklara ek olarak 

terimlendirme ve sınıflandırmadaki sorunlarının olması Türkçenin öğretimini ve öğrenimini 

zorlaĢtırmaktadır. Türkçenin de diğer dillerde olduğu gibi kiĢiden kiĢiye, kitaptan kitaba 

değiĢmeyen terimlere sahip bir gramerinin olması gerekmektedir.  

Terim yapmanın birçok yolu vardır: eklerden faydalanma, birleĢik kelime oluĢturma, 

yabancı dillerde olduğu gibi birleĢtirilecek sözcüklerin ilk harflerini birleĢtirme ―araĢtırma ve 

geliĢtirme=ARGE‖, kelimelere yeni anlamlar yükleme vs gibi. Sorun terim bulma sorunu değil 

aynı yapılar için farklı terimler kullanma sorunudur. 

Bu durumun sebepleri geçmiĢe uzanmaktadır. Türkler Tarih boyunca birçok çoğrafyada 

birçok devlet kurmuĢlardır.  Ancak devlet ne kadar güçlü olursa olsun bilim ve öğretim dili 

olarak Türkçeyi değil de Arapçayı kullanmıĢlardır. Özellikle aydın kesim bilimi Arapçadan 

öğrenirken sanatta ya Farsçayı kullanmıĢ ya da hem Arapça hem de Farsçadan kelime ve yapılar 

alınarak anlaĢılması zor suni bir oluĢturmuĢlardır. Bu durum doğal olarak terimlere de 

yansımıĢtır. Göz ardı edilen Türkçeden herkesin anlayabileceği terimler almak yerine daha çok 

Arapçadan ve Arapça ve Farsça gramer yapıları kullanılarak terimler oluĢturulmuĢtur. Hatta 

Arapça ve Farsçada bulunmayan yeni kelimeler türetilerek terimler oluĢturulmuĢtur. Bu durum o 

dönemlerde bile eleĢtirilmiĢtir. 

Muhbir gazetesinde bir tarım kitabının dili eleĢtirirken halkın kullandığı aĢı kelimesi 

yerine terim olarak Arapça ‗telkib‖ kelimesinin kullanılması eleĢtirilirken ―Ne olur telkib‘in 

yerine aşı yazılsaydı. Türkçe okuyabilen ve tarımla uğraĢan birisi bu kitabı anlayabilmesi için on 

beĢ yıl öğrenim mi görecek? Öğrenim görsün denilirse, peki bu sürede bahçıvanlığı kim 

yapacak?..‖ (ġ.Haluk Akalın, 2012) denilerek sorunun büyüklüğü gösterilmektedir. 

Aslında Uygurlar ve KaĢgarlı Mahmut dönemlerinde Türkçe bilim dili olarak 

kullanılmasına rağmen daha sonraki dönemlerde cumhuriyete kadar yukarıda belirtimiz gibi 

bilim dili olarak Arapça terim yapmada kullanılmıĢtır. II. Mahmut döneminde Tıbbiyenin 

açılması ile PadiĢah Türkçenin bilim dili olması gerektiğini belirtmiĢ ama Türkçenin öğretilmeye 

baĢlaması Abdülmecit döneminde olup Arapça, Farsça ve Fransızcadan sonradır. Abdülaziz 

döneminde Türkçenin öğretim dili olması isteği 1908 yılındaki meĢrutiyetten sonra gerçekleĢir 

ve gramer kitaplarının da aralarında bulunduğu ders kitapları Türkçe yazılmaya baĢlar. Her ne 

kadar kitaplar Türkçe de olsa terimlerin Arapça ve Farsça olması anlaĢılmalarını oldukça 

zorlaĢtırır. (ġ.Haluk Akalın, 2012) 

Cumhuriyet ile birlikte terimler bizzat Atatürk‘ün öncülüğünde TürkçeleĢtirilmeye 

baĢlanmıĢtır. Hatta bizzat Atatürk tarafından geometri terimleri TürkçeleĢtirilmiĢtir. ―üçgen, 

yüzey, dikdörtgen, açıortay‖ gibi birçok terim bizzat onun tarafından oluĢturularak (Atatürk, 

1937) ünümüzde her Türk‘ün rahatlıkla anlaması sağlamıĢtır.  
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