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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 У сучасному мовознавстві сформованою є методологічна база, що 

спирається на надбання етнолінгвістики та лінгвокультурологїї. Водночас в 

українській тюркології дотепер не було окремих досліджень, присвячених 

опрацюванню етнокультурної лексики в турецькій поезії, визначенню 

особливостей її функціонування та джерел походження. Окрім того, у турецьких 

наукових колах дослідження етнокультурних лексем також не отримали 

комплексного опрацювання. Отже, дисертаційна робота є першою спробою 

дослідження етнокультурної лексики в турецькій мові з детальним аналізом 

особливостей її функціонування в поетичному тексті. У дослідженні висвітлено 

вагому роль, яку етнокультурна лексика поетичного тексту відігравала для 

формування турецької мовної свідомості протягом ХХ ст.  

Актуальність дослідження визначається необхідністю лінгвістичного 

аналізу особливостей функціонування етнокультурної лексики в турецькій поезії 

ХХ ст., що відображає національний менталітет, погляди турецького народу на 

власну країну й історичні передумови їхнього формування. Поезія завжди 

посідала чільне місце в культурі тюркських народів. Відомо, що в часи 

Османської імперії поезії відводилося особливо почесне місце серед інших видів 

мистецтв, поезія належала до захоплень султанів. Використання у турецькій поезії 

ХХ ст. значної кількості етнокультурних лексем свідчить про специфічне 

мислення та своєрідність поетичної картини світу турецького народу. У роботі на 

матеріалі турецької мови висвітлено особливості функціонування етнокультурної 

лексики в поезії, джерела її походження, семантичне й емоційне наповнення, 

вагомість для носіїв турецької мовної свідомості. Дослідження має на меті 

деталізувати питання взаємозв’язку і взаємовпливу мови, мислення, історії та 

культури на прикладі турецького мовно-культурного простору, а також 

відобразити динаміку мовної картини світу у свідомості носіїв турецької мови і 

культури.   

Дисертація пропонує комплексний (на перетині семантичних, когнітивних 

та етнолінгвістичних досліджень) аналіз особливостей вибору, використання 

етнокультурної лексики турецькими поетами ХХ ст., що вперше здійснюється в 

українській тюркології у пропонованій роботі, а також багатоаспектного 

дослідження функціонування етнокультурної лексики турецької мови на матеріалі 

поезії з позицій відтворення у ній особливостей етнокомунікативного та 

пізнавального процесу загалом та з погляду відображення і структурування цими 

лексемами етнокультурної картини світу як системи інтуїтивних уявлень про 

реальність. Такий підхід уможливлює  «проникнення» до мовної картини світу 

турецького народу й усвідомлення етнокультурної специфіки мовних засобів з 

позицій їхньої когнітивної та культурологічної значимості, що сприяє поповненню 

бази знань про культуру сусідньої держави і стратегічного партнера України.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано в межах наукових тем Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації – 11 БФ 044-01) та 
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«Україна і сучасний світ: міжмовний та міжкультурний діалог» (номер державної 

реєстрації – 16 БФ 044-01). 

Поставлена в цьому дослідженні мета полягає у виявленні культурно-

специфічних різновидів та особливостей функціонування етнокультурної лексики 

як групи знаків, що відображують сукупність показників лінгвокультурологічного 

фонду нації на матеріалі турецької поезії ХХ ст. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

– окреслити теоретико-методологічні засади дослідження етнокультурної 

лексики у світовій лінгвістиці;    

– проаналізувати функціонування етнокультурної лексики в турецькій поезії у 

трьох хронологічних шарах: початку, середини та кінця ХХ ст.;  

– розробити типологію назв реалій у турецькій поезії ХХ ст., що спирається на 

культурно-історичні передумови їхнього виникнення; 

– здійснити переклад етнокультурних лексичних одиниць турецької мови із 

залученням інформації, що міститься у країнознавчих, етнографічних, релігійних, 

міфологічних аутентичних джерелах;  

– на підставі контекстного використання етнокультурних лексичних одиниць 

з’ясувати їхні функції у відображенні культурного досвіду та ідеалів турецького 

народу;  

– виявити прецедентні імена, з'ясувати історичний зміст і коммеморативне 

навантаження образів відповідних історичних персонажів, специфіку 

контекстного функціонування цих образів, їхню вагому роль у формуванні 

турецької мовної свідомості, щоб осягнути, які конотації вони мають для 

турецькомовного культурного середовища; 

– розглянути лексику турецької мови крізь призму турецького поетичного 

світогляду та, спираючись на отримані дані, визначити пріоритети і домінанти 

культури, визначальні для становлення турецької національної ідентичності. 

Об’єктом дослідження є етнокультурна лексика творів турецьких поетів 

ХХ ст. як джерело етнокультурної інформації. Турецьку поезію початку ХХ ст. 

представляли: Е. Б. Корюєрек, Х. Ф. Озансой, Ю. З. Ортач, О. С. Орхон, 

Ф. Н. Чамлибель. На середину століття припала творчість таких поетів, як: 

Е. Айхан, Т. Акдаг, Г. Акин, А. Аріф, С. Башчиллар, І. Берк, Е. Джансевер, 

Дж. А. Кансу, С. Каракоч, Ш. Курдакул, А. Октай, Д. Сюрея, А. Х. Танпинар, 

Н. Хікмет, Т. Уйар, Е. Учари. Турецьку поезію кінця ХХ ст. представляють: 

Х. Актунч, О. Алкая, Я. Б. Бакілер, Б. Гьокче, Х. Ергюлен, Н. Ф. Кисакюрек, 

М. Мунган, М. Мюфіт, Х. А. Озтекін, О. Рифат, Д. С. Таранджи, О. Тафтали, 

Е. Тургут, Й. Тюркер, О. Р. Хорозджу, Д. Юджель  та М. Яшин.  

Предмет дослідження – специфіка функціонування етнокультурної лексики 

у творах турецьких поетів ХХ ст. Така постановка проблеми заснована на тому, 

що етнокультурна належність носія мови, його психічний стан набули певних 

форм відображення у мові й мовленні; саме етнокультурна лексика виявляє таке 

віддзеркалення, що найбільш яскраво відтворює національно-етнічний колорит у 

мові й мисленні.  
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Матеріал дослідження охоплює 900 етнокультурних лексем, що 

відображають етномовну специфіку віршованих текстів турецької літератури 

ХХ ст. Їх виокремлено і проаналізовано у процесі опрацювання  популярних і 

знакових поезій турецьких авторів. Загальний обсяг проаналізованого матеріалу 

перевищує 25 000 віршованих рядків. Для аналізу функціонування етнокультурної 

лексики було залучено етимологічні, тлумачні, релігійні й історичні словники 

османської та сучасної турецької мов. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації формують класичні і 

новітні методи та принципи лінгвістичного аналізу, новочасні мовознавчі 

концепції, які відтворюють зв’язки мови, мислення й культури (від класичних 

праць В. Ф. Гумбольдта, О. О. Потебні, Е. Сепіра, Ю. С. Степанова до сучасних 

фундаментальних праць у царині лінгвокультурології І. О. Голубовської, 

Л. П. Дядечко, О. С. Кубрякової, І. Л. Покровської, О. О. Селіванової, 

Н. В. Слухай, О. С. Снитко та ін.). 

У роботі застосовано методи, що зумовлені специфікою матеріалу і 

поставленими завданнями:  

– описовий – для відбору й інтерпретації етнокультурних одиниць у 

турецькому поетичному мовленні;  

– функціональний – для здійснення лінгвокультурологічного аналізу  

етнокультурних лексем, що використовуються у поезії ХХ ст.;  

– контекстуально-інтерпретаційний   – для визначення особливостей 

функціонування етнокультурної лексики у конкретному поетичному тексті; 

– метод конситуативного аналізу – для опрацювання матеріалу з опорою 

на контекст. 

Наукова новизна дослідження зумовлюється тим, що воно є першим в 

українській тюркології комплексним, системним аналізом етнокультурної 

лексики турецького віршованого тексту, дослідженням творчості турецьких 

поетів ХХ ст. як джерела етнокультурної лексики. Було проаналізовано зібраний 

лексичний матеріал і виокремлено його семантичні ознаки. Запропонована у 

дослідженні класифікація етнокультурної лексики спирається на культурно-

історичні передумови її виникнення. У роботі вперше проаналізовано прецедентні 

імена, джерела їхнього походження й особливості функціонування у турецькому 

поетичному тексті.    

Теоретична цінність дослідження полягає у поглибленні 

загальнолінгвістичних принципів визначення етнокультурної специфіки мови 

певного етносу на основі аналізу етнокультурних лексем, діахронічної 

трансформації у семантичній структурі лексем, фразеологізмів, онімів 

(антропонімів, топонімів, ергонімів), прецедентних імен тощо. Виконане на 

матеріалі турецької мови дослідження може лягти в основу теоретичних 

лінгвокультурологічних та когнітивних розробок інших мовних картин світу і 

сприяти подальшому з’ясуванню глибинних механізмів функціонування певної 

мови. 

Практичне значення результатів дослідження визначається можливістю 

використання отриманих даних для подальших досліджень із семантики, 
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лексикології, лінгвоконцептології, етно- та психолінгвістики. Текст дослідження 

та його висновки можуть активно використовуватися у практиці викладання таких 

нормативних навчальних дисциплін, як:  «Етнокультурна специфіка фразеології», 

«Жанрові теорії перекладу (турецька мова)», «Історія тюркських країн», 

«Лінгвокраїнознавство», «Практика перекладу (турецька мова)», «Сучасний 

культурний простір (за мовним спрямуванням)», спецкурсів із міжкультурної 

комунікації, а також під час написання навчальних посібників та підручників для 

студентів ЗВО. Опрацьований матеріал може бути використано і в 

лексикографічній практиці (при укладанні двомовних чи багатомовних 

тематичних словників, лексичних атласів тюркських мов тощо).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаною науковою працею. Усі результати дисертаційного дослідження 

одержані автором одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження неодноразово обговорювалися на кафедрі тюркології Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Основні 

положення дисертації було викладено на таких міжнародних та всеукраїнських 

конференціях: Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (Київ, 2014), Всеукраїнські наукові читання за участі 

молодих учених «Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 2015), 

Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Мова і література в 

глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, 2016), Міжнародна наукова 

конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2016), Міжнародна 

наукова конференція «Україна і сучасний світ: міжкультурний діалог» (Київ, 

2016), VI  Міжнародна науково-практична заочна конференція «Лінгвокогнітивні 

та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2016), Всеукраїнські наукові 

читання за участі молодих учених «Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та 

новаторство» (Київ, 2017), Міжнародна наукова конференція «Актуальні 

проблеми науки та освіти» (Будапешт, 2017), Міжнародна наукова конференція  

«Мовнокультурна ідентичність у контексті філологічних студій» (Київ, 2017), 

ІІ Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Філологія початку 

ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2018), ІІІ Всеукраїнські наукові 

читання Інституту філології за участі молодих учених «Філологія початку 

ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 2018). 

Публікації.  Основні результати дисертації достатньою мірою висвітлені у 

семи одноосібних публікаціях загальним обсягом 3,86 друк. арк.: п’ять основних 

статей та одна додаткова стаття опубліковані у наукових фахових виданнях 

України (3,11 друк. арк.), одна стаття – у міжнародному фаховому виданні 

(0,75 друк. арк.),  а також у трьох статтях у співавторстві загальним обсягом 

1,539 друк. арк., опублікованих у наукових фахових виданнях України. 

Структура й обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної 

літератури (335 найменувань, з них 64 – іноземними мовами і ще 44 позиції – 
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словники та довідкові видання) та додатків. Повний обсяг дисертації – 

270 сторінок, основний зміст викладено на 220 сторінках.  

 



8 
 

 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено основні 

засади, що зумовили вибір об’єкта і предмета, сформульовано мету, завдання 

дослідження, окреслено матеріал дослідження та методи його аналізу, розкрито 

наукову новизну; визначаються теоретичне значення і можливість практичного 

застосування отриманих результатів; подано відомості щодо апробації основних 

положень дослідження та  зазначено кількість й обсяг публікацій. 

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні аспекти 

дослідження етнокультурної лексики» структуровано теоретико-методологічне 

підґрунтя: досліджено характерні риси етнолінгвістичного та 

лінвокультурологічного напрямів сучасної лінгвістики, проаналізовано понятійні 

складові та методологічні засади дослідження етнокультурної лексики, 

розглянуто особливості опрацювання етнокультурної лексики в українській та 

закордонній лінгвістиці. Зокрема, етнокультурна лексика  у турецькому 

мовознавстві не відзначилася увагою науковців, а лінгвокультурна течія 

потрапила до турецького наукового простору переважно завдяки посередництву 

зарубіжних наукових статей із цієї тематики. У 2014 р. на базі університету «Газі» 

(м. Анкара, Турецька Республіка) було видано посібник за назвою 

«Лінгвокультурологія» (турец. «Kültürdilbilim») за редакцією О. Козан, де зібрані 

статті численних тюркологів із різних країн світу у перекладі турецькою мовою. 

Українська тюркологія представлена потужними дослідженнями мовної картини 

світу турецького етносу, турецької лінгвокультури, реалій, концептів тощо 

(О. Є. Борух, І. О. Каціон, К. А. Корнієць, А. В. Костюк, Е. Х. Мініахметова,  

І. Л. Покровська, К. О. Тищенко, Т. М. Тімкова, Г. І. Шаглі).  

Міжкультурний діалог за умов глобалізаційних процесів у сучасному 

суспільстві привертає пильну увагу не лише лінгвістів, культурологів, етнологів, 

соціологів, але й політиків, бізнесменів, представників різноманітних сфер 

мистецтва тощо. Таким чином, детальніше розглядаються поняття ментальності, 

ментально-поведінкової та мовно-поведінкової норм. Ментально-поведінкові 

норми етносів чітко і зрозуміло відображаються в мовних одиницях із закінченою 

думкою (етнокультурна лексика, зокрема прислів'я, приказки, гасла, заклики, 

ептоніми й інші фрази та вирази, які не складаються у мові заново, а 

відтворюються у ній): Afiyet olsun! (на здоров’я!), Dünya evine girmek 

(одружуватися), Elinize sağlık (букв. здоров’я вашим рукам, дякую), Ellerinden 

öpmek (поцілувати руки), Geçmiş olsun (букв. хай минеться, одужуй), Ziyade olsun! 

(букв. хай буде більше!), Gözün aydın (вітаю), İşin gücün rast gelsin (букв. хай вам 

вистачить сил на вашу справу, побажання успіху у справах), Kolay gelsin 

(побажання легкої роботи), Sağlıcakla kal (щасливо залишайся), Sizlere ömür 

(наказав вам довго жити), Söz kesmek (букв. обрізати слово, ухвалити остаточне 

рішення про весілля) та ін. Усі зазначені фрази вимагають обізнаності з 

особливостями сприйняття та національно-культурною картиною світу 

турецького етносу, що активно оперує метафоричними символами й образами, 

разом із національним колоритом. Фраза Geçmiş olsun (букв. хай проходить) 

використовується у Туреччині у значенні «хай усе залишиться в минулому», «дай 
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бог, знову не повториться» й у побуті вживається досить часто. Людині, яка 

захворіла, пережила якусь аварію, щось втратила, зазнала фізичних ушкоджень, 

турки неодноразово скажуть Geçmiş olsun. Повного відповідника цієї фрази не 

існує ні в українській мові, ні в деяких споріднених тюркських мовах. Із цього 

можна зробити висновок, що використання подібних відповідників пов’язане не 

тільки з національними та мовними факторами, але й із національною географією 

та факторами національної культури. 

Так, в умовах антропоцентризму етнолінгвістичні і лінгвокультурологічні 

дослідження спрямовані на розуміння культури та мови за посередництва людини 

як мовної особистості, що передбачає дослідження  мови як транслятора 

людських цінностей, відображення у мові національного колориту та світогляду, 

фіксації етнокультурного колориту та передачі його наступним поколінням носіїв 

цієї мови.  

У другому розділі дисертації «Функціонування етнокультурної лексики 

у художньому тексті» було виявлено такі функції етнокультурних лексем у 

турецьких поетичних текстах ХХ ст.: 

1. Функція створення місцевого (локального)  колориту:  Gidiyordum, 

gurbeti gönlümle duya duya, / Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya (Ф. Н. Чамлибель). 

– Я йшов, чужину відчуваючи усім серцем своїм, / До Центральної Анатолії від 

Улукишли шляхів. Анатолія –  це колиска турецької нації у свідомості носіїв 

турецької мови, що асоціюється не тільки з визначними завоюваннями тюрків, а є 

уособленням землі і людей, які досі бережуть кочову автентику (побут, традиції, 

обряди тощо). Улу Кишла – великий зимівник, знакове поняття для степової 

культури. 

2. Функція відтворення історичного колориту: Çok eski zamanda, / – Oğuz 

Han Hükümdarmış. / İşitmiştim Turan`da, / Bir peri kızı varmış (О.С. Орхон). – У 

часи легенд серпанком оповиті, / Огуз хан ще панував у  світі. / У легендарному 

Турані чув про дивину, / Чутки поміж людей про Фею чарівну. Огуз Хан – 

легендарний правитель тюрків, а Туран – міфічна країна, омріяний і часто 

ополітизований образ держави усіх тюрків. Апеляція до історичного колориту 

зумовлюється як мовними, так й екстралінгвістичними причинами – активна 

громадянська позиція поетів, патріотична налаштованість, бажання популяризації 

саме власної тюркської історії.  

3. Функція «націоналізації» історії: Zağanos Paşa bir yanda hücüm emrini 

bekler. / Turhan Bey uzaklarda yakıp yakmada hala! / Bir yandan o Beylerbeyi 

korkunç Karaca’yla, / Türk ordusu İstanbul’u sarmış çepeçevre, / Dünya girecektir bu 

sabah bir yeni devre! (О.С. Орхон) – Заганос Паша чекає наказу атакувати. 

/ Турхан Бей здалеку ще не дав сигнал вогнем! / З одного боку зі страшним 

бейлербеєм Караджа, / Турецьке військо оточило з усіх боків Стамбул 

(Константинополь), / Цього ранку світ вступить у новий вік!  Визначними для 

турецької історії і свідомості є завоювання Візантійських земель, зокрема, 

Константинополя у 1453 р. й асиміляція з їхніми народами. Так, правлячий клас 

османців був космополітичним (Заганос Паша був за походженням греком), а 
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держава багатонаціональною, що обумовлювало пошуки об’єднуючих факторів 

(створення ідеології), зокрема «націоналізації» історії.   

4. Створення у тексті національно-культурного колориту: Höyükler bir 

dağ gibi uzaktan görünüyor... (Ф. Н. Чамлибель)  – Кургани виглядають здалеку, 

наче гори... Поема «Стіни караван-сараю» відтворює характерний для кочової 

культури колорит: окрім згадки про кургани, у поемі є згадки про Анатолію, її 

жителів, традиції і вірування, що зашифровані в антропонімах, топонімах тощо.   

5. Функція пам’яті: Libya’ya gitmek için sıra bekleyen bir Kunuri 

Aslanıydı (Д. Юджель). / Щоб вирушити в   Лівію, свою чергу чекав ще один 

Сміливець Кунурі. Сміливець Кунурі – це символічне ім’я, що походить від подій 

Корейської війни у 1950–1953 рр., у якій турецькі військові сили воювали у складі 

сил ООН. Попри величезні культурні та релігійні відмінності між турками й 

американцями, і проблеми, які з цього випливають, турецькі солдати показали 

себе в цій війні відважними і мужніми воїнами. За допомогою таких лексем 

передається потужний обсяг інформації, що зберігався протягом поколінь.  

6. Міфопоетична функція: Lokman Hekim bulamadı çaremi (Д. Сафі). – 

Лікар Локман не зміг знайти від мене порятунку. У поезії часто згадується Лікар 

Локман, який є головним героєм східної легенди про Шахмаран (тобто один образ 

породжує цілу галерею міфічних образів). 

7. Репрезентативна функція: Seni anlatmak üzre yazıp her gün bir gazel 

/ Geçirmek ömrü yalnız sana dair eserle (Ф. Н. Чамлибель). – Щоб тебе описати, 

кожного дня газель складати / Прожити життя лише із присвяченими тобі 

віршами. Ф. Н. Чамлибель у вірші «З колиски до могили» оперує реаліями так, що 

ми завдяки цьому вгадуємо його рід діяльності (етнокультурну приналежність). 

8. Символьна функція: Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar 

(Ф. Н. Чамлибель). – Старі караван-сараї створені наче сюзерени вірні. Караван-

сарай стає атрибутом звичної для турків картини світу, вони супроводжують 

поета тривалий час, символізують довгу подорож, адже є атрибутом культури 

Шовкового шляху, апелюючи до пригод і небезпек, пов’язаних із ним. 

9. Експресивна функція: Tamam kırk gün, kırk gece / Yapılsın düğününüz 

(О.С. Орхон). – Сорок днів і сорок ночей / Хай святкується ваше весілля. Сорок – 

епічне число, що означає «багато, максимально багато», чим емоційно 

підкреслено важливість і пишність весілля, крім того, акцент також спрямовано 

на традиційне відзначення народних обрядів упродовж сорока днів і ночей. 

10. Естетична функція: реалії прикрашають художній текст, додаючи в 

нього авторської оригінальності та надаючи тексту особливого національного 

колориту.   

11. Функція етнокультурного діалогу. Турки змалку знають багато 

тюркю, віршів, які свого часу були покладені на музику, і співають їх у колі 

друзів та родичів при нагоді. Тож це своєрідна форма етнокультурного діалогу, 

яка, створюючи сприятливий культурний клімат сьогодні, захищає своє існування 

(і транслювання національної культури) в майбутньому. Зокрема, турки часто 

прикрашають свою мову фразами з віршів різних поетів, наприклад: Н. Хікмета: 

«Ben Senden Önce Ölmek Isterim» – «Я хочу померти раніше за тебе», «Вen bir 
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ceviz ağacıyım» – «Я горіхове деревце»; О.С. Орхона: «Kavuşmanın tadı yok, 

/ Ayrılığı tatmadan. – А зустріч тільки та приємна, / Що від розлуки відчувала 

біль» та ін. 

12. Функція демонстрації соціальної реальності. Наприклад, поезія 

Джейхуна Атуфа Кансу (відомий турецький поет періоду Республіки), присвячена 

батьківщині, з часом стає реалістичнішою, спрямовує свій вектор до глибшого 

розуміння соціальної реальності. Зокрема, вірш поета за назвою «Усі квіти світу» 

у День вчителя у Туреччині (24 листопада) декламують майже на кожному 

урочистому заході.  

13. Політична та релігійна функції: Tek başına koruduğun bu sürü, / Önce 

Hakk’a, sonra sana emanet  (О. С. Орхон). – Це стадо, яке ти сам оберігаєш, / 

Спочатку Істинному, а потім тобі [як зіницю очей] берегти. Автор оперує 

образами й апелює до Бога, вказуючи на потужний зв'язок турецької нації і релігії, 

і таким чином, продовжуючи цю традицію. Звертання до Бога часто зустрічаються 

і в інших поезіях автора: Diyordum: Ey Tanrım, neydi günahım? (О. С. Орхон) – А я 

все казав: Боже, у чому ж я згрішив? Використовуються імена біблійних 

персонажів: Şimdi kardeşlerim: Ahmed, Mehmet ... / Eskiden adları: Habil, Kabil! 

(О. С. Орхон)  – Зараз мої друзі, Ахмед, Мехмед… / У давнину їхні імена: Каїн, 

Авель! Згадуються постаті, які символізують релігію іслам: Görünür Zülfikar’ı elde 

Ali (О. С. Орхон) – В Алі в руці видніється його Зульфікар. Згадка про четвертого 

халіфа, зятя пророка Мухаммеда – Алі та його меч – Зульфікар.  

14.  Сугестивний вплив: O mübarek, aziz şehitler ki, / Hepsi seçmiş en güzel 

ölümü! (О. С. Орхон) – Ті благословенні, святі герої, / Усі вони обрали найкращу 

смерть! Лексема «шахід» та її символічне й експресивне значення і нині мають 

потужний вплив на свідомість турецьких воїнів (а також цивільного населення) й 

активно використовуються політиками. Сугестивний вплив відбувається в 

національно-патріотичному векторі, що спрямований на зміцнення та 

популяризацію національної ідеї про великий турецький народ, єдину країну, 

єдність усіх тюркських народів на основі спільного героїчного минулого, великих 

завоювань, могутнього війська, самовідданих воїнів.  

15.  Функція виокремлення турецької нації серед інших: Çatma, kurban 

olayım, çehreni ey nazlı hilal! / Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? / 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. / Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal 

(М. А. Ерсой). – Не нахмурюй личко, норовливий  півмісяцю, власним життям 

благаю! / Усміхнися моєму народу героїчному … Що ж це за сила, за лють 

палають? / Пролита нами кров священною тобі не стане згодом. / Істиною є 

незалежність і віра в Істинного мого народу. Турецький гімн, насправді, 

одночасно поєднує в собі декілька функцій, проте виокремлення турецької нації 

серед інших має особливе значення. Тогочасна ситуація у країні цього вимагала, 

адже після Першої світової війни Османська імперія розпадалася під тиском 

воєнних поразок і внутрішньої кризи й архітектори нової Турецької Республіки 

були переконаними в необхідності створення нової турецької нації. Вони шукали 

шляхів піднесення національного духу, ідеї, цінностей, виокремлення турецької 

нації як єдиної, сильної, самодостатньої, і для цього символ жертовності, 
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висловлений у гімні, служив потужним мобілізаційним та консолідаційним 

чинником. 

16. Функція маркування «свій-чужий». Використовуючи етнокультурну 

лексику, поети створюють інтимну атмосферу або умовно поділяють 

комунікантів на «своїх» і «чужих». 

17. Образи історичних / релігійних / літературних персонажів можуть 

відображати соціально-психологічний тип людини – типового  представника 

турецького соціуму: Gönlünü Şirin'in aşkı sarınca, / Yol almış hayatın ufuklarınca, 

/ O hızla dagları Ferhat yarınca, / Başlamış akmağa çoban çeşmesi (Ф. Н. Чамлибель) 

... – Огортаючи душу коханням Ширін, / Вирушає в простори життєвих далин, 

/ Як прорубує гори Фархад, так і він, / Почав струменіти пастуший струмочок 

… Vefasız Aslı'ya yol gösteren bu, / Kerem'in sazına cevap veren bu 

(Ф. Н. Чамлибель). – Він той, хто невірній Асли вказав вірний шлях, / Це він на 

саз Керема відповідає; Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda (Ф. Н. Чамлибель). – 

Лейла стала нареченою, а Меджнун на цвинтарі… Позитивні / яскраві / релігійні 

образи, їхні характерні риси стають основою для вибору імені дитині, яка має 

схожі риси або якій бажають мати схожі риси, таким чином акцентуючи на 

системі цінностей, що властива турецькому етносу. 

18. Функція етнічної паспортизації: Марашли Шейхоглу Сатилмиш – ім'я 

героя, що зустрічається лише в певному районі Анатолії, несе у собі інформацію 

не тільки про соціальний статус батька цього героя, але і повідомляє деякі факти 

про його родину. Усе це є інструментом етнічного та географічного обліку за 

суб'єктивними характеристиками різних мешканців Туреччини.   

19. Фітоніми активно функціонують як власні імена: Менекше (фіалка), 

Нілюфер (лілія); та як звертання до коханої дівчини: Karadutum – моя чорна 

шовковице, Nar tanem – мій гранате та ін. Karadutum, çatal karam, çingenem / Nar 

tanem, nur tanem, bir tanem (Б. Р. Еюбоглу). – Моя чорна шовковице, моя 

смаглявочко, циганочко / Моє зернятко гранату, промінчику, одна і єдина кохана.  

20. Функція авторизації: O güneş yüzlü, güneş sözlü, güneşler güneş! / Ayrılıp 

Çankaya'dan Hazreti Gazi geliyor, / Saçının huzmesi zulmetleri ok ok deliyor… (Ю. З. 

Ортач) – Він сонцеликий, сонцепромовляючий, сонце сонць! / Величний Газі із 

Чанкаї прямує, / Промінням волосся мов стрілами морок гаптує… Мустафа 

Кемаль Ататюрк як ініціатор й авторитет «авторизував» націоналізм, 

санкціонований наукою. Ататюркова концепція мала турецький націоналістичний 

характер і сміливість створити світську національну державу, реформувавши 

іслам. Його образ возвеличувався поетами, ідеологія – їхніми поезіями.  

Було також розроблено типологію назв реалій у турецькій поезії ХХ ст.: 

1. Назви історичних реалій: а) поняття та явища, що характеризують 

доісламський період; б) поняття та явища, що символізують період Османської 

імперії;  в) військові та придворні чини, характерні для Османської імперії; 

г) поняття та явища, які виникли / були релевантними у 80-х рр. ХХ ст. 2. Назви 

предметів матеріальної культури: а) традиційний старовинний та сучасний 

побут; б) будівлі та їхні частини; в) традиційний одяг і його елементи, взуття, 

головні убори, прикраси; г) страви, їжа, напої; ґ) музичні інструменти. 3. Поняття 
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та явища, пов’язані з європейською культурою; 4. Найменування явищ і 

предметів нематеріальної культури: а) різновиди  пісень та виконавців; б) назви 

пісень; в) ігри, танці, зокрема обрядові; г) звичаї, обряди, ритуали та предмети, з 

ними пов’язані; ґ) одиниці виміру / адміністративні одиниці; д) назви літер 

арабського або османського алфавіту. 5. Найменування явищ і предметів, 

пов’язаних із релігією іслам: а)  імена Аллаха; б) епітети-характеристики, 

звертання до  бога, вигуки; в) релігійно-філософські поняття; г)  релігійні ритуали 

та предмети, з ними пов’язані; ґ) релігійні посади / постаті / чини. 6. Явища, 

пов’язані з релігійно-філософською течією тасаввуф (суфізм). 7. Назви 

релігійних та національних свят, звичаїв, що відображають національно-

культурні особливості життя народу. 8. Топоніми: а) особливості місцевості за 

рельєфом земної поверхні та назви реалій фізичної географії; б) топоніми інших 

країн; в) топоніми, що позначають міфічні / казкові місця; г) гідроніми; 

ґ) гідроніми інших країн; д) назви вітрів; е) гра слів у формі топонімів / неофіційні 

назви у функції топонімів. 9. Антропоніми: а) імена персонажів літературних 

творів; б) імена міфологічних і демонічних істот; в) імена тюркських правителів; 

г) імена візантійських імператорів; ґ) імена визначних полководців / бейлербеїв 

османських часів; д)  імена та прізвища відомих постатей; е) імена постатей, 

пов’язаних із релігіями; є) символічні власні імена; ж) етноніми; з) гра слів у 

формі антропонімів; і) назви осіб за професією та родом занять. 10. Традиційні 

звертання. 11. Фітоніми. 12. Фразеологізми. У середині ХХ ст. було виявлено 

лексеми, віднесені до двох додаткових підгруп: «Реалії, що позначають 

державний символ» та «Астроніми».  

Усього за трьома періодами було проаналізовано й описано 

900 етнокультурних лексем (295 лексем – початок ХХ ст., 272 лексеми – середина 

ХХ ст. та 333 лексеми  – кінець ХХ ст.).  

У третьому розділі «Прецедентні імена як особлива категорія 

етнокультурної лексики турецької поезії ХХ ст.» проаналізовано  прецедентні 

імена як особливу категорію етнокультурної лексики турецької поезії ХХ ст.  

Внаслідок аналізу прецедентних імен отримано такі висновки: 

1. Серед прецедентних імен міфологічних істот частіше згадують Азраїла 

(передвісника смерті), Шайтана (диявола). 

2. В усі періоди поети активно оперують такими прецедентними іменами 

персонажів літературних творів, як: Асли та Керем, Шірін і Фаргад, Лейла та 

Меджнун.  

3. Використовуючи прецедентні імена тюркських правителів, поети 

посилаються на історичне минуле турецького народу, пробуджують пам'ять і 

культурно-історичну свідомість нації, нагадують про великих предків, про 

причетність до них сучасних турків, продовження їхньої нації та культури. 

Використання авторами цих прецедентних імен вимагає від читача певних 

фонових знань й асоціацій із періодом розквіту Османської імперії, піку її 

могутності тощо. Крім того, це вказує на приналежність авторів до тюркської 

культури, шанобливе ставлення до неї та досить глибоке розуміння 

функціонування зазначених імен у тюркській етнокультурі. Так само як і в поезії 
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початку, у поезії середини та кінця ХХ ст. найчастіше зустрічаємо такі 

прецедентні імена, як: султан Мехмед ІІ Фатіх, Орхан Газі та Ататюрк. Ці 

прецедентні імена відносять уяву читача до періоду великих завоювань, до 

розквіту Османської імперії, створення Турецької Республіки, нагадують про 

великі битви, історичні перемоги, видатних полководців, використовуються для 

підняття національного духу, у функції об’єднуючого фактору нації. 

4.  Прецедентні імена постатей, пов’язаних із релігіями, які зустрічаються як 

у Біблії, так і в Корані, активно згадуються в поезії протягом усього ХХ ст. (Авель, 

Авраам, Адам, Давид, Єва, Ісус, Каїн, Мойсей, Ной та ін.). Панівне місце ісламу у 

турецькому суспільстві підкреслює увага, повага і часте згадування у віршах 

пророка Мухаммеда, четвертого праведного халіфа Алі, а також пророків Юсуфа 

та Хідра.  

5. Серед прецедентних імен відомих постатей, починаючи із середини 

ХХ ст. у поезії з’являються імена західних письменників, спортсменів, політиків, 

що відображує вектор зовнішньої політики держави в ті часи.  

6. Прецедентні символічні імена Еліф, Йосма, Лейла, Лялє та Нілюфер 

зазнали діахронічних трансформацій, вийшли за межі свого первинного 

походження, набувши нових значень. 

7. Топоніми максимально використовуються поетами у поезії початку та 

середини ХХ ст., найчастотнішими є Анатолія і Стамбул. Стамбул із його 

районами і кварталами, на нашу думку, становить опозицію Анатолії, адже він 

уособлює імперське минуле, а не колиску нації. 

 

ВИСНОВКИ 

Відповідно до окреслених завдань дисертаційного дослідження 

сформульовано такі висновки: 

1. Функціонування етнокультурної лексики турецької поезії ХХ ст. має 

соціальну обумовленість: з одного боку, це спроба збереження і стимуляції 

національної культури; із другого, дається взнаки вплив західного типу мислення; 

із третього – етнокультурна лексика є засобом конструювання нової політичної 

нації, відіграючи роль об’єднуючого фактора для багатонаціональної за своїм 

складом Туреччини.   

Етнокультурна лексика турецької поезії ХХ ст. відтворює мовну картину 

світу носіїв турецької мови (як тогочасних, так і «дорослої» частини теперішніх),  

є творчим, соціально-психологічним продуктом нації і потребує уважного 

спостереження та подальшого ретельного дослідження.  

2.  У дисертації розроблено типологію назв реалій у турецькій поезії ХХ ст., 

що спирається на культурно-історичні передумови їхнього виникнення. Аналіз 

900 лексем засвідчив, що мова поетів відображує події конкретних історичних 

періодів, транслює цінності, що виникали і поступово трансформувалися, 

зберігаючи при цьому особливості етнічного менталітету. 

3. Етнокультурні лексичні одиниці відображують культурний досвід народу 

й у художньому тексті виконують цілу низку функцій, зокрема таких, як:  

створення місцевого (локального) культурного колориту, відтворення історичного 
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колориту, функція «націоналізації» історії, створення у тексті національно-

культурного колориту, функція пам’яті, міфопоетична, репрезентативна, 

символьна, експресивна, естетична функції, етнокультурного діалогу, функція 

демонстрації соціальної реальності, політична та релігійна функції, сугестивного 

впливу, виокремлення турецької нації серед інших, маркування «свій-чужий», 

функція етнічної паспортизації, авторизації тощо. 

Дослідивши в діахронічному зрізі використання лексем, пов’язаних із 

кочовим життям тюркських племен, стало зрозумілим, що традиційний 

тюркський світогляд не втрачає своєї актуальності. У сучасній турецькій мові 

сліди стародавнього кочового менталітету відображені на рівні таких реалій, як: 

Анатолія, чинара, Танри, ер, ель, іль, тюркю та ін.  

Етнокультурна лексика несе на собі відбиток релігійних уявлень, що були 

культурним надбанням турецького етносу в різні історичні часи його існування. 

Проте ментальні переміни в турках, як за османських часів, так і за кемалістських, 

початково і здебільшого стосувалися великого міста. Село продовжувало жити 

своїм традиційним побутом разом із шаріатом, а подекуди із шаманізмом у його 

спрощеному вигляді. Зокрема, шаманізм закріпився у ритуалах, обрядах, 

різноманітних священних мовних кліше. Зазнавши змін, він продовжує жити в 

основі світогляду турків, апелюючи до ідей створення світу (спочатку Тенгрі 

створив дерево з дев’ятьма гілками, потім дев’ять видів людей і зробив їхнім 

прихистком тінь цього дерева). Важливим доказом цього є функціонування 

фітонімів у турецькій мові та священне місце рослин у тюркській картині світу, 

зокрема. В усіх куточках Анатолії наявні специфічні звернення-молитви до дерев, 

ряд символів та прикмет, з ними пов’язаних (ритуальне зав’язування стрічок та 

читання молитов, жертвоприношення деревам, висаджування дерева з нагоди 

народження дитини, віра в те, що зв'язок людини і рослини зберігається навіть 

після смерті і рослина надає рушійну силу душі в потойбіччі тощо). Отже, те, що 

фітоніми в будь-якій мові мають культурно-специфічне забарвлення, є 

невід’ємною частиною певної національної лінгвокультури і формується 

протягом багатовікового становлення нації,  відображаючи процес пізнання та 

фіксації уявлень про навколишній світ її представниками.  

4. З'ясовано історичний зміст і коммеморативне навантаження образів 

відповідних історичних персонажів, специфіку контекстного функціонування цих 

образів, їхню вагому роль у формуванні турецької мовної свідомості (Лейла, 

Меджнун, Асли, Керем, Шірін, Фархад, Шахерезада, Огуз Хан, Орхан Газі, 

Кельоглан, Шахмаран, Корогли, Ататюрк, Султан Сулейман, Фатіх, Адам та 

Єва, Авель та Каїн, Алі, Ібрагім, Ной, Хідр та Ільяс, Юнус, Фізулі, Сінан, Кунурі й 

ін.).  

5. Встановлено, що прецедентні імена історичних, релігійних, літературних 

персонажів відображають соціально-психологічний тип представника турецького 

соціуму, використовуються носіями турецької мови і у повсякденному житті: 1) 

деякими іменами нарікають дітей; 2) якісь використовують на позначення певного 

емоційно-психічного стану людини; 3) деякі імена поширені лише у специфічних 

районах Туреччини, вказуючи звідки людина родом; 4) семантика деяких імен 
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діахронічно зазнала трансформацій і вони продовжують використовуватися в 

турецькій поезії як у класичному варіанті, так і набувши нових конотацій (Еліф, 

Лейла, Йосма). 

6. Турецька мова як основа національної ідентичності зберігає культурно-

історичні, духовні цінності давніх тюрків, збагачує їх посередництвом контактів з 

іншими народами та зберігає у своєму лексичному фонді велику кількість мовних 

одиниць, що містять у своїй семантиці етнографічні дані світорозуміння своїх 

предків (Чинар).  

 Виявленою особливістю турецької мови (а відповідно і свідомості) є те, 

що вона фіксує усі явища, пропускає їх крізь призму національної свідомості, і 

залишає у своїй лінгвокультурі вже у зміненому форматі. Наприклад, деякі 

лексеми арабського і перського походження функціонують у сучасній турецькій 

мові, зберігши лише частину свого висхідного значення, та набувши нових 

асоціацій, пов’язаних винятково з турецькими уявленнями про світ (Еліф, 

олеандр, тюльпан та ін.).  

Ім’я Ататюрка формально відноситься до прецедентних, з огляду на роль 

вождя і творця сучасної турецької нації, часті покликання на нього відбивають 

широку гаму осмислень його настанов та особистості, і, очевидно, певну 

еволюцію творчого дискурсу упродовж ХХ століття. У поезії початку ХХ ст. ім’я 

вождя (тим більше за його життя) огорнуте шанобливим та емоційно-виразним 

визнанням його генія; його особистість виступає джерелом і об'єктом творчого 

натхнення. Поезія середини ХХ ст. не втрачаючи уваги до особи Ататюрка, але 

явно применшуючи емоційність покликань на нього, переосмислює його ідеї, не 

підважуючи їх авторитетність, відповідно до нових реалій. В умовах політичного 

курсу Турецької Республіки останніх двох десятиліть, що допускає розширення 

авторитету ісламу у політичному житті, ім’я та особа Ататюрка виступає 

символом і дороговказом продовження європеїзації країни, наголошує на 

пріоритеті національних цінностей над релігійними. 

Лексика поезій кінця ХХ ст. до певної міри відтворює еволюцію світогляду 

турецького населення, що пережило соціальні, політичні й економічні 

перетворення у Турецькій Республіці, ближче познайомилося із західним світом.  

Ураховуючи той факт, що поезія миттєво відгукується на всі настрої в 

суспільстві, на внутрішню та зовнішню політику держави, стає очевидним, що 

збільшення антропонімів і топонімів, пов’язаних з іншими країнами, зокрема з 

європейськими, на початку та в середині ХХ ст. відображають зростаючий інтерес 

Туреччини до західної цивілізації, що логічно відповідає стратегічному курсу 

країни на вестернізацію, який був заданий Ататюрком. На прикладі відповідних 

етнокультурних лексем очевидно, що нація прийняла покладений Ататюрком 

курс. Проте посилання на ці реалії значно поступаються етнокультурним 

лексемам, успадкованим від османських і доосманських часів. 

Хоча поезія є творчістю індивідуальних поетів, усе ж вона віддзеркалює 

смаки, настрої і знання турецької нації, розкриває характерні особливості, 

відтінки описуваного явища, допомагає не лише вказати на саме явище, а й видає 

його своєрідне авторське бачення разом з оцінкою та особистим ставленням до 
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нього. Особливості функціонування етнокультурної лексики і тенденції 

використання таких лексем турецькими поетами ХХ ст. демонструють значний 

обсяг їхньої культурної пам’яті, але водночас і спроби поєднання власної 

традиційності з культурними кодами Західної цивілізації, новаторство разом із 

постійним зверненням до національної культурної спадщини, від буденного життя 

пересічної людини до героїчного минулого і славних тюркських та османських 

правителів. 

Перспективи подальшого дослідження пов’язані із поглибленням 

вивчення виражальних  можливостей цієї лексики в поетичному тексті,  питанням  

перекладу  таких  лексем, визначенням їхнього емоційно-експресивного 

потенціалу, усього спектру асоціативних зв'язків, закладених у їхній семантиці. 

Безумовний інтерес становить і подальший аналіз впливу історичних передумов 

формування реалій (османська імперська ментальність, ідеї пантюркізму, культ 

особи Ататюрка) на менталітет носіїв мови, дослідження етнокультурної лексики 

з позицій сучасного політичного, релігійного дискурсів, сприйняття Туреччини 

носіями лінгвокультури, які мешкають за кордоном.     
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АНОТАЦІЯ  

Пишньоха О. А. Функціонування етнокультурної лексики в турецькій поезії 

ХХ століття. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.13 «Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів 

Америки та Австралії». – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню особливостей 

функціонування етнокультурної лексики у турецькій поезії ХХ ст. 

Основоположним для наукової роботи стало антропоцентричне спрямування 

сучасного мовознавства.  

У процесі аналізу етнокультурної лексики у турецькій поезії ХХ ст. автором 

виділено понад 890 етнокультурних лексем, які розподілені до відповідних 

тематичних груп у межах трьох періодів: типологія назв реалій у турецькій поезії 

початку, середини і кінця ХХ ст., та проаналізовано їхні функції у турецькому 

поетичному тексті. У заключній частині дисертації досліджено прецедентні імена 

у турецькому поетичному тексті, з'ясовано історичний зміст та коммеморативне 

навантаження образів відповідних історичних персонажів, специфіку 

контекстного функціонування цих образів, їхню вагому роль у формуванні 

турецької мовної свідомості. Етнокультурну лексику турецької мови розглянуто 

крізь призму турецького поетичного світогляду; окреслено пріоритети та 

домінанти культури, визначальні для становлення турецької національної 

ідентичності.   

Ключові слова: етнокультурна лексика, мовний світогляд, культурно-мовна 

компетенція, турецька поезія, інтертекстуальність, когнітивна база, етнічність, 

національна свідомість, прецедентне ім’я. 
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Диссертация посвящена комплексному исследованию особенностей 

функционирования этнокультурной лексики в турецкой поэзии ХХ в. 

Основополагающим для научной работы стало антропоцентрическое направления 

современного языкознания. 

В процессе анализа этнокультурной лексики в турецкой поэзии ХХ в. 

автором выделены более 890 этнокультурных лексем, которые распределены в 

соответствующие тематические группы в рамках трех периодов: типология 

названий реалий в турецкой поэзии начала, середины и конца ХХ в., а также  

проанализированы их функции в турецком поэтическом тексте. В заключительной 

части диссертации исследованы прецедентные имена в турецком поэтическом 

тексте, выяснены историческое содержание и коммеморативная нагрузка образов 

соответствующих исторических персонажей, специфика контекстного 

функционирования этих образов, их важная роль в формировании турецкого 

языкового сознания. Этнокультурную лексику турецкого языка рассмотрено 

сквозь призму турецкого поэтического мировоззрения; обозначены приоритеты и 

доминанты культуры, определяющие становление турецкой национальной 

идентичности. 

Ключевые слова: этнокультурная лексика, языковое мировоззрение, 

культурно-языковая компетенция, турецкая поэзия, интертекстуальность, 

когнитивная база, этничность, национальное сознание, прецедентное имя. 

   

SUMMARY 

Pyshnokha O. A.   Functioning of ethnocultural vocabulary in Turkish poetry of 

the twentieth century. – Qualifying scientific work. Copyright – manuscript. 

Thesis for obtaining a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.13 

"Languages of Asian Nations, Africa, Aboriginal Peoples of America and Australia". – 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the complex study of the peculiarities of the functioning 

of ethnocultural vocabulary in Turkish poetry of the 20th century. Anthropocentric 

orientation of modern linguistics has become fundamental to the thesis. 

Based on the works of Ukrainian and foreign scientists, from classical works 

(V. F. Humboldt, O. O. Potebnya, etc.) to modern Ukrainian researchers 

(I. O. Golubovska, V. V. Zhayvoronok, O. O. Selivanova, N. V. Sluhay, O. S. Snitko, 

etc.), ethnocultural vocabulary has been examined by means of anthropocentric 

linguistics, linguistic personality, ethnolinguistics, linguistic and cultural studies, which 

provide a strategy of research that is closely related to culture, history, mentality and 

creativity of a certain ethnic group. 

Among a number of methods used by ethnolinguistics, a complex combination of 

descriptive and quantitative methods, a stylistic method, a contextual-interpretation 

method, and also a lexicographic comparison, a linguistic and cultural commentary, and 

a defining-context analysis of lexemes have been used. 

The material for such an ethnocultural analysis is the language of Turkish poets 

of the 20th century, and the purpose of the study includes the discovery of cultural-
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specific varieties and the peculiarities of the functioning of the ethnocultural vocabulary 

as groups of signs, reflecting the cultural legacy of the nation on the material of the 

Turkish poetry of the 20th century. 

In the process of analysis of ethnocultural vocabulary in Turkish poetry of the 

20th century more than 890 ethno-cultural lexemes have been analyzed and divided into 

relevant theme groups of the three periods: the typology of names of realia in the 

Turkish poetry from the beginning of the 20th century, the middle of the 20th century, 

and the end of the 20th century. 

Based on the analysis of the lexemes, we have found out that at the beginning of 

the 20th century ethno-cultural lexemes played the dominant role, they reflected the 

territorial integrity of Turkey, its boundaries, as well as indicated an important place of 

Anatolia in the minds of the Turks. Anatolia embodies the Turkic lands, the territory 

where the Turkic tribes moved in many centuries ago, which became for them a real 

homeland. The Turks feel nostalgic about their homeland (Anatolia) being in a foreign 

country. In Anatolia there is a real Turkic spirit, dear to every citizen of Turkey. Among 

the lexemes appearing in the poetry of this period, there are also those that denote the 

concepts and phenomena of the Ottoman Empire (Tugra, Sofa, Firman, Khaki Pai, 

Caravan, Sultan, Vizier, Aha, Efendi, Beylerbey, Pasha, Nashi Calfa, etc.).  

Anthroponyms deserve a special attention. At the beginning of the twentieth century 

they were largely represented by the names of the characters of classical literary works 

(Leyla, Majnun, Asli, Kerem, Shirin, Farhad), the names of the Turkic rulers (Oguz 

khan, Fatih, Abdulmejid), the names of the Byzantine rulers (Constantine, Justinian), 

the names of the prominent generals of the Ottoman Empire, the names of the famous 

personalities (Atatürk, Nedim, Fusuli, Nefi, Sinan), the names related to the religion 

(Yunus, Ali, Abel and Cain, Hidr, Ilyas, Jesus, Mohammed, Moses, etc.), as well as 

symbolic proper names and ethnonyms. A large number of phytonyms, with special 

connotations, have been identified symbolizing a certain location, people and their 

personality traits. During the Ottoman Empire there was a specific language of flowers. 

Presenting  or mentioning a certain flower had a certain meaning that could be decoded 

knowing the symbolism of this flower (a rose – a woman, love, a tulip - man, sultan, 

Allah, a carnaiton - devotion, self-sacrifice, a granate flower - a symbol of wealth, a 

large and strong family, etc.). 

Among ethnocultural vocabulary found in the works of Turkish poets in the 

middle of the 20th century we have found lexemes that did not appear at the beginning 

of the 20th century (concepts and phenomena that symbolize the pre-Islamic period 

"Khan's robbery", alp, il, el, etc.). A peculiar feature of the beginning of the 20th 

century is of toponyms, hydronyms and anthroponyms associated with other countries 

(in particular, European ones). 

Ethno-cultural vocabulary found in the works of Turkish poets of the late 20th 

century is represented mainly by the same theme groups as the vocabulary of the 

beginning and the middle of the 20th century. The only peculiar feature was the 

presence of a large number of lexemes related to socio-political phenomena, the 

geography of poetry is way beyond the Turkish border-line (the Korean War, the 

daredevil Kunuri, etc.), there is an increase in philosophical and religious concepts. 
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 Having groupped the ethnocultural vocabulary of Turkish poetry of the twentieth 

century to the relevant thematic groups, we have discovered that the common theme 

groups typical of each period were those that combine lexemes denoting the names of 

material culture objects (kitabe, minder), buildings and their parts (caravanserai, khan, 

harem, haremlik, the minaret, the coffee shop, the Rumeli hissari), the names of the 

musical instruments, songs and performers (ashug, saz, turkey, gazelle, mani), mythical 

and demonic creatures (gin, peri, names of evil spirits, etc.), the traditional clothes and 

their elements (the entari, the jacquard, the kushak, the haidery, the charshaf) ethno-

cultural lexemes related to the religion of Islam (Allaah, Tanri, Janan, Hak, Mosque, 

Sala, Sukhur, Hashr, Sevap, Abdest, Hadis, Minbar, Ayat, Hajj, etc.) as well as 

toponyms among which Anatolia plays the leading role (found in large numbers in 

many poets' works throughout the twentieth century), various cities of Turkey outlining 

its broad geography as well as the city of Istanbul and its districts and neighborhoods 

(Anatolia, Ulukishla, Istanbul, Sadabad, Beyoglu, Pera, etc.).  The common and very 

symbolic group of all periods is the anthroponyms (the names of characters in literary 

works: Leila and Mejnun, Asli and Kerem, Shirin and Farhad). Considering the 

political, cultural and historical events that were relevant at that time, we can conclude 

that ethnocultural lexemes are used in poetry to reflect the mood of the society, the 

current problems and events; they verbalize the conscious and the subconscious 

intentions, moods and socio-political policies of the development of the Turkish society. 

In the final part of our study ethnocultural lexems have been considered as a 

precedent means. Frequent use of ethnocultural lexemes by Turkish speakers has led to 

the transformation of some ethnocultural lexemes into precedent phenomena. In 

particular, in the analyzed material we have found a large number of precedent names 

(Leyla, Majnun, Asli, Kerem, Shirin, Farhad, Shaherezada, Oguz Khan, Orhan Ghazi, 

Kelohlan, Shahmaran, Korogli, Ataturk, Sultan Suleiman, Fatih, Adam and Eve, Abel 

and Cain, Ali, Ibrahim, Noah, Hidr and Ilyas, Yunus, Fuzuli, Sinan, Kunuri, etc.). 

Using ethnocultural lexems in their works, Turkish poets enrich semantics and 

intertextuality of their works. The ethnocultural lexems as cultural symbols link various 

historical epochs, toposses and various, significant Turkish texts; they preserve and 

spread cultural information, predetermine the comprehension or misunderstanding of 

the corresponding text fragments by the reader. Knowing the symbolism, historical 

sources, the current attitude to ethnocultural lexems one can grasp the value of the 

background, ethno-cultural information that is encoded in them, and also get closer to 

understanding the value of the priorities of the Turkish ethnic group, the current trends, 

thoughts, moods of the modern Turkish society, the preconditions of its formation.  

Key words: linguistic worldview, cultural and linguistic competence, poetry, 

intertextuality, cognitive base, ethnicity, national consciousness, precedent name. 


