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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.  

Спираючись на праці українських та зарубіжних учених, починаючи 

від класичних праць (В. Ф. Гумбольдт, О. О. Потебня та ін.) до сучасних 

українських дослідників (І. О. Голубовська, В. В. Жайворонок, 

О. О. Селіванова, Н. В. Слухай, О. С. Снитко та ін.), етнокультурну лексику 

розглянуто крізь призму антропоцентричної лінгвістики, яка передбачає 

вектор дослідження, що тісно повʼязаний з культурою, історією, 

менталітетом і творчістю певного етносу. 

Серед низки методів, якими оперує етнолінгвістика, було застосовано 

комплексне поєднання описового та квантитативного, стилістичного (для 

визначення функції та ролі етнокультурної лексики), контекстуально-

інтерпретаційного методів, а також лексикографічне зіставлення, 

лінгвокультурологічний коментар  та дефініційно-контекстний аналіз лексем.  

Матеріалом такого етнокультурного аналізу є мова турецьких поетів 

ХХ ст., а мета дослідження полягає у виявленні культурно-специфічних 
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різновидів та особливостей функціонування етнокультурної лексики як групи 

знаків, що відображає сукупність показників культурологічного фонду нації 

на матеріалі турецької поезії ХХ ст.  

У процесі аналізу етнокультурної лексики у турецькій поезії ХХ ст. 

було опрацьовано понад 25 000 віршованих рядків, виділено 900 

етнокультурних лексем, які було розподілено до відповідних тематичних 

груп у рамках трьох періодів: типологія назв реалій у турецькій поезії 

початку ХХ ст., середини ХХ ст. і кінця ХХ ст.  

Для періоду початку ХХ ст. характерне домінування етнокультурних 

лексем, які відображають уявну територію Туреччини, окреслюють її межі, 

вказують на центральне місце Анатолії у свідомості турків. Анатолія 

уособлює тюркські землі, територію, куди тюркські племена переселилися 

багато століть тому, яка стала для них справжньою батьківщиною. За нею 

сумують на чужині, в Анатолії живе справжній тюркський дух, рідний для 

кожного громадянина Туреччини. Серед лексем, які фігурують у поезії цього 

періоду, також було виявлено такі, що позначають поняття та явища часів 

Османської імперії (тугра, диван, ферман, хак-і пай, караван, султан, везір, 

ага, ефенді, бейлербей, паша, накши калфа тощо). Звертають на себе увагу 

антропоніми історичних постатей та персонажів класичної літератури та 

фольклору. На початку ХХ ст. великою мірою їх представляли імена 

персонажів класичних літературних творів Близького Сходу (Лейла, 

Меджнун, Асли, Керем, Ширін, Фархад), імена османських султанів та їхніх 

уявних предків (Огуз-хан, Фатіх (Мехмет ІІ Завойовник), Абдюльмеджид), 

імена візантійських імператорів (Константин, Юстиніан), імена та прізвища 

визначних історичних постатей (пророк ісламу Мухаммед, праведний халіф 

Алі, Ататюрк, Недім, Фізулі, Нефі, Сінан), зокрема знаменитих державних 

діячів та полководців Османської імперії (Заганос паша, Турхан бей, 

Улубатли Хасан, Караджа паша), імена релігійних персонажів (Іса/Ісус, 

Муса/Мойсей Юнус, Авель та Каїн, Хидр-Ільяс та ін.), а також символічні 
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власні імена та етноніми. Було виявлено велику кількість фітонімів, які 

мають особливі конотації (специфічна мова квітів за часів Османської 

імперії), зокрема символізують певну місцевість, людей та притаманні їм 

риси.   

Серед етнокультурної лексики, яка зустрічається у творах турецьких 

поетів середини ХХ ст., нами було виявлено лексеми, які не зустрічалися в 

поезії початку ХХ ст. Йдеться про поняття та явища, які відносяться до 

євразійського степового минулого тюрків, наприклад,  «ханський грабіж», 

«альп» та ін. Таким чином, поети звертаються до реалій доісламського часу, 

актуалізуючи давньотюркську культуру, що, як виглядає, стала джерелом для 

формування національної культури сучасних тюрків. Слід також відзначити, 

що у цей час частіше уживаються антропоніми та географічні назви, які 

представляють європейські країни, хоча вони трапляються і в поезії початку 

ХХ ст.  

Етнокультурна лексика, яка зустрічається у творах турецьких поетів 

кінця ХХ ст., представлена переважно тими самими тематичними групами, 

що і лексика початку та середини ХХ ст., однак є і суттєві відмінності: 

зʼявляються лексеми, повʼязані з соціально-політичними явищами 

(капиджи), лексеми на позначення назв літер османського алфавіту (айн, 

еліф), географія віршів виходить за межі Туреччини (Корейська війна, 

сміливець Кунурі), спостерігається зростання вжитку філософсько-релігійних 

термінів (ахірет,  ердем, фарз, намус, так зване «належне вбивство» та ін.).   

Після розподілу етнокультурної лексики турецької поезії ХХ ст. до 

відповідних тематичних груп, було виявлено, що спільними тематичними 

групами для всіх періодів є ті, що обʼєднують лексеми на позначення назв 

предметів матеріальної культури (кітабе, міндер), будівель та їх частин 

(караван-сарай, хан, гарем, гаремлік, мінарет, кавʼярня, Румелі хісари), 

традиційного одягу та його елементів (ентарі, яшмак, кушак, хайдеріє, 

чаршаф), найменування музичних інструментів (саз), жанрів пісень іпоезій 
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(тюркю, газель, мані), виконавців (ашуг), міфічних та демонічних істот 

(джин, пері (фея), назви злих духів тощо), етнокультурна лексика, повʼязана з 

релігією Іслам (Аллах, Танри, Джанан, Хакк (Істинний), мечеть, саля 

(молитва), сахур (вдосвітанкова їжа під час Рамазану), хашр (згромадження 

людей на Страшному Суді), севап (Божа винагорода за добру справу), 

абдест (ритуальне омовіння), хадіс (коментар до Корану), мінбар (кафедра у 

мечеті), аят (вірш Корану), хадж (проща до Мекки) та ін.), а також 

топоніми, серед яких провідне місце займає Анатолія (зустрічається у 

великій кількості у багатьох поетів протягом всього ХХ ст.), різноманітні 

міста Туреччини, які окреслюють її широку географію, а також місто 

Стамбул і його райони та квартали (Анатолія, Улукишла, Стамбул, Садабад, 

Бейоглу, Пера та ін.). Спільною і символічно зарядженою групою для усіх 

періодів також є імена персонажів літературних творів: Лейла та Меджнун, 

Асли та Керем, Ширін та Фархад.  

Беручи до уваги політичні, культурно-історичні події того часу, 

можемо зробити висновок, що етнокультурні лексеми використовуються у 

поезії як транслятори настроїв суспільства, актуальних проблем і подій. 

Промовисто лунаючи у поезії ХХ ст., вони вербалізують свідомі і підсвідомі 

інтенції, настрої та суспільно-політичні вектори розвитку турецького 

суспільства.  

У заключній частині дослідження розглянуто етнокультурні лексеми як 

засоби прецедентності. Часте використання етнокультурних лексем носіями 

турецької мови призвело до трансформації деяких з них у прецедентні 

феномени. Зокрема, у проаналізованому матеріалі нами було виявлено 

велику кількість прецедентних імен (Лейла, Меджнун, Асли, Керем, Ширін, 

Фархад, Шахерезада, Огуз-хан, Орхан Газі, Кельоглан, Шахмаран, Корогли, 

Ататюрк, султан Сулейман, Фатіх, Адам та Єва, Авель та Каїн, Алі, 

Ібрагім, Ной, Хидр та Ільяс, Юнус, Фізулі, Сінан, Кунурі та ін.).  
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Використовуючи у своїх творах етнокультурну лексику, турецькі поети 

збагачують семантику та інтертекстуальність своїх творів. Етнокультурні 

лексеми як культурні знаки повʼязують різні історичні епохи, топоси та 

знакові для турецького етносу тексти, вони зберігають і транслюють 

культурну інформацію, зумовлюють розуміння чи нерозуміння відповідних 

текстових фрагментів читачем. Знаючи символіку, історичні витоки, сучасне 

ставлення до етнокультурної лексики, можна осягнути вагомий пласт 

фонової, етнокультурної інформації, яка в них закодована, а також 

наблизитися до розуміння ієрархії цінностей турецького етносу, актуальних 

течій, думок, настроїв сучасного турецького суспільства, передумов їхнього 

формування. 

Ключові слова: етнокультурна лексика, мовний світогляд, культурно-

мовна компетенція, турецька поезія, інтертекстуальність, когнітивна база, 

етнічність, національна свідомість, прецедентне ім’я. 

  

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. 
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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 twentieth century, and the purpose of the study includes the discovery 

of cultural-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 twentieth century. 

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

the twentieth century a large number of ethno-cultural lexemes have been selected, 

which we have divided into relevant theme groups of the three periods: the 

typology 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, 
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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 "Khanʼs 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 
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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. 

 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 poetsʼ 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 
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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. 
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ВСТУП 

  

Особливістю сучасної лінгвістики є розбудова наукової парадигми, яка 

базується на антропоцентричних підходах до вивчення мовних явищ, що 

визначають настанови досліджувати мову в нерозривному звʼязку з 

мисленням, свідомістю, пізнанням, світоглядом як окремого індивіда, так і 

мовного колективу, до якого він належить. Загальновизнаним є і те, що 

історія, культура та мова певного народу є нерозривними, що зумовлює 

необхідність їхнього комплексного вивчення, а у центр досліджень ставиться 

мовна особистість – субʼєкт пізнання, якому притаманна здатність 

концептуалізації і категоризації знань у загальному процесі пізнання 

навколишнього світу. «Фокус уваги дослідників, таким чином, змістився із 

зовнішнього світу (інструментального підходу до мови), де наявний лише 

реальний обʼєкт, на свідомість мовця, вмістилище уявлень, які підлягають 

вербалізації» [164, с. 9].  

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 чильне 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 

взаємозвʼязку і взаємовпливу мови, мислення, історії та культури на прикладі 
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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.  

Звʼязок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження виконане 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 «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: 

1)  окреслити теоретико-методологічні засади дослідження 

етнокультурної лексики у світовій лінгвістиці;    
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2) проаналізувати функціонування етнокультурної лексики в 

турецькій поезії у трьох хронологічних шарах: початку, середини 

та кінця ХХ ст.;  

3) розробити типологію назв реалій у турецькій поезії ХХ ст., що 

спирається на культурно-історичні передумови їхнього 

виникнення; 

4) здійснити переклад етнокультурних лексичних одиниць 

турецької мови із залученням інформації, що міститься у 

країнознавчих, етнографічних, релігійних, міфологічних 

аутентичних джерелах;  

5) на підставі контекстного використання етнокультурних 

лексичних одиниць зʼясувати їхні функції у відображенні 

культурного досвіду та ідеалів турецького народу;  

6) виявити прецедентні імена, зʼясувати 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; 

7) 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. 

Обʼєктом дослідження виступає етнокультурна лексика творів 

турецьких поетів ХХ ст. як джерело етнокультурної інформації. Початок  ХХ 

ст. представлений творчістю таких поетів, як: Е. Б. Корюєрек (E. B. Koryürek), 

Х. Ф. Озансой (H. F. Ozansoy), Ю. З. Ортач (Y. Z. Ortaç), О. С. Орхон (O. S. 

Orhon), Ф. Н. Чамлибель (F. N. Çamlıbel). На середину століття припала 

творчість таких поетів, як: Е. Айхан (E. Ayhan), Т. Акдаг (T. Akdağ), Г. Акин 
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(G. Akın), А. Аріф (A. Arif), С. Башчиллар (S. Başçılar), І. Берк (İ. Berk), 

Е. Джансевер (E. Cansever), Дж. А. Кансу (C. A. Kansu), С. Каракоч (S. Karakoç), 

Ш. Курдакул (Ş. Kurdakul), А. Октай (A. Oktay), Д. Сюрея (C. Süreya), 

А. Х. Танпинар (A. H. Tanpınar), Н. Хікмет (N. Hikmet), Т. Уйар (T. Uyar), 

Е. Учари (E. Uçarı). Турецьку поезію кінця ХХ  ст. представляють поети: 

Х. Актунч (H. Aktunç), О. Алкая (O. Alkaya), Я. Б. Бакілер (Y. B. Bakiler), 

Б. Гьокче (B. Gökçe), Х. Ергюлен (H. Ergülen), Н. Ф. Кисакюрек (N. 

F. Kısakürek), М. Мунган (M. Mungan), М. Мюфіт (M. Müfit), Х. А. Озтекін (H. 

A. Öztekin), О. Рифат (O.Rıfat), Д. С. Таранджи (C. S. Tarancı), О. Тафтали (O. 

Taftalı), Е. Тургут (E. Turgut), Й. Тюркер (Y. Türker), О. Р. Хорозджу 

(O. R. Horozcu), Д. Юджель (C. Yucel) та М. Яшин (M. Yaşın).  

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.  

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 

лексикографічні матеріали етимологічних, тлумачних, релігійних й 

історичних словників османської та сучасної турецької мов, а також 

переклади та коментарі до Орхонських написів [11; 86; 100; 101; 102; 214;  

282; 294; 295; 299; 305; 331; 332; 333 та ін.]. 

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертації формують класичні і 

новітні методи та принципи лінгвістичного аналізу, новочасні мовознавчі 
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концепції, які зображують звʼязки мови, мислення й культури (від класичних 

праць В. Ф. Гумбольдта [63, 64], О. О. Потебні [151], Е. Сепіра [276], 

Ю. С. Степанова [184] до сучасних  фундаментальних праць у царині 

лінгвокультурології І. О. Голубовської [57-60], Л. П. Дядечко [69], 

О. С. Кубрякової [110], І. Л. Покровської [146], О. О. Селіванової [160-162], 

Н. В. Слухай [171-173], О. С. Снитко [175-177] та ін.). 

  У роботі застосовано методи, які 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 
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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 зʼясуванню глибинних механізмів функціонування 

певної мови. 

Практичне значення результатів дослідження визначається 

можливістю використання отриманих даних для подальших досліджень із 

семантики, 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 
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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.: 

пʼять 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 та 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 – 

словники та довідкові видання) та додатків. Повний обсяг дисертації – 

270 сторінок, основний зміст викладено на 220 сторінках.  

 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ЛЕКСИКИ 
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Етнокультурна лексика постає репрезентантом історико-національного 

бачення світу певного етносу, своєрідним кодом, у якому збережено значну за 

обсягом і неочевидну інформацію, що відображає тотожність мовців цього 

етносу і, водночас, ускладнює комунікацію з представниками інших етносів та 

культур. В умовах поглиблення міжкультурного діалогу спеціальні дослідження 

такої лексики набувають усе більшої актуальності й усе більше дослідників 

спрямовують свою діяльність до осмислення мови в цілому не лише як засобу 

комунікації, а як пізнавальної здатності людини та явища культурно-історичного 

характеру. Такий підхід дозволяє на першому (теоретико-методологічному) етапі 

роботи пропонувати цілісні моделі формування та функціонування окремих 

сегментів концентуальної й мовної картин світу і, як підсумок, таких картин світу 

загалом, а на другому етапі – розробляти на основі психолінгвістичних, 

соціолінгвістичних, лінгвокультурологічних та інших моделей перспективи 

еволюції світобачення етносу в сучасному мультикультурному світі, з одного 

боку, і практичні рекомендації щодо політичних, економічних, освітніх, 

культурних та інших контактів з окремими групами й індивідуальними 

носіями відповідного мовно-культурного коду, з іншого.     

Антропоцентричне спрямування сучасного мовознавства визначає 

потребу дослідження мови як конвенційної символічної системи, що фіксує 

результати концептуалізації й категоризації представниками певного етносу 

навколишнього світу та внутрішнього рефлексивного досвіду [161, с. 51].    

Антропоцентризм, як відомо, закладений у саму суть мови як засобу 

накопичення, збереження та передання інформації в усіх сферах людської 

діяльності, моделювання світу. Вплив мовної картини світу на 

концептуальну картину (описаний, зокрема, теорією мовної відносності – 

гіпотезою Е. Сепіра – Б. Уорфа) виявляється і в первинному освоєнні рідної 

мови, і у вивченні іноземної мови, і, нарешті, у мовно-культурній комунікації 

з представниками інших мовно-культурних традицій. 
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У сучасному українському (а так само й зарубіжному) мовознавстві  

зявляється все більше досліджень мовних картин світу на матеріалі різних 

мов (публікації українських лінгвістів І.О. Голубовської [57], Л.А. Лисиченко 

[112], Н.В. Слухай [171], О.С. Снитко [175], Т.В. Радзієвської [153], 

Г.М. Яворської [226] та ін.), мовної особистості (студії українських 

дослідників Л.П. Гнатюк [53], І.А. Синиці [168] та ін.).     

Поряд із тим, успішно функціонує й етнічно орієнтована лінгвістика, 

що дістала назву етнолінгвістики (передусім публікації В.В. Жайворонка 

[78, 79]). Ідентифікації й типологізації етнолінгвістичних явищ сприяє 

розроблення лінгвістичних аспектів міжкультурної комунікації, що тісно 

взаємодіє з теорією та практикою вивчення етнографізмів, історизмів, 

безеквівалентної лексики, мовних лакун тощо.      

Міжкультурний діалог досягає успіху лише за умови правильного 

розуміння носіїв різних культур у контексті специфічних рис національного 

мислення. Як відомо, значна кількість міжетнічних, міжкультурних 

конфліктів (передусім на міжособистісному та міжгруповому рівнях) 

мотивована, серед іншого, недостатніми знаннями у сфері іншої мови, 

культури, а відтак і світобачення, й через те – невмінням адекватно 

моделювати поведінку (зокрема й мовно-культурну) іншого, з одного боку, і 

недостатньою здатністю пропонувати іншому такі моделі власного 

поводження, які будуть максимально зрозумілими, прийнятними і – що дуже 

важливо – передбачуваними для нього. Саме в цьому полягають, на наш 

погляд, значні практичні перспективи застосування досліджень з 

антропоцентричної лінгвістики, теорії мовних картин світу, 

лінгвокультурології, що виходять далеко за межі власне лінгвістики й – 

ширше – філологічної науки. 

Національно-специфічні риси мислення етносу – це своєрідний процес, 

«своєрідне, спокійне дослідження якого розкриває кожному народу очі на 

безодню краси, сили та незамінну цінність культури іншого народу, виховує 
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тремтливу повагу до її унікальності» [50, с. 429]. Однак повага як передусім 

до власної мови і культури, так і до інших мов і культур (особливо коли 

йдеться про більш або менш інтенсивні мовно-культурні контакти) 

неможлива без глибокого знання специфіки картини світу свого народу в 

його унікальності й у порівнянні з картинами світу інших народів. Саме 

порівняння (в лінгвістичних термінах – порівняльно-історичний і зіставно-

типологічний підходи) виступає інструментом пізнання діалектики 

універсального й ідіоетнічного в кожній національній мовно-культурній 

традиції.   

Етнокультурна лексика зумовлює ускладнення у процесі комунікації – 

адже вона специфічна для певного етносу, і людина, яка є представником 

іншого етносу та культури, може не володіти історичним та культурним 

пластом інформації, який необхідний для розуміння таких слів. Це 

своєрідний код, в якому збережено значну за обсягом і неочевидну 

інформацію, що відображає тотожність мовців. Етноспецифічний лексикон 

має першорядне значення для осягнення як власної, так і чужої світоглядної 

традиції, концентруючи в собі результати тривалого накопичення знань з 

етики, естетики, моралі, права, звичаїв, інших сфер культури кожного мовно-

культурного середовища. Така складність сприйняття етнокультурної 

лексики носіями інших мов та культур призводить до необхідності вивчати її 

крізь призму лінгвокультурології, яка, у свою чергу, передбачає орієнтований 

на дослідження звʼязку мови з культурою, історією, менталітетом та 

народною творчістю вектор дослідження. Дослідники розглядають обʼєкт 

лінгвокультурології з погляду таких фундаментальних наук, як мовознавство 

і культурологія.  

Вплив менталітету лінгвокультурної спільноти на процеси і результати  

її внутрішнього та міжкультурного спілкування не можна ні перебільшувати, 

ані ні применшувати. Необхідним є теоретичне та практичне розроблення 

цієї проблеми з метою виявлення тих компонентів комунікації, у яких вплив 
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цієї національної специфіки є найбільш помітним та результативним [185, с. 

85]. Найбільш концентровано етнокультурна лексика репрезентована, 

природно, у фольклорних текстах як результатах тривалого колективного 

етноспецифічного освоєння світу; дещо меншою, однак також значною 

мірою – в літературно-художніх текстах як наслідках індивідуально-

авторського моделювання певних сегментів мовної й концептуальної картин 

світу етносу. 

Крім того, лексику, яка відображає культуру своїх носіїв, вивчають 

лінгвісти [78, 79, 82, 83, 98, 105 та ін.], які досліджують реалії, культурно-

марковану лексику / лексику з культурним компонентом / етнокультурну 

лексику; перекладознавці, актуальними проблемами яких є безеквівалентна 

лексика; лінгвокультурні концептологи, які досліджують концепти, фрейми, 

скрипти з етнічною семантикою; психолінгвісти  та інші. Слід підкреслити 

роль у таких дослідженнях і лексичних екзотизмів, і лексико-семантичних 

лакун. 

Сучасні лінгвісти, філософи, психологи (Л.П. Гнатюк [53], 

І.О. Голубовська [56], Л.А. Лисиченко [112], Т.В. Радзієвська [153], 

О.О. Селіванова [160], І.А. Синиця [168], В.П. Сімонок [170], Н.В. Слухай 

[171], О.С. Снитко [175], Ж.П. Соколовська [181], Г.М. Яворська [226] та ін.) 

активно досліджують національну специфіку мислення, у результаті чого 

зʼявилася низка понять: національна концептосфера, національний характер, 

національна психологія, національна комунікативна поведінка, мовна 

картина світу, мовна свідомість, комунікативна свідомість, мовленнєве 

мислення тощо.  

Зазначені поняття й відповідні їм терміни у своїй глибинній основі 

сягають західноєвропейської філософії XVIII – першої половини ХІХ ст., а в 

українській науці вони найбільш детально репрезентовані 

лінгвофілософськими та етнолінгвістичними працями О.О. Потебні (див. 

далі). Так, наприклад, етнолінгвістичні та лінгвокультурологічні дослідження 
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значною мірою повʼязані з філософським і психологічним поняттям 

національного характеру (що корелює з лінгвістичним поняттям 

концептуальної картини світу), розробленим на початку ХІХ ст. в межах 

розвитку вчення європейської думки про нації, повʼязаного з романтизмом 

(виявленим, як відомо, не лише в літературі та мистецтві, а й у наукових 

підходах, зокрема в лінгвістиці та фольклористиці).     

Проте, слід зауважити, що попри значну увагу науковців до питань 

віддзеркалення культури в мові, остаточно не розроблено методику 

дослідження етнокультурних лексем на матеріалах багатьох окремих мов.  

Натомість, зважаючи на специфіку кожної мови, зокрема й у її 

етнолінгвістичному та лінгвокультурологічному вимірах, вербалізовані в 

мові неповторні риси історичної памʼяті, унікальний досвід міжмовних 

контактів (що віддзеркалює політичні, економічні, культурні та інші 

відносини), слід, на наш погляд, у кожному випадку, для кожної мови 

розробляти спеціальний комплекс теоретичних засад і методологічних 

принципів, методів і прийомів дослідження етнокультурної лексики як 

системи вербалізаторів основних концептів мовної картини світу як 

віддзеркалення ідіоетнічного етнокультурного простору.    

 

1.1. Становлення етнолінгвістики та лінгвокультурології 

 

У сучасному світі, коли народи намагаються визначити власне обличчя, 

глибше пізнати національний характер, менталітет, культуру, мову, яка 

фіксує дух народу, широкі перспективи отримує етнолінгвістика – 

спеціальна галузь мовознавства, спрямована на вивчення віддзеркалення в 

мові й мовленнєвій діяльності етнічної свідомості, менталітету, 

національного характеру, матеріальної та духовної культури народу [162, 

с. 252]. 
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Мова – це один із провідних феноменів, який притаманний людині і 

суспільству, диференціює людину і тварин, є засобом накопичення і обміну 

досвідом у сфері матеріальної й духовної культури. У той же час мова є і 

культурою, і формою її існування, а також культурною та іншою памʼяттю 

народу [162]. Вивчення мови дає можливість розкрити природу людини та 

характер різноманітних народів світу. Як показує практика вивчення інших 

мов, навчальні підходи, базовані на широкому залученні лінгвкультурної (у 

дидактичній термінології – лінгвокраїнознавчої) інформації істотно сприяють 

значно швидшому і глибшому освоєнню мовного матеріалу, з одного боку, і 

детальнішому знайомству з іншою культурою (в лінгвістичних термінах – 

концептуальною картиною світу) іншого етносу – носія освоюваної мови, з 

другого боку. 

Аналіз культури з позиції лінгвістики та її методами помітно збагачує 

розуміння й самої культури та мови (етномови). Співвідношення мови і 

культури – складна філософська проблема, яка цікавила ще французьких 

філософів епохи просвітництва (Е. Б. де Кондильяк, Ж. Ж. Руссо), 

попередників етнолінгвістики в німецькій етнофілософії (Й.Г. Гердер), 

засновників лінгвокультурології (В. Ф. Гумбольдт) та етнолінгвістики. Цю 

проблему намагалися вирішувати в різних аспектах – починаючи з суто 

філософських спекуляцій і закінчуючи конкретними студіями над лексикою і 

фразеологією фольклорних текстів як найяскравіших виразників «народного 

духу», «наївної картини світу».   

Німецький філософ М. Гайдеггер вважав, що мова – це оселя людини. 

М. Гайдеггер розглядає мову не просто як сукупність лексичного арсеналу і 

граматичних форм, а як живу мову з усім багатством її інтонацій і навіть 

мовчанням. М. Гайдеггер уважає, що історична мовна сутність – це царство, з 

якого людина вийшла і до якого вона прикута незримими ланцюгами. 

«Людина – є людина, оскільки вона віддана в розпорядження мові й 

використовується нею (мовою), для того щоб говорити нею» [68]. Це можна 
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трактувати, як те, що не ми говоримо мовою, а мова говорить нами і через 

нас. Можна бачити, що зазначений підхід істотною мірою корелює з теорією 

мовної відносності (гіпотезою Е. Сепіра – Б. Уорфа). 

Взаємозвʼязок мови, культури, дійсності та свідомості людини активно 

почав привертати увагу світових науковців на початку XVIII ст., а у середині 

XIX ст. розпочалося цілеспрямоване осмислення та вивчення зазначеної 

проблеми.  

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. до наукового обігу у фізиці був 

уведений термін картина світу. Фізична картина світу – «сукупність 

внутрішніх образів зовнішніх предметів, з яких логічним шляхом можна 

отримати знання про властивості та поведінку предметів» або «образ 

довкілля, що формується фізичною наукою та відбиває реальні 

закономірності природи») [223, с. 87]. З часом поняття «картина світу» в 

природничих науках стало означати специфічну концептуальну структуру, 

що формується за допомогою наукових методів і понять. 

Мовна картина світу – це «спосіб відбиття реальності у свідомості 

людини, що полягає у сприйнятті цієї реальності крізь призму мовних та 

культурно-національних особливостей, притаманних певному мовному 

колективу» [223, с. 114].     

Однак слід підкреслити принципову відмінність мовної картини світу 

від інших картин світу (наприклад, від вищезгаданої фізичної) передусім у 

сфері масштабу розгляданого явища, адже мова виступає абсолютно 

універсальним засобом накопичення, збереження та передання інформації в 

усіх сферах – нею послуговуються в описі всіх можливих картин світу. 

Дослідницький інтерес до проблеми мови й культури, а також 

культурологічна динаміка останнього десятиліття XX ст. послугували 

поштовхом до виникнення напрямку, який називають 

лінгвокультурологічним і який становить частину антропологічної 

лінгвістики, що, реалізується в декількох напрямках, які поступово 
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набувають форми наукових дисциплін. Теоретичні передумови виникнення 

лінгвокультурології, які повʼязані передусім зі становленням 

антропоцентричної парадигми, активно спостерігаються у XX ст. З того часу 

питання взаємодії мови та культури посіло важливе місце серед провідних 

питань у сучасному мовознавстві, зумовивши становлення і розвиток 

лінгвокультурології, етнолінгвістики, когнітивістики тощо.    

Утім, варто відзначити, що, хоча лінгвокультурологія як окрема галузь 

мовознавства з власними методологічними засадами та термінологічними 

категоріями оформилася лише наприкінці ХХ ст., основні її підходи виникли 

задовго до цього часу й можуть бути простежені в працях першої половини 

ХІХ ст. (В. Ф. Гумбольдт), другої половини ХІХ ст. (О. О. Потебня), 

середини ХХ ст. (Е. Сепір і Б. Уорф) та ін. 

Одна з перших ідей про те, що мова виражає і формує специфіку нації, 

а також відображає національне бачення світу, сформулював у своїх працях 

видатний німецький лінгвіст, філософ і культуролог В. Ф. Гумбольдт (1767-

1835). Дослідник наголошував, що людина думає, почуває й живе тільки в 

мові. Найбільш цінним аспектом усіх мовознавчих досліджень він вважав 

визначення світогляду народів через мови, якими вони говорять. На думку 

вченого, «мислення не просто залежить від мови взагалі, а до певної міри 

воно обумовлене також кожною окремою мовою» [63, с. 317].   

В. Ф. Гумбольдт звертав увагу на те, що мова проявляється як 

традиція, при цьому неможливо визначити початковий етап її становлення, 

адже «кожна певна мова кожної певної нації перейшла до неї вже у певному 

стані з певними словами, формами та словозмінами, і тому вона вже 

здійснила на цю націю вплив», а «відмінність між мовами полягає в дещо 

більшому, ніж просто в знакових відмінностях. <...> Слова і форми слів 

утворюють і визначають поняття та різні мови по своїй суті, по своєму 

впливу на пізнання і на відчуття, що в дійсності своїй проявляється в 

неоднаковому світосприйнятті» [63, с.373].   
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Справді, кожна мова по-різному членує Всесвіт. У турецькій мові, на 

відміну від української, лексеми на позначення загальних концептів БРАТ, 

СЕСТРА, ДЯДЬКО, ТІТКА існують лише частково. Зміст цих назв 

спорідненості розподіляється між такими лексичними одиницями, як: abi – 

старший брат, erkek kardeş – молодший брат, abla – старша сестра, kız kardeş 

– молодша сестра, amca – брат батька, dayı – брат матері, teyze – сестра 

матері, hala – сестра батька тощо. Тобто етнічна мова відбиває специфічне 

світосприйняття соціуму, відображає соціальні стосунки та забовʼязання. 

Німецький філософ, лінгвіст й дослідник міфології, учень 

В. Ф. Гумбольдта  – Г. Штейнталь у 1860 р. спільно з М. Лацарусом заснував 

журнал «Питання етнічної психології та мовознавства», розглядав 

походження і розвиток мови в кореляції з історією і психологією етносу. 

Поряд із тим слід відзначити й ідейну роль В. Вундта, чиї концепції 

соціальної й етнічної психології справили значний вплив у Європі другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст.  

Ідеї В. Ф. Гумбольдта й О. О. Потебні розвивав Г. Г. Шпет, перше 

видання праці якого «Вступ до етнічної психології» побачило світ ще в 

1927 р. На його думку, саме дослідження особливостей мови дозволяє 

розкрити етнопсихологію народу з максимальною ясністю. Етнічна 

психологія, за його визначенням, репрезентована передусім психологією 

мови, міфів та звичаїв. [228, с. 482, 520, 568-569].   

Ідеї В. Ф. Гумбольдта про взаємозвʼязок мови та національної 

культури, так чи інакше, надихали на подальші дослідження вчених усього 

світу. Зокрема, на основі праць Й. Гердера, В. Ф. Гумбольдта та Ф. Боаса  

було закладено основи етнолінгвістики (Ф. Боас – засновник сучасної 

етнографії  [21]).  

Одним із тих, хто максимально ефективно продовжив розробляти цю 

ідею та вплинув на становлення етнолінгвістики, став американський 

мовознавець та етнолог Е. Сепір (1884-1939). Він повʼязав мову з іншими 
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формами моделей поведінки людей і якому належить розробка положень 

етнолінгвістики. У статті «Статус лінгвістики як науки» 1928 р. дослідник 

підкреслив необхідність співпраці лінгвістів насамперед з антропологією та 

історією культури, оскільки мова впорядковує систему культурних 

стереотипів народу і впливає на його конструювання світу, адже світи різних 

народів є різними світами [276, с. 171-172]. 

На розвиток етнолінгвістики вагомо вплинула гіпотеза мовної 

відносності – залежності логічної будови мислення й пізнавальної здатності 

народу від його мови, яку висунув Е. Сепір і в подальшому розробив його 

послідовник Б. Уорф. Продовжуючи дослідження Е. Сепіра, Б. Уорф виявив 

цілу низку відмінностей між англійською мовою і мовою хопі. Дослідник 

наголошує на різному членуванні дійсності та різних способах її позначення. 

Мовне членування дійсності, вважає вчений, певною мірою впливає на 

мислення й поведінку людей [276, с. 58].    

Найважливішою для етнолінгвістики та лінгвокультурології теоретико-

методологічною ідеєю концепції Е. Сепіра й Б. Уорфа є різна категоризація 

дійсності засобами різних мов, що впливає, відповідно, на форму і зміст 

фольклорних та літературних текстів і на багато інших сфер людської 

діяльності, обслуговуваних мовою. 

Ідеї вищезазначених вчених, відомі як гіпотеза «лінгвістичної 

відносності» Е. Сепіра і Б. Уорфа, відповідно до якої насамперед мова 

визначає особливості мислення народу, що нею говорить,  знайшли своє 

відображення у працях вітчизняних науковців.  

Потужний вплив на розвиток вітчизняної етнолінгвістики мала 

концепція О.О. Потебні, її розроблення Харківською лінгвістичною школою 

і праці українських етнографів та письменників. Основні положення 

концепції українського науковця, голови Харківської лінгвістичної школи 

О.О. Потебні можна сформулювати таким чином: 
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1. Сформулював учення про внутрішню форму слова, відповідно до 

якої  кожне слово за своєю структурою є сукупністю членованих звуків, 

внутрішньої форми та значення (змісту), сама ж внутрішня форма, повʼязана 

з найближчим етимологічним значенням слова, є відношенням змісту думки 

до свідомості, тобто уявленням, значення якого полягає в тому, що воно 

обʼєктивує чуттєвий образ, сприяючи його усвідомленню людиною. 

2. Розробив концепцію етнолінгвістичного ізоморфізму, особливу 

увагу приділяючи взаєминам мови та культури. 

3. Визначив, що мова є особливою формою людської діяльності, 

евристична функція якої полягає у тому, що мова є засобом не вираження 

готової думки, а створення її, вона не відображення усталеного 

світоспоглядання, а діяльність, яка його створює. У мові закодовані глибинні 

пласти національної самосвідомості, культурної самобутності народу. 

4. Зазначав, що культурна спадкоємність, як спосіб звʼязку між 

поколіннями даного народу, можлива лише через мову. Усі інші форми 

спадкоємності (матеріальна культура з усім її різноманіттям, різновиди 

художньої творчості) вторинні щодо мови [151]. 

5. Розробив підходи до вивчення діалектичного взаємозвʼязку 

етнічної мови з фольклором, психологією, філософією етносу, а також, 

демонстрував роль етимології в лінгвокультурологічній інтерпретації 

лексеми та її функціонування в текстах.   

Ці ідеї підтримував й український мовознавець І. І. Огієнко (1882-

1972), який зазначав, що мова – це «форма культурного життя, національної 

організації, душа кожної національності». Вона постає як певний орган 

культури, є ознакою національної визначеності, наводячи на висновок, що 

коли нація намагається панувати над іншою, вона насамперед намагається 

заборонити або взагалі знищити мову поневоленої нації. Учений 

переконував, що «навіть сам процес словотворення може свідчити про 

ментальні відмінності у тих чи інших народів» [15]. У своїх працях 
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дослідник нерідко саме через мову інтерпретує різні сегменти 

етноспецифічної концептуальної картини світу українців.    

У цьому векторі працював і український мовознавець В. В. Німчук та 

ін. Праці В. В. Німчука та представників його наукової школи, продовживши 

традиції І. І. Огієнка, розробили засади лінгвістичного дослідження 

українських текстів християнської сфери (конфесійного стилю української 

мови), що має істотне значення для лінгвокультурологічної інтерпретації 

відповідного сегменту не тільки мовної, а й концептуальної картини світу 

українців [125].    

А. Вежбицька у своїй книзі «Розуміння культур через посередництво 

ключових слів» має на меті показати, що процес дослідження культури 

методично збагачується завдяки лінгвістиці. Першорядну роль у цьому 

процесі відіграє семантичний рівень мови [33, с. 55]. Для А. Вежбицької, як і 

раніше для Е. Сепіра, мова – символічне керівництво до розуміння культури, 

а лексика – надчутливий показник культури певного етносу [33, с. 263].    

В. Ф. Гумбольдт, О. О. Потебня, І. І. Огієнко, Е. Сепір та ін. заклали 

основи етнолінгвістичного напрямку аналізу мовних фактів та успішно 

використовували у своїх працях свідчення як мовознавства, так і етнографії, 

передусім при аналізі елементів народної культури.   

Таким чином, в основі нашого дослідження ми використовуємо 

підходи етнолінгвістики, яка покликана досліджувати взаємозвʼязок явищ 

конкретної мови з фактами цієї ж культури, вивчати всі випадки впливу 

етнічної ментальності на структуру й квантитативні характеристики 

загальнонародної мови, відображення в лексиконі мови фактів історії народу, 

елементів матеріальної, духовної й художньої культури.  

Загалом сучасна етнолінгвістика характеризується:  

1) широким застосуванням методик експериментальної психології, 

психо- й соціолінгвістики, дискурсології, прагматики;  
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2) зіставленням моделей різних мов та увагою до різних фрагментів 

картин світу;  

3) створенням таксономії культурно значущих концептів;  

4) установленням етнічних стереотипів, прецедентних феноменів, 

міфологем й описом їхнього відтворення в мові;  

5) дослідженням паравербальних засобів комунікації певного народу, 

етнографії мовлення;  

6) реконструкцією духовної культури на підставі мови й етнотекстів, 

дискурсивного простору народу, зокрема, дослідженням культурної 

специфіки різних мовних жанрів, особливостей спілкування тощо [162, 

с. 262]. 

Сучасна українська етнолінгвістика характеризується поки що 

відсутністю єдиної, внутрішньо гомогенної дослідницької програми: спектр 

етнолінгвістичних досліджень українських етнолінгвістів доволі широкий і 

поєднується з розробками в царинах діалектології, лінгвогеографії, 

семасіології, ономасіології, фразеології, лінгвоконцептології, 

фольклористики, етнографії, культурології, семіотики тощо. Головними 

векторами цих досліджень є ономасіологічний та семасіологічний аспекти 

опису культурномаркованих номінативних одиниць (О. В. Тищенко, 

О. О. Селіванова й ін.), аналіз їхніх ареальних особливостей, вивчення 

мовної репрезентації обрядів, ритуалів, демонології, вірувань, міфів, 

народного календаря (О. В. Тищенко, В. Огієнко, В. Жайворонок та ін.), 

дослідження етнічних символів, стереотипів і міфологем (Н. В. Слухай, 

Л. Ф. Артюх, А. П. Пономарьов й ін.), опис національно-мовної картини 

світу в ракурсі контрастивної лінгвістики (М. П. Кочерган, Н. Н. Сукаленко 

та ін.) [8, 73, 83, 84, 106, 107, 112, 158, 160, 193, 201 та ін.].    

Посилення акцентування сучасної етнолінгвістики на сферах «мови 

культури», «культури в мові», «мови в культурі» зумовило виділення в цій 

дисципліні окремої галузі – лінгвокультурології (а у 1970-і рр. у результаті 
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теоретичної розробки проблеми взаємодії мови та суспільства, мови та 

культури, мови та нації визначився та затвердився новий напрямок – 

лінгвокраїнознавство, чому посприяла праця Е. М. Верещагіна та 

В. Г. Костомарова «Мова та культура»). Лінгвокультурологія як окрема 

галузь, для якої однією з базових наук стала культурологія, поки що 

залишається в межах етнолінгвістики або декларується окремими школами 

та науковцями як базова сфера їхніх досліджень [162, с. 259].  

В українському мовознавстві багато робіт присвячено дослідженням, 

які виявляють національну специфіку певного етносу: К. Л. Бондаренко [24], 

Т. П. Вільчинська [38], О. А. Гапченко [48], І. О. Голубовська [57], 

С. А. Жаботинська [76], В. В. Жайворонок [78], В. М. Манакін [113], 

Т. В. Радзієвська [149], О. С. Снитко [178] та багатьох інших українських 

дослідників. Особливої уваги заслуговують такі дослідження, як: праця 

А. Д. Бєлової «Лінгвістичні перспективи і прогнози у ХХІ столітті» [19]; 

монографія І. О. Голубовської «Етнічні особливості мовних картин світу» 

(представлено аналіз національно-мовних картин світу на матеріалі чотирьох 

мов – української, російської, англійської, китайської) [57]; дисертація 

Ю. О. Письменної «Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами 

європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології 

української, російської, англійської та італійської мов)» [134]; дисертація 

Т. О. Попової «Психосемантика універсальних етичних концептів в 

етномовній картині світу» [148]. Проте існують лише деякі роботи, 

присвячені дослідженню окремих мовних проблем на матеріалі турецької 

мови. 

Велика кількість досліджень і в цій галузі також спостерігається у 

російських вчених. Попри те, що за радянських часів проблематика 

етнолінгвістики практично не розроблялась, сьогодні російська 

етнолінгвістика має потужні школи у різних регіонах країни, які 

інтегруються із проблематикою когнітивної лінгвістики, 
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лінгвоконцептології, фразеології, лінгвокультурології (Московська 

етнолінгвістична школа, фундатором якої був М. І. Толстой; 

лінгвоконцептологічно орієнтовані школи Н. Д. Арутюнової, 

Ю. С. Степанова,  фразеологічно й лінгвокультурологічно орієнтовані школи 

тощо) [162, с. 258]. 

Теоретико-методологічні засади і практичні завдання етнолінгвістики, 

з одного боку, і лінгвокультурології, з другого боку, певною мірою відмінні. 

Етнолінгвістика – передусім здійснюване за допомогою лінгвістичного 

інструментарію дослідження традиції, співвідносне з етнологією, 

етнографією. Це в першу чергу дисципліна діахронічного, історичного 

спрямування, покликана запропонувати моделі формування 

етноспецифічних рис народу, зокрема в його мовних репрезентаціях. 

Лінгвокультурологія – синхронічна дисципліна, спрямована на моделювання 

на основі лінгвістичних свідчень культурного сегменту концептуальної і 

мовної картин світу, зокрема й у сфері міжкультурної, мультикультурної 

комунікації [162, с. 259].  

Уся сфера розробки проблематики мови й культури виявляється ніби 

поділеною на дві ієрархічні дослідницькі території – етнолінгвістичну й 

лінгвокультурологічну. Етнолінгвістика – комплексна дисципліна, що 

знаходиться на стику мовознавства, етнографії і соціології, яка уособлює 

більш високий рівень лінгвокультурознавчого узагальнення, що покликана 

виявити механізми взаємодії мови й культури в культурній і мовній 

діяльності конкретного народу як у синхронії, так і в діахронії.  Мета 

лінгвокультурології – узагальнення всієї інформації, накопиченої 

етнолінгвістикою й дисциплінами, що в неї входять, виявлення механізмів 

взаємодії мови й культури. Етнолінгвістика й лінгвокультурологія 

співвідносяться так само, як окреме і загальне мовознавство [208, с. 83-84].  

 Виходячи з того, що мета етнолінгвістики – продемонструвати, як 

мова у різних формах її існування, на різних етапах її історії відображала й 
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відображає історію народу, стан  того  чи  іншого етносу  в  сучасному 

суспільстві, у нашому дослідженні етнокультурної лексики на матеріалі 

турецької мови головним вектором обрано етнолінгвістичний.  

 

1.2. Мовне відображення ментально-поведінкових норм як 

етнолінгвокультурне джерело 

 

Міжкультурний діалог за умов глобалізаційних процесів у сучасному 

суспільстві звертає на себе пильну увагу не лише лінгвістів, культурологів, 

етнологів, соціологів, але й політиків, бізнесменів, представників 

різноманітних сфер мистецтва тощо. Успіх у процесі інтенсифікації 

міжкультурних контактів досягається лише за умов порозуміння між 

представниками різних етносів та взаємним збагаченням отриманими під 

час цього процесу знаннями.  

Взаємне збагачення знаннями на міжкультурному рівні забезпечується 

посередництвом кумулятивної функції мови, тобто, завдяки знайомству з 

відображеною, фіксованою та збереженою у мовних одиницях інформацією 

у рамках двох або більше культур. Зіставлення культур у мовному 

відображенні дає можливість набути знання про специфіку мислення 

певного етносу [212]. 

Ми приєднуємося до думки Ю. Є. Прохорова та Й. А. Стерніна про те, 

що одним з ключових понять у процесі досліджень специфіки 

національного мислення є менталітет (менталітет індивіда завжди 

представляє особливості менталітету певної нації), а також, етноцентричної 

концепції А. Вежбицької, яка виходить з того, що значення слів зумовлене 

ментальністю певного етносу і в мові відображений своєрідний 

національний характер [33; 35]. 

Розглянемо детальніше поняття ментальності. Дослідники сходяться на 

тому, що це поняття, як і поняття культури, належать до числа тих, які 
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важко піддаються визначенню. Ментальність, на думку дослідників, є 

глибшою за мислення, норми поведінки, сферу почуттів і являє собою 

схильність, внутрішню готовність людини діяти певним чином, це своєрідна 

сфера автоматичних форм свідомості й поведінки. Ментальність 

сприймають як сукупність образів і уявлень, яка проявляється у 

повсякденності, напівавтоматичній поведінці людини та її мисленні.   

Е. М. Верещагін і В. Г. Костомаров зазначають, що «у 

новонародженого є генетичні передумови для появи мови, інтелекту, 

прямоходіння тощо. Але без впливу людського колективу ці передумови не 

отримують свого розвитку; крім того, перевагу виховання по відношенню 

до біологічно успадкованої поведінки видно з того, що у людей різних рас, 

вихованих в одних і тих ж культурних умовах, розвиваються однакові 

погляди, прагнення, способи мислення і діяльності. Таким чином, 

правильніше було б сказати: людина не народжується ані росіянином, ані 

німцем, ані японцем тощо, а стає ним в результаті перебування у 

відповідній національній спільності людей» [37, c. 25].  

Для етнолінгвістичних і лінгвокультурологічних досліджень, зокрема й 

здійснюваного нами, великої ваги набуває сформульована Н. В. Слухай 

концепція етнонаціональних архетипів, що корелює з концепцією знаків 

етнокультури В. В. Жайворонка та ін. 

Керуючись поглядами, світоглядами, оцінками, нормами, уявленнями, 

забобонами тощо, нація формує свої ментально-поведінкові норми, які для її 

носіїв вважаються настільки належними, бажаними і звичними, наскільки 

для іноземців чужими, якщо не брати до уваги деяких збігів. Одним з 

численних обʼєктів, що відбивають ментально поведінкові норми націй є 

мова.  

Б. Чулунжав запроваджує таке поняття мовно-поведінкова норма, яка 

на його думку є основою культури певної нації і представляє національну 

специфіку мислення націй. Ментально-поведінкову норму науковець 
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розглядає як спосіб стереотипного мислення і зумовлені цим способом 

правила поведінки, яких суворо дотримується нація [212]. 

Ментально-поведінкові норми етносів чітко і ясно відображаються в 

мовних одиницях із закінченою думкою. Одиницями з закінченою думкою є 

не тільки етнокультурна лексика, а й прислівʼя, приказки, гасла, заклики, 

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

відтворюються у ній. У відтворених одиницях мови зберігається справжня 

інформація про життя нації. Зіставлення такої інформації виявляє 

відмінність ментально-поведінкових норм націй, які потрібно врахувати в 

міжкультурному діалозі [212].    

Наприклад, такі фрази, як Afiyet olsun! (букв. на здоровʼя, смачного), 

Dünya evine girmek (вступати до шлюбу), Elinize sağlık (букв. здоровʼя 

вашим рукам, дякую), Ellerinden öpmek (поцілувати руки), Geçmiş olsun 

(букв. хай минеться, одужуй), Ziyade olsun (букв. хай примножиться), Gözün 

aydın (букв. світло твоїм очам, вітаю), İşin gücün rast gelsin (букв. хай вам 

стане сил на вашу справу, побажання успіху у справах), Kolay gelsin (букв. 

хай прийде легко, побажання легкої роботи), Sağlıcakla kal (букв. залишайся 

у доброму здоров’ї, щасливо залишайся), Sizlere ömür (він наказав 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 стане минулим, 

таким, що вже минулося) використовується у Туреччині у значенні 

«одужуй», «хай минеться», «дай 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 
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висновок, що використання подібних відповідників повʼязане не тільки з 

національними та мовними факторами, але й із національною географією та 

факторами національної культури. 

 Отже, мова – не тільки засіб фіксації й трансляції ментально-

поведінкових норм, а й істотний чинник їх формування – через мовно-

поведінкові норми. 

 

 1.3. Взаємозвʼязок мови та культури у працях українських 

тюркологів і турецьких лінгвістів 

 

Взаємодія мови та культури завжди й великою мірою привертала до 

себе увагу турецьких науковців, мислителів, письменників, відомих поетів та 

інших. Зокрема, відомий турецький політик і літератор, ідеолог кемалізму 

З. Гьокальп висловив думку про те, що «культура – це гармонійна єдність 

релігійного, етичного, раціонального, естетичного, мовного і технічного 

життя певної нації» [249, c. 27]. Мову він розглядав як дієве знаряддя для 

зміцнення національної свідомості. 

Б. Гювенч у своїй книзі «Людина та культура» пише, що «слово 

культура використовується у чотирьох значеннях: у сфері науки – 

цивілізація; з точки зору суспільства – це результат процесу освіти; з точки 

зору естетики – це витвори мистецтва (живопис, скульптура, архітектура, 

музика); в матеріальному (технологічному) і біологічному плані – це 

виробництво та репродукція, господарство й розповсюдження» [252, c. 96].  

Турецький професор М. Доган визначає культуру як:  

1) сукупність системи цінностей, витворів мистецтва, способів 

сприйняття суспільством подій і задач та судження, здобуті шляхом 

мислення під час історичного розвитку; 

2) розвиток смаку, уміння критикувати та робити висновки у 

ерудованої та мислячої людини;  
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3) системні та обширі знання з певної теми, знання про світ [240, с. 

823]; 

4) своєрідний стан, який зафіксував прояв думок, почуттів та реакцій 

людини на різноманітні ситуації, що виникають в контексті почуттів, 

вірувань, спілкування, побуту, особливостей харчування, одягу та у будь-

яких інших просторах життя [228, c. 88]. 

Турецький науковець Б. Акарсу зазначає, що «культуру змінює мова, 

мислення, норови та звичаї і звички соціуму». Вчений вважає, що література, 

мистецтво, філософія певного народу разом з його мисленням, культурою, 

звичаями і традиціями перебувають у постійній єдності з мовою. Передача 

звичаїв і традицій з покоління у покоління можлива лише за допомогою 

одного накопичувача – мови [228, c. 88-89]. 

І. Кафесоглу зазначає, що «цивілізація народжується з культур» [259, c. 

16], Б. Гювенчу належить думка, що «цивілізація складається з культур, 

культури – це складові цивілізації» [252, c. 97]. Культура – це гармонійна 

єдність релігійного, етичного, раціонального, естетичного, мовного і 

технічного життя певної нації, таким чином, цивілізація – це колективна 

сукупність різновидів соціального життя різноманітних народностей, які 

належать до цієї цивілізації. Тоді як культура є національною, цивілізація є 

інтернаціональною [249, c.27]. 

Турецькому науковцю О. Турану належить думка про те, що «протягом 

багатьох століть тюркський народ змінював території свого перебування, 

зазнавав впливу різноманітних релігій та цивілізацій. Це ставало причиною 

виникнення змін в мові, збагачувало та формувало її. Разом з цим, турецька 

мова завдяки своїй силі та життєздатності, змогла не тільки протистояти, але 

і перемогти ті мови і культури, з якими вона у різні періоди своєї історії 

боролася» [283, c. 191]. 

А. Гьочер порівнюює мову з ріками, які протікають крізь певний народ, 

вона сповнює життям, несе його до усіх куточків певної країни, водночас, 
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вона насичує свої води маленькими струмочками та джерелами навіть з 

найвіддаленіших земель цієї країни. Таким чином, уявляти мову і культуру 

незалежними одна від одної неможливо. Якщо немає мови, культура схожа 

на будівлю без фундаменту. Мова певного народу, яка немає культури, схожа 

на річку, джерело якої пересихає. Наскільки багата та жвава мова певного 

народу, настільки жива і динамічна його культура [248]. 

М. Каплан вважає, що культура – це єдність усіх проявів життя певного 

соціуму, колективу, народу, які відрізняють цей соціум, колектив, народ від 

інших. Під проявами життя розуміються різноманітні цінності цього народу, 

які властиві тільки йому. Серед них можна назвати релігію, вірування, звичаї 

та обряди, особливості світобачення, історію, мистецтво, літературу, 

географічні обʼєкти тощо. Проте найголовнішим серед них виступає мова 

цього народу. Функції та значення мови легко простежити крізь призму 

зародження, розвитку і передачі цієї культури наступним поколінням її 

представників [262]. 

Турецький фахівець з історії літератури, письменник та поет 

Н. С. Банарли запропонував таке порівняння відображення культури в мові: 

«Турки – це спритний, швидкий та прудкий народ. Такий спосіб життя цього 

народи відображений у його мові. З цієї причини у їхній мові замість 

багатоскладових слів використовуються переважно одно- або двоскладові 

слова» [232]. 

Турецький мовознавець Д. Гюнай у своїй праці «Мова та комунікація» 

(2004 р.), описує загальні властивості, функції та фактори взаємодії мови, 

культури та мислення. Дослідник зазначає, що опрацювавши лексичний 

склад мови, якою розмовляв у певний період певний народ, можна осягнути 

різноманітні риси, притаманні цьому народові (політичний устрій, 

соціальний розвиток тощо), а дослідження лексики з культурним 

компонентом дасть змогу окреслити інші сторони життя народу, який 

розмовляє цією мовою [251, с. 9]. 
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З. Б. Озер у своїй статті «Національно-культурні особливості 

фразеологізмів у російській і турецькій мовах» на прикладах прислівʼїв та 

приказок зазначає, що поведінкові норми, які знайшли своє відображення у 

національних прислівʼях та приказках, не завжди мають відповідники в 

інших мовах. Переклад та розуміння таких виразів іноземцями, особливо 

коли вони використовуються у повсякденному житті носіями мови (і 

відображують ціннісні пріоритети цього етносу), створює значні труднощі 

[128].  

М. Озкан присвятив свої дослідження взаємозвʼязку мови та культури, 

мислення та літератури, результати яких відображені у його праці «Людина, 

комунікація та мова». Турецький науковець наголошує на тому, що 

дослідження турецької літератури – ключ до пізнання історії та культури 

турецького народу [273]. 

Праця сучасного дослідника турецької мови Ш. Юналана «Мова та 

культура»,  написана в науково-популярному стилі, містить цитати багатьох 

філософів, письменників, поетів, психологів, культурологів та громадських 

діячів різних країн щодо ролі мови в суспільстві та її звʼязку з діяльністю 

людини і наголошує, що «кожна мова відображає спосіб життя, культуру, 

бачення світу, етапи історичного розвитку того народу, який нею говорить. 

У той же час, у кожної мови своє розуміння світу та форма його вираження, 

яка визначається шляхом лексико-семантичного аналізу слів-реалій, 

приказок, прислівʼїв тощо» [285, с. 4].   

Одним із перших, хто звернувся до теми, якою раніше не зверталися 

турецькі лінгвісти, і дав їй назву «dil içi dünya görüşü» – «мовна картина 

світу» – став турецький академік, мовознавець та письменник Озджан 

Башкан. Його дослідження стали фундаментальними для подальшого 

вивчення багатьох мовних і культурних особливостей турецької мови, а 

також багато у чому визначили турецьке бачення мовної картини світу [233].  
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Становлення когнітивної лінгвістики і лінгвоконцептології в Туреччині 

відбувається із залученням класичної теоретичної бази американських і 

європейських учених.   

 Етнокультурна лексика  у турецькому мовознавстві не відзначилася 

увагою науковців, а лінгвокультурна течія потрапила до турецького 

наукового простору переважно завдяки посередництву зарубіжних наукових 

статей з цієї тематики. У 2014 р. на базі університету «Газі» (м. Анкара, 

Турецька Республіка) було видано посібник під назвою 

«Лінгвокультурологія» (турец. «Kültürdilbilim») за редакцією Олени Козан, 

де представлені статті численних тюркологів з різних країн світу у перекладі 

турецькою мовою.  

Таким чином, турецькі лінгвісти дотримуються думки про те, що мова і 

культура взаємозалежні та взаємно доповнюють одна одну: мова надає 

основним проявам культури закодовану абстрактну форму, фіксує їх, зберігає 

та передає з покоління в покоління; культура виступає гарантом існування та 

збереження мови, а також постійним стимулятором збагачення цієї мови.  

Динамічні і конструктивно плідні двосторонні відносини між Україною 

і Туреччиною призвели до необхідності будувати міжкультурний діалог не 

тільки у сферах бізнесу і туризму, але й на політичній та історичній аренах, 

що спричинило відчутну зацікавленність українських і турецьких вчених у 

мові і культурі один одного. У результаті багаторічного плідного 

співробітництва у сфері освіти і науки українська тюркології представлена 

потужними дослідженнями мовної картини світу турецького етносу, 

турецької лінгвокультури, реалій, концептів та ін. 

Серед українських тюркологів, у першу чергу, слід зазначити праці 

І. Л. Покровської, присвячені турецькій фразеології та пареміології, мовній 

картині світу, турецькій лінгвокультурі в цілому та окремим її концептам, а 

також, розглянуто національно маркований лексико-фразеологічний рівень 

турецької мови тощо. Зокрема, І. Л. Покровською досліджено взаємозвʼязок 
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релігійного й світського в турецькій мовній картині світу, висвітлено 

різногранні значення релігійної лексики турецької мови, для якої характерні 

національна маркованість та специфічні ознаки [146, с. 50].  

У турецькій лінгвокультурі закріплені уявлення про релігійні звичаї, 

вірування, побут і культуру місцевого населення. На мовному рівні вони 

знаходять вираження в номінації лексичних одиниць, у системі фразеології і 

пареміології турецької мови. І. Л. Покровська зазначає, що мова й релігія 

сполучені складними взаємозвʼязками, які закріплені в свідомості людини та 

здатні впливати на відображення життєвих реалій у самій мові  [139, с. 109]. 

 Наукові дослідження К. О. Тищенко присвячені вербалізації концепту 

БАТЬКІВЩИНА / VATAN в турецькій мові. Дослідниця опрацьовує 

особливості функціонування концепту БАТЬКІВЩИНА / VATAN у 

турецькому лінгвопросторі і доводить, що він присутній у турецькій 

лінгвоментальності, має риси як когнітивної, так і лінгвокультурологічної 

одиниці: репрезентується у сучасній турецькій мові широкою низкою 

лексем-обʼєктиваторів як власне тюркського (yurt, il, el), так і арабського 

походження (vatan, memleket, sıla), містить елементи культурного та 

історичного досвіду різних епох [192, с. 180]. 

Дослідженню концептів на матеріалі турецької  мови присвячені 

дисертація Т. М. Тімкової «Макроконцепт АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА у 

турецькій мовній картині світу» [194] та І. О. Каціон «Семантичні 

особливості вербалізації концептів ЖИТТЯ і СМЕРТЬ у турецькій мовній 

картині світу» [91]. 

У дисертації К. А. Корнієць (К. А. Каша) «Тюркська міфологічна 

лексика як фрагмент мовної картини світу»  міф розглядається у першу чергу 

як явище культури й аналізується засобами культурологічного аналізу. 

Аналізується й те, як міфи впливають на поведінку людей, визначають їхні 

відносини, формують мораль, регулюють соціальні інститути й форми 

громадського життя [92, с. 72]. Дослідниця зазначає, що в тюркському 
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лексичному фонді безліч одиниць, які приховують у своїй семантиці 

етнографічні етюди світорозуміння давніх предків. Аналіз лексичного 

матеріалу допоміг виявити не тільки сакральні істини, що відображають 

шаманістичні образи, але й архаїчні елементи, рудименти в словах, які є 

невідʼємною частиною картини світу давніх тюрків [92, с. 114]. 

Словам-реаліям як національно маркованим одиницям сучасної 

турецької мови та звʼязку мови, культури, мислення та літератури на 

матеріалі наукових праць турецьких мовознавців присвятила свої 

дослідження А.В. Костюк, висвітлюючи у них погляди вчених Туреччини на 

природу взаємодії цих явищ та стан розробки цієї проблематики у 

турецькому мовознавстві. А.В. Костюк наводить різноманітні приклади 

національномаркованої лексики [105]. 

Е. Х. Мініахмєтова досліджувала фразеологічні одиниці турецької 

мови зі значенням «релевантність/нерелевантність висловлювання», яке 

відіграє важливу роль у свідомості турецького етносу  [118]. 

Г. І. Шаглі розглядає мову як вагому частку етнокультури, яка відбиває 

етнокультурні, народно-психологічні й міфологічні уявлення та 

переживання. На прикладі турецьких прислівʼїв автор наводить приклади 

асоціативних паралелей у турецькому світосприйнятті, вербальні семантичні 

коди тощо  [213].  

О. Є. Борух у своїх працях аналізує крилаті вислови, які  

характеризується національною забарвленістю, і зазначає, що у турецькому 

суспільстві, де головною релігією являється мусульманство, джерелом 

крилатих висловів є Коран, священна книга мусульман [25]. 

Отже, наукові праці сучасних українських і турецьких вчених, які 

спрямовані на дослідження культурно-історичного колориту нації  в мові, 

почали відігравати надзвичайно важливу роль у практиці міжетнічного 

спілкування у глобалізованому світі. Проте, ґрунтовний аналіз 

етнокультурних лексем із виокремленням їх етимологічних, історичних 
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ознак і сучасних конотацій із залученням метологічного апарату 

етнолінгвістики, лінгвокультурології та інших галузей лінгвістики, як в 

українських лінгвістичних дослідженнях, так і в турецьких, є відсутнім. 

 

1.4.  Етнокультурна лексика як проекція національної свідомості 

 

У культурі кожного народу й у його мові є загальнолюдське й 

етнонаціональне. Універсальні елементи зумовлені єдністю сприйняття світу 

представниками багатьох культур. Так, носії різних мов диференціюють 

субʼєкт дії і його обʼєкт, предмет і його ознаки, певні просторові й часові 

відношення [171, c. 48]. 

Лексика кожної мови поділяється на одиниці, що позначають 

загальнолюдські поняття, і одиниці з національними етнокультурними 

значеннями. До слів із загальнолюдськими значеннями належать, по-перше, 

службові частини мови, числівники, займенники і деякі розряди 

прислівників, по-друге – це імена і дієслова, що позначають загальнолюдські, 

практично позачасові і позапросторові поняття, наприклад, «молодий», 

«старий», «хороший», «поганий», «дитя», «чоловік», «вода», «небо», «бути», 

«спати», «ходити» тощо  

До етнокультурної лексики належать: 1) назви природних явищ, 

характерні для тієї області, де живуть (або жили, як це властиво для тюрків) 

носії цієї (певної) мови; 2) поняття матеріальної культури; 3) поняття 

духовної культури: а) терміни споріднених і сімейних відносин, 

статевовікова класифікація людей; б) терміни суспільних відносин; в) слова, 

що належать до сфери духовного життя людей (мистецтво, розваги), освіта і 

виховання; г) лексеми, що характеризують людей у системі суспільних 

звʼязків і цінностей; д) слова, що відносяться до міфології, фольклору та 

обрядів [11, с. 3]. 
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Етнокультурна лексика як важливий рівень мовної системи зберігає і 

передає з покоління в покоління інформацію про особливості національного 

світосприйняття, допомагає зберегти спадкоємність і єдність традицій у 

носіїв спільної культури, укладає в собі основні поняття культури, які 

супроводжують етнічні спільноти на всіх етапах та рівнях їх розвитку.   

Підсумовуючи, можна стверджувати, що етнокультурна лексика відображає: 

1)  самобутність, унікальність народу;  

2) специфічні риси життєдіяльності;  

3) національноспецифічні уявлення про навколишній світ носіїв мови;  

4) займає особливе місце в мовній картині світу;  

5) буття кожного народу у минулому та сьогоденні.  

На формуванні цієї лексики позначалися світогляд народу, традиції 

поколінь, матеріальні, економічні умови, контакти населення з іншими 

етносами.  Таким чином, етнокультурна лексика містить в собі основні 

поняття культури, які супроводжують розвиток народу.  

Етнокультурна лексика як сукупність мовних знаків етнокультури 

досліджувалася ще з часів античної філософії та класичного мовознавства 

(Геракліт, В. Вундт, Г. Штейналь, О.О. Потебня, Л.А. Булаховський та ін.). У 

процесі дослідження етнокультурної лексики перед дослідниками 

відкривався досить широкий простір для роботи і у різні часи виникали 

різноманітні назви лексики, яка відображає етнічний колорит та специфіку 

народу: країнознавча лексика, етнолексеми, етнокультурна лексика, 

етнографічна лексика (етнографізми).  

Лінгвокультурологічні розбіжності фіксуються на різних рівнях і 

описуються різними дослідниками за допомогою досить багатого понятійно-

термінологічного апарату: безеквівалентна лексика, лакуна, реалія, 

структурно-конотативна реалія (Р. П. Зорівчак), лексичний фон (в 

лінгвокраїнознавчій теорії Є.М.Верещагіна і В.Г.Костомарова), національна 

маркованість фразеологічних компонентів, етномовний компонент 
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(У. В. Головач), етнографізм, «задирки» – текстуальні «темні місця» з 

національно-культурними елементами, які «перешкоджають» спілкуванню 

двох культур (Г. Д. Гачев) [50, с.82]. Л. А. Шейман і Н. М. Варич, 

досліджуючи національно-культурну своєрідність певного етносу в одному 

історичному соціумі, користуються поняттям «етноейдема» – «наскрізного 

образу національних картин світу і традицій різних етнічних спільнот, 

відображених в мовному матеріалі» [219, с. 44]. Крім того, у методиці 

викладання російської мови в національній школі у роботах Л. А. Шеймана 

лінгвокраїнознавчий аспект отримав свій подальший розвиток та отримав 

назву етнокультурознавство («этнокультуроведение»).   

З. В. Асадов продовжує розробку поняття «етнойдема» та зазначає, що 

національна специфіка мови по суті є ретроспективною: пошук зразка завжди 

звернений до перевіреного минулого, а живі інновації здаються відходом від 

культури, забуттям національно-історичного досвіду народу. При цьому 

традиція як основа культури представляє не тільки продовження, але і творче 

заперечення багатьох елементів історичного досвіду, який живе в народній 

памʼяті. Однак власне національне забарвлення живе якраз цими елементами 

досвіду, досягаючи максимуму в специфічно національному, де цей досвід 

іноді виявляється замкнутим. Тож, етноейдеми – це не просто 

лінгвокультурний знак або система довільних знаків, а особлива культура з 

досить жорсткими нормами і текстуально-мовними інструментами, що 

склалися історично [9].  

  Це поняття використовується в основі вивчення та дослідження 

національно-культурної ідентичності, відображеної у давніх текстах, адже 

етнойдема дає можливість послідовно співставляти мови та культури за 

допомогою одного інструменту (в одних і тих самих термінах). Так, 

наприклад, етнойдема «скрипіння возів» (на матеріалі давньоруських текстів) 

несе у собі цілу культуру, цілий побут, національно-культурну ідентичність 

та норови давньотюркського степового життя, воно і є власне уособленням 
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життя давніх тюрків на Дешті-Кипчаку. Скрипіння коліс / возу для 

тюркського кочівника було чимось рідним, знайомим з раннього дитинства, 

уособлювало щось повʼязане з його батьківщиною, степом, Дешті-Кипчаком, 

уособлювало національно-культурну самобутність давньотюркського народу. 

На противагу цьому, для осілого словʼянина це ж скрипіння завжди 

залишалося смертельним попередженням про нашестя тюрків, про прибуття 

не просто ворогів, а носіїв чужої цивілізації [10]. 

Етнокультурна лексика – це втілення в мові культурного надбання 

різних народів, серед яких особливу увагу науковців привертають 

безеквівалентні слова та фонова лексика, адже саме вони відображають 

своєрідність культури народу-носія цієї мови. Важливою особливістю 

етнокультурної лексики також є те, що вона уможливлює формування  

знання щодо реалій, побуту, звичаїв, традицій (етнокультурна компетенція) 

та розвиток відповідних комунікативних навичок [12, с.7].  

Показова в цьому відношенні є лексика матеріальної культури. До 

матеріальної культури відносять обʼєкти, створені людиною і матеріально 

існуючі в просторі у певні історичні періоди: знаряддя праці, зброя, засоби 

пересування, житло та інші споруди, поселення, домашнє начиння і одяг, 

прикраси, іграшки, культурні рослини і домашні тварини, їжа, різноманітна 

косметика і парфумерія тощо. Фізичні обʼєкти, створені руками людини, 

називають артефактами. Вони мають певне символічне значення, виконують 

певну функцію і представляють цінність для групи або суспільства. 

Артефакти, створювані суспільством, можуть розглядатися так само, як слова 

в мові народу [158]. 

М. А. Ашхотова у своїй монографії «Лексика, повʼязана з 

етнокультурними стереотипами поведінки росіян та кабардинців» виділяє 

такі тематичні групи етнокультурної лексики: 1) календарно-обрядова 

лексика; 2) термінологія сімейних обрядів; 3) лексика побутової культури: 

одягу та прикрас, страв та напоїв; 4) лексика етичних формул звертання: 
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привітань, прощань, привітання, подяки, побажань тощо; 5) лексика, 

повʼязана з прийомом гостей. Етнокультурна лексика розглядається у 

тісному звʼязку зі стереотипізованими формами поведінки на прикладі 

зазначених тематичних груп [12, с.8]. 

Дослідниця також зазначає, що незнання етнокультурних співпадінь та 

неспівпадінь не гарантує взаємного порозуміння і може призвести до 

серйозних порушень процесу міжнаціонального спілкування, призводити до 

помилкового сприйняття художнього тексту, який містить в собі 

культурознавчу інформацію тощо. Зокрема, дослідниця наводить приклад 

лише понятійного співпадіння лексеми «весілля» у російській та кабардино-

черкеській мовах: весілля – це в обох випадках шлюбний обряд. Проте, 

сукупність асоціацій, які повʼязані  з цим поняттям у російській мові, 

відрізняється від лексичного фону цього слова, від того, як саме він 

представлений у мовній свідомості кабардинця. Ці фонові відомості 

відображають специфіку кабардинського весілля. Відповідно, у понятійній 

області російське «весілля» та кабардинське «нисаше» еквівалентні, проте, 

вони відрізняються у конотативному плані, викликаючи у свідомості носіїв 

мови неспівпадаючі асоціації, повʼязані з позначуваним явищем, врахування 

якого обумовлює використання слова у мовленні [12, с.11].  

Таким чином, дослідниця приходить до висновку, що лексема 

«весілля» в обох мовах досить еквівалентна, легко перекладається, проте, 

їхня співставність не іде далі лексичних понять, адже, вони виражають різні 

лексичні фони, переніс цих фонів з однієї мови до іншої призводить до 

знищення норм словосполучуваності та до змістових помилок [12, с.13]. 

Деякі вчені як окремий пласт етнокультурної лексики виділяють 

етнокультурні концепти – «специфічні константи соціуму, якими 

відрізняються національні культури і мови» або їх інтерпретують як певні 

ментальні величини, виражені «словом, за яким стоїть не лише реалія, а 

образ і символ, постають у тому чи іншому етнокультурному просторі» [78, 



53 
 

 
 

с. 10]. Етнокультурні концепти дехто з науковців також визначає як 

унікальні, що «відображають соціально-психічне світобачення, представлене 

різними емотивними співтовариствами» [3, с. 70]. Наявність універсальних 

концептів забезпечує можливість взаєморозуміння між народами. Водночас 

кожній нації притаманний власний національний світогляд, власна шкала 

цінностей, репрезентовані відповідними етнокультурними концептами, які 

характеризують культуру окремого етносу [171, c. 146-147].  

Українські перекладознавці присвячують свої дослідження  

етномовному компоненту художнього тексту, який Н. І. Кушина визначає як 

сукупність етномовних одиниць чи мікрокомпонентів різних рівнів, що 

надають текстові яскраво вираженого національного характеру. 

У. В. Головач так визначає етномовні компоненти поетичного тексту та  їхні 

особливості:  

1. Етномовні компоненти тексту – це зумовлені особливостями 

національної мови ритмічні, фонічні, лексичні, граматичні елементи 

поетичного мовлення оригіналу, які не мають відповідників у ритміці, 

фоніці, лексиці та граматичній структурі поетичного мовлення перекладу. 

2. Етномовні компоненти відображають природу мови. Поетичні засоби 

і прийоми, які стають у віршованому тексті елементами словесних образів, не 

творять окремої системи, а ґрунтуються на системних звʼязках і відношеннях 

національної мови і не можуть повторюватися поза межами її 

функціонування. 

3. Виявлення, вивчення і аналіз етномовних компонентів у структурі 

словесних образів оригіналу дає змогу встановити мовну природу 

трансформацій, що їх зазнає оригінальний текст при перекладі [55].  

Мовознавці також приділяють увагу поняттю «етнографізм» – лексеми, 

які означають предмети і явища побуту і праці, специфічні для зазначеної 

місцевості і не відомі літературній мові [195, с. 182]. 
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Отже, етнокультурна лексика – це важлива складова культурно-мовної 

компетенції, значення та зміст якої добре відомі представникам певної 

етнокультурної спільноти. Етнокультурна лексика транслює національний 

колорит, національно-мовну картину світу певної нації, ввібравши в себе і 

відображуючи особливості побуту, звичаїв, фольклору, літератури, історії та 

культури певного етносу, а також особливості географії, економіки,  

суспільного ладу, науки, мистецтва тощо.   

У конкретній мовленнєвій культурі етнокультурні лексеми мають 

характерні цій культурі особливості використання. Таким чином, їх 

комплексний опис дасть змогу більше розкрити базові елементи світогляду 

турецької нації, а недостатня кількість таких досліджень на матеріалі 

турецької мови викликає необхідність цього дослідження з використанням 

сучасних методів етнолінгвістики. 

 

1.5. Методологічні засади дослідження етнокультурної лексики 

 

Різноманітні відкриття у царинах гуманітарних наук породжують 

відгуки в інших, відбувається їхня гармонізація, використовуються їхні 

методи дослідження. Таким чином, вченими використовуються розробки, 

ідеї, висновки, що стали досягненням різних наук, кожна з яких використовує 

свої можливості, свої методи, свій інструментарій для вивчення 

етнокультурного колориту мови.  

У сучасній лінгвістиці, антропоцентричній за своїм характером, 

основними напрямами досліджень лексики, яка містить у своїй семантиці 

культурно зумовлений компонент, є етнолінгвістичний, 

лінгвокультурологічний та контрастивний. Також, застосовуються такі 

методи і прийоми, як порівняльно-історичний, співставний, внутрішньої і 

зовнішньої реконструкції, структурно-семантичний, системно-структурний. 



55 
 

 
 

Етнолінгвістика, на думку М. І. Толстого, враховує перш за все 

специфічні – національні, народні, племінні – особливості етносу, а її основні 

завдання зводяться до реконструкції відображення в мові культурних, 

психологічних і міфологічних уявлень і «переживань» у їхньому діахронному 

русі, що дає надзвичайно багатий матеріал для зіставлення культур 

вищезазначених етнічних спільнот [195, с. 27, 39].  

На відміну від етнолінгвістики, лінгвокультурологія орієнтована на 

сучасний стан і функціонування мови і культури, вона розглядається як «та 

частина етнолінгвістики, що присвячена вивченню й опису кореляції мови і 

культури в їхній синхронній взаємодії» та досліджує насамперед живі 

комунікативні процеси у звʼязку із синхронно діючим менталітетом [162, с. 

260]. 

Етнокультурні лексеми, які уможливлюють глибше зрозуміти картину 

світу тюркських народів, у великій кількості зустрічаються у творах 

літератури. Для якісного аналізу літературних творів використовується 

контекстуально-інтерпретаційний метод, який являє собою сукупність 

процедур, спрямовану на встановлення статусу тексту відносно інших 

текстів, його значущості в соціокультурному контексті, а також на 

реконструкцію авторського (комунікативного) задуму, мотивів і цілей, 

загального змісту, рецептивної спрямованості тексту тощо. Контекстуально-

інтерпретаційний метод передбачає два етапи: 1) контекстуалізацію – вияв 

жорсткої системи безперервного контексту, в межах якого здійснюється 

розвиток відповідної теми й розкриття концепту тексту. Обовʼязково 

враховуються контексти породження (світогляд, індивідуальна свідомість, 

лексикон автора, їхнє занурення до універсуму культури й відповідного 

буттєвого часу і простору) і рецепції (світогляд, індивідуальна свідомість, 

лексикон читача, їхнє занурення до універсуму культури, відповідного світу 

дійсності), комунікативний контекст, макроконтекст цілого текстового 

масиву і мікроконтексти (операційні контексти) фрагментів тексту. 2) 
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інтерпретацію інформації, яка здійснюється на підставі контекстуалізації, 

закладеної в тексті, установлення авторської мети та стратегій впливу на 

читача тощо.  

Контекстуально-інтерпретаційний метод нерідко ототожнюється з 

лінгвістичним аналізом тексту, який здебільшого обмежується 

коментуванням незрозумілих місць тексту, стилістичних фігур і прийомів або 

лінгвопоетичним чи лінгвостилістичним аналізом [126]. 

У нашому дисертаційному дослідженні  етнокультурна лексика 

розглядається в першу чергу як явище культури, таким чином, за основу 

нашого дослідження було взято описовий метод з прийомами спостереження 

(для відбору та інтерпретації етнокультурних одиниць у турецькому 

поетичному мовленні), функціональний метод (для здійснення 

лінгвокультурологічного аналізу етнокультурних лексем, що 

використовуються у поезії ХХ ст.); контекстуально-

інтерпретаційний метод (для визначення особливостей функціонування 

етнокультурної лексики у конкретному поетичному тексті); метод 

конситуативного аналізу (для опрацювання матеріалу з опорою на контекст). 

Також було здійснено систематизацію, класифікацію та 

лінгвокультурологічний аналіз етнокультурних лексем. Засобами 

культурологічного аналізу було визначено, як етнокультурні лексеми 

впливають на поведінку людей, визначають їхні відносини, формують 

мораль, регулюють соціальні інститути й форми громадського життя. 

Поєднання культурологічного й лінгвістичного методів становить приклад 

пізнання обʼєктивної дійсності й надає можливість планомірного 

накопичення й узагальнення конкретного емпіричного матеріалу.   
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Висновки до першого розділу 

 

Антропоцентричний фактор у мові, започаткований В. Ф. Гумбольдтом, 

вагомо позначився на науці в цілому, зокрема і на лінгвістиці. Сучасні 

етнолінгвістичні дослідження ґрунтуються переважно на антропоцентричній 

парадигмі інтерпретації мовних явищ і передбачають антропоцентричну 

парадигму їхнього опису, зосердження на національних цінностях та 

орієнтацію на загальнолюдські цінності, а процес вивчення мови передбачає 

культурологічний підхід, який спрямовує всі компоненти освіти до культури 

і людини як її творця, її субʼєкту, здатного до культурного саморозвитку.   

Проблематика діалогу та взаєморозуміння культур стає все більш 

актуальною темою дослідження у сучасному мовознавстві. Кожен учасник 

міжнародних контактів швидко усвідомлює, що одного володіння іноземною 

мовою недостатньо для повноцінного міжкультурного взаєморозуміння, що 

потрібно знати максимальний комплекс форм поведінки, психології, 

культури, історії своїх партнерів по спілкуванню. Важливим фактором постає 

вміння правильно тлумачити інформацію іноземною мовою (усну чи 

письмову), розпізнавати невідповідності у сприйнятті ситуації, які викликані 

культурними відмінностями між автором тексту і його реципієнтом. А це, в 

свою чергу, робить дослідження взаємозвʼязку мови та культури одним з 

актуальних напрямків сучасної лінгвістики для українських тюркологів і 

турецьких лінгвістів. Однак, лінгвокультурна течія у турецькому 

мовознавстві не відзначалася значною увагою науковців і потрапила до 

турецького наукового простору переважно за посередництвом зарубіжних 

наукових статей з цієї тематики. Українське мовознавство представлено 

великою кількістю робіт, присвячених лінгвокультурологічним 

дослідженням, які виявляють національну специфіку певного етносу, проте 

існують лише поодинокі наукові праці, присвячені дослідженню окремих 

мовних проблем на матеріалі турецької мови. 



58 
 

 
 

Етнолінгвістика, основи якої заклали В. Ф. Гумбольдт, О. О. Потебня, 

І. Огієнко, Е. Сепір та ін., – це комплексна дисципліна, що досліджує 

взаємозвʼязок явищ певної мови з фактами цієї ж культури, відображення в 

лексиконі мови фактів історії, елементів матеріальної, духовної й художньої 

культури народу, виявляє механізми взаємодії мови й культури в культурній і 

мовній діяльності конкретного народу як у синхронії, так і в діахронії.  

Етнокультурна лексика – це втілення в мові культурного надбання 

різних народів, лексеми, які відображають своєрідність культури народу-

носія цієї мови. Важливою особливістю етнокультурної лексики також є те, 

що вона уможливлює формування  знання щодо реалій, побуту, звичаїв, 

традицій (етнокультурна компетенція) та розвиток відповідних 

комунікативних навичок. У міжкультурному діалозі необхідно також 

враховувати ментально-поведінкові норми нації, викликані особливостями 

світогляду, уявленнями, нормами та оцінками, забобонами та міфами певної 

нації, які стали основою для виникнення поняття мовно-поведінкової норми 

– основи культури та національної специфіки стереотипного мислення нації.  

Таким чином, в умовах антропоцентризму етнолінгвістичні та 

лінгвокультурологічні дослідження спрямовані на розуміння культури і мови 

за посередництвом людини як мовної особистості. Це передбачає 

дослідження  мови як транслятора людських цінностей, відображення у мові 

національного колориту та світобачення, фіксації етнокультурного колориту 

в мові та передачі його наступним поколінням носіїв цієї мови.  

Актуальність таких досліджень обумовлена не тільки необхідністю 

ефективного міжкультурного спілкування, але і недостатньою кількістю 

загальнотеоретичних та практичних досліджень у цій сфері на прикладі 

турецької мови. 

Основні наукові результати розділу 1 опубліковані в одноосібних 

працях автора [135; 139; 140; 142]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ЛЕКСИКИ У 

ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 

 

2.1. Поняття «безеквівалентна лексика» як категорія 

етнокультурної лексики 

 

Питання існування прошарку етнокультурної лексики та її 

функціонування в тексті досі залишається актуальною темою наукових 

досліджень. Мовознавці розглядають її різновекторно: зʼясовується звʼязок 

мови й ментальності, мови та культури, на матеріалі мовних фактів 

установлюються закономірності мовної поведінки різних етносів; 

виявляються особливості відображення культурних явищ у мові; 

простежується вплив культурного компонента на конотацію слова тощо. 

Мовознавці також намагаються відмежувати або порівняти термін 

«безеквівалентна лексика» з іншими поняттями, даючи йому різноманітні 

визначення та уточнюючи коло лексики, яка підпадає під поняття 

«безеквівалентна» [186]. 

Аналіз явища  безеквівалентності вимагає відмежування його від інших 

понять, або, порівнюючи з поняттями «варваризм», «екзотизм», 

«етнокультурна лексика», «етнографізм»,  «фонова лексика», «колорит», 

«лакуна», «локалізм», «реалія», «національно маркована лексика» тощо, 

подати визначення цьому пласту лексики. Зокрема, термін «безеквівалентна 

лексика» у різних мовознавчих працях використовувався неоднозначно. 

Відсутність однозначної думки щодо класифікації лексики, яка містить 

культурний колорит, зумовлює виникнення широкого кола наявних у 

лінгвістичній практиці робочих термінів, що використовуються для номінації 

лексичних одиниць із культурним компонентом у семантиці. 

С. І. Влахов та С. П. Флорін вважають, що до складу безеквівалентної 

лексики входять власне безеквівалентні слова, реалії. Слово може бути 
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реалією щодо багатьох мов, а безеквівалентним – переважно в межах певної 

пари мов, тобто, зазвичай, список окремих реалій мови буде більш-менш 

постійним, водночас словник безеквівалентної лексики виявляється різним 

для певних пар мов.  

Отже, у цьому дослідженні ми дотримуємося думки вчених про те, що 

безеквівалентна лексика – це лексичні (та фразеологічні) одиниці, які не 

мають еквівалентів у мові перекладу; реалії – слова (та словосполучення), що 

називають обʼєкти, притаманні життю певного народу і чужі для іншого, є 

носіями національного та / або історичного колориту і не мають точних 

відповідників в інших мовах, вимагають особливого підходу в перекладі [39, 

с. 42–47]. 

О. Ю. Тупиця вважає, що національно маркована лексика – це 

безеквівалентна лексика, частково безеквівалентні одиниці (фонова лексика, 

конотативні слова), екзотизми, варваризми. Учений розподіляє 

безеквівалентну лексику на три групи: а) власні назви (особові імена, 

географічні назви, назви установ, організацій, газет тощо); б) слова-реалії – 

словникові одиниці, які означають предмети, поняття та ситуації, що не 

існують у практиці іншомовного соціального колективу; слова, які означають 

різного роду предмети побуту, матеріальної та духовної культури, властивої 

тільки певному народу; в) слова символи [198, с. 253]. 

Відповідно до особливостей безеквівалентної лексики вчені виділяють 

особливі критерії її виокремлення: 1) семантичний (за яким ураховується 

значення слів); 2) граматичний (показовий насамперед щодо одиниць, які 

мають певні формальні показники); 3) функціонально-стилістичний 

(безеквівалентна лексика може виконувати в тексті функції створення 

національного колориту, інтимізації тощо, у композиції поетичного тексту ця 

лексика стає своєрідною смисловою домінантою (сильною позицією), 

впливає на зміст усього твору) [39, с. 60]. 
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Для визначення безеквівалентної лексики також використовують 

специфічні прийоми: 1) переклад (безеквівалентна як національно маркована 

лексика належить до групи, що не має відповідників в інших мовах); 

2) експеримент (наприклад, під час проведення психолінгвістичного 

експерименту до поля слів – реакцій на певне слово-стимул потрапляють 

одиниці, що мають національно-культурні елементи значень) [72, с. 64]. 

У нашій роботі ми також дотримуємося думки Р. П. Зорівчак про те, що 

реалії є «моно- і полісемантичними одиницями, основне лексичне значення 

яких містить традиційно закріплений комплекс етнокультурної інформації, 

чужої для обʼєктивної дійсності мови-сприймача» [83, с. 224]. Дослідниця 

вважає, що поняття «безеквівалентна лексика» значно ширше, ніж 

семантичне поле поняття «реалія», яке відповідає лише випадкам лексико-

предметної безеквівалентності і таким чином усі реалії входять до обсягу 

безеквівалентної лексики певної мови. Проте до цієї лексики належить також 

частина прислівʼїв і приказок, окремі лексеми надзвичайно місткого 

семантичного наповнення, що повʼязані з відмінностями в сегментації 

довколишнього світу окремими мовними колективами, та інші випадки 

лексико-семантичної безеквівалентності [83, с. 226].  

  Безеквівалента лексика – це вагомий показник національно-мовної 

своєрідності етнічної спільноти, що увиразнює відмінності у називанні 

фрагментів дійсності й особливості культури та умови життя носіїв певної 

мови. А. А. Бронська зауважує таке: «Серед слів з культурним компонентом 

є БЛ, тобто слова, які неможливо семантизувати за допомогою простого 

перекладу. Близькими до БЛ є також слова, що збігаються у двох мовах 

своїми денотатами (тобто обʼєктивним змістом), але не збігаються своїми 

конотатами (тобто емоційно-естетичними асоціаціями). Наприклад, слово 

калина може бути перекладено іншими мовами, але для українця воно 

наповнене особистими спогадами і повʼязане з національною ментальністю. 

Такі слова називають конотативними» [27, с. 43]. Також науковці у питанні 
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міжмовної лексичної еквівалентності виокремлюють лінійні відповідники, 

векторні відповідники та відсутність еквівалента лексеми в іншій мові. 

В українській мові відсутнє слово, що еквівалентне турецькому kısmet 

(щастя, вдача, доля, фатум, суджений), kardeşler (усі рідні брати й сестри), 

kapıcı (людина, яка мешкає на першому або цокольному поверсі 

багатоквартирного будинку і водночас із функціями консьєржа слідкує за 

порядком у підʼїзді, миє підлогу, а також на прохання мешканців будинку 

може купувати і доставляти до квартири молоко, хліб, оплачувати 

комунальні рахунки мешканців будинку тощо). 

Національно-культурний компонент у слові може виявлятися більшою 

або меншою мірою, «відкритим текстом» чи приховано, інколи вимагаючи 

від дослідника додаткових етнографічних знань. Трапляються випадки, коли 

слова у зіставлюваних мовах, маючи спільний або подібний денотативний 

компонент, суттєво відрізняється за сигніфікативним показником. 

Наприклад, турецьке слово-міфологема «джин» було запозичене в 

українську, проте у семному складі обох слів є деякі диференціюючі 

елементи: турецька сема характеризує джина переважно як злого духа, який є 

представником сил пітьми, тоді як українська сема надає більше казкових, 

магічних рис, а також символізує покірність (усім відома фраза з радянського 

дитячого художнього фільму «Старий Хотабич», премʼєра якого відбулася у 

1957 р., «Слухаюся і корюся», яку українці досі іноді використовують у 

повсякденному мовленні).  

Відмінності у сприйнятті та конотації, насамперед, простежуються, 

зокрема, у їжі та напоях, що навіть набувають етноспецифічної 

концептуалізації практично в усіх лінгвокультурах (у подальших 

дослідженнях можна розглядати етнолінгвоспецифіку функціонування 

концептуалізованих реалій у турецькій та українській етномовних картинах 

світу на матеріалі вербалізації концептів СУП і КАВА).    
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У турецькій лінгвокультурі суп – це страва, що заслуговує особливої 

уваги з погляду етнолінгвістики та лінгвокультурології, зважаючи на 

етноспецифіку цієї лексеми. Цей простий, на перший погляд, приклад 

вказує нам на відмінності у турецькій та українській лінгвокультурах і 

мовних картинах світу, адже переважна більшість турецьких супів – це 

супи-пюре (і не лише в Туреччині, але й у багатьох арабських країнах). 

Отже, коли українці пригощають своїх турецьких друзів супом, у тих 

спостерігається когнітивний дисонанс, адже вони бачать перед собою не 

суп-пюре, а страву зі шматочків овочів із певною кількістю рідини. У турків 

це, зазвичай, sulu yemek – тушковані страви з підливою. Так само, 

перебуваючи в Туреччині, українські туристи часто з подивом дивляться на 

невеличку за нашими мірками тарілочку супу-пюре, який може містити не 

характерні для української культури спеції, лимон тощо. На цьому прикладі 

ми можемо побачити розбіжність навіть у простих, побутових речах, що 

трапляються на кожному кроці і можуть викликати певний дискомфорт, 

якщо сторони не врахували відмінності у культурах під час міжкультурної 

комунікації. 

При розвʼязанні завдань ідентифікації етнолінгвістичного та 

лінгвокультурологічного навантаження турецької лексики в контексті інших 

мов та в порівнянні з ними особливої уваги заслуговує кава, з якою у 

багатьох українців асоціюється Туреччина і Схід загалом. 

На цьому прикладі ми спробуємо розкрити специфічні етнокультурні 

риси такого знайомого українцям явища, як кава, які притаманні турецькому 

народу і доведемо, що навіть культура споживання кави відрізняється у 

представників різних етносів.  

Попри те, що кава походить із Ємену, вона вже стала національним 

напоєм у багатьох країнах світу, здобувши неабияку популярність і в 

Туреччині, і в Україні. Проте є вагомі відмінності між тим, як пʼють каву у 

Стамбулі і Києві та Львові. У Туреччині каву споживають переважно у 
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спеціальних закладах, де її подають у маленьких чашках, обовʼязково зі 

склянкою води (є традиційні заклади, де каву пʼють лише чоловіки, жінкам 

туди заходити не рекомендується). Навіть поява у Туреччині кавʼярень 

Starbucks із 2007 р. не витіснила національного колориту і «каву по-

турецьки» готують навіть там.  

Цікавою етнокультурною  особливістю є і те, що велика кількість 

туркень уже змалку вглядається у кавову гущу і вбачає у загадкових 

візерунках події майбутнього, свого судженого, відповіді на питання, які є 

актуальними. Традиція споживання кави в Туреччині оповита легендами і 

містикою. Як розповідають деякі туркені, раніше без ворожіння на кавовій 

гущі не ухвалювалося жодне рішення, дівчат не видавали заміж, а також, 

подаючи каву гостям, можна було висловити своє ставлення до них [УПНМ]. 

Зокрема, якщо гостям подавали гірку каву – це означало, що їм у цьому домі 

не зраділи. Якщо хлопець прийшов свататися до дівчини, вона мала подати 

йому та його батькам каву, зашифрувавши у ній свою відповідь. Якщо кава 

була гіркою – це означало відмову. Якщо смачна і солодка – дівчина 

приймала пропозицію вийти заміж. Невербальне повідомлення за 

посередництвом кави у специфічних ситуаціях на Сході актуальне і нині: чим 

більше цукру – тим сильніша любов.  

Крім того, є ще ряд невербальних кодів, що зашифровані у церемонії 

пригощання кавою. Наведемо один із них: за османських часів, коли у дім 

приходив гість, господар одразу подавав йому каву і склянку води до кави. 

Якщо гість спочатку випивав води – це означало, що він голодний, і господар 

накривав на стіл. Якщо гість одразу починав пити каву – це означало, що він 

ситий, прийшов поговорити і можна одразу починати бесіду [УПНМ]. Отже, 

відкрито заявляти про те, що гість голодний, не доводилося. Так само і 

господарю не було необхідності ставити таке делікатне питання – усі 

питання і відповіді були закодовані в каві.    
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Також цікавим для неносіїв турецької мови та культури є те, що у 

самому центрі м. Стамбула є спеціальна кавʼярня, де ви можете замовити не 

тільки запашну каву, але і цілком пристойне ворожіння на кавовій гущі.  

В Україні кава також набуває статусу національного напою і переважна 

більшість українців розпочинає свій ранок із запашної кави, щороку 

проходять фестивалі кави, відкриваються концептуальні кавʼярні тощо. У 

багатьох містах України спостерігається культ кави, її готують і споживають 

усюди. Проте українці часто надають перевагу каві з молоком та 

різноманітними спеціями (кориця, ваніль, імбир тощо) і сиропами, а обряд 

ворожіння на кавовій гущі в Україні – дивина. На такому простому прикладі 

можемо констатувати, що кожен етнос пропускає те, чи інше явище крізь 

призму свого світобачення, що формує його національноспецифічну, 

автентичну культуру [140].  

Як видно з наведених прикладів, лише семи «гаряча страва» і 

«гарячий напій» збігаються в обох лінгвокультурах, решта особливостей 

відрізняється відповідно до специфіки ментально-поведінкових норм 

турецького етносу та українського. Отже, увага до часткового збігу або 

незбігу ознак лексичного поняття того самого денотату в українській і 

турецькій мовах надає велику вірогідність уникнення невдач під час 

міжкультурної комунікації.  

Так само, на нашу думку, функціонує лексема kolonya (Fr. eau de 

cologne) – одеколон,  який турки активно використовують як гігієнічний та 

освіжаючий засіб у повсякденному вжитку, наприклад, у таких ситуаціях, де 

українці зазвичай використовують вологі серветки чи антисептик для рук. 

Крім того, кolonya в Туреччині має характерні турецькій культурі 

особливості: поширеним ароматом є троянда, зберігається ця ароматна суміш 

у колоритних східних посудинах, часто металевих, прикрашених східним 

орнаментом. 
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Наступний цікавий приклад – це традиції турецької культури, які не 

мають своїх відповідників у нашій  культурі, але ми часто чуємо про них від 

носіїв мови у повсякденному житті і змушені шукати правильну 

інтерпретацію. Серед великої кількості різноманітних традицій турецького 

народу у даному дослідженні розглянемо лише одну традицію, але досить 

популярну серед туркень – традицію влаштовувати Altın günü. Про це можна 

почути як у розмові з турецькими жінками, так і з турецькими чоловіками, які 

можуть розповідати про справи і згадати між іншим, що його дружина вчора 

влаштовувала Altın günü. Altın – це золото, а gün – це день, тобто можна 

перекласти як «День золота». Для українця ця ситуація може залишитися 

незрозумілою, адже у нас такого відповідника немає. У Туреччині цей звичай 

досить розповсюджений і проводиться декілька разів на рік, переважна 

кількість учасників має складати 12 осіб, символічно позначуючи 12 місяців 

року (але це не є обовʼязковим правилом). Ідея полягає в тому, що 12 жінок 

по черзі ходять одна до одної в гості, та жінка, до якої в гості прийшли, готує 

пригощання, а жінки, які прийшли, на останок залишають їй по золотій 

монеті. Це своєрідний привід для жінок зібратися в гості та поспілкуватися, а 

також допомогти матеріально одній зі своїх подруг. Проте цей звичай, звісно, 

можуть влаштовувати і за потреби, коли хтось потребує матеріальної 

допомоги (терміново необхідно десь позичити певну суму грошей), подруги 

збираються разом випити чаю і в такий ненавʼязливий спосіб фінансово 

допомагають одна одній. Сьогоднішнє покоління туркень часто розглядає цей 

звичай як «безвідсотковий кредит», який допомагає вам у ненавʼязливий 

спосіб ніби позичити грошей у подруг, а потім потроху (по монеті) повертати 

ці гроші за чашкою чаю та пригощаннями. Іншими словами, мінімум 

морального дискомфорту, що завжди виникає при позичанні грошей, і, 

навпаки, невимушена атмосфера жіночих посиденьок та зручні умови 

повертання цього «кредиту». Через етноспецифічний характер цієї реалії 

перекласти її українською мовою без розʼяснення неможливо.  
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Розглянувши засади використання в лінгвістиці терміна 

«безеквівалентна лексика», ми вважаємо, що безеквівалентна лексема має 

низку специфічних особливостей та функцій у художньому тесті: 

1) відображає національно-культурну своєрідність мови на 

лексичному рівні;  

2) номінує поняття та явища, не має точних лексичних 

відповідників у соціокультурних парадигмах інших мов, які порівнюються з 

вихідною; 

3) складова образності тексту, що несе емоційно-експресивний 

підтекст, повʼязаний з ідеоетнічним компонентом значення;  

4) семантика безеквівалентної лексеми поширюється на контекст 

(смислове оточення) цієї одиниці в тканині тексту та весь смисл-зміст твору;  

5) вона сприяє створенню етнічної картини світу; 

6) її поява в тексті наштовхує реципієнта на розуміння 

етнокультурної приналежності твору. Текст починає функціонувати в цьому 

випадку як феномен на межі двох культур. 

7) безеквівалентна лексика може також містити слова-реалії, які 

позначають у текстах предмети матеріальної культури, що є основними для 

номінативного значення слова й увиразнюють звʼязок між мовою та 

культурою. 

Отже, ми можемо стверджувати те, що екстралінгвальний план у 

підсвідомості людини обʼєднує в цілісний образ певну лексему і предмет або 

явище, лексему та думку, чим дає змогу виокремити національні особливості 

слова. Навіть наявність при перекладі еквівалента не гарантує, що цей 

еквівалент повністю відповідає вихідній лексемі. Коли йдеться про 

міжкультурну комунікацію – розбіжності можуть бути радикальними. Такі 

відмінності зумовлюють появу безеквівалентної лексики й актуальність її 

дослідження в умовах глобалізації сучасного світу та збільшення динаміки 

міжкультурної комунікації. 



68 
 

 
 

 

2.2. Історія, політика та релігія як джерело формування турецької 

мовної картини світу 

 

Мовну картину світу розглядають як одну зі спеціальних картин світу 

разом із хімічною, міфологічною, фізико-механічною тощо. Проте сучасна 

мовна картина світу претендує на інтегральну й універсальну роль серед 

інших спеціальних картин світу. Сукупність уявлень про світ, що відображені 

у значеннях різних слів і виразів певної мови, формують певну єдину систему 

поглядів, що навʼязується як обовʼязкова усім носіям цієї мови. Значення 

певного слова вбирає в себе уявлення про світ і носій цієї мови вбирає ці 

слова, не замислюючись, таким чином людина разом із цими словами впускає 

у свою свідомість і той погляд на світ, що міститься в цих словах. Семантика, 

яка входить у формі безпосередніх тверджень до значення таких слів, може 

відрізнятися і навіть викликати суперечності серед носіїв різних мов, адже 

уявлення, що закладені в ці слова, можуть відрізнятися у різних народів, як, 

власне, відрізняються їхні погляди на світ й, отже, мовна картина світу у 

різних народів є різною.  

Володіння мовою передбачає володіння концептуалізацією світу, що 

віддзеркалюється в цій мові. Мовець сприймає світ крізь призму своєї мови й 

автоматично через поняття, які приховані у значенні слів цієї мови. Таким 

чином формується його світобачення й у нього виникає ілюзія, що так взагалі 

влаштоване життя в усьому світі. І тільки коли ми стаємо учасниками 

міжкультурної комунікації, то бачимо, наскільки це уявлення умовне і як 

сильно можуть відрізнятися мовні картини світу людей, що спілкуються та 

думають різними мовами. 

Наприклад, поглянемо хоча б на один із найрозповсюдженіших 

ритуалів світу – застілля. У процесі зближення за спільним столом, в 

атмосфері розслабленості та щирості, люди підіймають келихи за 
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найдорожче. Мабуть, через те, що наш народ тривалий час боровся за 

національну самоідентефікацію та збереження себе і своєї землі та культури, 

українці підіймають келихи за життя та супроводжують цей ритуал словом  

«Будьмо!». Наші східні сусіди, наприклад, пʼють за «Здоровʼя», або «На 

здоровʼя», що показує нам їхні ціннісні пріоритети. А от турки, підіймаючи 

келихи, кажуть «Şerefe!», а  şeref – це честь. Тобто, потрапивши в іншу країну 

за святковою вечерею, ми маємо змогу дізнатися, що для мешканців цієї 

країни є вартісним і головним у житті. Це допомагає нам надалі вибудовувати 

правильну модель поведінки з людьми, зрозуміти й осягнути їхні цінності.  

Мовна картина світу турецької нації ввібрала в себе століття історії 

доосманських часів, періоду існування Османської імперії та період 

становлення Турецької Республіки. Безпрецедентні постаті та події сотнями 

років формували картину світу турецького народу, що безпосередньо 

знайшло своє відображення в мові. Султан, Порта, везір, паша, хан, яничари, 

гарем та велика кількість іншої етнокультурної лексики, повʼязаної з 

періодом існування Османської імперії, активно вживається в сучасній 

турецькій мові і має безпосередній вплив на формування картини світу її 

пересічного носія. Наприклад, в Османській імперії довго відмовлялися 

будувати вежі з годиниками, щоб не завдати шкоди авторитету муедзинів. І 

нині поняття точного часу у турків доволі умовне.  

Культурна та мовна картини світу зазнають суттєвих змін після 

проголошення Республіки, адже із занепадом Османської імперії зникає і 

стара мова – османська, на її місце приходить нова турецька мова, нова 

країна, новий світогляд, де особливе місце посідає видатна історична постать 

– Мустафа Кемаль Ататюрк.  

Ататюрк – це не просто видатний військовий, непересічний політик, 

перший президент Республіки Туреччина, «батько нації», це національний 

герой, якого дуже поважають у Туреччині і сьогодні.  
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Зображення Ататюрка можна побачити всюди. Лише у м. Стамбулі його 

іменем названий аеропорт, одна із центральних станцій метро, один із 

центральних проспектів міста, університет тощо. Його портрети розміщують 

на центральному місці в будь-якій урядовій установі та навіть у ресторанах, 

кавʼярнях, перукарнях і вдома у самих турків.   

Вислови першого президента Туреччини можна побачити на стадіонах, 

у парках, у концертних залах, на бульварах, на стінах будинків та парканів 

уздовж доріг. У деяких містах є навіть цілі алеї із зображеннями Ататюрка та 

його відомими висловами. Гімн Ататюрка зазвичай знають усі представники 

Турецької Республіки, ураховуючи молодь. Регулярно демонструється вціліла 

кінохроніка його часів. Промови Мустафи Кемаля цитують політичні діячі, 

військові, професори, профспілкові та студентські лідери. Часто у турецьких 

школах на партах учнів лежать примірники його відомого виступу «Nutuk» 

(«Промова») й особливо та його частина, що звернена до турецької молоді. 

Навряд чи в сучасній Туреччині можна знайти щось подібне до культу 

Ататюрка. Це офіційний культ. Ататюрк один, і нікого з ним не можна 

поєднувати або порівняти. Його біографію читають як житія святих. Понад 

70 років після смерті першого президента республіки його шанувальники 

тремтливо говорять про проникливий погляд його блакитних очей, про його 

невтомну енергію, залізну рішучість і непохитну волю. І це не насаджуваний 

згори культ особистості, а й традиційна для степової цивілізації шана до 

харизматичної особистості і цілком щира данина найглибшої поваги народу 

до свого видатного сина та великого революціонера-реформатора [47]. 

Принагідно слід наголосити, що незнання постаті Ататюрка не звільняє 

іноземців від відповідальності, навіть кримінальної. Багатьом відомий 

прикрий випадок, що стався декілька років тому в одному з курортних 

містечок Туреччини. Турист необачно підпалив турецьку ліру, за що був 

заарештованій на тій підставі, що на лірі розміщено зображення Ататюрка, а 

це вияв неймовірної неповаги до його постаті. Туриста було заарештовано, а 
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цей випадок став дуже показовим і засвідчив безпрецедентне ставлення 

турецької нації до свого національного лідера та героя.  Критичне слово, 

навіть намір поставити під сумнів офіційну версію життя лідера, чи то вихід 

у світ нової книги, чи художнього або документального фільму, усе це 

розглядається як образа особистості Ататюрка. Закон «про захист памʼяті 

Ататюрка» передбачає притягнення до кримінальної відповідальності за 

образу у друкованих джерелах Ататюрка, а також за неповажне ставлення до 

його бюстів, памʼятників тощо. 

Численні вислови «батька турків»  – популярнау сфера досліджень 

серед турецьких філологів. Ататюрк вважав турецьку мову однією з 

найбагатших мов світу саме завдяки звʼязку мови та культури: «Турецька 

мова – багата й обʼємна мова. [...] Ми покажемо всьому світу, якою жахливою 

помилкою є розгляд турецької мови та турецької нації  поза межами історії 

цивілізацій та мов різноманітних культур [264].  

Усі наведені вище факти свідчають про необхідність для тюрколога 

ознайомитися з постаттю Ататюрка, зрозуміти місце, яке він посідає у 

свідомості турка, та ту вербальну і невербальну інформацію, що промовляє 

до нас крізь його зображення та цитати всією Туреччиною.  

Ще одним специфічним явищем, повʼязаним з Ататюрком, є турецький 

гімн, з виконання якого починається ранок у турецьких школах. Біля 

приміщення школи вишиковуються довгі лави учнів, які своїм співом 

дякують засновнику республіки Мустафі Кемалю Ататюрку за можливість 

щасливо жити і вчитися. Отже, наступний національно специфічний фактор, 

що формує картину світу турецького населення  – це турецький гімн, або 

Марш незалежності, написаний Мегметом Акіфом Ерсоєм у 1922 р.  

На нашу думку, його слід почути, прочитати і зрозуміти, щоб відчути, 

що є ціннісним для цілої нації, що такого сакрального автори вклали у рядки 

національного гімну. Поетичні рядки є носіями національної історичної 

памʼяті, історії турецької культури, де серед гармонії рим читач чує голоси 
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предків. Завдяки поезії у душах читачів озиваються відчуття національної та 

культурної приналежності, палкий патріотизм. Крім того, рядки турецького 

гімну сповнені великою кількістю слів у переносному значенні, що ми 

можемо побачити у вибраному фрагменті: 

 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! 

Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl? 

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. 

Hakkıdır, Hakkʼa tapan milletimin istiklal [242]. 

  

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. 

 

Вислів kurban olmak  дослівно перекладається «стати жертвою», проте 

тут він вживається у значенні «дуже сильно прошу тебе, ціною власного 

життя, що готовий принести себе в жертву». Лексема celâl також має кілька 

значень: 1) велич, величність; 2) гнів, лють. Однак дуже цікавим є той факт, 

що слово Celâl виражає величність Аллаха і є одним із 99 імен Аллаха, так 

званих «Прекрасних імен» (осм.-турец. Esmâ-i hüsnâ), «El-Celîl: Celal – той, 

кому належить величність та велич» [309]. 

Лексема helâl  має такі варіанти перекладу: 1) дозволенний шаріатом, 

законний, виправданий релігією; 2) законний чоловік / дружина [317]. Смисл 

фрази – продемонструвати готовність бійців до самопожертви заради вищої 

мети – незалежності країни. 

Звернемо увагу на слово hak (-kkı). Це багатозначне слово, у 

семантичне поле якого входять поняття правди, правоти й істини. В ісламі це 
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слово також є одним з імен Аллаха, що перекладається як Істинний, а також 

метафоричним означенням Корану. Таким чином, рядки турецького гімну 

просякнуті сакральними смислами, що освячують жертовність, а разом із тим 

надають найвищого релігійного сенсу боротьбі за незалежність турецької 

нації: [Святою] Істиною є непідлеглість мого народу, який вклоняється 

Істинному. Лексема millet нині вживається у значенні нація, але первісно (і 

це було актуально ще для гімну), воно означало саме групу людей однієї віри 

(Hakka tapan milletim). Ці слова знову звертають нашу увагу на вагоме місце 

ісламської релігії в ролі фундаментальної національної цінності на самому 

початку формування турецької нації. Тут очевидна суперечливість 

національних (ексклюзивних за своєю природою) та релігійних 

(універсалістських) ідеалів. 

Багатозначні слова, які ми розглянули, мають основне, або пряме 

значення, що безпосередньо вказує на співвідношення слова з явищами 

реальної дійсності. Здебільшого пряме значення є також первинним, тобто 

таким, що виникло разом зі словом. Передача прямих і переносних значень 

таких слів створює особливу складність при перекладі, адже вони містять 

екстралінгвістичну інформацію та виникають у свідомості мовців, носіїв 

певної культури. Наявність етнокультурної лексики у гімні Туреччини, що 

містить релігійну семантику, вказує на вагоме місце релігії в турецькому 

суспільстві. Інакше кажучи, відкривши для себе зашифрований у 

етнокультурних словах сенс турецького Маршу незалежності, можна зробити 

вагомі відкриття у розумінні турецької картини світу, проникнути у 

свідомість та культуру співрозмовника – носія турецької мови, дізнатися та 

пройнятися його цінностями, вибудувати певну модель поведінки, щоб через 

відмінності у сприйнятті дійсності не образити представника цієї культури. 

Згадуючи слова відомого письменника П. Коельйо про те, що 

«Вишуканість – це питання смаку. Кожна культура має свою манеру дивитися 

на красу, яка цілком і в багато разів відрізняється від нашої» [96, с. 143], 
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зазначимо, що  кожна культура дійсно має свої власні уявлення про цінне і 

прекрасне, свою індивідуальну картину світу, яку формують певні визначні 

історичні, політичні, релігійні й інші фактори. Ми навели лише декілька з 

них, основоположних для картини світу сучасного турецького суспільства. 

Проте картина світу турків настільки яскрава, що її аспекти цілком 

заслуговують на спеціальні дослідження, які виходять за рамки цієї 

дисертації.  

 

2.3. Функціонування різних типів назв реалій турецької мови у 

поетичних текстах ХХ століття  

 

Функції реалій у художньому тексті досліджували такі відомі вчені 

(Н. О. Фененко [203], М. М. Михайлов [117], Н. С. Валгіна [30], 

М. Ю. Шульженко [224], Л. М. Бондарєва [23], С. О. Медведєва [115], 

Т. В. Болдирєва [189]). 

Беручи за основу функції реалій у художньому тексті у працях 

провідних дослідників у цьому векторі дослідження, було проаналізовано 

функції реалій у турецьких поетичних текстах ХХ ст. 

1. Функція створення місцевого (локального)  колориту: 

Gidiyordum, gurbeti gönlümle duya duya, / Ulukışla yolundan Orta Anadoluʼya  

[239]. – 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. 

У віршах О. С. Орхона також часто зустрічаємо згадки про Анатолію (у 

вірші «Анатолійська земля» та ін.), про Стамбул: Bakar etrafa ki mehtap, 

uyuyor İstanbul! [268, с. 44] – Відбивається місячне світло у хвилях, спить 
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Стамбул! Про Босфор: Temmuzda manolyalar açıldı, / Mehtabı hatırlatıp 

Boğazʼda [268, с. 193]. – У липні розцвіли магнолії, / Нагадуючи відбиття 

місячного світла у Босфорі. Знову в іншому вірші: Bak, Kalenderʼde uzaktan 

Boğazʼa [268, с. 195]. – Поглянь здалеку  у Календері на Босфор. І знову: 

Boğazʼın her yeri bir parça değişmiş şimdi [268, с. 207]. – Кожне місце 

Босфору трохи змінилося зараз.  

Велика кількість мешканців м. Стамбулу, особливо рибалки, тонко 

орієнтуються у різновидах вітрів. Вони розповідають, що один зі звичайних, 

доволі сильних вітрів віє з північного сходу и називається «пойраз» (від грец. 

«бореаз»). Північний вітер називається «їлдиз» (зірка), адже він зʼявляється з 

боку Полярної зірки. «Караєль» (чорний вітер) дме з Балкан узимку і може 

інколи заморозити Босфор. «Мельтеми» – легкі та приємні бризи, що віють 

улітку від берегів. «Кешішлєме» приходить з південного сходу, з гір Бурси. 

Найгірший із них – південний вітер лодос, спекотний, злий, який все сушить. 

Стамбульці його ненавидять. У давні часи суддям забороняли виносити 

вироки у дні, коли віяв лодос, адже цей вітер міг зробити їх несправедливими 

та мстивими. Особам, що здійснили злочин, коли лютував лодос, знаходили 

помʼякшуючі обставини [31, с. 285].  

Усе це знайшо своє відображення в поезії: Artık dinse başımdaki şu 

zehirli şam [268, с. 96]. – Хай вже припиниться у моїй голові цей отруйний 

самум (вітер)!  

У вірші Джана Юджеля «Середземне море тобі личить» зустрічаємо 

згадку про мельтем: Hayatta yattık dün gece, / Üstümüzde meltem [287]. – 

Минулої ночі ми живими лягали, / І вкривало нас легкими вітрами. Мельтем – 

це різновид легкого вітру невеликої сили, що віє з водної поверхні на суходіл 

і навпаки (легіт, бриз); також це досить популярне жіноче імʼя в Туреччині. 

Отже, можемо дійти висновку, що для турецького читача це слово уособлює 

очікувану для південних країн легку прохолоду, свіжість, деяку ніжність і 
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легкість, що, можливо, воно і забовʼязане передати своїй власниці у якості 

імені.   

Для турецької культури характерним є використання ще однієї лексеми 

на позначення холодного північно-східного вітру (борею) – poyraz:  Ben de 

ardından açılıyorum, / Bir poyraz çizip deftere [287]. – І я відкриваюся слідом, / 

Намалювавши у зошиті північно-східний вітер. Хоча ця лексема походить із 

грецької міфології від імені бога Борея, вона, як і деякі інші, що прийшли в 

турецьку мову з інших мов, «націоналізувалася» і є прикладом характерної 

особливості картини світу турецького етносу, який у певний час своєї історії 

засвоїв культуру асимільованих народів, які належали давнім осілим 

цивілізаціям в Анатолії та на Балканах. 

Особливий колорит формують фітоніми, які займають важливе місце у 

турецькій картині світу, що обумовлено доісламським минулим тюрків   –

шаманізмом. У вірші «Некролог» Джан Юджель уводить до свого 

поетичного світу фітонім Erguvan, що в українському варіанті звучить як 

Багрянник європейський або Церцис європейський – дерева та кущі 

насиченого рожево-бузкового кольору, які ростуть переважно у 

Середземноморʼї, на Близькому та Середньому Сході. З етнокультурного 

погляду ця рослина цікава для нас тим, що представляє собою оповитий 

романтикою символ щастя. Навесні Багрянник вкриває м. Стамбул пишними 

бузково-пурпурними (фіолетовими) розливами і береги Босфору стають 

особливо ошатними. Це один із важливих образів Візантії та християнства. 

Пурпурно-багряний колір використовувався в одязі візантійських 

імператорів. Через те, що пурпурний колір був надзвичайно коштовний, він 

символізував вишуканість, силу і багатство. Ніхто, окрім імператора, не мав 

права носити пурпурно-багряну мантію. Крім того, пізніше Багрянник 

протягом століть символізував турецьке місто Бурсу.   

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

Oğuz Han Hükümdarmış. / İşitmiştim Turan`da, / Bir peri kızı varmış [268]. – У 
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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.  

Використовується лексема Ель, яка у значенні «країна» фігурує в 

Орхоно-єнісейських написах: Yaşarmış Elden uzak / Dostları çobanlarmış [268, 

с. 14]. – Жила ж вона на чужині, / А друзями були їй пастухи. А також у 

реченні: Gel, karış artık Elʼe. – Приходь, приєднуйся до нашої Країни. 

Далі бачимо оперування реаліями, характерними для османської доби: 

Vurur bu avcı seni, / Elinde bir ferman var! [268, с. 162] – Поцілить у тебе цей 

мисливець, / У нього в руці є ферман!  

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

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

Beylerbeyi korkunç Karacaʼyla, / Türk ordusu İstanbulʼu sarmış çepeçevre, 

/ Dünya girecektir bu sabah bir yeni devre! [268, с. 244] – 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. 

Пправлячий клас османців, наприклад, був космополітичним (Заганос-паша 

був за походженням греком), а держава багатонаціональною, що 

обумовлювало пошуки обʼєднуючих факторів (створення ідеології), зокрема 

«націоналізації» історії.   

4. Створення у тексті національно-культурного колориту: 

Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor... [239] – Кургани виглядають 
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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. Ф. Н. Чамлибель у цьому ж творі апелює до релігії: Gitgide 

birer ayet gibi derinleştiler. – Поступово по одному заглиблюються наче аяти.  

Джан Юджель у вірші «Але насамперед й обовʼязково будь здорова!» 

не випадково згадує каву: Bir güzel kahve ısmarla kendine, / Seni mutlu eden 

sesi duymak için alo de [288]. Замов собі прекрасну каву, / І слухавку зніми, 

щоб почути голос, який робить тебе щасливою. 

У Туреччині існує певна культура споживання кави, повʼязані з кавою 

обряди, звичаї, традиції та їхнє вираження в мові – ептоніми. Поширеним, 

наприклад, є ворожіння на кавовій гущі (зазвичай ворожать дівчата, проте 

деякі хлопці теж розуміються на ворожінні), традиційні кавʼярні для 

чоловіків (кахве, кахве-хане), куди жінкам заходити не прийнято. У цьому 

творі автор згадує про каву, натякаючи, що буде довга розмова, адже каву у 

Туреччині прийнято пити, закінчивши справи, закінчивши прийом їжі, коли 

вже усі готові до бесіди.  

Згадуються і характерні турецькій культурі звичаї: Elimden öpme, hayır, 

istemem sakın öpme! [268, с. 181] – Не цілуй моїх рук, ні, не хочу, не смій 

цілувати! Ідеться про звичай, коли молодші на знак поваги цілують руки 

старшим за віком людям.  

5. Функція памʼяті: Libyaʼya gitmek için sıra bekleyen bir Kunuri 

Aslanıydı [287]. Щоб вирушити в Лівію, свою чергу чекав ще один Сміливець 

Кунурі. Сміливець Кунурі – це символічне імʼя, 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, що із цього випливають, турецькі 

солдати показали себе в цій війні відважними та мужніми воїнами. За 
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допомогою таких лексем передається потужний обсяг інформації, що 

зберігався протягом поколінь.  

6. Міфопоетична функція: Lokman Hekim bulamadı çaremi [275]. – 

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

Лікар Локман, який є головним героєм східної легенди про Шахмаран – 

царицю змій (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 [239]. – 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 (культурний предмет перетворюється на 

культурний концепт): Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar [239]. – Старі 

караван-сараї створені наче сюзерени вірні. У поета караван-сарай стає 

атрибутом звичної для турків картини світу, вони супроводжують поета 

довгий час, апелюючи до історії свого виникнення та до історій, повʼязаних 

із ними. 

Деякі реалії перетворилися на символи та навіть на концепти. На нашу 

думку, це КАВА – концептуальний напій, про який детально описано у 

попередньому підрозділі. Також у багатьох поетів спостерігаємо процес 

концептуалізації таких топонімів, як ТУРАН – уособлює простори Середньої 

Азії, утопічну єдність усіх тюркських народів у єдиній тюркській державі; 

АНАТОЛІЯ – рідна земля, батьківщина турків (часто зустрічається у поетів-

хеджистів, Я. Б. Бакілєра,  Дж. А. Кансу та ін.); місто СТАМБУЛ –  

культурна столиця Туреччини, яке у різні часи було столицею різних імперій,  

місто багатьох цивілізацій, символ різноманіття культур, розквіту, сили та 

влади попередніх імперій: Gözlerin İstanbul oluyor birden. – Твої очі вмить 

стали Стамбулом (Я. Б. Бакілєр); ЧАНКАЯ – це район в Анкарі, метафора 
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новонародженої турецької нації, турецький уряд: Çankaya bir başkaldırmadır 

durgun denize . – Чанкая – це повстання серед спокійного моря (Д. А. Кансу).   

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

düğününüz [268, с. 23]. – 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.   

Dedim ki: Bu kızı kaçıracağım! [268, с. 102] – Я ж сказав, що викраду 

цю дівчину! Ідеться про традицію викрадати дівчину, з якою хочуть 

одружитися, але не можуть через певні перешкоди (зазвичай – це незгода 

батьків дівчини). Зазначений вираз як і звичай є дуже емоційним та існує в 

Туреччині і нині.  

İlahimle Mevlanaʼyı döndürdüm [275]. – Мій гімн змусив Мевляну 

обертатися. Цей рядок дійсно є атмосферним для носія мови і 

малозрозумілим для іноземців. Мається на увазі релігійний танок дервішів – 

сема, виникнення якого приписують філософу-суфію Джалаледдіну Румі 

(Мевляна), який виконується шляхом обертання людини навколо своєї осі (є 

низка особливостей).  

Зазначена функція допомагає справити враження на читача, змусити 

його співчувати, переживати. За допомогою реалій читач має змогу відчути 

атмосферу та близькість із тією культурою чи нацією, про яку йдеться. 

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 
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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 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 учителя в Туреччині (24 листопада) декламують 

майже на кожному урочистому заході.  

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

Önce Hakkʼa, sonra sana emanet  [268, с. 31]. – 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 звʼязок 

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? [268, с. 106] – А я все казав: Боже, у чому ж я 

згрішив? Використовуються імена біблійних персонажів: Şimdi kardeşlerim: 

Ahmed, Mehmet ... / Eskiden adları: Habil, Kabil! [268, с. 134] – Зараз мої друзі, 

Ахмед, Мехмед… / У давнину їхні імена: Каїн, Авель! Згадуються постаті, які 

символізують релігію іслам: Görünür Zülfikarʼı elde Ali [268, с. 218]. – В Алі в 

руці видніється його Зульфікар. Згадка про четвертого халіфа, зятя пророка 

Мухаммеда – Алі та його меч – Зульфікар.  

 Як приклад також згадаємо творчість С. Каракоча (1933), адже у 

багатьох його творах, що належать до жанру імажизму, висловлено 

ставлення поета до різних політичних подій. Наприклад, у поемі «Я не скажу 

тобі все» через монолог дівчинки-мусульманки, яка сперечається із 
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«цивілізованою людиною», показано ставлення поета до боротьби Алжиру за 

незалежність від Франції. У 1957 р. поет написав у тому ж жанрі поему про 

антирадянське повстання в Угорщині, за неї С. Каракоч отримав «медаль 

свободи» від «Асоціації угорських письменників у вигнанні». Спочатку тяжів 

до правих ідей, але під впливом Неджіпа Фазила перейшов на позиції 

ісламізму. У другій половині 1960-х рр. розробив власну філософську 

систему, яку назвав «Ісламське відродження». Заснував видавництво «Diriliş» 

(Відродження), випускає журнал із тією ж назвою. У 1990 р. пішов у 

політику, заснував консервативну партію «Diriliş Partisi». Лауреат «Великої 

премії президента Турецької Республіки в галузі культури і мистецтв» 

(2011 р.). 

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

güzel ölümü! [268, с. 239] – 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: Titriyor İstanbulʼun sevinçle her bucağı, / «Gel!» 

diyor bir el gibi sana vatan sancağı [268, с. 28]. – Тріпоче радістю кожен 

куточок Стамбулу, / Мов маше тобі рукою і кличе «Приходь!» стяг 

батьківщини. Покликання на Стамбул стимулює відчуття власної гідності 

турецької нації, оскільки Стамбул несе багато сильних позитивних смислів в 

історичній пам’яті і традиційній культурі турків, перетлумачуючи традиційні 

концепти османської доби відповідно до запиту національної свідомості.  

Ф. Н. Чамлибель у своїй поемі «Стіни караван-сараю» звертається до 

різноманітних топонімів, часто апелюючи до концептуально важливої 
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географії – Анатолії (опозиційної до образу Стамбулу), що займає у 

свідомості турків ядро їхньої етнічної території, а також акцентуючи на 

досить великій території країни, використовуючи назви інших міст, селищ, 

гір тощо: гори Тавр, Кинадаг, село Араплибелі, Анатолія тощо. Ці лексеми 

апелюють до національної картини світу турецького етносу, до поняття 

батьківщини та любові до неї. Згадка про рідні краї виконує функцію 

обʼєднуючого фактора на основі спільної географії, спільної історії 

тюркських племен, які заселили землі Анатолії і подарували нащадкам 

прекрасну батьківщину.  

Любов Дж. А. Кансу до своєї батьківщини викристалізувала в ньому 

відповідальність за свою країну і рішучість. Ми бачимо конкретне 

відображення цієї відповідальності в поезії, велика кількість якої пронизана 

саме любовʼю до країни. Поет оспівує ідеал згуртованої нації для країни: 

«Yaşanılacak bir yurt hâline gelsin diye Anadolu, birbirimizi sevelim, birbirimizi 

tanıyalım, birbirimize bağlanalım, birbirimize saygı gösterelim diye yazacağım 

durmadan...» [289] –  «Я писатиму безупинку хай  Анатолія стане рідним 

краєм, де заживуть люди, давайте полюбимо один одного, давайте пізнаємо 

один одного, давайте зʼєднаємося один з одним, давайте поважати один 

одного ...». У віршах поета прослідковується його обовʼязок перед 

наступними поколіннями у тому, щоб прищепити їм любов до своєї 

батьківщини та почуття необхідності захистити землі своєї батьківщини, 

зокрема, це бачимо у фрагменті вірша «Уздовж кордонів»  [289]: Sınır 

boylarında çocuğum, karım, / Yurdu yaşatmazsam niçin yaşarım. – Уздовж 

кордонів моє дитя, моя дружина, / Батьківщину, якщо я не відроджу, 

навіщо жити. 

Особливо після візиту до Тургаля (м. Тургаль розташоване в Туреччині 

в ілі Токат, регіон Чорного моря) його поезія, присвячена батьківщині, стає 

більш реалістичною за ранні твори, вона спрямовує свій вектор до глибшого 

розуміння соціальної реальності. 
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Найімовірніше причиною такого сприйняття поета стали історичні 

події, повʼязані з м. Тургаль, адже, шлях Самсун-Амасья, що пройшов через 

Тургальську магістраль до Токату був дуже важливим у роки Національної 

боротьби й у перші роки Республіки. Ататюрк прибув до Тургаля 26 червня 

1919 р. Також, Ататюрк відвідав це місто 18 жовтня 1919 р., 25 вересня 

1924 р., 18 вересня 1928 р. та 22 листопада 1930 р.  

Перший вірш у збірці «Вогняне повітря» (1951 р.) за назвою 

«Північний Схід» («Şimali Şarkіye Doğru») змальовує, як поет пізнав вільне 

життя, патріотизм, залишив Анкару після двадцяти девʼяти років страждань і 

прийняв філософію самотності як свою філософію життя, для чого поїхав до 

Тургаля. Неосвічені люди, несвідомі робітники, безвідповідальні 

інтелектуали та незграбна бюрократія, складнощі життя як негативний 

чинник, що нівелює близькість дверей щастя, – усе зіштовхується з поетом. 

Поет вважав своїм першим завданням просвітити місцевих людей і невпинно 

продовжував боротися з такими негативними чинниками. 

Отже, використовуючи етнокультурні лексеми, автори роблять спробу 

викликати образи у свідомості носія мови, що вплинуть на його почуття, 

думки та поведінку.  

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, Hakkʼa 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 



85 
 

 
 

кризи й архітектори нової Турецької Республіки були переконаними в 

необхідності створення нової турецької нації. Вони шукали шляхів 

піднесення національного духу, ідеї, цінностей, формування турецької нації 

як єдиної, сильної, самодостатньої, і для цього символ жертовності, 

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 Şirinʼin aşkı sarınca, / Yol almış 

hayatın ufuklarınca, / O hızla dagları Ferhat yarınca, / Başlamış akmağa çoban 

çeşmesi [239] ... – Огортаючи душу коханням Ширін, / Вирушає в простори 

життєвих далин, / Як прорубує гори Фархад, так і він, / Почав струменіти 

пастуший струмочок … Vefasız Aslıʼya yol gösteren bu, / Keremʼin sazına cevap 

veren bu [239]. – Він той, хто невірній Асли вказав праведний шлях, / Це він 

на саз Керема відповідає; Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda [239]. – 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 

– імʼя 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 субʼєктивними характеристиками різних мешканців 

Туреччини.   
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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 [243]. – 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 Çankayaʼdan 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.  

Отже образи історичних, релігійних, літературних персонажів 

відображають соціально-психологічний тип представника турецького 

соціуму, використовуються носіями турецької мови у повсякденному житті: 

деякими іменами нарікають дітей, деякі використовують на позначення 

певного емоціонально-психічного стану людини, деякі імена зустрічаються 

лише у специфічних районах Туреччини, вказуючи, звідки людина родом, а 

деякі імена стали прецедентними, набули нових конотацій.   

Отже, реалії, які використовують у своїх творах турецькі поети, 

насамперед, функціонують для створення національного колориту, 

впливають на зміст усього твору, не тільки роблять мову художнього тексту 

цікавою, розважають, виражають глибокий зміст мінімальною кількістю 

засобів, функціонують у становленні національного характеру, формуванні 

стосунків між людьми та сприйнятті світу, здійснюють сугестивний вплив у 

національно-патріотичному векторі.  
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2.3.1.  Типологія назв реалій у турецькій поезії початку ХХ століття  

 

М. П. Кочерган зазначає: «усе, що в іншокультурному тексті реципієнт 

не розуміє, що є для нього дивним, вимагає інтерпретації, служить сигналом 

наявності в тексті національно-специфічних елементів культури, у якій 

створений текст».  Вважається, що пʼять-десять відсотків слів навіть одного 

культурного кола не мають однослівних відповідників в іншій мові [107, 

с. 326]. Ситуація стає ще складнішою, коли йдеться про мови різних культур, 

до яких належать українська і турецька.   

Опис етномаркованих одиниць мови має складатися з опису реалій і 

їхніх функцій та в окремих випадках символічного значення, завдяки якому 

ми можемо простежити специфіку мовної свідомості носіїв турецької мови. 

Водночас у  сучасних словниках символічному значенню таких лексем 

приділяється вкрай недостатньо уваги, що надає обʼєктивні підстави для 

укладання словника етнокультурної лексики.  

З огляду на проаналізовані функції етнокультурних лексем, їх було 

виокремлено та розподілено до відповідних тематичних груп з метою 

глибшого розуміння й аналізу ідей, поглядів і векторів, що формували 

тогочасний соціум. Наявність етнокультурних лексем у певній тематичній 

групі вказує нам на пріоритетні у тогочасному суспільстві ідеї. Так, ХХ ст. 

було поділено нами на три періоди, адже було помічено, що типологія 

лексики відрізняється на початку, у середині та наприкінці ХХ ст., 

пояснюючи це тим, що поезія реагує на зміни у суспільстві, у житті країни та 

її населення.  

До реалій, що зустрічаються у творах турецьких поетів початку ХХ ст., 

а саме у таких, як: Ф. Н. Чамлибель, Е. Б. Корюєрек, Х. Ф. Озансой, 

Ю. З. Ортач, О. С. Орхон, виокремлено широкий спектр лексем, які 

розподілено до 12 тематичних груп (до лексем, які не мають відповідників в 
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українській мові і містять широкий пласт культурно-історичної інформації, 

надано відповідне розʼяснення):  

1. Назви історичних реалій: 

а) поняття та явища, що символізують період Османської імперії:  

1. Deve kervanı [245, с. 76] – верблюжий караван, група людей разом із 

верблюдами, які подорожують через важкодоступну місцевість, переважно 

пустелі, з торговими, паломницькими або іншими цілями. 

2. Divan [245, с.79] – араб. 1) вища (верховна) рада; 2) збірка віршів 

якогось поета, розташованих в алфавітному порядку рим; 3) меджліс [317].   

3. Eğri kılıç [268, с. 236] – килич: 1) родове поняття для позначення 

довгоклинкової зброї в Туреччині; 2) один із видів турецької шаблі. 

4. Ferman [268, с. 162] – пер. ферман, повеління, указ султана. 

5. Fetih [268, с. 243] – араб. завоювання (мається на увазі завоювання 

Константинополя).  

6. Gıll-u gış [245, с. 124] – 1) за османських часів використовувалося на 

позначення поняття «чистий», «без домішок»; 2) специфічне османське 

поняття, що уособлювало невизначеність, підозру та невпевненість у різних 

ідеях розуму; ненависть й обман; ревнощі; зраду, перелюб, приховану 

ворожнечу. 

7. Hâk-i pây  [246, с. 70] – це поняття використовувалося за часів 

Османської імперії у значенні «земля під ногами падишаха», «місце, куди 

ступала нога падишаха», «підніматися на поверх султана». Той, хто 

знаходився перед султаном, ставав навколішки та прикладався до землі, по 

якій ступав султан. Останні правителі скасували цей принизливий вияв 

поваги своїх підданих. 

8. Teşrif [268, с.124] – араб. 1) виявлення поваги і пошани певному місцю; 

2) за османських часів використовувалося на позначення поняття «протокол» 

або в розмовній мові – візит ввічливості [317].  
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9. Tuğ [268, с. 246] – 1) гребінь (у птахів); 2) прикраса у вигляді пірʼя або 

китиці на головних уборах падишаха та везірів [317]; 3) бунчук – воєнна 

відзнака, аналог прапора; 4) тугра, персональний знак ісламського правителя 

(султана, халіфа, хана), що містить його імʼя та титул. 

10. Tulga  [268, с. 246] – військова амуніція за османських часів;    

б) військові та придворні чини, характерні для Османської імперії:  

11. Ağa [268, с. 101,  246] – 1) ага, пан; 2) титул деяких високопосадовців в 

Османській імперії. 

12. Bey [268, с. 208, 246] – бей (від давньотюрк.: «bəq/bəy» – вождь)   

загальнотюркський титул, військове й адміністративне звання в Османській 

імперії.  

13. Beylerbeyi [268, с. 244] – «бей над беями» в Османській імперії, 

правитель бейлербеїліка, «губернатор», найвищий ранг провінційного уряду.   

14. Efe [245, с. 69] – командир зейбеків. 

15. Efendi [268, с. 128, 236] – грец. пан, володар, правитель, начальник, 

титул і офіцерське звання в Османській імперії та деяких інших країнах 

Сходу в XV–XX ст.   

16. Emir [268, с. 207, 246] – араб. титул правителя або князя в деяких 

мусульманських країнах Азії й Африки, а також особа, яка носить цей титул.   

17. Er [268, с. 246] – 1) чоловік, 2) військовий [317]. 

18. Hancı [245, с. 76] – власник хану (постоялого двору).  

19. Hakan [268, с. 15] – каган, титул голови держави у давніх тюркських 

народів. 

20. Mehmetçik [245, с. 69] – Мехметчик (досл. – «крихітка Мехмет») – 

збірна назва, імʼя, що зменшувально-пестливо вживалася до 

військовослужбовців Османської імперії і Турецької Республіки. 

21. Nakşı Kalfa [268, с. 215]  – старша майстриня з розпису, вишивки.  
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22. Paşa [268, с. 207, 245, 246] – 1) ранг достойника в політичній та 

військовій системі Османської імперії (губернатор, генерал) [317].  Існувало 

три ранги, що називалися відповідно до кількості тугів / бунчуків. 

23. Saray erkânı [268, с. 244] –  придворні, палацова знать. 

24. Sultan [268, с. 64, с. 79]   – араб. 1) султан, падишах; 2) титул, який 

надавався дітям, матері та дружинам султана [317]. Султана називали «тінню 

Аллаха на землі», завоювавши Гіджаз, султан став покровителем священних 

міст Мекки та Медіни. Султана було проголошено халіфом, спадкоємцем 

пророка Мухаммеда, він став верховним імамом і, як «командувач 

правовірних», він мав захищати землі ісламу та вести свої армії на країни 

«невірних» [31]. 

25. Tuğlu vezir [268, с. 246] – «везір у бунчуках», вступаючи у 

повноваження, отримував різноманітні символічні церемоніальні дари серед 

яких був дівіт – символ везірства у всьому Ісламському світі (власне, везіри 

належали до рангу üç tuğlu paşa).   

26. Vezir [268, с. 246] – араб. везір, у мусульманських монархіях титул 

сановника вищого рангу (аналог міністра), політичного або релігійного 

радника султана чи халіфа.  

27. Zeybek [245, с. 69] – зейбек («сміливець»), лексема поширена у західній 

Анатолії. 

2. Назви предметів матеріальної культури: 

а) традиційного старовинного та сучасного побуту:  

1. Çelenk [268, с. 240] –   1) вінок, 2) діадема. 

2. Divan [268, с. 79] –  араб. диван (у стародавні часи: крісло, ліжко).   

3. Döşek [268, с. 239] – мішок, набитий соломою, сіном тощо, який 

використовували як постіль, матрац.  

4. Hançer [245, с. 69] – кинджал, особиста зброя для турка, остання 

оборона власного життя. На відміну від шабель, які несли ідеологічні 

(релігійні, коранічні) гасла, кинджали виражали персональні ставлення 

(підкреслювали соціальний статус) власників. 
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5. Işporta [268, с. 196] – лоток, ручний візок (роздрібного торгівця).  

6. Karabaş [268, с. 208, 210, 213] – 1) Карабаш, порода собак. Цікавим є 

той  факт, що в деяких південних регіонах України українці дають своїм 

собакам кличку «Карабаш»; 2) неодружений хлопець, який не хоче 

одружуватися [317].   

7. Kitâbe [245, c.76] – 1) напис про заснування на релігійних, громадських 

і військових будівлях, що не раз містив доволі великий текст із віршами, у 

яких дата була зашифрована словом чи висловом. Кітабе найчастіше 

розміщувалися над головним входом; 2) епітафія.  

8. Küfe [268, с. 196] – грец. кюфе, велика корзина для перенесення 

вантажів, характерна для Сходу [317].  

9. Minder [268, с.217] –  міндер, подушка для сидіння на підлозі. 

10. Pala [245, с. 69; 289] – палаш, крива східна шабля.  

11. Tekir [268, с. 216]  – порода котів.  

12. Tesbih [268, с. 217] –  чотки, нитка, шнурок із нанизаними 

намистинами, які несуть певний сенсовий зміст, використовуються під час 

молитви; 

б) будівель та їх частин:  

13. Cami [246, с. 149] – араб. собор, соборна мечеть, у якій відбувалися 

соборні молитви для мешканців міста по пʼятницях пополудні. Початково у 

містах будувалася лише одна соборна мечеть, і зазвичай вона виділялася 

розміром та оздобленням. У міру розростання міст статус соборних набувало 

по декілька мечетей, зокрема й тих, що збирали лише мешканців окремих 

міських кварталів, тому термін втратив свій первісний смисл і став означати 

мечеть взагалі. Слово ж mescid, що початково означало мечеть, нині набуло 

значення молитовного місця.  

14. Han [246, с. 73]  –  хан: 1) пер. постоялий двір, караван-сарай, місце, де 

могли переночувати подорожні, прихисток для тих, хто йшов із чужини; 

2) велика будівля, призначена для здавання приміщень в оренду для магазинів, 
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складів, контор тощо; 3) тюрк. титул суверенного правителя; іноді, зокрема в 

династії Османів, родовий титул усіх чоловіків правлячої династії.   

15. Harem [246, с. 76] – від араб. «священний, заборонений»: 1) приватні 

покої у житлі мусульман на відміну від відкритих покоїв (селямлику), 

зокрема, жіночі покої у палацах правителів і можновладців, включно з 

султанським палацем Топкапи у Стамбулі;  2) дружина(и) та / або жінки  – 

члени родини мусульман, зокрема султана.  

16. Kervansaray [246, с. 73, 149] – пер. караван-сарай, постоялий двір, для 

купців і подорожніх. Зазвичай караван-сараї зводилися на торговельних 

шляхах на відстані одноденного переходу один від одного, і тому не раз 

розміщувалися в малолюдних місцевостях. Вони надавали (безоплатно до 

трьох діб) ночівлю й охорону тварин і товарів. Це дуже характерна споруда 

для Близького Сходу та Євразійського степу й, отже, є традиційною для 

тюркської культури. Караван-сараї зазвичай споруджувалися й утримувалися 

на пожертви правителів і приватних осіб, відображаючи періоди процвітання 

держави. 

17. Mektep [268, с. 215] – араб. школа. 

18. Minber [268, с. 215] – араб. амвон, висока кафедра у мечеті, з якої імам 

(духовний проводир громади) читає проповіді. 

19. Otağ [268, с. 19] –  велике шатро для султана або великого везиря з 

коштовних тканин. Розкішне шатро передусім символізує верховну владу й 

уособлює самого можновладця (як і поняття «столиця», «ставка правителя»), 

але через традиційну для тюркської культури асоціацію влади із щастям, це 

поняття спеціально означає вищий ступінь щастя (пор. римоване 

визначення otağ-i gerdun nitak – «шатро, що є перевʼяззю фортуни») і в 

такому значенні воно зберігає актуальність у національній культурі. 

20. Tahtaboş [246, с. 147] – пер. тераса, балкон у старих будинках, де 

сушили білизну та різноманітні трави, квасолю, перець тощо.   
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21. Yalı [268, с. 211] – грец. вілла на березі Босфору, характерна для 

Стамбулу. Будувалися за часів Османської імперії з дерева, фарбувалися 

переважно в білий колір. Нині, через дуже високі ціни на таку нерухомість, – 

символ розкошів, романтичних насолод, престижу; 

в) традиційний одяг і його елементи, взуття, головні убори, прикраси:  

22. Çarşaf  [246, с. 149] – пер. чаршаф, різновид чадри, яким мусульманські 

жінки запинаються з голови до ніг. 

23. Çit [268, с. 213]  – II 1) ситець, міткаль; 2) вишита хустка (покриває 

голову). 

24. Entari [245, с. 117–118; 272, с. 216] – араб. ентарі, вбрання, що нагадує 

довгу сорочку, халат [317].   

25. Haydariyye [268, с. 216] – одяг дервішів ордену (тарікату) Мевлевіє, 

легка сорочка з короткими, широкими рукавами, яку дервіші вдягали під 

хирку. 

26. Kına [268, с. 210] – араб. хна, фарба з висушеного листя лавсонії, якою 

фарбують волосся, руки (туркені розмальовують руки перед весіллям) [317].  

27. Kuşak [268, с.216 ] – тюрк. 1) кушак, широкий тканий пояс, на відміну 

від вузьких поясів зі шкіри та металів. Кушак, як і пояс, символізував гідність 

власника, а тому зазвичай виготовлявся з коштовної та яскравої тканини 

(інколи із візерунчастого брокату); 2) тканий пояс, який одягають нареченій 

під час весілля. 

28. Sürme [268, с. 210]  – тюрк. сурма, засіб яким підводили очі (у 

стародавні часи і чоловіки).  

29. Yaşmak [246, с. 68] –  яшмак, елемент жіночого головного убору, який 

складається із двох частин, покриває волосся і закриває обличчя (але не очі) 

[317]; 

г) страви, їжа, напої:  

30. Kahve [245, с. 235]  – араб. кава (детальніше на стор. 67).  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0
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31. Rakı [245, с. 235]  – араб. раки, турецька назва міцного алкогольного 

напою, характерного для цілого Середземноморʼя. Продукт перегонки 

виноградного або іншого вина (з інжиру, сливи й інших фруктів), настояний 

на анісовому корені.  

32. Zerde [245, с. 235]  – пер. зерде, солодка страва з рису, присмаченого 

медом і шафраном [317]; 

ґ) музичні інструменти:  

33. Ney [268, с. 47] – пер. ней, сопілка, деревʼяний духовий музичний 

інструмент у вигляді прямої трубки з отворами і клапанами. 

34. Rebap [268, с. 79] – араб. різновид сазу, струнний смичковий інструмент 

арабського походження. Виготовлений із кори кокосового горіха, з майже 

круглим корпусом і круглим невеликим отвором для резонансу на деці [317].  

35. Saz [245, с. 67; 272, с. 72, 94]  – пер. саз, струнний східний музичний 

інструмент.  

3. Поняття та явища, повʼязані з європейською культурою: 

1. Matmazel [246, с. 147] – мадемуазель.  

2. Tuna Dalgaları [246, с. 147] – вальс «Дунайські хвилі», який був 

написаний румунським композитором сербського походження Йосипом 

Івановичем у 1880 р. Це одна з найбільш відомих і знаменитих румунських 

мелодій у світі.  

4. Найменування явищ і предметів нематеріальної культури: 

а) різновиди пісень і виконавці:     

1. Âşık [245, с. 73] – араб. народний поет, бард, ашуг [317].   

2. Gazel [245, с.67] – араб. газель, поетична форма, ліричний вірш [317].   

3. Mani [245, с.74] – араб. мані, різновид народної поезії [317].  

4. Mısra [245, с.74] – араб. мисра, віршований рядок [317].  

5. Nağme [245, с. 66; 268, с. 61, 82] – араб. 1) мелодія, наспів; 2) мелодія, 

покладена в основу народних пісень [317]. 
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6. Nínni [268, с. 79] – 1) колискова (різновид колискової тюркю); 2) бай-

бай (слова, що повторюються після колискової пісні) [317].   

7. Türkü [268, с. 193;  243] – тюркю, різновид турецької народної пісні, 

написаний особливим розміром «хедже» [317];  

б) назв пісень: 

8. Boğaz Türküsü  [268, с. 72,  193]  – Босфорська тюркю (пісня з Босфору).  

9. Çakaldağ Türküsü [268, с. 196]  – тюркю Чакалдагу (Чакалдаг – великий 

пагорб, укритий соснами, біля Ускюдару). 

10. İzmirʼin gülü [246, с. 69] – «Ізмірська троянда», фрагмент назви відомої 

в Туреччині пісні, повна назва якої «На протилежному березі Ізмірська 

троянда» (турец. «Karşıyakaʼda Izmirʼin Gülü»). Це одна з улюблених пісень 

Ататюрка. 

11. Kalender Türküsü [268, с. 195] – тюркю Календеру (Календер – 

мандрівний дервіш або дервіш з ордену Календеріє). 

12. Muğla türküsü [246, с. 76] – тюркю Мугли, народна пісня міста / 

місцевості на заході Анатолії; 

в) ігор, танців, зокрема обрядових:  

13.    Halay [243] – халай, народний танок, що виконується у супроводі 

зурни.  

14.  Horon [243] – хорон, народний танок, що виконується у супроводі 

скрипки і поширений у чорноморському регіоні Туреччини [317].  

15. Künde [Тевфік нейзен 264] – пер. кюнде, специфічне захоплення 

супротивника у турецькій національній боротьбі – гюреш. 

16. Sema [268, с. 4; 260; 272, с. 68] – араб. знаменитий ритуал дервішів 

ордену Мевлевійє, під час якого учасники обертаються на одній  нозі. Цей 

суфійський ритуал  присвячений Творцю, Всесвіту, душі і символізує 

мандрівку на шляху духовного наближення до досконалості.  

17. Zeybek [246, с. 69] – зейбек («сміливець») – різновид народного танцю у 

західній Анатолії і його традиційний музичний супровід. Цей танок 

традиційно виконується на весіллях, заручинах, проводах в армію, на днях 
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народження, на різноманітні свята, під час народних гулянь тощо. Танцюють 

його як у закритих приміщеннях, так і на відкритому просторі;   

г) звичаїв, обрядів, ритуалів та предметів, з ними повʼязаних:   

18. Bağdaş [246, c. 75]  – манера сидіти, підібравши під себе ноги (праву 

ногу – під ліве стегно, ліву – під праве) [317].  

19. Kız kaçırmak [268, с. 102]  – викрасти дівчину / наречену. Це досить 

популярний звичай, який і досі інколи зустрічається в Туреччині. Зазвичай до 

таких заходів вдається чоловік, який хоче одружитися на дівчині, але її 

родина не дає на згоди на це весілля. Отож чоловік викрадає дівчину (досить 

часто дівчина не заперечує, оскільки теж закохана у свого майбутнього 

викрадача) [УПНМ].  

20. Mavi boncuk [268, с. 90]  – тюр. «підвіска», знаменитий оберіг у вигляді 

ока із синього скла; покликаний оберігати людину від зурочення, злих людей, 

прокльонів, злих чар тощо.  Спочатку в цій ролі використовувалося коштовне 

і напівкоштовне каміння. А форму ока турки, найімовірніше, позичили від 

інших народів, очевидно від греків. Відповідно до уявлень сучасних турків – 

людина пізнає цей світ насамперед через очі, бачить і погане, і хороше, очі 

вважаються входом і виходом поганих і хороших думок. Отже, цей оберіг 

має вигляд ока синього кольору, що вбирає в себе негатив і береже від злих 

очей [УПНМ]. Нині ці намистини використовуються як прикраси і сувеніри 

та користуються популярністю в туристів. 

21. Toy [268, с.129]  – той, урочистості з нагоди родинних подій (весілля, 

обрізання, народні свята). 

22. Zifaf [268, с. 67] – 1) весілля, шлюб; 2) перша шлюбна ніч; 

ґ) одиниць виміру/адміністративних одиниць:  

23. Okka [245, с. 57] – араб. ока, османська міра ваги (1,282 кг) [317]. 

24. Іl / el [245, с. 75] – тюр. 1) іль, назва адміністративної одиниці в 

Туреччині, що  перекладається, як «іль», «округа», «край»; 2) країна, 

батьківщина; 3) держава / імперія (у давніх тюрків) [317].   
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5. Найменування явищ і предметів, повʼязаних із релігією Іслам: 

а)  імена Аллаха:  

1. Allah  [268, с. 249, с. 250]  – араб. Аллах, бог, творець усього сущого.  

2. Canan [268, c. 64] – пер. бог у тасаввуфі (суфізмі) [317]. 

3. Celâl [242; 245, c. 64] – араб. велич, гнів Аллаха, одне із 99 імен 

Аллаха, так званих Прекрасних імен (турец. Esmâ-i hüsnâ), і в цьому списку 

посідає 42 місце «El-Celîl: Celal – той, кому належить величність та велич».  

4. Hak – kkı, [242; 245, с. 256] – араб.  істина, правда. Одне з 

найпопулярніших імен Аллаха. У мусульманському світі Аллах має 99 

найменувань, не всі з яких є широковживаними.  Наприклад, у розмовній 

мові можна зустріти лексеми з компонентами Hak (араб. Істинний), Mevla 

(араб. Пан), Tanrı (тюрк. Бог-Небо): Hakkʼa (Mevlaʼya) kavuşmak (букв. 

Воззʼєднається з Господом – «вирушить на той світ»; компонент Tanrı 

(Господь) виступає як варіативний іменник у лексемі: Tanrı (Allah) yarattı 

dememek (букв. Не говорити, що створив Господь (Аллах)) – Не шкодувати, 

Tanrı (Allah) aşkına – Заради Бога (Господа), Tanrı (Allah) korusun! – Нехай 

Господь (Аллах) береже! [146]; 

б) епітети-характеристики, звертання до  бога, вигуки:  

5. Íllâllah [268, с.214] – араб. крім Аллаха (частка символу віри в ісламі); 

О, господи! Скільки можна! 

6. Tanrı [245, с. 75; 268, с. 103, 124]  – Танри, бог (Танри або Тенгрі – 

верховний бог у тюркських племен, які сповідували Тенгріанство, бог 

безкрайнього синього неба).  

7. Ulu Tanrım [268, с.  253, 256, 257]  – мій Великий Тенгрі! 

8. Yarabbi [245, с.  96–97]  – араб.  гей, мій Господи! 

 в) релігійно-філософські поняття:  

9. Aciz bir kul [268, с.  249]  – смиренний / слабкий раб Божий.  
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10. Ahretlik [245, c. 118]  – араб.  1) відплата; 2) добрі справи, які роблять із 

думкою про потойбічне життя; 3) так називають друзів, які будуть і в цьому 

світі, і в потойбічному [317].  

11. Al insan al Kamil [268, с.122] – араб. («досконала людина») той, хто 

досягнув досконалості.  

12. Azap [268, с.  249]  – араб. пекельні муки, що згадуються в аятах 

Корану, а деякі аяти навіть яскраво описують муки мешканців Пекла.  

13.  Аyet [245, с. 74; 268 с. 76] – араб. аят, вірш, строфа Корану. 

14. Cehennem [268, с. 207, 245, 253, 254] – араб. пекло. 

15. Cennet [268, с. 175, 219,  253, 254] – араб. рай.  

16. Fetva [268, с. 259] – араб. фетва, богословсько-правовий висновок в 

ісламі [317].   

17. Hadis [268, с. 259] – араб. хадис, тлумачення тексту Корану.  

18. Hak yol [268, с. 253]  – істинний / праведний шлях.  

19. Haşr [268, с. 239] – у мусульманській есхатології зібрання усіх 

повсталих із мертвих в одному місці для проведення суду, яке називається 

Арасат.     

20.  Hayır ile şer [268, с. 251]  – араб.-тюр. добро і зло. Існують оповідання 

та мультфільм під назвою «Хаїр і Шер», де поняття добро (Хаїр) і зло (Шер) 

використані як власні імена головних героїв. 

21. Hesap günü [268, с. 249]  – (букв. день рахунку) Судний день, день 

справедливого суду, коли Аллах зважить на терезах усі вчинки людини.   

22. Ilahi [268, с. 4, 61, 124,  214] – араб. 1) релігійний гімн, поезія, написана 

для восхваління Аллаха, 2) божественний.  

23. İzzet [268, с. 208] – араб. велич господня. 

24. Kainat [268, с. 217]  –  араб. 1) усе суще, 2) весь світ [317]. 

25. Kefensiz [268, с.240] – (від араб. kefen – саван, араб.-тюрк. – «без 

савану») 1) цей прикметник часто використовують як епітет до загиблих у 

бою, яких часто неможливо поховати відповідно до усіх релігійних обрядів і 
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вимог, зокрема загорнути в саван, 2) без савану, не дотриматися релігійних 

обрядів під час поховання.  

26.  Kıyamet günü [268, с.  259] – 1) Судний день, кінець світу; 2) натовп, 

метушня. 

27. Lailaheillallah [268, с. 258] – араб. «нема божества, крім Аллаха», 

перша частина мусульманського символу віри, що твердить про одність Бога 

(Аллаха) і посланницьку місію пророка Мухаммеда. 

28.  Nasip [268, с. 62] – араб. 1) частина, 2) дарунок від бога.   

29.  Sahur [245, c. 117] – араб. сахур, передсвітанковий прийом їжі 

мусульман перед початком денного посту протягом Рамазану. 

30.  Şehit [268, с. 239] – араб. свідок, в Ісламі цей термін застосовують 

щодо свідка на суді і стосовно віруючих, які загинули на війні від рук ворогів 

Аллаха, чи захищаючи свою віру, батьківщину, честь, сімʼю.  Причому немає 

значення, чи були вони вбиті ворогом, або смерть настала внаслідок 

нещасного випадку, або їх знайшли вбитими після бою і невідома причина 

їхньої смерті. Також немає значення, були на них сліди крові чи ні, вони 

померли відразу або залишалися живими ще деякий час, а потім померли 

через поранення. Про шахідів згадується в багатьох аятах Корану. Шахідам 

прощаються всі їхні гріхи і вони увійдуть в рай [320, УПНМ]. 

31. Şehitlik [245, c. 65, 268, 239] – араб. освідчення [у жертовній відданості 

вірі], метафора «жертовної смерті», «мучеництва» в Ісламі, передусім 

загибель воїна в бою, прощення всіх земних гріхів таким воїнам, їхнє 

потрапляння в рай, минаючи випробування в чистилищі. Використовувалося 

у стародавні часи і продовжує використовуватися як потужна мотивація для 

військових перед початком бойових дій.   

32.  Sevap [268, с. 249]  – араб. 1) благо, добра справа, благодіяння; 

2) винагорода від Всевишнього за вірність, благодіяння, дотримання 

встановлень й утримання від забороненого; 

г)  релігійні ритуали та предмети, із ними повʼязані:   
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33.  Dua [268, с. 214] – араб. молитва.  

34.  Hac [268, с. 214] – араб. хадж (паломництво в Мекку, що здійснюється 

мусульманами в місяць зільхідже).  

35.  Haşa [268, с. 61] – араб. хаша, лексема, що використовується на 

позначення чогось, що суперечить вірі.   

36.  Mersiye [268, с. 235] – араб. мерсіє, назва віршів, які висловлювали сум 

за померлою людиною в турецькій, арабській та перській літературах (елегія, 

панахида). 

37.  Sebil [246, с. 59] – араб. 1) це вода, яку безкоштовно роздають у дні 

релігійних свят, не чекаючи за це нічого [317]; 2) різновид джерела з водою в 

часи Османської імперії. 

38.  Seccade [268, с. 218] – араб. молитовний килимок для здійснення 

намазу.  

39.  Zülfikâr [268, с. 218] – араб. «із двома лезами», легендарний меч 

четвертого праведного халіфа Алі, що в усіх мусульман став ідеалом зброї та 

символом ісламської зброї; 

ґ) релігійні посади / постаті /чини:  

40. Nebi [268, с. 247] –  араб. пророк (крім Мухаммеда). 

41.  Hoca [268, с. 239] – пер. духовний учитель, проповідник. 

6. Явища, повʼязані з релігійно-філософською течією Тасаввуф 

(суфізм):  

1. Dergâh [268, с. 239] – пер. дергах, святиня на зразок каплиці на могилі 

суфія [317]. 

2. Kalender [268, с. 4, 61,195] – пер. мандрівний дервіш, відлюдник.  

3. Pir [268, с. 239]  – пер. засновник релігійного ордену, секти. 

4. Derviş [268, с. 4] – пер. 1) дервіш; 2) скромна людина, яка дивиться на 

все із чистим, спокійним серцем [317]. В Османській імперії і Туреччині як і 

в інших ісламських країнах, крім корпорації вчених релігійних авторитетів, 

що визнавалася державою як осібний привілейований суспільний стан улема 

(мн. від араб. алім «мудрець»),  великим авторитетом користувалися 
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представники стихійних релігійних рухів, що висували альтернативні 

тлумачення ісламу та мали власні обряди, що відрізнялися, а не раз 

суперечили офіційно визнаним догмам і навіть повставали проти держави. 

Деякі ж із таких рухів перетворилися на ієрархічно організовані ордени 

(тарікат), що зрештою дістали визнання держави (зокрема, тарікат 

Мевлевіє, Накшбандіє). Біля витоків Османської держави стояв тарікат 

Бабаіє-Вефаіє.  Як організовані, так і стихійні, ці рухи набували популярності 

завдяки дервішам – мандрівним проповідникам, які жили на благостиню. 

Вони також проповідували синкретичні погляди і практики, що походили з 

народного побуту, обрядів, вірувань та інших традицій. 

5. Sultan [268, с. 79]   – араб. 1) святий ордену бекташі; 2) лексема, що 

застосовується до тих, хто досяг довершеності у своїй справі; 3) титул 

правителя в Османській імперії [317].  

7. Назви релігійних і національних свят, звичаїв, що відображають 

національно-культурні особливості життя народу: 

1. Kandil [245, с.76] –  араб. 1) кандиль – чотири священні ночі: 

народження пророка Мухаммеда (Mevlit Kandili) – 12-та ніч ребіюльеввеля, 

третього місяця за місячним календарем; ніч зачаття пророка Мухаммеда 

(турец. Regaip Kandil, ніч на першу пʼятницю місяця реджеба), ніч 

вознесіння пророка Мухаммеда (Miraç Kandili) – 26-та ніч місяця Рамазану, 

відзначається з нагоди мандрівки пророка Мухаммеда з Мекки до Єрусалима 

і його сходження на небеса до Аллаха; ніч відпущення гріхів (Berat Kandili) – 

14-та ніч місяця Шабан; 2) святкові ночі, коли мінарети мечетей 

прикрашаються ілюмінацією, плакатами з коранічними аятами тощо.  

8. Топоніми: 

а) особливостей місцевості за рельєфом земної поверхні та назви реалій 

фізичної географії:   

1.  Anadolu [268, с. 75] – грец. Анатолія («схід сонця, схід»), півострів 

Мала Азія на заході Азіатського континенту. Цей півострів повністю 
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розташований на території Туреччини і становить більшу частину її 

території. На півночі береги Анатолії омиває Чорне море, на заході –

Мармурове та Егейське, на півдні – Середземне море. Протоки Босфор і 

Дарданелли відділяють Анатолію від Європейського континенту [317]. В 

Османській імперії Анатолією називалися азіатські володіння (на противагу 

до Румелії – володінь у Європі). 

2.  Araplıbeli [245, с. 75] – Араплибелі (місцевість, яку перетнув автор під 

час подорожі з ілю Нігде до Кайсері).  

3. Çakaldağ [268, с. 196, 211]  – Чакалдаг, парк у м. Стамбулі. 

4. Çankaya [245, с. 69] – Чанкая, будинок у районі Чанкая м. Анкари, у 

якому поселився Ататюрк у 1921 р., що став відомим як «Вілла Чанкая». 

5. Cibal [245, с. 76] – Джібаль, назва, яку араби дали місцевості і 

провінції, що розташована на заході Ірану за часів і під владою Дамаського 

(Омейядського) та Аббасидського халіфатів.   

6. Değirmendere [246, с. 147] – Дегірмендере (букв. «долина млинів»), 

місцевість, що знаходиться в Коджаелі – провінції в Туреччині, яка 

розташована на північному заході країни. З півдня територія провінції 

омивається водами Мармурового моря, з півночі – водами Чорного моря. 

Столиця – м. Ізміт.  

7.  Emirgan Çınaraltı [245, с. 75] – Еміргян Чинаралти, дільниця Стамбулу 

на європейському  березі Босфору, нині належить до ільче Сариєр. Цей район 

є популярним туристичним місцем і чарує своєю красою природи та 

історичними памʼятками. 

8. Erciyes [245, с.76] – Ерджиєс, місто у провінції Кайсері в Центральній 

Анатолії.  

9. Gülhane parkı [246, с. 147] – парк Гюльхане  (від пер. Gulkhāna – 

будинок троянд)  – історичний міський парк у районі Еміноню у Стамбулі, 

один із найдавніших і найбільших парків міста. Розміщується поруч із 

палацем Топкапи на прилеглій до нього території. Південним входом до 
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парку служать одні з найбільших воріт палацу. У 1839 р. на площі в саду 

перед палацем був виголошений Гюльханейський акт, яким розпочалися 

модернізаційні реформи в Османській імперії. У 1926 р. у парку було 

встановлено першу статую Ататюрка в Туреччині [321]. Цей парк згадує 

знаменитий поет Н. Хікмет у популярному і часто цитованому вірші: Ben bir 

ceviz ağacıyım Gülhane parkında. –  Я горіхове деревце у парку Гюльхане.  

10. Höyük  [245, с. 75] – 1) квартал Гьоюк в Адані, 2) курган.  

11. İcadiye [268, с. 207, 211] – Іджадіє, один із районів Стамбулу.   

12. İncesu [246, с. 76] – Інджесу (букв. «перлинна річка»), місто і район у 

провінції Кайсері, що в Центральній Анатолії. 

13. İstanbul [246, с. 65; 268, с. 243, 246] –  м. Стамбул, найбільше місто 

Туреччини на берегах протоки Босфор, яке розділяє її на європейську та 

азіатську частини. Стамбул – це концепт у свідомості турків, місто, яке 

символізує велич, історію декількох могутніх імперій, перетин і синтез 

різних цивілізацій, культур, релігій тощо. Гордість за своє історичне 

досягнення. Стамбул досі залишається в уяві столицею турків. 

14. Kalender [268, с. 195] – Календер, місцевість на південному-сході 

Туреччини.   

15. Karabaş  [268, с. 207, 210] – Карабаш, назва вулиці в районі Бейоглу 

(один із центральних і фешенебельних районів) у м. Стамбулі.  

16. Çanakkale [245, с. 69] – Чанаккалє, місто в Туреччині у географічному 

регіоні Мармара, важливе з погляду аналізу колективної та культурної 

памʼяті (давнє місто Троя, османська фортеця, події Дарданельської 

операції). 

17. Çengelköy  [268, с. 207, 211] – Ченгелькьой, квартал у районі Ускюдар 

на азіатському березі Босфору в Стамбулі, між околицями Бейлербей і 

Кулелі. Це переважно житловий район. За часів Османської імперії тут було 

побудовано велику кількість особняків.  

18. Kınadağ [246, с. 74] – гори Кинадаг. 
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19. Kuşdili [246, с. 149] – Кушділі, місцевість у районі Кадикьой у Стамбулі 

(Kuşdili Çayırı – Кушділі Чаїри або Бузковий луг, історична місцевість, 

відома археологічними розвідками). 

20. Maraş [246, с. 76] – до 1973 р. назва м. Кахраманмараша та 

однойменного іля на південному сході Туреччини.  

21. Marmara [268, с. 207, 243] – 1) Мармара, острів у західній частині 

Мармурового моря; 2) Мармурове море.  

22. Maslak [268, с. 207, 211] – Маслак, один з основних ділових районів 

Бешикташ у Стамбулі,  розташований у європейській частині міста. Раніше 

це був ексклав муніципалітету Шішлі, хоча він розміщувався далеко на 

півночі і фактично був ближчим до муніципалітетів Шішлі та Бешікташ.  

23. Niğde [246, с.74] – місто Нігде й однойменний іль у Центральній 

Анатолії.  

24. Orta Anadolu [246, с. 73] – Середня Анатолія. 

25. Rumeli [245, с. 69] – Румелія, європейські землі Османської імперії.  

26. Rumeli Hisarı [268, с. 207, 237] – Румелі Хісари (Румелійська фортеця), 

Румеліхісари – фортеця, що розміщується в європейській частині Стамбулу 

на березі Босфору на півночі від району Бебек.     

27.  Sadabad  [246, с. 67] – Садабад, назва району в Стамбулі та 

набережної, яка простягалася уздовж річки Кятхане, що впадає у Золотий Ріг, 

де влаштовувалися масові розваги для султанського двору та відбувалися 

народні гуляння. Таку назву місцевість отримала у XVIII ст. у  так звану 

Епоху тюльпанів (турец. Lale Devri, 1718-1730) [247].   

28. Tarlabaşı [268, с. 207, 211] – це квартал e районі Бейоглу в м. Стамбулі, 

що простягається від площі Таксім і Талімхане на півночі до площі Тепебаши 

на півдні. Він межує зі східного боку з Тарлабаши Бульвари і проспектом 

Долапдере на заході.  

29. Telgraf sokağı [268, с. 212] – вулиця Тельграф, яка розміщується у 

Ченгелькьой у Стамбулі.  
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30. Topkapı [245, с. 207, 245] – палац Топкапи (у пер. «гарматні ворота»), 

головна резиденція султанів Османської імперії до ХІХ ст. Розміщується в 

історичному центрі Стамбулу (район Султанахмет), на мисі Сарибурну. Нині 

функціонує як музей.  

31. Toros Dağları [245, с.73] – Таврські гори, південні прибережні гори на 

території сучасної Туреччини.  

32. Turan [268, с. 13] – Туран, міфічна держава і справжня батьківщина усіх 

тюрків (у давні часи так називали усі тюркські країни). 

33. Üç Kıta [245, с. 69] – три континенти, так називали Османську імперію 

відповідно до її володінь в Африці, Європі та Азії (турец. Afrika-i Osmani, 

Avrupa-i Osmani, Asya-i Osmani).  

34.  Ulukışla [245, с.75] – Улукишла (букв. Великий зимівник), місто та 

район в ілі Нігде у Туреччині;  

б) топоніми інших країн:  

35.  Bizans [245, с. 207, 245, 246] – Візантія.  

36.  Çin [268, с. 86, 200]  – Китай.  

37.  Hint [268, с. 200] – Індія;  

в) топоніми, що позначають міфічні/казкові місця:  

38.  Kaf dağı [268, с. 219]  – гора Каф, далеке, казкове місце, де жили 

чарівні істоти, а також туди вирушали казкові герої на пошуки пригод тощо; 

г) гідроніми:  

39.  Boğaz або Boğaziçi [245, с. 65; 268, с. 193, 195, 207, 246]  – Босфор, 

протока у Туреччині, що зʼєднує Чорне море і  Мармурове, розділяючи 

азіатську частину Туреччини (Анатолію) з її європейською частиною 

(Фракією).  

40.  Haliç [245, с. 67] – Золотий Ріг, вузька вигнута затока, що впадає у 

протоку Босфор у місці її зʼєднання з Мармуровим морем. Розташована в 

межах Стамбулу, розділяючи його фракійську частину на північну і південну 
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половини. У гавані в гирлі Золотого Рогу в VII ст. до н. е. була заснована 

колонія Візантій, навколо якої згодом сформувалося м. Константинополь;  

ґ) гідроніми інших країн: 

41.  Hint Denizi [268, с. 218] – Індійський океан.  

42.  Marmara [268, с. 207, 243] – Мармурове море.  

43.  Nil [268, с. 236] – річка Ніл. 

44.  Tuna [245, с. 65] – річка Дунай.  

45.  Vistül [268, с. 236] – річка Вісла;  

 д) назви вітрів:  

46.  Poyraz [245, с. 75] – холодний північно-східний вітер (від грец. борей).  

47.  Sam [268, с. 96] – араб. самум (араб. Samum – пекучий вітер), 

спекотний, сухий, поривчастий і короткотривалий (до 20 хв) вітер, який 

найчастіше зустрічається у пустелях Північної Африки, Аравійського  

півострова і прилеглих районів; зазвичай трапляється у період від квітня до 

вересня, несе багато піску, спричинює підвищення температури повітря 

більше 50 градусів за Цельсієм. 

9. Антропоніми. На матеріалі турецької поезії початку ХХ ст. ми 

виділяємо такі підгрупи антропонімів:  

а) імена персонажів літературних творів:  

1.  Aslı [245, с. 72] – Асли, символічне власне імʼя головної героїні 

романтичного дастану «Асли і Керем» (поширений у народів Закавказя, 

Малої та Середньої Азії). 

2.  Çoban [268, с. 218]  – Пастушок, головний герой поеми О. С. Орхона 

«Розповідь про Чарівну Фею та Пастушка». 

3.  Ferhat [246, с. 72] – Фархад, головний герой героїко-романтичної 

поеми Алішера Навої «Фархад та Ширін», символ відважності, віри в кохану 

й у себе, він уособлює високі ідеали. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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4.  Hoca Nasreddin [245, с. 119] – Ходжа Насреддін, харизматичний, 

дотепний персонаж фольклору народів Середземноморʼя, Близького Сходу, 

Великого Степу, герой анекдотів повчального характеру. 

5.  Keloğlan [245, с. 119] – 1) Кельоглан, казковий герой, який досягає 

своїх цілей за допомогою розуму та відваги. Носить простий і скромний одяг, 

не має волосся (лисий); 2) символізує анатолійського юнака; 3) хлопець-

сирота. 

6.   Kerem [246, с. 72] – Керем, символічне власне імʼя головного героя 

романтичного дастану «Асли і Керем» (поширений у народів Закавказя, 

Малої та Середньої Азії).  

7.  Leyla [245, с. 72–73] – Лейла, героїня відомого однойменного твору 

«Лейла та Меджнун», на основі сюжету якого на Сході написано величезну 

кількість поем, з яких найбільш визнаними є твори поетів Нізамі, Джамі та 

Фізулі.  

8.  Meсnun [245, с. 72–73] – (від араб. «одержимий») Меджнун, герой 

відомого однойменного твору «Лейла та Меджнун», на основі сюжету якого 

на Сході написано величезну кількість поем, найталановитіші з яких 

належать Нізамі, Джамі та Фізулі.  

9. Necdet [268, с. 216] – Недждет, герой одноіменого роману турецького 

письменника Сафвета Незіхі «Бідолашний Недждет» (турец. Zavallı Necdet), 

який уперше було опубліковано на сторінках газети «Ікдам» у 1902 р.   

10.  Peri Kızı [268, с. 218]  – Пері або Чарівна Фея, головна героїня поеми 

О. С. Орхона «Розповідь про Чарівну Фею та Пастушка». 

11.  Şirin  [246, с. 72]  – Ширін, головна героїня героїко-романтичної поеми 

Алішера Навої «Фархад та Ширін», символ краси, молодості, високих 

ідеалів, непідкупності серця, щирості почуттів;  

б)  імена міфологічних і демонічних істот:  

12. Dev [268, с. 185]  – пер. дев, злий дух.  

13.  İfrit  [245, с. 117] – араб. різновид джинів.  
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14.  Peri [246, с. 67; 268, с. 161, 218] – пер. пері, фея.    

15.  Sihirbaz [245, c. 65] – (араб. siḥr + пер. - bāz) відьмак, чарівник [317].  

16.  Şeytan [245, с. 213]  – араб. диявол.  

17.  Şiir perisi [268, с. 90]  – фея поезії.  

18.  Talih kuşu [268, с.125]  – пташка щастя.  

19.  Zebani [245, с. 66] – араб. в ісламській есхатології янголи, які 

охороняють пекло або янголи, що забирають душі в момент смерті [320]; 

в)  імена тюркських правителів: 

20.  Abdülmecid [268, с. 209]  – Абдул-Меджид І (1823–1861), султан 

Османської імперії, син султана Махмуда II та грузинки Безмялем Валіде 

Султан. Він продовжує реформи, започатковані для європеїзації країни його 

батьком. При ньому немусульманам дозволили служити в армії, прийняли 

національний гімн і прапор, законодавство було реорганізовано за зразком 

французького кодексу Наполеона, зʼявилися залізниця, телеграф. 

21.  Atatürk [268, с. 207, 241] – Газі Ататюрк Мустафа Кемаль (1881–1938) 

– керівник національно-визвольної революції в Туреччині 1918–1923 рр., 

перший президент Турецької Республіки (1923–1938 рр.). 

22.  Fatih [268, с. 243, 246] – араб. «завойовник» (букв. «відкривач»), 

султан Мехмед ІІ Фатіх, який у 1453 р. у віці 22 років завоював 

Константинополь. 

23. Gazneli Mahmûd [245, с. 69] – Махмуд Газневі (971–1030 рр.), 

тюркський правитель держави Газневідів, за правління якого держава 

досягла найбільшої могутності. 

24. Oğuz Han [268, с. 13] – Огуз-хан, Огуз-каган, у міфології огузів 

легендарний герой-прабатько. 

25. Timuçin [245, с. 69] – Чингісхан (1155–1227 рр.), монгольський або 

казахський державний, політичний і військовий діяч, який заснував і вперше 

очолив Імперію Чингісхана; 
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г) імена візантійських імператорів: 

26.  Jüstinyani [268, с. 244, 245] – Юстініан (483–565),  візантійський 

імператор з 1 серпня 527 р. і до своєї смерті у 565 р. За легендами Юстиніан 

мав словʼянське коріння, відігравав ключову роль у політичному житті 

Візантії.   

27.  Kostantin [268, с. 244] – імператор Костянтин (272–337) римський 

імператор, перший християнин на троні, а також православний святий, 

визнаний рівноапостольним. 

28.  Rum Kayseri [268, с. 245] – грецький імператор, звертання до 

візантійського імператора в османців; 

ґ) імена визначних полководців / бейлербеїв османських часів:  

29. Karaca [268, с. 244] –  румелійський бейлербей Караджа-паша (?–1456), 

який брав участь в облозі (з півночі) та захопленні Константинополя 

військами султана Фатіха у 1453 р. 

30. Turhan Bey [268, с. 244] – Турахан-бей, великий османський військовий 

і державний діяч у ранній період османської історії, так званий удж-бег, 

«князь пограниччя»,  очолював акинджиїв.   

31. Ulubatlı [268, с. 245] – Улубатли Хасан, Хасан з Улубата був тімаріотом 

(державцем тімару) на службі султана Мехмеда II в Османській імперії, який 

досяг легендарного статусу героїчного турецького мученика в успішній осаді 

Константинополя. 

32. Zaganos Paşa [268, с. 244] – Заганос-паша, Заганос Мегмет-паша, 

відомий також як Заган-паша  (?–1463) – везір султана Мурада II, вихователь 

султана Мехмеда II, ага яничарів і Великий везір (1453–1456) Османської 

імперії.     

33. Murat Reis [268, с. 218]  – Мурат-реіс Старший (1534–1609), албанський 

капер й адмірал Оттоманського флоту. Вважається одним із найвідоміших 

берберських піратів. Зазнавши поразки від португальців, змушений був 

продати свій флот і служити османцям.  



110 
 

 
 

д)  імена та прізвища відомих постатей: 

34.  Abdülhak Hâmid  [268, с. 61]  – Абдулхак Хамід Тархан був турецьким 

драматургом і поетом початку XX ст.   

35.  Fuzuli [268, с. 61]  – Фізулі, поет і мислитель XVI ст., який переважно 

жив у Багдаді, а згодом в Османській імперії, відіграв важливу роль у 

становленні азербайджанської і турецької літератур, також відомий своїм 

твором «Лейла і Меджнун». 

36. Hatemi Bey [268, с. 209] – Хатемі-бей, відомий каліграф за османських 

часів (повне імʼя Yesarizâde Mustafa İzzet).  

37. İzzet [268, с. 208] – Іззет, відомий каліграф (турец. Yesarizâde Mustafa 

İzzet).  

38.  Lamartin [268, с. 62]  – Альфонс де Ламартін (1790–1869), французький 

письменник і поет романтичного напряму, політичний діяч.  

39.  Miralay Ahmet Bey [268, с. 208] – Міралай Ахмет-бей, який побудував 

однойменну мечеть у Тарсусі (ільче Мерсіну).  

40. Molla Bey [268, с. 209] – Молла-бей, відомий каліграф за османських 

часів (одне із прізвиськ каліграфа Хатемі-бея, про якого йшлося вище).  

41.  Musset [268, с. 62]  – Альфред де Мюссе (1810–1857), французький поет, 

драматург і прозаїк, один із найбільших представників літератури романтизму.  

42.  Nedim [245, c. 68; 268, с. 61]  – Ахмед Недім Ефенді, турецький поет, 

придворний поет султана Ахмеда III (1703–1730), користувався 

заступництвом Великого везіра Невшехірлі Дамада Ібрагіма Паші, оспівував 

у своєму вірші красу і велич другого палацу Садабад (Палац Чаглаян), що 

був майже зруйнований у так званому повстанні Патрони Галіля у 1730 р.  

43.  Nefi [268, с. 61]  – Нефі, османський поет, представник класичного 

напряму. 

44. Sami Bey  [268, с. 208] – Самі-бей, відомий каліграф за османських 

часів.  

45. Sinan [268, с. 218]  – відомий османський арітектор та інженер Мімар 

Сінан (1489–1588), який побудував більшість відомих історичних споруд за 
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часів султанів Сулеймана Пишного, Селіма ІІ і Мурада ІІІ. Нині вони 

належать до головних туристичних памʼяток Туреччини і через них 

проходять туристичні маршрути (мечеті Шехзаде Джамі та Сюлейманіє 

Джамі, баня Роксолани, мечеть Селіміє в м. Едірне тощо).  

46.  Yesari [268, с. 208] – Йесарі, відомий каліграф (турец. Yesari Mehmet 

Esad Efendi), який жив за правління султана Абдульгаміда І і вніс певні 

іновації в мистецтво каліграфії.  

47. Yunus Emre [245, с. 111] – Юнус Емре (1240–1321), відомий тюрксько-

османський поет і мислитель, послідовник суфізму, зробив вагомий внесок у 

історію і культуру турків. Нині його іменем називають різноманітні наукові 

заклади, конференції, культурно-освітні проєкти тощо; 

е) імена постатей, повʼязаних із релігіями: 

48.  Ali [268, с. 218]  – Алі, четвертий праведний халіф, зять пророка 

Мухаммеда. 

49. Ayşe [260, с. 65]  – Айше, імʼя третьої, наймолодшої дружини пророка 

Мухаммеда (за життя її ще називали «Мати віруючих»), однієї із семи 

великих вчених ісламу свого часу (нині поширене в Туреччині жіноче імʼя). 

50.  Habil ve Kabil [268, с. 134]  – Авель та Каїн, біблійний сюжет, який 

згадується в 4 розділі Буття, згідно з яким перший син Адама і Єви – Каїн – 

убив свого рідного брата Авеля через те, що жертва, яку приніс Авель, 

задовольнила Бога, на відміну від жертви Каїна. Кабіль (Каїн) убив свого 

молодшого брата Хабіля (Авель) і став першим братовбивцею в історії 

людства.  

51.  Hızır ile İlyas [268, с. 218]  – пророки Хідр (аль-Хідр) і Ільяс (Ілля), які 

зустрілися на землі, як вважається, 23 квітня (6 травня). У тюркських народів 

цей день вважався одним із найбільших свят у році, святкування якого у 

XIX ст. тривало три дні. 

52.  İsa [268, с. 255]  – Ісус Христос, визнається ісламською релігією як 

один із пророків.  
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53.  Muhammed [268, с. 255]  – пророк Мухаммед, визнається головним й 

останнім пророком ісламу.  

54.  Musa [268, с. 255]  –  Мойсей, біблійний персонаж (у Старому 

Заповіті), вождь і законодавець народу єврейського, пророк і перший 

священний автор. Для юдеїв, християн і мусульман є одним із головних 

пророків.   

55.  Yunus [245, с. 119]  – 1) Юнус, праведник (саддик) і пророк (набі) 

Аллаха, історія якого оповідається у дванадцятій сурі Корану, улюблений 

син батька, символ того, що, не розділяючи людей, не чекаючи від них 

взаємності, треба любити людей лише за те, що їх створив Бог; 2) для суфіїв 

Юнус – символ серця, захопленого тілесними устремліннями / бажаннями; 

є) символічні власні імена:  

56. Derman [245, c. 64] – Дерман, чоловіче імʼя, що походить від пер. 

«сила, міць» (турецькі імена відображають якості характеру, що цінуються у 

жінок і чоловіків). 

57.  Kerim Ağa [268, с. 208] – Керім Ага (в м. Ізмірі розташований будинок 

Керіма Аги, побудований у ХVIII–ХІХ ст.).  

58.  Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış [246, c. 76] – Марашли Шейхоглу Сатилмиш: 

Марашли – з міста, що тепер має назву Кахраманмараш, Шейхоглу походить 

від пер. «син шейха», Сатилмиш – чоловіче імя, яке можна зустріти лише в 

районі Середньої Анатолії (досить відома особливість турецьких імен – це те, 

що вони надають інформацію, з якого району чи області людина родом). 

Крім того, завдяки географічним назвам у поемі «Стіни караван-сараю» ми 

можемо допустити думку про те, що Сатилмиш був військовим. Більшість 

військових, у ті часи відправлених у Сарикамиш, повернулася з Єменського 

фронту і форма військових була розрахована на теплу погоду. Отже, велика 

кількість військових загинула під час подолання гірських схилів. 

59. Yosma [245, с. 69] – красуня [317], ця лексема використовувалася за 

османських часів як звертання до красивих жінок. Незабаром ця лексема на 



113 
 

 
 

позначення молодої, красивої дівчини зазнала семантичних змін: до 30–40 рр. 

використовувалася як жіноче імʼя Йосма (турецькі імена відображають 

якості характеру, що цінуються у жінок та чоловіків); тепер вживається у 

негативному значенні, позначає жінку, яка поводить себе занадто відверто, 

вульгарно тощо. 

60. Mehmet, Ahmet, Ali, İbrahim, Cemile, Zeynep, Ayşe [245, 246, 268] – це 

імена, що вказують на релігійність родини, яка дала дитині таке імʼя 

(переважно родини, що мешкають у невеличких містах та селах, є більш 

консервативними і релігійними та обирають своїм дітям 

загальномусульманські імена біблійного та коранічного (арабського, 

перського) походження);  

ж) етноніми:  

61.  Ceneviz [268, с. 211] – генуезець.  

62.  Çerkez  [268, с. 209] – черкез.  

63.  Çingene [268, с. 179; 243] – циган.  

64.  Türk [268, с. 236, 245; 268, с. 207, 244, 246] –  тюрок, турок;  

з) гра слів у формі антропонімів:  

65.  Cici [245, c. 117] – дослівно перекладається, як «милий», «слухняний», 

але тут використано як власне імʼя [317]. 

10. Традиційні звертання: 

1. Büyükanne [245, с. 217]  – бабуся.  

2. Ağa [268, с. 208] – від давньотюрк. «старший брат», дуже поважний 

пан. 

3. Ağabey [268, с. 217] – букв. «пан старший брат», старший брат. 

Старших за віком не прийнятно називати за іменем, тому до них звертаються 

за статусом, рангом, титулом, і лише молодших можна називати за іменем 

[УПНМ]. 

4. Eféndi [268; 241, с. 128] – від грец. «пан, хазяїн»: 1) пан, ефенді; 

2) господар; 3) при особистому зверненні заступає імʼя чоловіка.  
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5. Gelin [245, с. 72–73] – невістка, «та що приходить», так зве її родина 

чоловіка, якщо дівчина з іншого села – так звертаються до неї всі сусіди. 

6. Kalfa [268, с. 215]  – калфа, провідний фахівець, але ще не майстер. У 

турецькій мовній картині світу є певна градація таких понть як çırak – 

помічник майстра,  kalfa – калфа, старший майстер,  usta – майстер, той, хто 

вже досконало опанував певну професію.  

11. Фітоніми:  

1.  Armut  [268, с. 196] – груша (Pyrus), рід дерев родини трояндових [295]. 

У Туреччині символізує священне дерево, яке можна побачити у кожному 

куточку Анатолії. Поблизу м. Наккарі існує легенда, що розповідає про 

вбивство однієї дружини іншою через заздрощі. Через те, що вбита дружина 

була вагітною (її звали Маме), місцеве населення почало вшановувати дерево, 

під яким сталася ця трагедія. Відповідно до міфології – Маме не померла, а 

перевтілилася в іншому вимірі у грушеве дерево. Нині під грушевим деревом 

загадують бажання мати дітей молоді дівчата, жінки у яких чотири доньки – 

загадують під цим деревом бажання народити сина. [241]. 

2.  Ayçiçeği [268, с. 196] – соняшник (Helianthus L.), рід рослин родини 

Айстрових [295]. Через те, що він повертається за сонцем, серед турецького 

народу отримав назву «günebakan» – той, що дивиться на день. Соняшник 

часто зустрічається в міфології, заявляє про чисті помисли, символізує захват 

і самопожертву. Також це символ особливого кохання і разом із тим 

благородства [235]. 

3.  Ayva [268, с. 196] – айва (Cydonia oblonga), рід рослин родини розових 

[295]. Айва в Анатолії вважається цілющою рослиною, яку досить часто 

використовують у лікуванні різноманітних захворювань. Плоди займають чинне 

місце в турецькій кухні ще з османських часів (серед найпопулярніших страв: 

«мʼясо з айвою», «плов з айвою», «кебаб з ягнятиною і айвою» тощо).  Листя 

айви використовують у фарбуванні тканин. У традиційному турецькому ткацтві 

навіть існує термін на позначення специфічного кольору тканини – «колір 
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запеченої айви». Також з айвою повʼязано чимало народних прикмет (серед 

найвідоміших: якщо вагітна жінка їсть багато айви – у дитини будуть ямочки 

на щоках;  побачити айву уві сні – відповідно до ситуації, у якій перебуває 

людина, передвіщає одужання, подорож, народження, успіх та прибуток [234].   

4.  Çınar [268, с. 208] – чинара, дерево, відоме в Європі як платан 

(Platanus), невеликий рід дерев, єдиний сучасний рід родини платанових 

(Platanaceae) [295]. Чинара – це дерево, яке у тюрків вважалося священним, 

«великим деревом», біля нього виконувалися різноманітні релігійні обряди, 

жертвоприношення тощо. 

5. Dut [268, с. 196] – шовковиця (Morus), рід рослин родини 

шовковицевих [295]. Шовковиця також займає чинне місце у картині світу 

прадавніх тюрків (вважалася священним деревом), тюркському фольклорі, у 

тлумаченні снів (побачити уві сні – 1) отримати гроші або майно, 

2) народження хлопчика), символізує дух оселі, домашній мир і спокій, а 

також благодать і достаток [227]. Також із чорною шовковицею порівнюють 

кохану дівчину (Karadutum – моя чорна шовковиця [243]). 

6. Erik [268, с. 147, 197] – слива (Prunus) рід плодових рослин родини 

розових [295]. Слива здавна популярна серед тюркських племен. Тюрки 

знали про її користь, вірили в лікувальні властивості, а також мали ряд 

прикмет, повʼязаних зі сливою (побачити взимку сливу уві сні – недобрий 

знак; побачити солодку сливу – народження хлопчика, кислу – народження 

дівчинки) [227]. 

7.  Fındık [245, с. 118] – фундук, окультурнені форми ліщини (Corylus) 

[295]. Символ мудрості. Має лікувальні властивості, зокрема, анатолійське 

населення використовує його в лікуванні анемії тощо [274]. 

8.  Gelincik [268, с. 145] – мак (Papaver), рід травʼянистих рослин родини 

макових [295]. Символізує відродження, воскресіння після смерті. Був 

популярним у тюрків через червоний колір і використовувався у фарбуванні 

тканин [274]. 
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9.  Gül [268, с. 68, 225] – троянда (Rosa), рід і культурна форма рослин 

роду роза родини розових [295]. Символ кохання, який в османців 

трансформувався у своєрідну мову квітів: червона троянда – нове кохання; 

біла троянда – вірність і чистота, інколи – страх; темночервона троянда – 

соромʼязливість; рожева троянда – щастя; жовта троянда – дружба, інколи – 

ревнощі; зелена троянда – незнайомець; червоні та білі троянди – возєднання; 

червоні та білі троянди – щастя разом; жовті троянди – радість, задоволення, 

свобода, витонченість. Запозичена з перської мови лексема спочатку 

означала «квітка». За османських часів використовувалася в поезії, 

символізуючи: пророка й інших великих релігійних і державних осіб; кохану 

дівчину (її щоки, губи, обличчя, посмішку тощо); ряд релігійних понять (рай, 

Коран); абстракні поняття (надія, щастя; весна). Також відомим у поезії 

Дивану є образ троянди (дівчина) та соловейка (закоханий у неї юнак). 

10.  Kiraz [268, с. 67] – черешня (Prunus avium), рослина роду слив родини 

розових [295]. Тюрки знали про користь черешні, вона входила до списку 

священних дерев, згодом черешня згадується у Корані, нині ж у народі 

побутує думка про те, що певна кількість ягід черешні заміняє пігулку 

аспірину. Прикмет, повʼязаних із нею, небагато (побачити черешню уві сні 

знаменувало: 1) отримання багацтва, 2) народження дівчинки) [227,  267]. 

11. Lale [245, с. 67; 268, с. 68] –  тюльпан (Tulipa), рід рослин родини 

лілійних [295], квітка, що має символічні значення у турецькій ментальності: 

символізує чоловіка, султана, Аллаха (в арабському написанні слово 

«тюльпан» нагадує написання слова «Аллах», тому вважається, що тюльпан – 

це квітка Всевишнього. Із цієї причини тюльпан часто зображується на 

надгробних памʼятниках у Туреччині, релігійних спорудах,  а також 

використовується як жіноче імʼя. Відповідно до легенди, перський принц 

Фархад щиро і віддано закохався у прекрасну дівчину Ширін. Суперники 

пустили чутку, ніби його кохану вбито. Збожеволівши від горя, Фархад 

погнав свого коня на скелі і загинув. У тому місці, де його кров окропила 
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землю, виросли яскраві червоні квіти – тюльпани, що стали символом 

палкого кохання. Початок ХVІІІ ст. в Османській Імперії за часів правління 

султана Ахмеда III одержав назву «Лялє деврі» – Епоха тюльпанів (1718–1730).   

12. Nar [268, с. 145, 197] – гранат (Punica),  рід рослин родини гранатових 

та плоди цієї рослини [295], символ міцної родини, добробуту в турків 

[УПНМ]. Тюрки познайомилися із цією рослиною за часів Уйгурського 

каганату. Гранат вважався цілющою і священною рослиною, його квітки 

символізували сонце, а червоний сік – кров і життя. Із гранатом повʼязано 

багато різноманітних легенд, зокрема і ті, що залишилися від греків. Також 

гранат в ісламській міфології вважається райським фруктом. У Корані гранат  

згадується тричі і для мусульман служить своєрідним нагадуванням про те, 

що чекає насправді щасливих мешканців раю [274]. 

13.  Ortanca [268, с. 145] – гортензія (Hydrangea), рід рослин родини 

гортензієвих [295]. Гортензія символізувала в османів сердечні почуття, 

могла використовуватися у значенні щирої вдячності. Також гортензія мала і 

негативні символи: холодне ставлення до людей та безсердечність [235]. 

14.  Selvi [268, с. 226] – кипарис (Cupressus), рід рослин родини 

кипарисових [295]. Символ чоловіка, чоловічого начала [235, УПНМ]. 

15.  Üzüm [268, с. 145, 196] – виноград (Vіtіs), рід рослин родини 

виноградових [295]. Виноград вважається однією зі священних рослин і 

символізує заможність, достаток та плодючість від міфічних часів донині в 

різноманітних етносів територій Егейського і Середземного морів та 

Анатолії. Виноград у тюркській культурі посідає важливе місце завдяки 

своїм прямим і символічним значенням, є темою різноманітних тюркю, 

загадок, фразеологізмів, казок, легенд тощо. У тюркській міфології 

символізує красу, достаток, любов і здоровʼя [274]. 

16.  Yasemin [268, с. 217] – жасмин (Jasmіnum), вид рослин родини 

маслинових [295]. Символізує привʼязаність, дружбу, пристрасть [235]. 
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17.  Yonca [241, с. 64 ] – конюшина (Trifolium)  рід судинних рослин 

родини бобових [295]. В османів використовувалося для передачі 

повідомлення «думай про мене!», чотирипелюсткова – «будь моєю!» [235]. 

18.  Zakkum [268, с. 210] – олеандр (Nerіum oleander), вид рослин родини 

кутрових [295]. Олеандр – розповсюджена на території Анатолії рослина з 

квітами рожевого (інколи білого) кольору, використовується в малих дозах у 

медицині у складі лікарських засобів, у великій кількості є дуже отруйною. 

Існує ще один варіант написання цієї лексеми в турецькій мові – zıkkım, що 

перекладається як: 1) отрута; 2) лексема на позначення таких негативних 

звичок, як алкоголь та цигарки; 3) лексема на позначення людей, які 

завдають клопоту оточуючим [317]. Тобто «зикким» – це комічна форма 

лексеми «заккум», що використовується в розмовній мові на позначення 

ситуацій / людей, які завдають клопоту, проблем оточуючим (наприклад, 

коли дитина відмовляється від усіх страв, якими її намагаються нагодувати 

батьки – їй можуть сказати таке: Zıkkımın kökünü ye! – Зʼїж корінь олеандра!). 

У віруваннях турецького етносу, зокрема населення селища Мардін, що 

розташоване на півдні Туреччини, олеандр має захисні властивості від 

зурочення (відганяє злих духів, захищає від негативу тощо). Також олеандр 

згадується у Корані, проте ці конотації малопоширені серед турецького 

населення [УПНМ].  

19.  Zambak [268, с. 65] – лілія (Lіlіum) рід рослин родини лілійних [295]. В 

османів символізувала: 1) кокетку; 2) смерть; 3) біла лілея – милу, красиву 

дівчину; 4) жовта лілея – радість [235].  

20. Zeytin [268, с. 65] – оливкове дерево (Olea), рід рослин родини 

маслинових [295]. Оливкове дерево стало символом мусульманства, у народі 

вважається священним, використовується в лікуванні різноманітних 

захворювань (у районі Баликесір взагалі вважається панацеєю при всіх 

захворюваннях, як у людей, так й у тварин), є символом достатку, але 

збільшення кількості оливкових дерев вважається передвісником настання 

голоду [267].  
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12. Фразеологізми: 

1. Alnı pak yüzü ak [268, с. 240] – моральний, чесний (букв. його лоб 

чистий, обличчя біле). 

2. Bağdaş kurmak  [245, c. 75] – сидіти по-турецьки (bağdaş – манера 

сидіти, підібгавши під себе ноги; kurmak – створювати, будувати).  

3. Bahtı kara [268, с. 22] – бідолаха (букв. його доля чорна).  

4. Bir pul etmemek [268, с. 94]  – копійки щербатої не вартий (букв. не 

робити і копійки).   

5. Buz tutmak [239]  – вкриватися льодом (букв. зазнати льоду). 

6. Сan vermek [246, с. 69] – померти, піти на той світ (букв. віддати душу). 

7. Çıt yok  [268, с. 218]  – мертва тиша (букв. ні звуку). 

8. Darısı başına [268, с. 23]  – того і йому бажати (букв. і на його голову). 

9. Deva bulmak [268, с. 76] – знайти порятунок (букв. знайти ліки).  

10. Dört gözle beklemek [246, с. 69] – чекати з нетерпінням (букв. чекати з 

чотирма очима / виглядати в чотири ока). 

11. El öpmek [268, с. 181] – цілувати руку старших за віком і суспільним 

становищем на знак поваги. І нині молодь цілує руки старших, щоб виявити 

повагу, попросити благословення (букв. цілувати руку).  

12. Gökte ararken yerde bulmak [243] – вдало когось / щось знайти (букв. 

шукати на небі, а знайти на землі).  

13. Gurbet çekmek [245, с. 68] – відчувати тяготи чужини (букв. терпіти 

чужину). 

14. Haşa [268, с. 61] – нічого подібного! боже збав! 

15. Her derde deva [268, с. 210] – панацея (букв. у кожному горі ліки).  

16. Íllâllah etmek [268, с. 214] – набридати (Íllâllah – о, боже!; скільки 

можна!).  

17. Kazma gibi [268, с. 129]  – як ікла (про зуби) (букв. наче висічений); 

наче бовдур / як свиня (про людину).  

18. Kemale ermek [268, с. 122] – а) досягнути зрілості; б) досягнути 

довершеності (kemal – зрілість, довершеність). 
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19. Kirpiden post olmaz [268, с. 135] – букв. з їжака не буде шкіри (овчини).  

20. Kül olmaz ateş yanmadan [268, с. 73] – букв. не буває попелу без вогню. 

21. Kulak  kesilmek [268, с. 218] – уважно слухати (букв. перетворитися на 

вухо). 

22. Kündeden atmak [289] – влаштувати засідку, підставити ніжку  (букв. 

кидати прогином).  

23. Kurşunlar delmek [246, с. 69] – прострілювати (букв. дірявити кулями). 

24. Meydana çıkarmak [268, с. 236] – виявляти (букв. виводити / діставати 

на площу); оголювати зброю. 

25. Nur içinde yatsın! [268, с. 239] – букв. хай спочиває у проміннях світла! 

(кажуть про покійну людину). 

26. Sebil etmek [239] – роздавати, давати неймовірно багато [317] (sebil – 

вода, яку безкоштовно роздають у дні релігійних свят). 

27. Vaadini tutmak [246, с. 69] – виконати обіцянку (букв. тримати 

обіцянку).  

28. Yas tutmak [246, с. 69] – перебувати у траурі (букв. тримати траур) [305]. 

Опрацювавши вибрані поезії початку ХХ ст., нами було виокремлено 

295 етнокультурних лексем. До найчастотніших лексем ми віднесли такі: 

антропоніми – 65 лексем, топоніми – 44 лексеми, лексеми на позначення 

явищ і предметів, повʼязаних із релігією Іслам – 41 лексема, лексеми на 

позначення предметів матеріальної культури – 34 лексеми, назви історичних 

реалій – 23 лексеми та фітоніми – 20 лексем. 

 

2.3.2.  Типологія назв реалій у турецькій поезії середини 

ХХ століття  

 

Матеріал до цього підрозділу був зібраний на основі творів таких 

письменників, як: Ахмед Хамді Танпинар (1901–1962), Джейхун Атуф Кансу 

(1919–1978), Ахмед Аріф (1927–1991), Шюкран Курдакул (1927–2004), 

Ільхан Берк (1918–2008), Тургут Уйар (1927–1985), Едіп Джансевер (1928–
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1986), Ерджумент Учари (1928–1996), Сейфеттін Башчиллар (1930–2002), 

Едже Айхан (1931–2002), Джемаль Сюрея (1931–1990), Тевфік Акдаг (1932–

1993), Сезаї Каракоч (1933), Гюльтен Акин (1933), Ахмет Октай (1933).   

Було виокремлено такі тематичні групи: 

 1. Назви історичних реалій: 

а) поняття та явища, що символізують доісламський період:  

1. Alp [245, c. 454] – герой, воїн у тюркських племен.  

2. Han-ı yağma [246, с. 147] – ханський грабіж, тюркський звичай, 

відповідно до якого хан запрошував гостей до свого шатра, а потім залишав 

їх разом із можливістю обрати собі подарунки з тих речей, що перебували в 

шатрі разом із ними. Цей звичай символізував щедрість хана до гостей, що 

потребувала взаємності, ритуал сприяв посиленню авторитету правителя і 

відданості його підданців та союзників. У сучасній турецькій мові цей вислів 

уживають стосовно посадових осіб, які зловживають посадою та розкрадають 

державне майно [УПНМ].  

3. Külhani [246, c. 490] – пер. хуліган, головоріз. 

4. Mor külhani [246, c. 490] – букв. «фіолетовий хуліган» – вираз 

повʼязаний із тим, що у 60–70-х рр. у Стамбулі квитки на пароплав 

економічного класу були фіолетового кольору. Через те, що публіка на зразок 

хуліганів могла собі дозволити лише білет економ-класу, цей прикметник 

почав асоціюватися саме із хуліганами [УПНМ]; 

б) поняття та явища, що символізують період Османської імперії:  

5. Ferman [246, с. 162] – пер. ферман, повеління, указ султана.  

6. Fetva [246, с. 162] – араб. фетва, богословсько-правовий висновок в 

ісламі [317]. 

7. Hükümdar [260, c. 334] – від араб. ḥukm + пер. -dār тримач (той, хто має 

право наказувати), метафоричний титул султанів Османської імперії.  
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8. Kervan [260, c. 338] – пер. караван, група людей разом із верблюдами 

(іншими тваринами), що подорожують через важкодоступну місцевість, 

переважно пустелі, з торговими, паломницькими або іншими цілями. 

9. Kuvayî Milliye [246, с. 485 ] – «національні сили», національна боротьба 

в період окупації Анатолії грецькими, британськими, французькими, 

італійськими та вірменськими військами, а також у важких умовах 

Мондроського перемирʼя.  

10. Lale Dervi [246, с. 485] – початок ХVІІІ ст. в Османській імперії за часів 

правління султана Ахмеда III отримав назву «Лялє деврі» – Епоха тюльпанів 

(1718–1730). У той час султан був дуже захоплений усім європейським і 

доклав чимало зусиль для європеїзації м. Стамбулу та інших великих міст 

імперії, намагаючись привнести до них європейську розкіш, пишність і 

сучасні тенденції. Європейські віяння віддзеркалилися в османській культурі, 

архітектурі, мистецтві, літературі, географії, астрономії, економічних 

принципах й інших сферах життя. Тоді у Стамбулі відкрили першу 

друкарню, ідея якої була перейнята також у європейців. У Стамбулі 

зʼявилися парки, сади, фонтани і палаци в європейському стилі. Сучасники 

писали про пишні святкування, що влаштовуються султаном, серед яких 

особливе місце приділялося святу тюльпанів. З огляду на це зазначений 

період й отримав символічну назву «Епоха тюльпанів». Цей час ще 

асоціюється з розкішшю, щедрістю і марнотратством. Щороку у Стамбулі 

проходить фестиваль тюльпанів. У 2009 р. за ініціативи стамбульського 

муніципалітету був випущений DVD-диск із документальним фільмом, 

присвяченим тюльпану – «Світло сходу – тюльпан» (турец. «Doğuʼnun ışığı 

lale»)  і буклет за назвою «Тюльпан». Нещодавно в Туреччині був випущений 

серіал із символічною назвою «Lale Devri», що відображає життя вищого 

стамбульського суспільства. 
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11. Meşihat [246, с. 209] – шейх-уль-іслам, голова духівництва (улема) в 

Османській імперії.  

12.   Nizam-ı Cedid [246, с. 485] – осм. «новий устрій / порядок» Нізам-і 

Джедід, серія військово-адміністративних реформ в Османській імперії за 

правління султана Селіма ІІІ, спрямована на вестернізацію збройних сил, а 

зрештою і державного управління. Також під цим терміном часто мають на 

увазі створену ним армію нового зразка.  

13.  Padişah [246, с. 485] – пер. падишах, один із титулів найвищого 

імператорського рангу для султанів Османської імперії [317].  

14.  Padişahlık [246, с. 485] – 1) імперія, 2) титул падишаха.  

15.  Reaya [246, c. 120] – араб. «паства» 1) народ, який перебуває під 

владою правителя; податний стан; 2) до періоду Танзимату так називали 

переважно немусульманське населення Османської імперії [317].  

16.  Saltanat [246, c. 96] – араб. султанат.  

17.  Sipahi [246, c. 120] – пер. сіпаці («озброєний»), різновид османської 

важкої кавалерії, елітна кіннота, держателі тімару (умовного служилого 

пожалування, дещо подібного до європейського феоду / лену), який 

зазвичай відслужив султанові участь у воєнних кампаніях і ролі 

кіннотника [86, 317].  

18.  Sultan [246, c. 334] –  араб. 1) головний титул правителя Османської 

імперії; 2) родовий титул представників Османської династії, який надавався 

дітям, матері та дружинам султана, найближчим наложницям султана (жінки 

ставили цей титул слідом за власним іменем); 3) святий ордену бекташі; 

4) лексема, що використовується до тих, хто досяг досконалості у своїй 

справі [86, 317].  

19.  Tanzimat-ı Hayriyye [246, с. 485] – осм. Танзимат-и Хайріє, 

«Упорядкування суспільного блага», період реформ, що розпочався в 

Османській імперії під час правління султана Абдулмеджида у 1839–1876 рр. 

https://www.tarihin.com/19-yy-islahatlari/nizam-i-cedid-nedir-hakkinda-bilgi.html
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Реформи було впроваджено із проголошенням у 1839 р. в саду Гюльхане на 

площі перед султанським палацем так званого Гюльханейського акта. Це 

дало початок проведенню реформ Танзимату, які осучаснили імперію.  

20.  Zabit [246, c. 492] – араб. офіцер у званні від лейтенанта до майора [317]. 

2. Назви предметів матеріальної культури: 

а) традиційного старовинного та сучасного побуту:  

1.  Çanak çömlek [260, c. 480] – кераміка, глиняний традиційний посуд.  

2.  Hamam tası [260, c. 495] – хамам таши (банний тазик), кругла 

неглибока мисочка, якою відвідувачі хамаму набирали і виливали на себе 

воду, щоб умитися. Аналогічна за функцією і формою римській патері. Часто 

вироблялася зі срібла, оздоблювалася рельєфним іа золоченим візерунком, а 

в центрі кріпилася пласка дзиґа із фігурками пташок [317].  

3.  Kantarma  [246, c. 120] – тюр. вузда для коня, виготовлена з ременів і 

пряжок, покликана утримувати в роті коня металеві елементи управління: 

трензельне і мундштучне вудила. 

4.  Sandık [260, c. 119] – араб. скриня, cундук.  

5.  Semaver [260, c. 461] – самовар, предмет побуту, який досі досить 

активно використовується турецьким населенням для заварювання 

традиційного чорного чаю, особливо на сході Туреччини.  

6.  Sultan hançeri [260, c. 461] – султанський кинджал.  

7.  Tüfek [260, c. 466, 490] – пер. рушниця, карабін, гвинтівка;  

б) будівель та їхніх частин:  

8.  Cami [260, c. 458, 485] – араб. соборна мечеть (релігійна архітектурна 

споруда).  

9.  Gecekondu [260, c. 484] – турец. «побудований за ніч», специфічний 

турецький термін, що означає самочинно збудоване житло, зазвичай 

невпорядкована халупа. Термін «геджеконду» в Туреччині може 

використовуватися і як синонім будь-якого дешевого та невпорядкованого 

житла.  
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10.  Hamam [245, c. 495] – араб. хамам, турецька традиційна лазня.  

11.  Han [245, c. 120] – хан: 1) пер. постоялий двір, караван-сарай, місце, де 

могли переночувати подорожні, прихисток для тих, хто йшов із чужини; 

2) діловий дім (де розміщуються різноманітні заклади, контори адвокатів 

тощо); 3) титул правителя.   

12.  Kahve [246, с. 485; 260] – араб. кавʼярня, заклад, де споживають чай, 

каву, пиво, кальян, легкі закуски, грають у тавла, доміно, карти, більярд тощо 

[317]. Кавʼярні у свідомості пересічного турка посідають вагоме місце, адже 

традиція пити каву (чай) у компанії друзів, знайомих популярна і нині. У 

Туреччині дуже багато різноманітних маленьких кафе, чайних садів (кавʼярні 

на відкритому повітрі, зазвичай вони бувають досить бюджетними), де люди 

проводять дуже багато часу, спілкуючись і пʼючи каву або чай. Зважаючи на 

це, такі заклади є невідʼємною частиною картини світу турецького народу і 

символізують затишне кавування або чаювання у хорошій компанії та із 

приємним спілкуванням. 

13.  Kervansaray [260, с. 75] – пер. караван-сарай, постоялий двір, 

комплекс, який розміщувався за межами міста, зводився з певним інтервалом 

на торговельних шляхах та надавав ряд послуг і припасів, необхідних 

мандрівникам, які є дуже характерними для тюркської культури. 

14.  Meyhane [260, c. 473] – пер. «дім вина», корчма, заклад харчування, де, 

окрім страв, подають і споживають алкогольні напої під музичний супровід 

[317].  

15.  Minare [260, c. 335, 496, 499]  – араб. мінарет, вежа (кругла, квадратна 

чи багатогранна), що встановлюється біля мечеті або включається в її 

композицію для використання при закликах мусульман до молитви [146, 

с. 331].   

16.  Şadırvan [260, с. 96] – пер. шадирван, водойма для здійснення 

омовіння, яка зазвичай розміщується біля мечеті [317].  
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17.  Sarnıç [260, c. 455, 456] – араб. цистерна (тут, можливо, Цистерна 

(водосховище) Базиліка, що знаходится у Стамбулі); одне з найбільших і 

добре збережених древніх підземних водосховищ Константинополя (нині у 

місті знайдено понад 40 цистерн), зовні схоже на палацовий комплекс. 

Цистерна Базиліка розташована в історичному центрі Стамбула в районі 

Султанахмет навпроти Собору Святої Софії [317]; 

в) традиційного одягу і його елементів, взуття, головних уборів, прикрас:  

18.  Çarşaf  [260, c. 454] – пер. чаршаф, різновид чадри, легкого покривала, 

яким жінки-мусульманки запинаються з голови до ніг.  

19.  Entari [260, c. 513] – араб. ентарі, вбрання, що нагадує довгу сорочку, 

халат.  

20.  Hançer [260, c. 333] – араб. кинджал, різновид холодної зброї [317].  

21.  Hırka [260, c. 485] – традиційна куртка, одяг дервішів.   

22.  Künye [260, c. 333] – араб. 1) частина складного імені, прізвище, що 

вказує на країну походження, дату народження, професію тощо особи носія; 

2) браслет / медальйон (у яких є дані про їхніх власників); 3) інформація про 

походження / родовід певної особи [317]. 

23.  Şalvar [260, c. 435] – пер. шаровари, різновид широких штанів [317].  

24.  Yaşmak [260, c. 458] – яшмак, елемент жіночого головного убору, який 

складається із двох частин, покриває волосся і закриває обличчя (але не очі) 

[317]. 

25.  Yemeni [246, с. 285] – араб. 1) йемені, жіноча хустка, якою 

прикривають волосся, з легкої вишитої тканини, 2) йемені, туфлі без підборів 

з гострими загнутими догори  носами [317];  

г) страви, їжа, напої:  

26.  Incir rakısı [260, c. 464] – інжирна раки (горілка).  

27.  Kahve [260, c. 450, 484] – араб. кава (дет. на с. 67). 

28.  Rakı [260, c. 501] – араб. раки (дет. на с. 97);  
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ґ) музичні інструменти: 

29.  Davul [260, c. 490] – давул, великий барабан. 

30.  Nefesli saz [260, c. 481] – 1) духовий інструмент; 2) саз. У Туреччині 

сазом називають два музичних інструменти: багламу – великий саз із сімома 

струнами та джуру – маленький саз із шістьма струнами або трьома парними.  

31.  Zurna [260, c. 490] – зурна, духовий музичний інструмент.  

3. Поняття та явища, повʼязані з європейською культурою: 

1.  Beyaz Tanrı [245, с. 119] – «Білий Бог», драма 2014 р. угорського 

режисера Корнеля Мундруцо про щиру дружбу між дівчинкою і її собакою та 

нелюдським ставленням людей до тварин. Картина була представлена в 

секції «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю 2014 р. й отримала 

головний приз. Також цей фільм був номінованим на премію як міжнародній 

фільм на 51-му фестивалі «Золотий апельсин» у Туреччині. 

2. Çar [245, c. 460]  – цар. 

3.  Gladyatör [260, c. 460] – гладіатор.  

4. Найменування явищ і предметів нематеріальної культури: 

а) різновидів пісень і виконавців:   

1. Gazel [289] –  араб. газель, поетична форма, ліричний вірш [317].   

2. Mısra [260, c. 332, 500] –  араб. мисра, віршований рядок [317].  

3. Türkü [260, c. 468, 500] –  тюркю, різновид турецької народної пісні, 

написаний розміром «хедже» [317]; 

б) назв пісень: 

4.  Kürdün Gelinі [260, c. 331] – «Кудська наречена», пісня, виконана у 

традиційному східному народному стилі і торкається багатьох ідеологічних 

проблем (зустрічається також назва «туркменська наречена»);   

в) ігор, танців, зокрема обрядових:  

5.  İskambil [220, c. 485] – іскамбіль, гра у карти.  

6.  Künde [289] – кюнде (специфічне захоплення супротивника у 

турецькій національній боротьбі – гюреш). 
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 5. Найменування явищ і предметів, повʼязаних із релігією Іслам: 

а) імена Аллаха:  

1.  Allah [260, c. 498] – араб. Аллах, бог, творець усього сущого.   

2.  Hak [260, с. 120] – араб. (досл. «істина») Бог, Господь, Творець.  Аль-

Хакк (Істинний), одне із 99 імен Аллаха. 

3.  Tanrı [260, с. 264, 463, 471, 473, 474, 475, 501, 502] –   бог Танри (дет. 

на с. 101);  

б) епітети-характеристики, звертання до бога, вигуки:  

4.  Allahım [260, c. 458, 459] – Боже мій (вигук, використовується тут 10 

pазів).  

5.  Allahu Teala Hazretleri [289] – досл. «Їхня святість Аллах Всевишній», 

традиційне звернення до Аллаха.  

6.  Hazretleri [289] – досл. «їхня святість», традиційне в Османській 

імперії звертання до падишаха, достойників з метою вираження поваги, 

хвали, величності тощо.   

7.  Mecid Efendimiz [260, с. 120] – наш пан Меджід.  

8.  Yarabbi şükür [260, c. 458] – слава богу! (досл. «Гей, Господи, 

вдячність!»); 

в) релігійно-філософські поняття:  

9.  Ahret [260, с. 119] – потойбічний світ, потойбічне життя, життя після 

смерті.   

10.  Cehennem [260, c. 490]  – араб. пекло.  

11.  Cennet  [260, c. 490, 498] – араб. рай.  

12.  İlenç [260, c. 489] – анафема.  

13.  Keşiş [260, c. 489] – монах.  

14.  Kulhuvallahi [260, c. 458] – сура з Корану. 

15.  Kurʼan [260, c. 496] – Коран. 

16.  Mezmur [260, c. 462] – псалом. 

17.  Peygamber [260, c. 462] – пер. Пророк;  
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г) релігійні ритуали та предмети, із ними повʼязані: 

18.  Kefen [260, c. 485; с.498] – араб. саван (також функціонує у мовленні 

для позначення того, що при похованні були виконані усі необхідні ритуали).  

19.  Musalla [260, c. 485] – місце в мечеті, де здійснюється обряд 

відспівування небіжчика. Так називалися мечеті у відкритому полі, де від 

мечеті були лише міхраб та мінбар. Така «польова мечеть» часто 

створювалася для війська. 

20.  Oruç [260, c. 458] – пер. піст.  

21.  Salâ [260, c. 485] – араб. заклик до молитви перед намазом у пʼятницю 

або для здійснення поховального обряду. 

22.  Teneşir  [260, c. 485] – пер. лавка для обмивання небіжчика.  

   6. Явища, повʼязані з релігійно-філософською течією тасаввуф 

(суфізм):  

1.  Asitane  [260, с. 498] – від араб. «престол, столиця»: 1) великий 

суфійський монастир, 2) поріг, 3) престол, 4) за Османських часів 

використовувалося як метафора Стамбула.  

7. Назви релігійних і національних свят, звичаїв, що відображають 

національно-культурний бік життя народу: 

1.  On sekiz mayıs günü [260, c. 484] – 1) день народження відомого 

поета Ф. Н. Чамлибеля (1898 р.); 2) День 18 травня – Червоний травень 

(Протести травня 1968, Травень 68, Травневі заворушення) – криза 

споживацького суспільства у Франції, широкомасштабні, 

загальнонаціональні протести за соціальні зміни у країні та проти влади 

президента Шарля де Голля.   

2.  Ramazan [260, c. 458] – араб. Рамазан, священний місяць у мусульман.  

8. Топоніми: 

а)  особливостей місцевості за рельєфом земної поверхні та назви реалій 

фізичної географії:  

1.  Amasya [260, c. 498] – Амасья.  
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2.  Anadolu [260, с. 272, 334, 500, 503]  – грец. Анатолія (дет. на с. 106).   

3.  Ankara [260, c. 456, 498] – м. Анкара, столиця Турецької Республіки. 

4.  Antalya [260, c. 497; 261 с. 751] – м. Анталія.  

5.  Aydın  [260, c. 498] – м. Айдин.  

6.  Beşiktaş [260, c. 490] – Бешікташ – комерційний і культурний район 

Стамбула, розташований у європейській частині міста, де раніше  існувало 

візантійське поселення Діплокіоніон, а згодом Архейон [317]. 

7.  Bursa [260, с. 95] – місто Бурса, перша столиця османів. 

8.  Çankaya [289] – Чанкая, це будинок у районі Чанкая м. Анкари, у 

якому поселився Ататюрк у 1921 р.  

9.  Erzincan [260, c. 497] – м. Ерзінджан. 

10.  Florya [289] – Флорʼя, дорогий, вишуканий район у м. Стамбулі.  

11.  Galata [260, c. 487] –  історичний район на території району Бейоглу 

в європейській частині м. Стамбула на північному березі Золотого Рогу. 

Заснований генуезцями в пізньовізантійську епоху як їхня колонія, більш 

відома як Пера, а після османського завоювання вона стала частиною 

Стамбула й одним із його основних ділових районів. У Галаті / Пері 

переважно проживали не-мусульмани та європейці.   

12.  Gülhane [245, c. 452] – парк Гюльхане у м. Стамбулі  (дет. на с. 107). 

13.   İstanbul [260, c. 336; 451; 453, c. 488, 499] –  Стамбул, найбільше місто 

Туреччини на берегах протоки Босфор (дет. на с. 107). 

14.  İzmir [260, c. 489] – м. Ізмір.  

15. Karabiga [260, c. 490] – Карабіга, місто в районі Біга, провінція 

Чанаккале, у регіоні Мармара в Туреччині, розташоване в гирлі річки Біга, 

на невеликому східному березі затоки, відомої як Залив Карабіга.   

16. Karadağ [260, c. 488] – гора Карадаг.  

17. Karaoğlan Çarşısı [289] –  Базар Караоглан (м. Анкара). 

18. Kargapazarı dağları [260, c. 498] – гори Каргапазари у Східній Анатолії. 
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19. Kars [260, c. 499, 500] – Карс, місто на північному сході Туреччини. 

20. Konya [260, c. 497] – м. Конья.  

21. Kozanoğlu [289] – гори Козаноглу. 

22. Kütahya [26-, c. 498] – м. Кютахья. 

23. Muraddiye [260, с. 95; 289] – Мурадіє,  місто і район у провінції Ван. 

24. Mühürdar [260, c. 484] – Мюхюрдар, місцевість у районі Кадикьой в 

історичній частині Стамбулу.  

25. Nara Burnu [260, c. 494] – мис у найвужчому та найглибшому місці 

протоки Дарданелли (113 м).   

26. Nevşehir [260, c. 468] – Невшехір, місто в Туреччині.  

27. Palandöken [260, c. 497] – гора Паландьокен на Сході Туреччини 

поблизу кордону з Вірменією, на Південь від Ерзуруму. Місцевість відома як 

прекрасний гірськолижний курорт; має багату історію і відома подіями 

російсько-турецьких воєн [304]. 

28. Pera [260, c. 488] – Пера, інша назва Галати, про яку згадувалося вище.  

29. Rize [260, c. 468] – місто Різе на крайньому сході чорноморського 

берега Туреччини (відомим є однойменний чай).  

30. Saint-Petrum kalesi [260, c. 455] – Бодрумська фортеця (м. Бодрум).   

31. Sestos [260, c. 494] –  місто в Херсонесі на березі Геллеспонту, у Фракії, 

проти Абіда (Абидоса); найзручніший пункт для переправи з Азії в Європу. 

Поблизу Сеста був побудований міст, по якому переправилося до Європи 

військо Ксеркса під час навали персів на Грецію в 480 р. Сест відомий також 

як місце любовних побачень Геро i Леандрa, який загинув у штормову ніч, 

перепливаючи Геллеспонт. 

32.  Sirkeci [260, c. 451, 492] – район Сіркеджи у м. Стамбулі, який 

розташований біля стін відомого палацу Топкапи і був відомий тим, що сюди 

приходив «Східний експресс» (залізниця Берлін – Стамбул – Багдад). Ним 

прибували з Європи дипломати, розвідники, надходили модні віяння тощо. 
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Потім він став головними воротами, через які в пошуках щастя відʼїзжали на 

чужину знедолені на батьківщині турки. Проводи супроводжувалися піснями 

і танцями у супроводі сазу, молитвами, сльозами, надіями. Економічна криза 

1973–1976 рр. на Заході припинила еміграцію турків [31, c. 139].  

33.  Suriye hamamı [260, c. 490] – Сирійський хамам. 

34.  Türkiye [260, c. 468, 493] – Туреччина.  

35. Urfa [260, c. 335] – м. Урфа.  

36.  Üsküdar [260, c. 490] – Ускюдар, район у м. Стамбулі.  

37.  Van [260, c. 499] – Ван, місто і провінція на сході Туреччини. 

38. Yeşil Türbe [260, с. 96] – Зелена усипальниця у м. Бурсі.  

39. Yozgat [260, c. 499] – Йозгат, місто і район у центральній Туреччині; 

б) топоніми інших країн:  

40.  Afrika [245, с. 511] – Африка.  

41.  Almanya [260, c. 468] – Німеччина.  

42.  Asya [245, с. 511] – Азія. 

43.  Asya yakası [260, c. 494] –  азіатський берег. 

44.  Avrupa [260, c. 494] –  Європа.  

45.  Babil [260, c. 497] – Вавилон місто, столиця стародавньої Вавилонії, 

розташоване на плоских берегах у нижній течії річки Євфрат.  

46. Bağdat [260, с. 515] – м. Багдад.   

47. Bedir [260, с. 515] – Бедірі або Бадр, невелике місто поблизу Медіни 

(саудівська Аравія).  

48. Brise Marine [245, c. 450] – місцевість у Франції.  

49. Galya [260, c. 454] – Галлія.  

50. Hayber [260, с. 511] – м. Хайбері, розташоване у 180 км від Медіни. 

51. İngiltere [245, c. 489] – Англія.  

52. Kudüs [260, c. 489] – м. Єрусалим.  

53. Libya [260, c. 454] – Лівія. 
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54. Lidya [260, c. 454] – Лідія – стародавня держава на заході Малої Азії зі 

столицею у м. Сарди.  

55. Maveraünnehir [245, c. 490] – араб. «те, що розташоване за річкою», 

Мавераннахр, відомий також під назвами Трансоксанія і Фараруд – історична 

область у Центральній Азії, що простягалася на північ від Аму-Дарья. Назва 

зʼявилася під час арабського завоювання VII–VIII ст. й означала спочатку 

область на правому березі Амударʼї. 

56. Mekke [260, с. 511]  – Мекка, священне для мусульман місто на заході 

Саудівської Аравії. Тут, зокрема, розташована головна святиня мусульман – 

Кааба, де близько 570 р. н. е. народився мусульманський пророк Мухаммед. 

57. Meksika  [260, c. 460] – Мексика.  

58. Paris [260, c. 454] – Париж.  

59. Peloponez [260, c. 503] – півострів Пелопоннес на півдні Греції, 

зʼєднаний з основною частиною Балканського півострова Коринфським 

перешийком. 

60. Saint-Antoine [260, c. 450–451] – назва декількох комун у Франції та 

передмістя (а нині один із районів Парижа). 

61.  Şam [260, с. 511] – м. Дамаск, столиця Сирії.  

62. Sivastapol [260, с. 120] – м. Севастополь.  

63. Suriye [260, c. 493] – Сирія.  

64. Teb [260, c. 454] – Фіви;  

в) гідроніми:  

65. Akdeniz [260, c. 496, 498] – Середземне море. 

66. Boğaz [260, c. 493] – протока Босфор (букв. «горло»). 

67. Ege denizi [260, c. 494] –  Егейське море. 

68. Fırat [260, c. 497] – річка Євфрат.  

69. Hint okyanusu [260, c. 484] – Індійський океан.  

70. Karadeniz [260, c. 496] – Чорне море.  

71. Reine [245, c. 454] – річка Рейн. 
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72. Seine [289] – річка Сена; 

г) назви вітрів: 

73.  Meltem [260, c. 333] – мельтем, різновид легкого вітру невеликої сили, 

що віє з водної поверхні на суходіл і навпаки (бриз);  

ґ) гра слів у формі топонімів / неофіційні назви у функції топонімів: 

74.  İstanbulistan [260, c. 464] – Істамбулістан. Цікавим фактом, на нашу 

думку, є те, що афікс – stan додавали до назв підкорених мусульманами 

територій. У цьому ж вірші ми далі зустрічаємо лексему Vizansya, що такого 

афіксу не має (тобто – непідкорена, незавойована).  

75. Vizansiya [260, c. 464] – Візантія. Мовна гра. Вказує на те, що вона не 

була завойована мусульманами.  

9. Антропоніми:  

а) імена персонажів літературних творів:  

1. Akçaburgazlı yekta [260, c. 462] – Акчабургазли Йекта, персонаж твору 

турецького письменника Тургута Уяра у його романі «Найпрекрасніший у 

світі Арабістан». За мотивами цього твору були створені театральні вистави 

та ін.  

2. Annabel Lee [260, c. 450] – Анабель Лі, героїня вірша Едгара Аллана По, 

написаного й опублікованого у 1849 р., де автор  використовує тему смерті 

прекрасної жінки. 

3. Arzu [260, c. 498] – пер. Арзу, персонаж оповідання «Арзу і Камбер»  

(тур. Arzu ile Kamber), яке вважається одним із найпопулярніших і 

найулюбленішиї творів серед тюркського населення Іраку. 

4. Aslı [260, c. 498] – Асли, символічне власне імʼя головної героїні 

романтичного дастану «Асли і Керем» (поширене в народів Закавказя, Малої 

та Середньої Азії). 

5.  Kanber  [260, c. 498] – араб. Канбер (Камбер), персонаж оповідання 

«Арзу і Камбер»  (турец. Arzu ile Kamber), яке вважається одним із 
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найпопулярніших і найулюбленішиї творів серед тюркського населення 

Іраку. 

6. Kerem [260, c. 498] – Керем, символічне власне імʼя головного героя 

романтичного дастану «Асли і Керем» (поширене в народів Закавказзя, 

Малої та Середньої Азії).  

7. Köroğlu  [260, c. 335, 450] – Кьорогли, полумістічний герой і бард серед 

тюркського населення, який, як вважається, жив у XVI ст., а також  

фольклорно-епічний памʼятник тюркських (огузских) народів, що склався до 

XVII ст., і набув поширення на Близькому Сході та в Середній Азії. Кьорогли 

є символом боротьби і свободи у тюркських народних поетів.   

8. Ruhi Bey [260, c. 479] – Рухі-бей, персонаж поетичного твору, який 

уособлює зневіру у щасті,  страждає від нещастя, ненавидить смерть, але 

щастя досягає лише коли помирає.  

9. Şehrazat [260, c. 493] – Шехерезада, головна героїня відомої східної 

казки «1001 ніч»;  

б) імена міфічних та демонічних істот:   

10. Cadı [260, c. 489] – пер. відьма.  

11. Cin [260, c. 484] – араб. джин, надприродна істота, яка в казках може 

набувати різноманітних форм, робити хороші і погані справи, проте у 

релігійному дискурсі джини зазвичай мають негативні конотації.  

12. Deniz kızı  [260, c. 488] – русалка.  

13. Eftalya [260, c. 488] – Ефталія, русалка, яка за легендою жила на 

початку ХХ ст. у водах Босфору і мешканці м. Стамбула вечорами чули її 

спів (про неї існують вірші, що згодом були покладені на музику). 

14. Ejderha [260, c. 331, 490] – дракон. 

15. Minerva [260, c. 501] – Мінерва, у римській міфології – богиня 

мудрості, мистецтва, війни та міст, покровителька ремісників. 

16. Şahmaran [260, c. 498] – пер. шахмаран, міфічна істота в Ірані, Анатолії, 

Індії та ін. Імʼя іранського походження: шах  – титул короля, правителя, а мар 
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– це змія, відповідно до легенди – цариця змій, розумна  та добропорядна 

наполовину жінка, наполовину змія, яка очолює надприродних істот, не 

старіє, але, помираючи, її дух набуває образу прекрасної дівчини;   

в)   імена тюркських правителів:  

17. Atatürk [289] – Газі Ататюрк Мустафа Кемаль (1881–1938) (дет. на 

с. 112). 

18. Fatih [260, c. 498] – султан Мехмед ІІ Фатіх (дет. на с. 112). 

19.  Orhan [260, c. 498] – Орхан Газі (1288–1359 рр.), син засновника 

Османської імперії і її другий правитель (правив із 1326 по 1359 р.).   

20. Sultan Murat [260, c. 334] – султан Мурад  IV (9 червня 1612 р. – 8 

лютого 1640 р.), 17-й султан Османської імперії (1623–1640 рр.), відзначився 

завоюванням Багдада у 1636 р.; 

г) імена та прізвища відомих постатей:  

21. Bedrettin [260, c. 334] – Бедреддін Махмуд Сімаві, суфійський шейх, 

богослов, юрист, містик і революційний проповідник, один із проводирів 

великого повстання проти османів у західній Анатолії. 

22. Dostoyevski [260, c. 480] – Федір Михайлович Достоєвський (1821–

1881 рр.), відомий російський письменник. 

23. İlhan Berk [260, c. 450] – турецький поет і перекладач, який був однією 

із провідних фігур постмодерністської течії в турецькій поезії İkinci Yeni. 

24. İlyadis [260, c. 450] – Крітон Ільядіс (1916–1980 рр.), турецький 

кінематографіст грецького походження, відповідальний за турецький 

кінематограф у 1944–1973 рр. 

25. İskender [260, c. 334] – Іскендер, Олександр Македонський. 

26. Kafka [260, c. 499] – Франц Кафка (1833–1924 рр.), один із 

найвизначніших німецькомовних письменників XX ст.  

27. Krezüs [260, c. 454] – Крез, цар Лідії (560 до н. е. – 546 до н. е.), правив 

у період найбільшої могутності держави. 
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28. Lenin [260, c. 480] – Володимир Ленін (1870–1924 рр.), проводир 

Жовтневої соціалістичної революції в Росії (1917–1920 рр.).  

29. Marılyn Monroe [260, c. 480] – Мерлін Монро (1926–1962 рр.), 

американська кіноакторка, співачка, модель, секс-символ 1950-х рр., один з 

культових образів американського кінематографа і всієї світової культури. 

30. Marquez [260, c. 480] –  Габрієль Гарсія Маркес (1927–2014 рр.), 

колумбійський письменник-прозаїк, журналіст, видавець і політичний діяч, 

лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 р.  

31. Marx [260, c. 480] – Карл Генріх Маркс (1818–1883 рр.), німецький 

філософ, основоположник марксизму, один із засновників Першого 

Інтернаціоналу та ін. 

32. Napolyon [260, с. 120] – Наполеон (1769–1821 рр.), французький 

державний діяч, полководець, перший консул Французької Республіки 

(1799–1804), імператор Франції (1804–1814, 1815) [295].       

33. Nefertiti [260, c. 455] – Нефертіті (1370-ті до н. е. – 1330-ті до н. е.), 

давньоєгипетська цариця, головна царська дружина давньоєгипетського 

фараона XVIII династії Ехнатона.  

34. Nietzsche [260, c. 498] – Фрідріх Вільгельм Ніцше (1844–1900 рр.), 

відомий німецький філософ, психолог та ін.  

35. Nilüfer [246, с. 82] – Нілюфер, дружина другого османського правителя 

Орхана Газі.  

36. Pir Sultan [260, c. 334] – Пір Султан Абдал був турецьким поетом 

Алєві, чия проста і розуміла мова, багатство уяви та краса віршів зробили 

його одним із найулюбленіших народних поетів. У своїх віршах він 

порушував теми релігійного, соціального та культурного життя народу.  

37. Ramses II [260, c. 454] – Рамзес ІІ (1291–1224 рр.), фараон Єгипту 

двадцятої династії. 

38. Safo [260, c. 487] – Сафо (бл. 630–570 рр. до н.е.), давньогрецька 

поетеса, уродженка м. Мітіліні на острові Лесбос. 
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39. Sait Faik  [260, c. 480] – Саіт Фаік Абасияник (1906–1954 рр.), 

турецький письменник. 

40. Seyfettin [260, c. 468] – Омер Сейфеттін (1884–1920 рр.), турецький 

письменник і поет, один із родоначальників турецької реалістичної новели.  

41. Şinasi [289] – Шінасі, відомий поет і журналіст періоду Танзимат; 

 ґ) імена постатей, повʼязаних із релігіями:  

42. Adem [260, c. 486] – араб. Адам, перша людина згідно з релігійними 

уявленнями [317].  

43. Ali [260, с. 517] – Алі, зять пророка Мухаммеда. 

44. İsa [289] – Ісус Христос (дет. на с. 114).  

45.  Davut [243, c. 462] – араб. Давуд, пророк (набі) і цар, надісланий до 

народу Ізраїлю [295]. 

46.  Havva [260, c. 334, 459, 486] – Єва, перша жінка згідно з релігійними 

уявленнями [317].  

47.  İbrahim  [260, c. 488] – Авраам, біблійний персонаж. Життя Авраама 

описане у книзі Буття, а релігії, що спираються на вчення Авраама (юдаїзм, 

християнство, іслам та ін.), отримали назву авраамічних [295]. 

48.  İshak [260, c. 488] – араб. Ісхак (біблійний Ісаак), пророк (набі), син 

Ібрагіма, якого було послано Аллахом до народів Палестини і Сирії [295].  

49.  İsmail  [260, c. 488] – араб. Ісмаїл, пророк в ісламі, який був надісланий 

до аравійського племені джурхум. Старший син пророка Ібрагіма від 

невільниці Хаджар (Агар), якого у мусульманській і юдейській традиції 

вважають предком арабів [295]. 

50.  Kabil [260, c. 502] – Каїн, перший син Адама і Єви, який убив свого 

рідного брата Авеля через те, що жертва, яку приніс Авель, задовольнила 

Бога, на відміну від жертви Каїна. Кабіль (Каїн) убив свого молодшого брата 

Хабіля (Авель) і став уособленням першого братовбивці в історії людства.  

51.  Nuh [260, c. 334] – 1) Ной, персонаж біблійної міфології, людина, 

завдяки якій (за свідченням Біблії) люди і тварини врятувалися від 
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Всевітнього потопу [295]; 2) використовується на позначення чогось 

застарілого, вже не модного, не сучасного (особливо у виразах на зразок Nuh 

Nebiʼden kalma. – З часів пророка Ноя) [317]. 

52.  Yunus [260, с. 517] –  Юнус, праведник (саддик) і пророк (набі) Аллаха, 

історія якого оповідається в Корані (дет. на с. 114); 

д) символічні власні імена:  

53.  Elif [260, c. 459] – Еліф, популярне жіноче імʼя в Туреччині, що 

поширене на території центральної Анатолії і символізує високу, струнку 

дівчину.  

54.  Hasta Adam [246, с. 149] – Хвора людина, символічне позначення 

Османської імперії у ХІХ ст. (перед початком Визвольної боротьби), яке 

переважно використовувалося європейськими країнами, що мали намір 

захопити території Османської імперії.    

55. Memiş [246, с. 149] – Меміш, комічне чоловіче імʼя (похідна від імені 

Мехмет). Комічним вважається через те, що воно не характерне для 

турецької мови (починається літерою «м», а це означає, що імʼя не 

турецького походження), своєрідну какофонію та «дитячість», асоціюється з 

бідними людьми, які потребують співчуття. Зазвичай воно  зустрічається у 

дитячих казках, історіях, іноді як імʼя серед нижчих прошарків населення 

(колись у Туреччині навіть був відомий медіум Меміш, популярний серед 

простих, небагатих людей), назва кварталу тощо [УПНМ]; 

е) етнонімів:  

56. Acem [260, c. 499] – перс.   

57. Çingene  [260, c. 497] – циган.  

58. Frenk [246, с. 120] – 1) Англосаксонська, німецька або одна з 

латинських рас; 2) так османці називали європейців, особливо французів (у 

перших османських джерелах XV ст. лексема «френк» дуже часто 

використовується на позначення угорців, інших католиків, особливо 

венеціанців  [304]. 
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59. İngiliz [246, с. 120]  –  англієць.  

60. Sarı uygurlar [260, c. 454] – жовті уйгури, один із 56 офіційно визнаних 

народів Китаю, які є нащадками уйгурів. Після розпаду Уйгурського каганату 

в 840 р. н. е. частина уйгурів на чолі із принцем, який мав титул ШАД Удзар 

Текіном, рушила в бік нинішньої провінції Ганьсу і за сприяння видатного 

державного діяча Пан Текіна вони створили Державу Ганьчжоускіх уйгурів, 

яка проіснувало кілька століть і була знищена кимаками [289]. 

61. Zenci [260, c. 453] – негр, темношкірий;  

є) назви осіб за професією та родом занять: 

62. Hallaç [260, c. 494] – спеціальне знаряддя для обробляння вовни та 

людина, яка цим знаряддям обробляє вовну.  

63. Meyhaneci [260, c. 451] – 1) мейханеджі, людина, яка працює в мейхане 

(закладі, де разом зі стравами подають алкогольні напої); 2) особа, що 

відповідає за алкогольні напої;  

ж)  гра слів у формі антропонімів / ергонімів: 

1.  Cici [260, c. 512] – дослівно перекладається, як «милий», «слухняний», 

але тут використано як власне імʼя [317]. 

10. Реалії, що позначають державний символ: 

1. Osmanlı yeşili [260, c. 477] – османський зелений. Мається на увазі 

зелений колір стягу Османської імперії, який мав сакральне значення (у 

Корані темно-зелений колір – це колір раю та вбрання, що там носять) і 

продовжує асоціюватися у сучасних турків з величчю, релігією Іслам.  

10. Традиційні звертання: 

1. Abla [260, c. 500] – старша сестра.  

2. Ağabey [260, c. 499 ] – старший брат.  Тих, хто старший, неприйнятно 

називати за іменем, їх звуть за статусом, лише до молодших можна 

звертатися за іменем [УПНМ]. 

3. Amca [260, c. 500] – дядько по лінії батька. Так можуть увічливо 

звертатися і до незнайомих чоловіків відповідного віку. 
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4. Eféndi [ 260, c. 499] 1) пан, ефенді; 2) господар; 3) вживають замість 

імені чоловіка.  

5. Teyze [ 260, c. 500] – тітка по лінії матері. Так можуть ввічливо 

звертатися і до незнайомих жінок відповідного віку. 

6. Usta [260, c. 501]  – уста, майстер (калфа – знає роботу, але ще не уста).  

11.  Фітоніми:  

1. Ayva [260, c. 333] – айва (Cydonia oblonga), рід рослин родини розових 

[295] (дет. йшлося раніше).  

2. Cezayir menekşesi [260, c. 488] – алжирська фіалка – неофіційна назва 

квітки, що використовується як алегорія суму [235]. 

3. Civanperçemi [260, c. 331] – Деревій звичайний (Achilea) [295]. 

Використовується мешканцями Анатолії у догляді за волоссям, у народній 

медицині – для надання сил, зміцнення серця і судин [274]. 

4. Çarkıfelek [260, c. 501] – пасифлора або страстоцвіт (Passіflora), рід 

рослин родини пасифлорових [295]. У передмісті Ізміру і нині існує обряд 

наряджання нареченої перед тим, як вона покине батьківську хату, у процесі 

якого спеціальний головний убір прикрашають золотими монетами, живими 

квітами, рожево-червоною фатою тощо, а на щоках та підборідді нареченої 

зображують зорі та страстоцвіт як символ її бажання народити хлопчика 

[271]. 

5. Çınar [260, 272] –  чинара або  платан (Platanus), невеликий рід дерев, 

єдиний сучасний рід родини платанових (Platanaceae) [295] (дет. на с. 118).  

6. Devedikeni [260, c. 456] – татарник колючий, чортополох (Onopordum 

acanthium), колюча травʼяниста рослина родини айстрових  [295]. Важлива 

рослина, як для тюрків, так і для інших народів (з нею повʼязана низка 

вірувань, асоціацій тощо). Через те, що чортополох полюбляють верблюди, 

ця рослина в Анатолії отримала назву «верблюжа колючка» [274]. 

7. Gelincik [260, c. 499] – мак (Papaver), рід травʼянистих рослин родини 

макових [295] (дет. йшлося раніше). 
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8. Geven [260, c. 456] – Астрагал (Astragalus), рід рослин родини бобових 

[295]. Відомий і цінний в Анатолії тим, що з нього виділяється специфічний 

сік (турец. kitre), що нагадує своїми властивостями клей і використовується у 

мистецтві виготовлення однойменних мініатюрних ляльок (турец. Kitre bebek 

sanatı) [274]. 

9. Gül  [260, c. 482, 484, 485] –  троянда (Rosa), рід і культурна форма 

рослин роду роза родини розових [295] (дет. на с. 119). 

10. Hecrai menekşe [260, c. 331] – фіалка Віттрока. У стародавні часи серед 

османців існували певні застороги щодо цієї квітки, її називали zehr-üs-salus 

– «лицемірна квітка» [235].   

11. Incir [260, c. 484] – інжир (Fіcus carіca; також – смоківниця), 

субтропічна листопадна рослина роду фікус та її плоди [295]. Культура 

інжиру сягає сивої давнини на території Анатолії. Інжир вважають 

священним плодом з райського саду у християнстві й ісламі (пророк 

порівнював інжир із райськими плодами через те, що в ньому немає 

кісточок). Використовується для лікування різноманітних захворювань. 

Символізує достаток, крім того, окремі його частини мають власну 

символіку: листя – мужність, плоди – жіночність, сік із його стебла – 

плодовитість. Існує і низка забобонів (під ним не можна спати, проходити 

вночі (бо під ним ховається нечиста сила), не слід його саджати вдома тощо) 

та фразеологізмів, що повʼязані з інжировим деревом [274].  

12. Isırgan [260, c. 501] – кропива (Urtіca), рід рослин родини кропивових 

[295]. Зустрічається у кожному куточку Анатолії, використовується у 

приготуванні різноманітних відварів тощо [УПНМ].   

13. Karanfil [260, c. 471, 487] – гвоздика (Dіanthus), рід рослин родини 

гвоздичних [295]. За османських часів існувала мова квітів і гвоздикою 

передавали повідомлення «Ти – прекрасна / прекрасний». Також існувала 

низка символів відповідно до кольору цієї квітки: темно-червона – 

безнадійне серце; біла – відстань, повідомлення «успіхів!», пристрасне 



143 
 

 
 

кохання; червона – прихильність, зачарованість; рожева – «ти завжди у 

моєму серці», кохання; букет гвоздик – чарівна, чарівлива [235].  

14. Kiraz [260, c. 464] –  черешня (Prunus avium), рослина роду слив родини 

розових [295] (дет. ішлося раніше).  

15. Menekşe [260, c. 468] – фіалка (Viola), рід квіткових рослин родини 

фіалкових [295]. Мовою квітів символізує відданість, вірність, гідність. 

Відповідно до кольору символізує: біла – молодість, свіжість; синя – вірність; 

фіолетова – сумне кохання; жовта – іноземне кохання [235].  

16. Nilüfer [260, c. 456, 457] – лілія (Lіlіum), рід рослин родини лілійних 

[295], мовою квітів означає «віддалитися», «охолонути» [235]. Також у 

народі існував звичай на оглядини нареченої брати із собою як подарунок 

олію, парфум з ароматом лілії.  

17. Sarmaşık [260, c. 484] – плющ звичайний (Hedera helіx), вид рослин 

родини аралієвих [295]. Дуже поширена рослина в Анатолії (може 

асоціюватися з рідною / батьківською хатою), її мешканцями 

використовується у лікуванні людей (популярний засіб від болю в горлі) 

[267]. Плющ займає чинне місце серед флористичних мотивів у традиційній 

вишивці (зокрема на бавовняній серветці ХІХ ст. османськими майстринями 

вишиті традиційні фрукти – айва, виноград та яблуко, а із трьох країв 

серветку обрамляє гілочка плюща) [271]. 

18. Servi [260, c. 335] – кипарис (Cupressus), рід рослин родини 

кипарисових [295] (дет. на с. 121). 

19. Siklamen [260, c. 484] – цикламен (Cyclamen), рід багаторічних 

травʼянистих рослин родини первоцвітових [295]. Зустрічається на території 

Туреччини, колір змінюється залежно від місцевості (на узбережжі Чорного 

моря – яскраво-рожевий, на півдні – блідо-рожевий), у деяких областях 

символізує довіру [УПНМ]. 
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20. Söğüt [260, c. 501] – верба (Salіx), рід рослин родини вербових [295]. 

Мешканцями Анатолії використовується у лікуванні людей і тварин, 

вважається символом приходу весни [267]. 

21. Sümbül [260, c. 477, 482] – гіацинт (Hyacіnthus), рід рослин родини 

лілійних [295]. Відповідно до мови квітів ним у давні часи передавали 

повідомлення «танцюй!». Білий гіацинт символізував платонічне кохання 

[235].  

22. Şakayık [260, c. 499] – півонія (Paeonіa), рід рослин родини півонієвих  

[295]. Символ скромності та ніжності. Також символізує щасливе життя, 

щасливе подружжя, здоровʼя і добробут. Може використовуватися, щоб 

висловити гнів або сором [УПНМ].  

23. Üzüm [260, c. 501] – виноград (Vіtіs), рід рослин родини виноградових 

[295] (дет. на с. 121). 

24. Zakkum [260, c. 488; 492] – олеандр (Nerіum oleander), вид рослин 

родини кутрових [295] (дет. ішлося раніше). 

25. Zeytin ağacı [260, c. 494] – оливкове дерево (Olea), рід рослин родини 

маслинових [295] (дет. на с. 121).  

12. Астроніми:  

1. Çoban yıldızı [289] – це планета Венера. Дослівно перекладається як 

зірка пастуха і походить з історичних реалій життя тюркських народів, що 

вели кочовий спосіб життя, розводили, випасали тварин. Для кочового 

народу, що займався випасанням худоби, важливою була саме ця зірка 

(планета), адже Венеру можна побачити неозброєним оком, вона зʼявляється 

перед заходом сонця і за нею пастухи визначали, що скоро зтемніє, починали 

збирати худобу та повертатися додому. Отже, вона відігравала важливу роль 

у житті пастуха, попереджала його про настання сутінків, була для нього 

орієнтиром у темряві.  

2. Gök taşı [260, c. 500] – метеорит. 

13. Фразеологізми: 

1. Ah etmek [260, c. 332] – 1) важко зітхати, 2) побажати людині зла.  
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2. Ak koyundan kara süt [260, c. 332] – у хорошій родині може народитися і 

погана дитина (букв. чорне молоко від білої вівці).  

3. Ala ala hey! [260, c. 494] – вигук, який використовують при колективній 

роботі або під час народних гулянь (букв. давай!, давай!).  

4. Alarga [260, c. 332] – Забирайся!, тримайся подалі! (alarga – оподалік). 

5. Allahın günü [260, c. 468] – кожен божий день (букв. день Аллаха).   

6. Boş dönmek [260, c. 501] –  повертатися ні з чим (букв. повертатися 

пустим).  

7. Bozguna uğratmak [260, c. 497] – розгромити вщент (букв. прирікати на 

поразку). 

8. Dikeni seven gülüne katlanır [260, c. 492] – букв. той, хто любить 

колючки, хай звикає до троянд. Авторська версія відомого виразу «любиш 

троянду – звикай до шипів».   

9. Feleğin çemberinden geçmek [260, c. 332] –  пройти вогонь і воду і мідні 

труби (букв. проходити через кільце долі).  

10. Kâr etmek [260, c. 331] – отримувати вигоду (букв. робити прибуток). 

11. Koynuna almak [260, c. 501] –  покласти кого-небудь із собою в ліжко 

(букв. брати за пазуху).  

12. Oruç tutmak [260, c. 458] – постувати (букв. тримати піст).  

13. Paramparça etmek [260, c. 332] – розшматувати вщент (paramparça – 

вдрузки).  

14. Rüsva etmek [260, c. 335] – змусити  пожалкувати (букв. бути 

присоромленим).  

15. Sürgün olmak [260, c. 497] –  букв. бути засланим [305].  

Опрацювавши вибрані поезії середини ХХ ст., нами було виокремлено 

272 етнокультурні лексеми, серед яких: топонімів – 75 лексем,  антропонімів 

– 63 лексеми, лексем на позначення предметів матеріальної культури – 31, 

фітонімів – 25 лексем,  лексем на позначення явищ і предметів, повʼязаних із 

релігією Іслам, – 22.  
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2.3.3.  Типологія назв реалій у турецькій поезії кінця ХХ століття  

 

Матеріал до цього підрозділу був зібраний на основі творів таких 

письменників, як: Я. Б. Бакілер, Х. Актунч, М. Мюфіт, М. Мунган, 

Х. Ергюлен, Й. Тюркер, Е. Тургут, О. Алкая, О. Тафтали, Х. А. Озтекін, 

Д. Юджель, М. Яшин, Г. Акин, Б. Гьокче, Д. Сафі, І. Зерен, Н. Хікмет, 

Ю. Хаяльоглу, Н. Ф. Кисакюрек, Д. С. Таранджи, Б. Гьокче, О. Р. Хорозджу, 

О. Рифат. 

Було виділено такі тематичні групи: 

1. Назви історичних реалій: 

а) поняття та явища, що символізують період Османської імперії: 

1. Ferman [289, 281] –  пер. ферман, повеління, указ султана. 

2. Haraç [253] – араб. 1) податок, що збирався із феодалів та з 

немусульманського населення; 2) оброк, подать; 3) дань, яку збирає мафія 

(«кришування» у сучасній турецькій мові). 

3. Şah  [275] – пер. шах, титул правителя на Сході.  

4. Saltanat [272] – султанат.  

5. Sefir [263] – араб. посол за часів Османської імперії. 

6. Sultan [275] –  араб. 1) султан, падишах; 2) титул, що надавався 

дітям, матері та дружинам султана; 3) святий ордену бекташі; 4) лексема, 

що використовується до тих, хто досяг довершеності у своїй справі [317].  

7. Taht [275] – пер. трон, велике оздоблене дорогоцінними матеріалами 

крісло правителя.   

8. Lale Devri [289] – Епоха тюльпанів,  період культурних реформ в історії 

Османської імперії (дет. на с. 126); 

б) військові та придворні чини, характерні для Османської імперії:  
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9. Bey [261, с. 985] – бей (від давньотюрк.: «bəq/bəy» – вождь)   

загальнотюркський титул, військове й адміністративне звання в Османській 

імперії.   

10. Beylerbey [261, с. 985] – бейлербей, «бей над беями» в Османській 

імперії, правитель бейлербеїліка, «губернатор», найвищий ранг 

провінційного уряду.   

11.  Kalfa [261, с. 977] – араб. 1) калфа, провідний фахівець, але ще не 

майстер; 2) помічник архітектора; 3) головна жінка над одалісками в гаремі 

або у великому маєтку; помічник викладача у початковій школі; 5) людина, 

яка відводить дітей до школи і забирає [317]. У турецькій мовній картині 

світу є певна градація таких понять, як çırak – помічник майстра, потім kalfa 

– калфа, старший майстер, після цього usta – майстер, той, хто вже 

максимально опанував певну професію.  

12.  Kaymakam [261, с. 983] (від араб. «той, хто опікується місцем») –  

каймакам: 1) заступник, 2) голова адміністрації повіту, 3) підполковник; 

в) поняття та явища, які виникли /були релевантними у 80-х рр. ХХ ст.: 

13.  Kapıcı [291] (турец. «воротар», історично охорона султанського 

палацу) – капиджи, людина, яка живе в багатоквартирному будинку, 

переважно на першому поверсі, опікується усіма справами цього будинку і 

його мешканців: прибирає, миє підлогу в підʼїзді, контролює порядок, 

купує свіже молоко та хліб мешканцям будинку, а також, за домовленістю , 

мешканці будинку можуть давати  цій людині гроші на оплату 

комунальних, і таким чином зменшити для себе кількість рутинних справ.  

Із 80-х рр. ХХ ст. починається масова міграція сільського населення до 

великих міст, зокрема, до Стамбулу. Автоматизація сільського 

господарства призвела до скорочення робочих місць і змусила селян 

прямувати до великих міст у пошуках роботи, де однією з 

найпоширеніших стає робота капиджи.  
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2.  Назви предметів матеріальної культури: 

а) традиційного старовинного та сучасного побуту:  

1.  Ada vapurları [261, с. 981] – «пароплави островів», прецедентна назва 

пароплавів, що прямують від м. Стамбулу на острови (Принцеві острови). Ці 

острови є частиною туристичних маршрутів і прогулянки там популярні 

серед місцевого населення.  

2.  Bohça [291] – квадратний шматок тканини (шаль тощо), у який 

складали речі під час подорожей (вузлик) [317].   

3.  Çeyiz sandıkları [291] –  сундуки з приданим.  

4.  Cigara [250] – простонародний варіант лексеми «цигарка».  

5.  Jilet [261, с. 979] – турецька транскрипція назви популярної компанії 

Gillet, яка нині використовується в Туреччині як прецедентне імʼя на 

позначення леза для гоління, станків для гоління.  

6. Ipekler halılar [289] – шовкові традиційні килими. 

7. Kilim [261, с. 985] – пер. кілім, різновид східного домотканого килиму 

[317].  

8.  Maltepe cigarası [250] – цигарки Мальтепе, дешева неякісна місцева 

марка цигарок. 

9.  Mangal [261, с. 1004; 263] – араб. мангал, східна жаровня, популярний 

у Туреччині предмет і спосіб приготування їжі [317].   

10.  Sahtiyan [260, с. 998] – пер. сапʼян, фарбована тонка, мʼяка шкіра 

яскравих кольорів,  виробляється із козячих шкір [317];   

б) будівель та їхніх частин:   

11. Cami [254] – араб. мечеть (релігійна архітектурна споруда).  

12.  Çeşme [256; 261, с. 1008; 291] – чешме, джерело природної води, на 

місці якого побудовано спеціальну споруду для зручної подачі цієї води. Такі 

споруди часто виконуються у традиційному східному архітектурному стилі, 

прикрашені східними орнаментами тощо.  

13. Cumbalı odalar [263] – кімнати із характерним східним різновидом 

еркерів – джумба (часто зустрічаються у старих будинках).  
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14.  Dostlar Meyhanesi [253] – поширена назва серед мейхане (закладу, де 

продається і споживається алкоголь, звучить характерна лірична музична 

«дамар шарки»). Мейхане з такою назвою трапляються у різних містах 

Туреччини (Анталія, Стамбул, Газіантеп та ін.). 

15.  Fatih camii [255] – Мечеть Фатіх (Мечеть Завойовника), одна з великих 

історичних мечетей Стамбулу, розташована в європейській частині міста в 

районі Фатіх, побудована у 1470 р. на місці візантійського храму Святих 

Апостолів. 

16.  Han  [261, с. 1005] –  хан: 1) пер. постоялий двір, караван-сарай, місце, 

де могли переночувати подорожні, прихисток для тих, хто йшов із чужини; 

2) діловий дім (розміщаються різноманітні заклади, контори адвокатів тощо); 

3) титул правителя.   

17.  Kahve [261, с. 1007; 253] – араб. специфічні кавʼярні, де пʼють каву 

переважно чоловіки, жінкам туди заходити не прийнято.  

18.  Kiler [254] – пер. комора, кімната, шафа, де зберігалися продукти [317]. 

19.  Meyhane [261, с. 1005; 253] –  пер. корчма, заклад харчування, де, окрім 

страв, подають і споживають алкогольні напої під музичний супровід [317].  

20.  Minare [263, 254] –  араб. мінарет, вежа (кругла, квадратна чи 

багатогранна), що встановлюється біля мечеті або включається в її 

композицію для використання при закликах мусульман до молитви [146, 

с. 331].   

21.  Şadırvan [254] – пер. шадирван, водойма для здійснення омовіння, що 

зазвичай розміщується біля мечеті [317].  

22.  Türbe [254] – араб. усипальниця, архітектурна споруда, побудована 

для відомої постаті, де зберігається її прах [317].  

23.  Yalı [263] – грец. вілла на березі Босфору, характерна для Стамбулу. Їх 

будували за часів Османської імперії з дерева, фарбували переважно в білий 

колір. Нині, через дуже високі ціни на таку нерухомість, – символ 

заможності, аристократії, престижу;  
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в) традиційного одягу і його елементів, взуття, головних уборів, прикрас:  

24.  Papuç [257] – різновид взуття за османських часів (оздоблене 

вишивкою, досить вишукане).  

25.  Taç [275] – араб. 1) корона, 2) головний убір шейха дервішського 

ордену. 

26.  Toplu iğne [261, с. 1007] – (турец. «голка з кулькою») спеціальні голки 

/ булавки з кулькою на одному кінці, що використовують турецькі жінки, які 

носять тюрбан, для фіксації тюрбану; 

г) страви, їжа, напої:  

27.  Badem şekeri [257] –  мигдаль у цукрі, різновид традиційних 

солодощів.  

28.  Boza [261, с. 995] – буза (напій зі злаків). 

29.  Bulgur aşı [250] –  назва страви з булгуру.  

30.   Kahve [261, с. 1007; 289]  – араб. кава (дет. на с. 67).   

31.  Rakı [261, с. 986; с. 1004] – араб. раки (дет. на с. 97). 

32. Yalanci dolma [257] – «яланджи долма» (букв. «брехлива долма»), 

голубці з виноградного листя, зазвичай без фаршу (оливкова олія, овочі, рис) 

[317]. Жартівливий епітет «брехлива» ця долма отримала через те, що в ній 

немає мʼяса. 

33. Zeytin yağlı dolma [257] – долма, фарширований перець (голубці), 

приготований на оливковій олії. Долма без мʼяса, належить до холодних 

закусок, приготовлених на оливковій олії («зейтін ягли»), які набувають 

особливої популярності влітку у спекотну погоду, коли страви із мʼяса 

втрачають свою актуальність; 

ґ) музичні інструменти: 

34.  Kemençe [261, с. 1001] –  кеманча, музичний смичковий інструмент 

подібний до малої скрипки. 

35.  Mızıka [261, с. 1001] –   1) духовий оркестр, 2) губна гармоніка. 

36.  Saz [289] – пер. саз, струнний щипковий музичний інструмент.  
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37.  Tanbur [263] – танбур, струнний щипковий музичний інструмент типу 

лютні, з декою грушоподібної форми і довгим грифом, поширений в 

арабських країнах, Ірані, країнах Середньої Азії та уйгурів. 

38.  Ud [263] – уд – струнний щипковий інструмент. 

3. Поняття та явища, повʼязані з європейською культурою: 

1.  Kızıl Meydanı [242] – Червона площа у Москві.  

2.  Mona Rosa [272] – «Монна Роза», картина англійського художника-

прерафаеліста Данте Габріеля Россеті, створена у 1867 р.   

4. Найменування явищ і предметів нематеріальної культури: 

а) різновиди пісень і виконавці:   

1.  Arabesk [261, с. 981] – арабеск, різновид музики, яку переважно 

слухають нижчі класи населення в Туреччині. Використовується на 

позначення простої, неякісної музики.  

2.  Aruz [261, с. 985] – араб. аруз, система віршування у тюркомовній, 

арабській та перській класичних літературах на основі чергуванні довгих і 

коротких складів. 

3.  Destan [291] – пер. дастан, епічний твір у фольклорі або літературі 

Близького та Середнього Сходу, Південно-Східної Азії [317].  

4.  Fasıl [261, с. 985] – 1) розділ, частина, період; 2) перед початком Orta 

oyunu ансамбль східних щипкових інструментів виконує  традиційну  köçek 

havası та curcuna; 3) частина в османському та арабському театрі, коли 

піднімаються куліси  [317]. 

5.  Hanende [261, с. 985] – різновид співаків [317]. 

6.  Köçek  [261, с. 985] –  заст. танцюрист, який перевдягнений у жінку.  

7.  Mastika [261, с. 981] – грец. мастіка, різновид східного національного 

танцю живота, який  виконується жінками. Зазначеним танком жінки, які 

чекають на пароплав, що прямує на острови від Стамбула зустрічають цей 

довгоочікуваний пароплав. 

8.  Müstear [261, с. 985] –  вид ладу в турецькій класичній музиці [317]. 
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9.  Segâh [261, с. 985] –  різновид ладу у класичній турецькій музиці [317]. 

10.  Türkü [261, с. 978] –  тюркю, різновид турецької народної пісні, 

написаний розміром «хедже» [317]; 

б) назви пісень: 

11.  Gurbet türküsü [250] – тюркю на чужині.  

12.  Katibim [263] – назва відомої тюркю;  

в) ігри, танці, зокрема обрядові: 

13.  Gerdan kırmak [291] –  фігура у традиційному східному танці (рухи 

шиєю).  

14.  Keriz [261, с. 978] – назва гри (в карти).  

15.  Konken [291] –  гра в карти серед багатих елітарних жінок. І хоча 

лексема нетюркського походження, запозичивши її турки вклали в неї свої 

власні конотації; 

г) звичаї, обряди, ритуали та предмети, з ними повʼязані:  

16.  Büyük aile  [291] –  так традиційно називається велика родина, у якій 

згідно з народними традиціями старший син одружується і приводить 

дружину у свій будинок, де вони живуть разом з його батьками та родичами 

(тітка та її родина, дядько та його родина).  

17.  Cansuyu [261, с. 987, 988] – 1) вода, якою поливають посаджене дерево;  

2) вода, що дають людині перед смертю. 

18.  Çekirdek aile [290] –  так зазвичай називають родину, що складається 

лише із  чоловіка і дружини та їхніх дітей (наприклад, дружина не захотіла 

жити разом із батьками чоловіка і вони переїхали жити у власну оселю).  

19.  Çilingir sofrası [281] – стіл, за яким розпивається алкоголь у супроводі 

спеціально підготовлених для цього легких закусок (вода, раки, білий сир, 

диня, помідори). Це особливий вид душевної розмови «за чаркою», який має 

свої звичаї та правила. 

20.  Sünnet [261, с. 1007] – 1) Сунна, те що виконував Пророк, хоча це і не є 

обовʼязковим [300]; 2) сюннет, обряд обрізання крайньої плоті у мусульман.  
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21.  Töre [290] –  1) норови та звичаї; 2) традиційна система покарань 

(наприклад, відповідно до чинного законодавства Туреччини у випадку зради 

дружиною чоловіка, чоловік має право на розлучення, певне відшкодування 

тощо, а відповідно до звичаїв – чоловік може вбити дружину за зраду); 

 ґ) одиниці виміру:  

22.  Mecidiye [254] – османська грошова одиниця (до Ататюрка). 

23. Okka [254] – араб. ока, османська міра ваги (1,282 кг) [317] (до 

Ататюрка); 

д) назви літер арабського або османського алфавіту: 

24.  Ayîn [261, с. 985] – араб. айн, назва вісімнадцятої літери арабського 

алфавіту.  

25.  Elif [272] – араб. еліф, назва першої літери арабського та османського 

алфавітів. 

5.    Найменування явищ і предметів, повʼязаних із релігією Іслам 

а)  імена Аллаха:  

1.  Allah [272] – Аллах.  

2.  Celal [261, с. 1005] – виражає могутність Аллаха і є одним із 99 імен 

Аллаха, так званих Esmâ-i hüsnâ, і в цьому списку посідає 42 місце «El-Celîl: 

Celal – той, кому належить величність та велич»; 

б) епітети-характеристики, звертання до  бога, вигуки:  

3.  Alimallah [254] – від араб. «Аллах знає», «їй богу». 

4.  Aman aman [254] – боже, боже! (виражає різноманітні емоції, як 

позитивні, так і негативні). 

5. Mevla  [275; 253] –  Мевля (пан, господар), одне з імен Аллаха, яке 

згадується у Корані. 

6.  Rabbi [272] – від араб. «мій Господь», у сучасній турецькій мові 

використовується переважно у значенні «Боже мій!».  

7.  Rahmandık [261, с. 1004] – милосердний, усемилостивий (епітет 

Аллаха). 
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8.  Tanrı [272] – бог Танри  (дет. на с. 101).   

9.  Tekbir [261, с. 985] – молитва у мусульман, яка виконується для того, 

щоб зрозуміти всю велич Аллаха і починається фразою «Allahuekber» (Аллах 

величний) [317]; 

в)  релігійно-філософські поняття:  

10.  Ahiret [261, с. 978; 290; 263] – потойбічний світ.  

11.  Araf [261, с. 1004] – місце між пеклом та раєм.  

12.  Baht [275] – пер. доля.  

13.  Cehennem [261, с. 981, 1001; 272]  –  пекло. 

14. Cennet [290] – рай.   

15.  Erdem [261, с. 1005] – 1) з погляду моралі бути хорошою людиною, 

скромною, правильною, робити добрі справи тощо; 2) духовна зрілість людини.  

16.  Farz [290] – фард, вчинки і норми поведінки, обовʼязкові до виконання 

мусульманами як релігійні заповіді, насамперед ритуальні приписи і 

дотримання основних норм благочестя. 

17.  Fer [275] – 1) величність, пишність, блиск; 2) блиск в очах, як символ 

життя і здоровʼя, сила життя.  

18.  Günah [275] –  гріх.  

19.  Hafız [261, с. 985] – (від араб. «зберігач») хафиз – той, хто знає весь 

Коран напамʼять. 

20.  Haram [290] – заборонений. 

21.  Haşr [289 – у мусульманській есхатології зібрання усіх повсталих із 

мертвих в одному місці для проведення суду, яке називається Арасат.     

22.  Helal [290] – халяль, дозволений шаріатом.  

23.  Katli vacip [290] – (осм. букв. «належне вбивство») виконання певного 

правила, на яке немає наказу та придпису Аллаха і може виглядати як велике 

зло, але у підсумку може служити суспільному благу. Предметно стосувалося 

закону султана Мегмеда Фатіха про вбивство усіх шехзаде після сходження 

на престол нового султана.  
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24.  Kirve [261, с. 986] – чоловік, який тримає хлопчика під час сюннету за 

руки, покриває витрати на ритуал, а також наглядає за підопічним усе життя, 

на зразок хрещеного батька в християн.   

25.  Muhabbet  [275] –  араб. 1) любов, 2) дружня бесіда. 

26.  Namus [290] – правильна поведінка та вчинки, які мають виконувати 

чоловіки і жінки; честь. 

27.  Rahmet  [275] –   араб. 1) співчуття, милосердя; милість бога, прощення 

гріхів [всевишнім тим, хто помер]. 

28.  Şahadet parmağı [263] – вказівний палець у мусульман 

(використовується під час молитви, щоб підкреслити, що бог один).  

29.  Sevap [261, с. 1156] – 1) благо, добра справа, благодіяння; 

2) винагорода від Всевишнього за вірність і благодіяння, дотримання 

встановлень і відстороненість від забороненого. 

30.  Talih [275] – араб. доля, щастя;  

г) релігійні ритуали і предмети, із ними повʼязані:  

31.  Dua [261, с. 978] – араб. молитва.  

32.  İlahi [275] – араб. релігійний гімн.  

33.  Kefen [261, с. 975; 253] – араб. саван.  

34.  Mersiye [261, с. 978] – араб. мерсіє, плач про мученицьку загибель 

Хусейна.  

35.  Musalla taşı [272] – камінь у приміщенні або на території мечеті, на 

якому встановлюється домовина з тілом померлого під час намазу. 

36.  Namaz [261, с. 996] – араб. молитва, намаз.  

37.  Namazlık [261, с. 996] – осм. молитовний килимок.  

38.  Peygamber sofrası [272] – осм. застілля пророка, обряд, який проходить 

під час місяця Шабан (Şaban-ı Şerif ayı) і становить собою приготування 

страв, які готують лише жінки, і застілля між вечірнім намазом і настанням 

ночі. На цю вечерю зазвичай також запрошуються жінки. У Стамбулі цей 

звичай також має назву «Стіл Захарії» [335]. Також столом пророка 
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називають скромну вечерю, стіл, на якому немає великої кількості страв, що 

відрізняється певною скромністю та стриманістю. Вважаємо, що в цьому 

вірші автор називає столом пророка саме скромну вечерю, підкреслюючи у 

наступних рядках, що на столі лише хліб з тандиру та чьокелік (тандир – піч, 

вирита в землі, використовується для випікання тонкого хлібу (лаваш тощо), 

а також для приготування іншої їжі; чьокелік – сухий сир, зроблений із 

йогурту).    

39.  Sala [272] – різновид заупокійної молитви. 

40.  Tavaf  [261, с. 985] – араб. 1) таваф – в Ісламі  семикратний обхід 

навколо Кааби під час хаджу; 2) кружляння навколо чогось; 3) паломництво у 

священне місце.  

41.  Yasin [260, с. 981] –  ясін, назва сури з Корану, яку читають біля ліжка 

помираючої людини або під час поховання.  

42.  Seccade [281] –  араб. молитовний килимок для здійснення намазу. 

43.  Sebil [456] – араб. «джерело» 1) вода, яку безкоштовно роздають у дні 

релігійних свят, не чекаючи ніякої відплати [317]; 2) різновид джерела з 

водою в часи Османської імперії; 

ґ) релігійні посади / постаті / чини:  

44.  Evliya  [275] – святі угодники, праведники (не пророки).  

45.  Nebi [275] –  пророк (крім Мухаммеда). 

46.  Peygamber [272] – пер. пророк. 

47.  Ulema [275] – (від араб. «мудреці») улема, в ісламських країнах назва 

вчених релігійних авторитетів (богословів), що визнавалася державою як 

осібний суспільний стан. В Османській імперії їх очолював шейхюльіслам. 

6. Явища, повʼязані з релігійно-філософською течією тасаввуф 

(суфізм):  

1.  Derviş [261, с. 984, 1010]  – дервіш. 

2.  Pir [289]  – пер. старійшина, засновник релігійного ордену, секти. 

3.  Post [261, с. 985] – посада шейха (дервішського ордену). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88
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4.  Tekke [261, с. 983] – текійе, обитель дервішів у Туреччині, де 

здійснювалися релігійні обряди і молитви. У 1925 р. після скасування 

дервішських орденів у Туреччині текіє закрили, а  їхню власність 

конфіскували. Згодом деякі текіє були відновлені. Нині також вживають у 

значенні «прихисток» та «вʼязниця» (арго).  

7.   Назви релігійних і національних свят, звичаїв, що 

відображають національно-культурні особливості життя народу: 

1. Kandil geceleri [261, с. 1007] – 1) кандиль – чотири священні ночі: 

народження пророка Мухаммеда (Mevlit Kandili) – 12-та ніч третього місяця 

місячного календаря; ніч зачаття пророка Мухаммеда (турец. Regaip Kandil), 

ніч вознесіння пророка Мухаммеда (Miraç Kandili) – 26-та ніч священного 

місяця Рамазану, відзначається з нагоди мандрівки пророка Мухаммеда з 

Мекки до Єрусалима і його сходження на небеса до Аллаха; ніч відпущення 

гріхів (Berat Kandili) – 14-та ніч священного місяця Шабан. 2) святкові ночі, 

коли мінарети мечетей ілюмінуються, прикрашаються плакатами з аятами з 

Корану тощо [146].  

 8. Топоніми: 

а) особливостей місцевості за рельєфом земної поверхні та назви 

реалій фізичної географії:  

1. Anadolu [261; 290; 289] – грец. Анатолія  (дет. вище). 

2. Ardahan [289] – Ардахан, місто і район у Північно-Східній Туреччині, 

центр однойменної провінції. У давнину це місто входило до складу Великої 

Вірменії, потім до Грузинського царства, згодом – до Ерзурумського вілаєту 

Османської імперії, а в 1878 р. внаслідок війни перейшло до Російської 

імперії.  

3. Bağdat köşkü [256] – «Багдатський павільйон», палац на території парку 

Гюльхане біля Топкапи. 

4. Balıkpazarı [256] – «Рибний базар» у Стамбулі, що розташований у 

районі Бейоглу, де нині продається багато інших різних товарів: фрукти, 
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овочі, спеції, солодощі, парфуми, годинники і навіть шкіряні вироби. Однак є 

тут і риба, а також численні вуличні кафе, які пропонують відвідувачам 

приготувати щойно придбану на прилавках рибу тощо.   

5. Beşiktaş [281] – Бешікташ, комерційний і культурний район Стамбулу, 

розташований у європейській частині міста, де раніше  розміщувалося 

візантійське поселення Діплокіоніон, а згодом Архейон. Тут 

розташовувалася одна зі стоянок османського імперського флоту [317].  

6. Beyoğlu [263] – Бейоглу, фешенебельний район Стамбулу, де 

підтримувався європейський спосіб життя.  

7. Bingöl yaylası [260, с. 1010] – плоскогірʼя Бінгьол (букв. «тисячі озер»). 

8. Bornova [253] – Борнова, один з ільче, що підпорядковується Ізмірській 

області [317]. 

9. Çamlıca [263] – турец. «основний пагорб», Чамлиджа, пагорб у 

Стамбулі (нині відомий тим, що за ініціативи президента Р. Т. Ердогана на 

ньому побудовано найбільшу у світі мечеть).  

10. Çamlıca [256] – Чамлиджа, район у Стамбулі. 

11. Çaykara [250] – Чайкара, місто і район у провінції Трабзон у 

Черноморському регіоні Туреччини.   

12. Dranaz [289] – гора Драназ біля м. Сіноп на півночі Туреччини.  

13. Erzincan [261, с. 1006] – Ерзінджан, місто й адміністративний центр 

області Туреччини Ерзінджан у східній Анатолії. Колишня назва Ерзнка. 

Місто відоме сиром під назвою Tulum Peyniri. Ерзінджан розташований у 

сейсмічно активній зоні і протягом останніх 800 років у ньому відбулося 

понад 25 руйнівних землетрусів. Ще греки казали, що «людина повинна мати 

терпіння вірмен, щоб двадцять разів будувати Ерзнка». Про один із 

землетрусів в Ерзнка у 1482 р. у своєму листі наміснику Сирії розповідав 

Леонардо да Вінчі [295]. 

14. Eyüp [263] – Еюп, назва району в м. Стамбулі. Назва походить від імені 

соратника (ансар) пророка Еюпа Ансарі, який загинув під час походу на 
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Константинополь і був похований перед його мурами, адже місто так і не 

вдалося захопити. Після завоювання Константинополя султаном Мехмедом 

Фатіхом було знайдено поховання, ідентифіковане як могила Еюпа Ансарі, 

там постав цілий культовий комплекс і великий цвинтар. Візит в Еюп став 

частиною ритуалу інтронізації для османських султанів. 

15. Gelibolu [253] – (від гр. Галіполі) місто Геліболу, один з ільче, який 

підпорядковується області Чанаккалє [317]. Важливе місце для турецької 

історичної памʼяті – це перше завоювання османців на Європейському 

континенті (1354?), а 1915 р.  перемогою над десантом Антанти тут почалася 

політична карʼєра Мустафи Кемаля. 

16. Geyve [289] – Гейве, місто і район у провінції Сакарʼя. Ці землі з 

античних часів населяли греки, римляни, візантійці, турки-сельджуки. З 

плином часу вони увійшли до складу Османської імперії.  

17. Gülistan [290] –  пер. 1) трояндовий сад, 2) країна троянд.   

18. Harem [261, с. 981] –  Харем, тут це назва району в м. Стамбулі.  

19. Hisarlar [263] – араб. 1) укріплення, 2) тут мається на увазі Румелі 

хісари та Анадолу хісари. 

20. İpsala [261, с. 984] – Іпсала, місто і район у провінції Едірне 

(європейська частина Туреччини).  

21. İsfendiyar [289] – Ісфендіяр:  1) анатолійський бейлік, заснований у 

ХІІІ ст. Тимуром Джандаром Шамс ад-діном з огузського роду кайи; 2) стара 

назва гір Кюре (турец. Küre dağları) у Чорноморському регіоні Туреччини.  

22. İstanbul [250; 254; 260, с. 750; 261, с. 1002; 263; 290] – Стамбул, 

найбільше місто Туреччини на берегах протоки Босфор, яке розділяє її на 

європейську та азіатську частини. На нашу думку, Стамбул – це концепт у 

свідомості турків, місто, що символізує велич, історію декількох могутніх 

імперій, перетин і синтез різних цивілізацій, культур, релігій тощо. 

23. Kadıköy [263] – осм. «Кадійське село», Кадикьой, район м. Стамбулу.  
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24. Karacaahmet [263] – Караджаахмет, район м. Стамбулу, відомий 

найбільшим мусульманським кладовищем (існує вислів «предки, які там 

поховані, перевертаються у домовинах від того, що відбувається у Бейоглу»).  

25. Kasımpaşa [255] – Касим-паша: 1) квартал у складі району Бейоглу 

м. Стамбул, розташований на північному березі затоки Золотий Ріг у 

європейській частині міста.  Касим-паша є одним із найстаріших житлових 

районів Стамбулу із сильними морськими традиціями (кораблі султана 

Мехмеда II увійшли в затоку Золотий Ріг з боку Касим-паша. У XVI ст. тут 

розміщувалося адміралтейство Османської імперії. У XXI ст. стамбульська 

муніципальна влада інвестувала в будівництво у цьому кварталі стадіону, 

спорткомплексу, басейну, бібліотеки та ін.); 2) турецький футбольний клуб із 

м. Стамбулу, який виступає в Турецькій Суперлізі і був заснований у 1921 р. 

Домашні матчі проводить на стадіоні «Реджеп Тайіп Ердоган», що 

розміщується у районі Касим-паша.  

26. Kemah [250, 275]  – Кемах: 1) один з ільче, що підпорядковується 

області Ерзінджану [317]; 2) місто поблизу Ерзінджану.  

27. Kumluca [289] – Кумлуджа, місто і район у провінції Анталія на 

середземноморському узбережжі Туреччини, частина Турецької Ривʼєри. 

28. Lalezar [261, с. 985] – (від пер. «тюльпан») Лялєзар, місце, де 

вирощують тюльпани, тюльпановий садок [317]. 

29. Maltepe [275] – Мальтепе, район провінції м. Стамбул. Довгий час на 

морському узбережжі в Мальтепе розташовувалися заміські будинки 

мешканців Стамбулу, але після зʼєднання європейської та азіатської частин 

Стамбулу мостом через Босфор у 1970-х рр. почався активний розвиток 

цього району.  

30. Moda [263] – найзаможніший і богемний район Стамбулу (тут живуть 

артисти, відомі, багаті люди). 

31.  Sadabad  [289] – Садабад, назва району в м. Стамбулі та набережної, 

що простягалася уздовж річки Кятхане, яка впадає у Золотий Ріг, де 
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проходили розважальні дійства, народні гуляння. Таку назву місцевість 

отримала у XVIII ст. у  Період тюльпанів (турец. Lale Devri) [247].   

32.  Sinop [289] – Синоп, район, місто і порт у північній Туреччині, 

засноване в античну добу як колонія Мілета. У Синопі видобували пігмент 

червоної охри, який використовують у живописі. Родовище було настільки 

популярним, що за відповідним кольором закріпилася назва «синопія». 

33.  Suadiye  [260, с. 981] –  Суадіє, назва району в м. Стамбулі.  

34.  Süleymaniye [255] – Мечеть Сулейманіє, друга за значенням і перша за 

розмірами мечеть Стамбулу, може вмістити понад 5000 віруючих, 

споруджена за наказом султана Сулеймана Пишного архітектором Сінаном у 

1550–1557 рр.  у старій частині міста, у районі Вефа [321]. 

35. Sultanahmet [255] – Султанахмет, район у старій, історичній, 

європейській частині м. Стамбулу на мисі між бухтою Золотий Ріг, 

Босфорською протокою і Мармуровим морем. Назва походить від 

однойменної мечеті Султанахмет (інша назва – Блакитна мечеть). 

36. Topkapı Sarayı [263] – палац Топкапи (у пер. «гарматні ворота»), 

резиденція османських султанів до ХІХ ст. Розміщується в історичному 

центрі Стамбулу (район Султанахмет), нині функціонує як музей (в Україні 

цей палац відомий глядачам турецького телесеріалу «Величне століття»).  

37. Toroslar [275] – Таврські гори, південні прибережні гори на території 

сучасної Туреччини. 

38. Üsküdar [255] – (від грец. Скутарі) Ускюдар, початково місто, а нині 

великий район Стамбула, розташований на азіатському березі Босфора.  

39. Van  [289] – Ван, місто на сході Туреччини, лежить на схід від озера 

Ван. 

40. Viranşehir [250] – Віраншехір, місто та район (ільче) провінції 

Шанлиурфа [317]: 

б) гідроніми:  

https://islamansiklopedisi.org.tr/suleymaniye-camii
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41.  Boğaz [263, 253] – Босфор, протока завдовжки 30 км, що зʼєднує Чорне 

та Мармурове моря і розділяє азіатську частину Туреччини (Анатолію) від її 

європейської частини – Фракії.  

42.  Fırat [250] – Євфрат, річка в Туреччині, Сирії та Іраку, найбільша в 

Західній Азії.    

43.  Munzur [250] – 1) Мунзур, назва річки притоки Єфрату; 2) шкідлива 

людина або тварина; 3) халепа;  

в) назви вітрів:  

44. Lodos [261, с. 1005] – південний вітер.  

45. Meltem [281] – мельтем, різновид легкого вітру невеликої сили, що віє з 

водної поверхні на суходіл і навпаки (бриз).   

46. Poyraz [261, с. 975; 281; 288] – назва холодного північно-східного вітру 

(борею);   

г) топоніми інших країн: 

47.  Asya [261, с. 1005] – Азія. 

48.  Sparta [261, с. 1005] – Спарта, держава у давній Греції, що 

розташовувалася в області Лаконія на півдні півострова Пелопонес, зразок 

аристократичної держави, що зчинила значний вплив на гуманітарні сфери 

людського життя, зокрема була ідеалом держави для Платона. Зі Спартою 

повʼязані численні легенди, що прижилися і в Туреччині (про «трьохсот 

спартанців», які полягли у битві з персами при Фермопилах);  

ґ) гра слів у формі топонімів:  

49.  Konstantiniye [261, с. 1005] – Константініє, похідне від лексеми 

Константинополь. Цікавим фактом є те, що до підкорених османцями міст 

(територій) додавався афікс – stan. Лексема Konstantiniye такого афіксу не 

має, тобто підкреслено, що це місто – непідкорене, незавойоване.  

9.   Антропоніми: 

а)  імена персонажів літературних творів:  
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1. Aslı [275] –  Асли, символічне власне імʼя головної героїні 

романтичного дастану «Асли і Керем» (поширене у народів Закавказя, Малої 

та Середньої Азії). 

2. Edip [261, с. 1006] – цар Едіп, персонаж однойменного твору «Цар 

Едіп», однієї із семи трагедій афінського поета і драматурга Софокла.  

3. Ferhat  [275] – Фархад, головний герой героїко-романтичної поеми 

А. Навої «Фархад та Ширін» (дет. на с. 109). 

4. İsfendiyar [289] – Ісфендіяр (авест. «створений благочестям»),  

напівлегендарний перський правитель, персонаж іранської епічної поеми 

«Шах-наме», мужній воїн, який загинув у битві з Рустамом.  

5. Kerem [275] – Керем, символічне власне імʼя головного героя 

романтичного дастану «Асли і Керем» (поширене у народів Закавказя. Малої 

та Середньої Азії). 

6. Kibritçi Kız [261, с. 995] – Дівчинка – продавчиня сірників, персонаж 

однойменної дитячої казки.  

7. Leyla [261, с. 770; 272; 275] – Лейла, героїня відомого однойменного 

твору «Лейла та Меджнун» (дет. на с. 110).  

8. Mecnun [261, с. 985] – (від араб. «одержимий джинами») Меджнун, 

герой відомого твору «Лейла та Меджнун»  (дет. на с. 110).  

9. Mişkin [261, с. 1006] – князь Мишкін, герой роману 

Ф. М. Достоєвського «Ідіот».  

10. Onyegin [261, с. 1006] – Євгеній Онєгін, головний герой однойменного 

роману у віршах О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін», одного з найзначніших 

творів російської словесності. 

11. Peçorin [261, с. 1006] – Григорій Олександрович Печорін, вигаданий 

персонаж, офіцер російської імператорської армії, головний герой романів 

«Герой нашого часу» і «Княгиня Ліговська» М. Ю. Лермонтова.   

12. Şirin [275] –  Ширін, головна героїня героїко-романтичної поеми 

Алішера Навої «Фархад та Ширін» (дет. на с. 110);  
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б)  імена міфологічних і демонічних істот: 

13. Aphrodite [261, с. 1005] – Афодита, одна із 12 верховних божеств 

Олімпу, богиня вроди та кохання.  

14. Arthur [261, с. 1006] – Артур, легендарний правитель однієї з держав у 

ранньосередньовічній Англії і головний персонаж британського епосу «про 

короля Артура».   

15. Azrail [253] – араб. Азраїл, янгол смерті, який за наказом бога 

приходить по людські душі [317].  

16. Ejderha [261, с. 996] – дракон. 

17. Eurydice [261, с. 1005] – Еврідіка, дружина Орфея. Згідно з деякими 

міфами, вона була німфою-Дріадою, а за іншими – богинею природи.  

18. Hayır ve Şer [275] – Добро і Зло (Туреччина, Азербайджан). 

19. İntikam Meleği [261, с. 996] – янгол помсти;  

в) імена тюркських правителів:  

20. Atatürk [261, с. 995] –  Газі Ататюрк Мустафа Кемаль (1881–1938) (дет. 

на с. 112).  

21. Fatih [263] – султан Мехмед ІІ Фатіх (дет. на с. 112). 

22. Sultan Selim [275; 255] – Селім І Грізний (10 жовтня 1465 – 22 вересня 

1520), султан Османської імперії (з 1512), протягом свого правління збільшив 

її територію за рахунок арабських країн, де виник іслам. Син, наступник і 

вбивця Баязида ІІ, батько й попередник Сулеймана Пишного [45]. 

23. Sultan Süleyman [275] – султан Сулейман (1495–1566 рр.), відомий як 

Кануні («Законодавець»), у європейських джерелах його називають 

Сулейманом І Пишним [272]; 

г) імена та прізвища відомих постатей: 

24. Cravan [261, с. 1005] – Артур Креван (1887–1918 рр.), швейцарський 

боксер і поет.  
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25. Dante [272] – Данте Алігʼєрі (1265–1321 рр.), видатний італійський поет 

доби Відродження, письменник, політик, «батько італійської літератури», 

його поему «Божественна комедія» вважають шедевром світової літератури.  

26. Lenin [242] – Володимир Ленін (1870–1924 рр.) (дет. на с. 139).  

27. Neil Armstrong [261, с. 1007] – Ніл Олден Армстронг (1930–2012 рр.), 

перша людина, що ступила на Місяць, американський військово-морський 

льотчик ВМС США й астронавт, командир «Аполлона 11», який виконав 

політ на Місяць та перший землянин, який ступив на його поверхню 20–21 

липня 1969 р. 

28. Spartakus [261, с. 1005] – Спартак (109–71 рр. до н. е.), гладіатор, вождь 

і лідер рабів під час Третьої рабської війни, великого повстання рабів проти 

Римської республіки; 

ґ) імена постатей, повʼязаних із релігіями:  

29. İbrahim  [275] –  біблійний пророк Ібрагім (Аврраам); у Корані є 

розповідь про те, що пророка Ібрагіма кидають у полумʼя через його віру, але 

це полумʼя перетворюються на трояндовий сад.  

30. İsa [272] – Ісус Христос (дет. на с. 114).   

31. Lokman Hekim  [275] – лікар Локман, який згадується у Корані як 

святий Локман, був легендарним лікарем, який допомагав пророкам, правив 

за взірець дуже розумної, освіченої, ввічливої та скромної людини.  

32. Mevlana [275] – араб. «наш пан», Мевляна Джалаледдін Румі (1207–

1273 рр.), філософ-суфій і класик перської поезії, чия творчість сильно 

вплинула на культуру Туреччини. На його честь названо дервішський тарікат 

Мевлевіє. 

33. Muhammed [275] – пророк Мухаммед (дет. на с. 114).  

34. Nemrut [253] – 1) Німрод, імʼя одного із правителів Вавилону. У 

Туреччині є гора Немрут, яка одержала цю назву через статуї, що як 

вважається збереглися із часів царя Німрода; 2) суворий, жорстокий, 

безсердечний (у розмовній мові так називають тиранів).   



166 
 

 
 

35. Yunus  [275, 272] – Юнус, праведник (саддик) і пророк (набі) Аллаха, 

історія якого оповідається у Корані (дет. на с. 114);  

д) символічні власні імена:  

36.  Abbas [281] – Аббас, власне імʼя, що зустрічається у прислівʼях у 

значенні «той, хто виходить в дорогу або наближує смерть» [317].  

37. Ali Dumdum [288] – Алі Думдум (dum dum  – (арго) бовдур). 

38. Çaykaralı Musa [250] – Муса (Мойсей) із Чайкарали; подібні імена – це 

імена звичайних людей, але наявні ремінісценції із пророками, які покинули 

свою батьківщину.  

39. Cihangir [261, с. 1002] – пер. «Володар Світу», Джихангір – переносне 

імʼя, що позначає людину, яка завоювала велику частину світу [317].  

40. Eskici Dede [272]  – дід Ескіджи (eskici – лахмітник).  

41. Fırıldak [253] – 1) дзига (іграшка); 2) людина, яка постійно змінює свою 

думку.  

42. Üzünç Teyze [272] – тітка Юзюнч (üzünç – сум, скорбота).  

43. Viranşehirli Yakup [250] –  Якуб із Віраншехіру; подібні імена – це імена 

звичайних людей, але наявні ремінісценції із пророками, які покинули свою 

батьківщину.  

44. Yusuf  [250] – Юсуф (Йосиф); подібні імена – це імена звичайних 

людей, але наявні ремінісценції із пророками, які покинули свою 

батьківщину; 

е) етноніми: 

45. Acem [261, с. 1008] – перс.  

46. Asyalı [260, с. 1007] – мешканець Азії, азіат. 

47. Çingene [261, с. 987,  988] – циган.  

48. Hunlar [261, с. 985] – гуни, давні тюркомовні кочові племена, загальна 

назва союзу кочових племен епохи Великого переселення народів II–VII ст. 

[298]; 

є)  гра слів у формі антропонімів / ергонімів: 
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49.  Enbüyük fener [261, с. 981] – «Енбююкфенер» (букв. «найбільший 

фенер»), трансформована назва популярної футбольної команди 

«Фенербахче». 

10. Традиційні звертання: 

1. Abi [253] – (скор. від Ağabey) 1) старший брат (тих, хто старший не 

прийнятно називати за іменем, їх звуть за статусом, лише до молодших 

можна звертатися за іменем [УПНМ]); 2) ввічливе звертання до трохи 

старших чоловіків (знайомих або незнайомих, назвати когось старшим 

братом – висловити свою повагу та вищість цієї людини за статусом).  

2. Amca [260, с. 983] – 1) дядько по лінії батька; 2) ввічливо звертаються 

до старших чоловіків; 3) ввічливо до незнайомця, не знаючи його імені.  

3. Bakkal çırağı [260, с. 998] – учень бакалійника (існує певна градація 

usta-kalfa-çırak: чирак – підмайстер,  калфа – фахівець, знає роботу, але ще не 

майстер – уста).  

4. Bay [260, с. 1002] – бай, пан (зазвичай ставиться перед прізвищами).  

5. Canım [254] – букв. «душа моя», звертаються до того, кого люблять 

/ цінують. У розмовній мові цю лексему використовують як до коханих 

людей, так і до друзів і навіть до колег, малознайомих та зовсім незнайомих 

людей у значенні «дорогий» (при ввічливому звертанні, але не до старших за 

віком).  

6. Çırak [250] – учень і помічник майстра. У турецькій мовній картині 

світу є певна градація таких понять, як çırak – помічник майстра,  kalfa – 

калфа, старший фахівець, але ще не майстер,  usta – майстер, той, хто вже 

максимально опанував певну професію.  

7. Delikanlı [250] – юнак (походить від турец. «kanı deli» – скажена кров).  

8. Eféndi [260, с. 97] 1) пан, ефенді; 2) господар; 3) уживається замість 

імені чоловіка.  

9. Hamam ustası [255] – майстер у хамамі (про лексему «уста» детальніше 

йшлося раніше). 
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10. Hergele [253] – пер. арго людина, від якої немає користі.  

11. Hıyar [253] – пер. 1) огірок; 2) арго бовдур  (так звертатися може 

чоловік до чоловіка). 

12. Kardeş [253] – 1) молодший брат / сестра; 2) звернення до людини 

(молодшої або рівної за віком), імʼя якої невідомо. 

13. Ulan [253] – 1) гей, ти! 2) тюхтій, лопух.  

14. Usta [261, с. 978; 259]  – уста, майстер (існує певна градація usta – kalfa 

– çırak, що детальніше описано раніше).  

15. Velet [253] – араб. дитина (так кажуть про дітей зневажливо). 

16. Yavru [253] – 1) дитина (дитинча), старші люди так звертаються до 

молодих / до дітей; 2) до красивих молодих дівчат. 

11. Фітоніми:  

1. Akasya [261, с. 1009] – акація (Acacia), рід рослин підродини мімозових 

родини бобових [295]. Акація символізує невинність, справедливість (певні 

символи запозичені у греків), мотиви акації зустрічаються у народній 

вишивці, дуже активно використовується у народній медицині (чаї, 

настоянки, мед акації застосовують також  у косметологічних процедурах 

тощо) [УПНМ].  

2. Böğürtlen [261, с. 1004] – ожина (Eubatus), рід чагарників родини 

розових, використовується як культурна рослина [295]. Ожина зустрічається 

у різноманітних легендах, що відображують світосприйняття давніх тюрків 

шляхом їхнього ставлення до рослин і надавання їм певних 

екстраординарних властивостей (зокрема, ожина згадується в історії про 

святого Алі, який зголоднів у дорозі і врятувався від голоду її ягодами) [227]. 

3. Dut [261, с. 983] – шовковиця (Morus), рід рослин родини 

шовковицевих [295] (дет. йшлося раніше). 

4. Erik [261, с. 983] – слива (Prunus) рід плодових рослин родини розових 

[295] (дет. йшлося раніше).   
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5. Erguvan [261, с. 983] – багрянник європейський або Церцис 

європейський (Cercis), рід рослин родини бобових [295], дерева та кущі 

бузкового кольору, які ростуть переважно в Середземноморʼї, на Близькому 

та Середньому Сході, один із важливих образів Візантії та християнства. 

Його пурпурно-багряний колір використовувався в одязі візантійських 

імператорів, символізував вишуканість, силу і багатство, імператора. Крім 

того, пізніше багрянник символізував турецьке місто Бурсу [УПНМ]. Також 

він зустрічається і в народних традиціях – масло багрянника 

використовували подружки нареченої у хамамі (сама ж наречена – трояндову 

воду й олію).  

26. Gül [260, с. 976, 980; 289] – троянда (Rosa), рід і культурна форма 

рослин роду роза родини розових [295] (дет. йшлося раніше). 

6. Gülleri kül [261, с. 975] – трояндовий попіл, популярна у поезії Дивану 

алегорія, що полягає в декількох важливих образах: соловейко – це 

закоханий юнак, троянда символізує його кохану, шипи на троянді – 

перешкоди на шляху їхнього кохання, які ранять серце соловейкові, він 

стікає кровʼю, що проливається на троянду, троянда набуває червоного 

кольору. Попіл – це символ полумʼя кохання, яке може знищити закоханого. 

Арабськими літерами лексеми gül (троянда) та kül (попіл) пишуться 

однаково, що часто використовується письменниками як мовна гра [УПНМ].  

7. Itır [261, с. 983] – пеларгонія (Pelargonіum), рід кімнатних рослин 

родини геранієвих [295], символізувала захист від нечистих сил, фігурує у 

народних звичаях – коли дівчна виходила заміж, серед її приданого мали 

бути парфуми або ефірні олії з рожевої пеларгонії (вірять, що рожева 

пеларгонія – має корисні і лікувальні властивості саме для жіночого 

організму) [УПНМ].  

8. İncir [261, с. 1003] – інжир (Fіcus carіca; також – смоківниця), 

субтропічна листопадна рослина роду фікус та її плоди [295] (дет. йшлося 

раніше).   
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9. Karpuz [261, с. 983] – кавун (Citrullus vulgaris) вид рослина родини 

гарбузових [295]. У деяких турецьких селах гарбуз використовують як 

лікувальний засіб при отруєннях, жовтусі, крім того, він згадується в одній із 

легенд про лікаря Локмана тощо [267].  

10. Kiraz [261, с. 1003] – черешня (Prunus avium), рослина роду слив 

родини розових [295] (дет. йшлося раніше).   

11. Lale [261, с. 1008] – тюльпан (Tulipa), рід рослин родини лілійних [295], 

квітка, що має символічні значення в турецькій ментальності (дет. йшлося 

раніше).   

12. Menekşe [261, с. 984] – фіалка (Viola), рід квіткових рослин родини 

фіалкових [295]. Фіалка мовою квітів символізує відданість, вірність, гідність 

(дет. йшлося раніше).   

13. Mürdüm eriği [261, с. 981] – різновид сливи, з якої роблять варення та 

варять компоти. 

14. Nar  [261, с. 1003] – гранат (Punica),  рід рослин родини гранатових і 

плоди цієї рослини [295], символ міцної родини, добробуту в турків [УПНМ] 

(дет. йшлося раніше). 

27. Servi [263] – кипарис (Cupressus), рід рослин родини кипарисових [295] 

(дет. на с. 121). 

15. Zakkum [261, с. 986] – олеандр (Nerіum oleander), вид рослин родини 

кутрових [295] (дет. на с. 121).   

12.  Фразеологізми: 

1. Ağzını bıçak kesmemek [250] – вперто мовчати, замкнутися (букв. йому 

рота не перерізати й ножем).  

2. Ağzını şapırdatmak [253] – чавкотіти (букв. змусити рота чавкотіти).  

3. Akıl almaz  [275] – неймовірний, неосяжний (букв. розум не бере). 

4. Akrep gözyaşı hokkası [261, с. 996] – щось малореальне / небувале (букв. 

скляночка для скорпіонових сліз).  
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5. Alın teri el emeği [255] – діставатися важкою працею (букв. ручна праця 

в поті чола).  

6. Allahʼtan düşmana dilememek [253] – букв. від Аллаха не побажати 

навіть ворогу. 

7. Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar [263] – букв. немає друга такого, як 

матір, немає краю, прекраснішого за Багдат (османський вираз із часів, коли 

Багдат був османським). 

8. Arafta kalmak [261, с. 1004] – залишитися в невизначеному становищі 

(букв. залишатися в чистилищі).  

9. Aşkolsun [253] – 1) браво! відмінно!; 2) ну і ну! (докір); 3) як шкода! 

(букв. нехай буде любов). 

10. Aslan ağzında [261, с. 1004] – щось важкодоступне (букв. у пащі лева).  

11. Aynı kafada [253] – думати однаково (букв. у такій же голові). 

12. Azrailʼin peşine gitmek [253] – померти (букв. піти за Азраїлом – 

янголом смерті).  

13. Baş edememek  [253] – не справлятися (букв. не змогти головувати). 

14. Başına kalkmak  [290] – дорікати (букв. вставати на чиюсь голову).  

15. Başka havada [253] – жити іншим життям (букв. в іншому повітрі). 

16. Boyun eğmek [290] – букв. схиляти шию (паралель з написом Кюль-

Тегіна).  

17. Bülbül gibi şakımak [255] – заливатися співом (букв. щебетати як 

соловейко). 

18. Çalıntıdan düşürmek [253] – 1) втратити внаслідок крадіжки, 

2) вилучити з репертуару (букв. скинути з репертуару).  

19. Can sıkıntısından çatlamak [261, с. 996] – умирати від нудьги (букв. 

тріскатися від душевної нудьги).   

20. Can vermek [253] – загинути (букв. віддати душу). 

21. Cıva gibi [261, с. 987] – кмітливий, рухливий (букв. як ртуть). 
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22. Denk getirmek [253] –  а) урівноважувати, б) вибирати слушний момент 

/ підходящий випадок (букв. змусити співпасти). 

23. Düşürmek [253] – 1) обезцінити, 2) підчепити (дівчину). 

24. Eser kalmak [250] –  букв. залишати слід.  

25. Eşek kafam benim [253] – дурна голова ногам спокою не дає (букв. моя 

віслюча голова).    

26. Fiyaka atmak [253] – хизуватися (букв. кидати хизування). 

27. Göz kamaştırıcı [261, с. 987, 988] – букв. засліплюючий очі.  

28. Göz patlak [253] – очі навикат (букв. очі мов вибух / спалах).  

29. Gudubet [253] – араб. 1) страховисько, 2) із жахливим характером. 

30. Günahını çekmek [253] – бути покараним за погані вчинки (букв. тягнути 

гріх). 

31. Gurbet anımsamak [261, с. 1009] –  букв. розмито пригадувати чужину.  

32. Gurbet diye söz etmek [261, с. 1010] – букв. повідати про чужину.  

33. Hakkı hukuku yoktur [290] – не мати прав (букв. не мати ні прав, ні 

законів).  

34. Halt etmek [253] – нести нісенітниці (букв. робити дурниці).   

35. Haraca dadanmak [253] – почати збирати данину з людей (про мафію) 

(букв. зазіхати на данину).  

36. Hatır için çiğ tavuk yenir [275] – букв. з поваги можна і сиру курку 

зʼїсти.  

37. Hayâllere dalmak [253] – букв. зануритися в мрії.  

38. Herkesin suyuna gider [253] – добре до когось ставитися (букв. заходить 

у воду кожного). 

39. Hokka gibi oturmak [261, с. 996] – гарно сісти (про одяг) (букв. сісти як 

відлита з металу баночка / чорнильниця тощо). 

40. Hor görmek [290] – зневажати (букв. бачити нікчемним).  

41. İki tek atmak [256] – випити пару келихів (букв. перекинути двічі по 

одній).  

42. Kafa çatlak [253] – ідіот, бовдур (букв. голова із тріщиною). 
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43. Kafası tam olmak [253] – бути пʼяним (букв. голова під завʼязку).   

44. Kalça fırıldak [253] – дуже крутити стегнами (букв. стегна як дзиґа). 

45. Kalıba vursan [253] – полагодити (букв. заганяти у форму). 

46. Karıyı boşamak [253] – розлучатися із дружиною (букв. звільняти 

дружину). 

47. Kem söz söylemek [290] – злословити (букв. говорити погане слово).  

48. Koynunda saklamak [290] – зберігати щось біля серця (букв. ховати за 

пазухою).  

49. Kül eylemek  [275] –  згоріти від полумʼя кохання (букв. зчиняти попіл).  

50. Madara olmak [253] – зазнавати сорому. 

51. Merağından ölmek [253] – букв. померти від цікавості.  

52. Mihnet çekmek [261, с. 985] – зазнавати мук (букв. витягати муки).  

53. Nasibi almak  [290] – отримувати користь (букв. брати долю).  

54. Ocak söndürmek  [275] –  зруйнувати родину (букв. погасити вогнище).  

55. Pas tutmamak [261, с. 1001] – не іржавіти (букв. не брати іржу).  

56. Şaha kalkmak [263] – 1) вставати на диби, 2) у політичному дискурсі 

використовується у значенні «швидко розвивати країну». 

57. Şarkı döktürmek  [253] – дуже гарно співати пісень (букв. змусити пісню 

розливатися). 

58. Takılmak [253] – до когось причепитися, зблизитися з кимось. 

59. Talih yüzüne güldü [253] – букв. вдача посміхнулася в обличчя. 

60. Tek tabanca gezmek [253] – холостяк (букв. гуляти одним пістолем).  

61. Totoyu bulmak [253] – виграти в лотерею (букв. знайти тоталізатор). 

62. Tozu dumana katmak [281] – 1) швидко йти / тікати (здимаючи пил); 

2) перевернути все догори дном (букв. домішати до диму пил).  

63. Türkü tutturmak [250] – співати тюркю (букв. братися за тюркю). 

64. Ufaktan yol almak [253] – починати великий шлях із маленького кроку 

(букв. брати шлях / іти від малого). 

65. Vallahi [253] – їй-богу! (букв. присягаю Аллахом!). 
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66. Vay be [253] – оклик подиву, аналогічний ой-йой. 

67. Visale ermek [263] – букв. досягти зустрічі.  

68. Vurup kafayı yatmak [253] – лягти й одразу заснути (букв. лягти, 

притуливши голову). 

69. Yedi tepe bir şehir [263] – Стамбул (букв. місто на семи пагорбах). 

70. Yetki ve iradesi bulunmamak [290] – не мати жодних повноважень (букв. 

не знаходити ні правоздатності, ні наміру). 

71. Yüreği koymak [250] – зробити все заради чогось (букв. вкласти серце). 

72. Yüreği ortaya koymak [250] – бути дуже сміливим, щоб щось зробити 

(букв. виставити серце на загальний огляд). 

73. Zar tutmak [253] – робити щось із хитрістю (букв. обмацати гральну 

кістку і кинути її так, щоб випала бажана кількість очок). 

74. Zеbil gibi [254] – дуже багато (букв. як піщинок) [305]. 

У вибраних поезіях кінця ХХ ст. було виокремлено 333 етнокультурні 

лексеми, серед яких найбільше фразеологізмів – 74, топонімів – 49, 

антропонімів – 49,  лексем на позначення явищ і предметів, повʼязаних з 

релігією Іслам,– 47 та лексем на позначення предметів матеріальної культури 

– 39 і фітонімів – 20 лексем. Наприкінці ХХ ст. поети почали частіше 

використовувати у своїх творах реалії, повʼязані з культурами інших країн, 

показувати свою обізнаність із європейською міфологією, використовуючи 

відповідні реалії (імена міфологічних  персонажів), частіше звертатися до 

літературних творів європейських авторів (використовуючи імена 

літературних  персонажів), показуючи таким чином вихід їхньої уваги далеко 

за межі Туреччини і її історії.  

Усього по всіх трьох періодах було опрацьовано 900 етнокультурних 

лексем (295 лексем – початок ХХ ст., 272 лексеми – середина ХХ ст. та 333 

лексеми  – кінець ХХ ст.).  
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Висновки до другого розділу 

  

На основі проаналізованих лексем виявлено, що у поезії початку ХХ ст. 

домінуючими є етнокультурні лексеми, які переважно відображають 

територію Туреччини як Анатолію, адже саме цей півострів послужив 

основою національної території новоствореної турецької нації. Анатолія 

уособлює тюркські землі, територію, куди тюркські племена переселилися, 

починаючи з ХІ ст., яка стала для них справжньою батьківщиною. За нею 

сумують на чужині, Анатолії приписується справжній тюркський дух, рідний 

для кожного громадянина Туреччини. Проте серед лексем, які фігурують у 

поезії цього початкового періоду, також було виявлено значний масив таких, 

що позначають поняття та явища часів Османської імперії (тугра, Диван, 

ферман, хак-і пай, караван, султан, везір, ага, ефенді, бейлербей, паша, 

накши калфа та ін.). Окремої уваги заслуговують антропоніми. У поезії 

початку ХХ ст. вони великою мірою представлені іменами персонажів 

класичних літературних творів (Лейла, Меджнун, Асли, Керем, Ширін, 

Фархад), іменами тюркських правителів (Огуз-хан, султани Мехмед ІІ Фатіх, 

Абдульмеджид), іменами візантійських імператорів (Константин, 

Юстініан), іменами визначних полководців Османської імперії (Заганос-

паша, Турхан-бей, Улубатли Хасан, Караджа-паша), іменами та прізвищами 

відомих постатей (Недім, Фізулі, Нефі, Сінан), серед яких найчастотнішим є 

Ататюрк, іменами, що повʼязані з релігією (Юнус, Алі, Авель та Каїн, Хідр, 

Ільяс, Ісус, Мухаммед, Мойсей та ін.), а також символічними власними 

іменами й етнонімами.  

Було виявлено велику кількість фітонімів, що мають особливі 

конотації, розкривають світогляд прадавніх тюрків, символізують певну 

місцевість, людей і притаманні їм риси. До прийняття ісламу тюрки-

шаманісти вшановували сакральні для них рослини. За часів Османської 

імперії існувала специфічна мова квітів – даруючи або згадуючи певну 
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квітку, передавали повідомлення, яке можна було розшифрувати лише 

знаючи символіку цієї квітки (троянда – жінка, кохання; тюльпан – чоловік, 

султан, Аллах; гвоздика – відданість, самопожертва; гранат – одне зі 

священних дерев, символ достатку, великої і міцної родини тощо).   

Серед етнокультурної лексики поезії середини ХХ ст. було виявлено 

лексеми, які не зустрічалися на початку ХХ ст. (поняття та явища, що 

символізують доісламський період «ханський грабіж», альп та ін.). На 

відміну від поезії початку ХХ ст. надалі зʼявилися топоніми, гідроніми та 

антропоніми, повʼязані з іншими країнами, зокрема європейськими.  

Етнокультурна лексика, яка зустрічається у творах турецьких поетів 

кінця ХХ ст., представлена переважно тими самими тематичними групами, 

що і лексика поезій початку та середини ХХ ст. До відмінностей відносимо: 

наявність лексем на позначення понять та явищ, що виникли саме у цей 

період, зокрема повʼязаних із соціально-політичними явищами (капиджи); 

географія віршів виходить за межі Туреччини (Корейська війна, сміливець 

Кунурі тощо), збільшується частотність лексем на позначення філософсько-

релігійних понять, а також лексем, які вказують на обізнаність із міфологією, 

культурою та літературою західних країн.   

 У ході дослідження було встановлено, що спільними тематичними 

групами для кожного періоду виявилися такі, що обʼєднують лексеми на 

позначення назв предметів матеріальної культури (диван, кітабе, міндер), 

будівель та їхніх частин (караван-сарай, хан, гарем, гаремлік, мінарет, 

кавʼярня, Румелі хісари), традиційного одягу та його елементів (ентарі, 

яшмак, кушак, хайдеріє, чаршаф), найменування музичних інструментів, 

пісень і виконавців (ашуг, саз, тюркю, газель, мані), міфічних та демонічних 

істот (джин, фея, назви злих духів тощо), етнокультурна лексика, повʼязана з 

релігією Іслам (Аллах, Танри, Джанан, Хак, мечеть, саля, сахур, хашр, севап, 

абдест, хадіс, мінбар, аят, хадж та ін.) а також різноманітні топоніми 

Туреччини (Анатолія, Улукишла, Стамбул, Садабад, Бейоглу, Пера та ін.), 
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найчастотнішими є Стамбул й Анатолія. Активне використання поетами 

топонімів Туреччини виконує функцію формування національної свідомості, 

системи цінностей, патріотизму, відчуття приналежності до свої землі, її 

сакральності для народу тощо.  

Сімейні стосунки у турків мають низку етнокультурних особливостей 

та виражаються у відповідних лексемах (amca, dayı, gelin, hala, teyze), що 

транслюють специфічну ступінь близькості, рідства і взаємних забовʼязань.  

Спільною і дуже символічною групою для усіх періодів також є 

антропоніми (імена персонажів літературних творів: Лейла та Меджнун, 

Асли та Керем, Ширін та Фархад). Привертає увагу те, що у поезії початку 

ХХ ст. переважна кількість антропонімів повʼязана із власне тюркськими, 

османськими і турецькими постатями, а з плином часу зʼявляються імена, які 

виходять за межі Туреччини та її історії і свідчать про певні зміни у 

суспільстві. Заслуговує на увагу і збільшення кількості фразеологізмів 

наприкінці ХХ ст. (початок ХХ ст. – 28 лексем, середина – 15 лексем, кінець 

– 74 лексеми). Можливо, це повʼязано з мовною реформою, що була 

впроваджена Ататюрком на початку ХХ ст., коли турецьку мову ніби 

«створювали» знову, намагаючись збільшити в ній частку тюркських слів, 

зокрема позбавляючись від арабізмів і персизмів, що становили понад 

половину лексичного багатства османсько-турецької мови. Отже, 

фразеологізмам знадобилося більше часу на свою трансформацію, 

викристалізування, адаптацію та практичну імплементацію в розмовну мову 

та художню літературу. 

Зібрана і проаналізована етнокультурна лексика може стати основою 

для укладання в подальшому словника етнокультурної лексики сучасної 

турецької мови, який може бути використаний перекладачами, викладачами 

закладів вищої освіти в загальних і спеціальних курсах турецької мови. 

Основні наукові результати розділу 2 опубліковані в одноосібних 

працях автора [131–135]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРЕЦЕДЕНТНІ ІМЕНА ЯК ОСОБЛИВА КАТЕГОРІЯ 

ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ЛЕКСИКИ ТУРЕЦЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Зія Гьокальп зазначив, що «Народи роблять мови мовою. А ті, хто 

люблять мови цих народів, хто їх розуміє і божественно володіє ними – це 

великі поети» [249, c. 31]. «Турецька мова – це мова, створена для поезії», 

вважають її носії. Одягнути в поезію пережиті події, передати віршами 

критику щодо подій в суспільному житті, поезія Дивану, народна поезія – усе 

це невідʼємна частина особливої схильності турецької мови до рим. 

Османські султани самі задавали високий суспільний статус поезії: при 

султанському дворі було чимало поетів, поезії навчали юнаків з оточення 

султанів, самі правителі зналися на поезії, а деякі султани самостійно писали 

вірші. Турецький професор Джошкун Ак навіть присвятив цьому книгу 

«Поети Падишахи» (турец. «Şair Padişahlar»), де зібрані зразки вишуканої 

поезії багатьох представників султанської крові.   

Культурно-мовна компетенція передбачає здатність розрізняти 

культурнозначимі особливості, культурні коди і базові ціннісні орієнтири та 

правильно їх інтерпретувати та переорієнтовувати. Уваги тут заслуговують 

прецедентні феномени, що вербалізують концептуальну систему певної нації, 

представники якої добре знають їхній зміст, активно використовують їх у 

щоденному спілкуванні; займають особливе місце в мовленні носія турецької 

мови, викликають особливий інтерес з погляду дослідження впливу історії та 

культури на мислення і мовлення громадян Республіки Туреччина.   

  

3.1. Прецедентні феномени як різновид функціонування  

етнокультурної лексики 

 

Прецедентними феноменами називають вербалізовані різновиди 

етнокультурно специфічних явищ, що виражають національну своєрідність 

мови та висвітлюють певні умови існування народу, його культури, мови та 
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ментальності. У конкретній мовленнєвій культурі вони мають характерні цій 

культурі форми використання [130].  

Дослідженням прецедентних феноменів займалися такі науковці, як  

Д. Б. Гудков [62], Л. П. Дядечко [69],  І. В. Захаренко [81], Ю. М. Караулов 

[87], В. В. Красних [108], О. А. Нахімова [124], О. О. Селіванова [160],   

Р. С. Чорновол-Ткаченко [210] та інші вчені.  

Слід також відзначити, що в українському мовознавстві дослідження, 

присвячені прецедентним феноменам, набули особливої актуальності. 

В. В. Корольова присвятила наукову статтю дослідженню прецедентних 

феноменів у мові сучасної української поезії, розглянувши види 

прецедентних феноменів й особливості їхньої джерельної бази [103]. У 

дослідженні І. В. Сахарук прецедентні феномени розглядаються як одне з 

проявів теорії інтертекстуальності, крім того, зроблено аналіз класифікації 

прецедентних феноменів за такими критеріями, як 

можливість / неможливість реалізації в мовленні, ступінь універсальності 

тощо [159]. О. О. Селіванова досліджувала функції прецедентних феноменів 

українського етносу у процесах номінації, їхній вплив на реципієнта тощо 

[160]. І. Е. Сніховська є автором статті «Прецедентні лудичні феномени як 

лінгвокультурно значущі утворення» (на матеріалі англійської мови)  [180], а 

С. В. Формановій належить стаття «Феномен прецедентності в романі Марії 

Матіос «Містер і місіс Ю-ко в країні укрів» [204]. Крім того, вже є 

дослідження, присвячене прецедентним релігійним назвам «Релігійні назви і 

тексти як прецедентні феномени в художній оповіді В. Лиса (на матеріалі 

роману «Соло для Соломії»)» автором якого є А. А. Берестова [18].  

Проте тема прецедентних феноменів на матеріалі турецької мови 

залишається малодослідженою. І. Л. Покровська зауважує, що «термін 

«прецедентність» входить у лінгвістичну термінологію турецької мови 

завдяки перекладу турецькою мовою статей російських дослідниць 

Н. С. Бірюкової «Про типи прецедентних феноменів» та М. Б. Дуєвої 
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«Ключове поняття лінгвокультурології: прецедентність». Серед українських 

тюркологів, які порушували у своїх дослідженнях тему прецедентних 

феноменів, слід згадати О. В. Борух, Е. Х. Мініахметову та І. Л. Покровську 

[146, с. 51–56]. 

Першим, хто запропонував й обґрунтував теорію прецедентності був 

Ю. М. Караулов. Він зараховує до прецедентних феноменів різнотипні 

одиниці: лексеми, фразеологізми, речення, а також невербальні одиниці. За 

його визначенням, прецедентними називаються тексти, «значущі для 

особистості в пізнавальному й емоційному відношенні, добре відомі і 

широкому оточенню цієї особистості, звернення до яких відновлюється 

неодноразово в дискурсі цієї мовної особистості» [87, с. 88–89].  

 Прецедентні феномени – компоненти знань, позначення та зміст яких 

добре відомі представникам певної етнокультурної спільноти, актуальні і 

використовувані в когнітивному та комунікативному аспектах [160]. 

Прецедентні феномени – це набір фреймів, які використовуються під час 

спілкування між носіями певної мови та культури з метою створення нових 

смислів та, водночас, їхньої інтерпретації [172], є інструментом трансляції 

«культурної памʼяті» народу від одного покоління до іншого та способом 

обʼєднання народу навколо його культурних цінностей і моральних ідеалів 

[118]. 

З позицій когнітивної лінгвістики і лінгвокультурології прецедентні 

феномени можна охарактеризувати як одиниці, що вимагають осмислення на 

трьох рівнях: мови (мають словесне вираження; у процесі комунікації не 

створюються заново, але поновлюються; можуть видозмінюватися 

(трансформуватися) в межах збереження впізнаваності), свідомості (є 

результатом певних когнітивних операцій (редукції, мінімізації тощо), 

особливим способом «запакованим» концентрованим знанням; служать 

засобом кодування і трансформування інформації; задають моделі обробки, 

оцінки інформації, що надходить, і її зіставлення з уже наявною) і культури 
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(характеризуються культурним досвідом носіїв мови; вимагають 

співвіднесення з іншими текстами як фактами культури;  визначають 

специфіку культурного простору) [58]. 

Серед основних ознак прецедентних феноменів можна виокремити 

такі: 

1. Прецедентні феномени становлять собою фрейми, добре відомі 

усім представникам лінгвокультурної спільноти [62, с. 153]. 

2. Вони покликані реалізувати емоційну, креативну думку мовця у 

відповідь на її розуміння та збудження певних асоціацій.  

3. Характеризуються актуальністю в пізнавальному й  емоційному 

сенсі та змінюються з плином часу, відповідно до переосмислень внаслідок 

резонансних подій у світі чи в межах певного етносу. 

4. Їм характерна понадособистісність, упізнаваність 

представниками певного етносу, еталонність, повторюваність, 

відтворюваність подібних фактів. 

5. Вони виражають лінгвокреативне, певною мірою функціонально-

парадоксальне мислення мовця, вказують на його обізнаність з історією 

певного етносу, подіями, що наразі є актуальними тощо. Функціональна 

парадоксальність  мислення мовця тут полягає в новій асоціативній обробці 

та використанні певного явища з метою зробити своє висловлювання 

нетривіальним, звернутися до культурно-історичного надбання певного 

етносу, зробити акцент на резонансних подіях тощо, привертаючи таким 

чином увагу реципієнта та збуджуючи в ньому певний асоціативно-

емоційний ряд. Використання прецедентних феноменів у такій функції 

вимагає від учасників комунікації активізувати філологічні, літературні, 

культуральні, історичні, міфологічні й асоціативні стереотипи інформації у 

своїх когнітивних базах. 

6. Прецедентні феномени бувають вербалізованими (феномени, що 

можуть бути вербально відтворені, описані в мовленні) та невербалізованими 
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(феномени, що не мають прямого вербального вираження (музичні твори не 

можуть бути адекватно передані за допомогою слів, їх можна наспівати, 

покликатися на автора, висловити власні враження)) [109, с. 46].  

7. Прецедентні феномени бувають вербальними (прецедентне імʼя, 

прецедентний текст, прецедентне висловлення, прецедентна ситуація) та 

невербальними (твори музики, живопису, архітектури тощо) [109, с. 47–48].  

8. Прецедентним феноменам властива інтертекстуальність [1, с. 11]. 

О. А. Нахімова виокремлює такі функції прецедентних феноменів: 

1. Функція оцінки – здатність прецедентних феноменів яскраво 

виражати субʼєктивне ставлення автора.  

2. Моделювальна функція – формування уявлень про світ у вигляді 

моделі, стереотипу.  

3. Прагматична функція – здатність прецедентних феноменів впливати 

на адресата.  

4. Естетична функція передбачає, що прецедентні феномени несуть 

естетичні властивості і задають параметри естетичної оцінки світу.  

5. Парольна функція розкриває часте використання прецедентних 

феноменів з метою виявлення спільності ментально-вербальної бази автора 

та читача. 

 6. Ігрова (лудична) функція прецедентних феноменів відображає їхнє 

використання як своєрідної мовної гри для привернення уваги читача та 

зниження напруженості тексту.  

7. Евфемістична функція (прецедентні феномени допомагають 

помʼякшити висловлення, втілити зміст у неагресивній формі) [124]. 

В. В. Красних звертає увагу на те, що прецедентні феномени 

представляють собою такі явища, як прецедентне імʼя (особисте імʼя, що 

зазвичай повʼязане із широковідомим текстом, який належить до 

прецедентних, або із прецедентною ситуацією), прецедентна ситуація (певна 

«еталонна» ситуація, повʼязана із сукупністю певних конотацій), 
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прецедентне висловлювання (складна сполука, сума значень компонентів 

якого не дорівнює його змісту: останній завжди «ширший» за просту суму 

значень) і прецедентний текст (добре відомий представникам певної 

лінгвоспільноти повноцінний і завершений текст) та займають вагоме місце у 

формуванні когнітивного простору певного етносу [109, с. 47–48].  

Турецькі поети формувалися під впливом історії та культури свого 

народу. Як і більшості творчих людей їм притаманне надчутливе 

світосприйняття. Наприклад, вони дуже гостро й емоційно реагують на події 

в соціумі, не оминають їх увагою у своїй творчості, апелюючи до них за 

допомогою експресивності прецедентних імен. Турецька поезія ХХ ст. 

оперує великою кількістю прецедентних феноменів, серед яких ми виділяємо 

прецедентні імена, що промовисто відображають різноманітні періоди історії 

тюрків за посередництвом використання імен ревалентних міфічних та 

історичних постатей, різноманітних назв, топонімів тощо.  

 

3.1.1. Прецедентні імена в турецькій поезії 

 

Нині ми спостерігаємо дві цікаві тенденції в сучасній турецькій поезії: 

перша – це прагнення авторів до розкриття своєї творчої індивідуальності, а 

друга – динамічне використання феноменів прецедентності, переплітаючи 

нові поетичні рядки з уже існуючими культурно-історичними традиціями.      

Прецедентне імʼя – це індивідуальне імʼя, повʼязане або із широко 

відомим текстом, який зазвичай належить до прецедентних, або із ситуацією, 

яка є широко відомою для носіїв мови і виступає як прецедентна, тобто, це 

імʼя-символ, що вказує на деяку еталонну сукупність певних якостей. За 

Д. Б. Гудковим, прецедентним іменем називається індивідуальне імʼя, 

повʼязане з: 1) широковідомим текстом, що належать зазвичай до 

прецедентних (напр., Обломов, Тарас Бульба); 2) ситуацією, яка є широко 

відомою носіям мови і виступає як прецедентна (напр., Іван Сусанін, 
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Колумб); 3) імʼя-символ, що вказує на певну еталонну сукупність певних 

якостей (напр., Моцарт, Ломоносов) [62, с. 108]. 

Характеризуючи прецедентне імʼя, В. В. Красних ділить його ознаки на 

ядерні та периферійні. До ядерних ознак прецедентного імені вона відносить 

зовнішність, характер, прецедентні ситуації. Периферію складають різні 

атрибути, «елементи», тісно повʼязані з означуваним прецедентного імені, 

що є достатніми, але необхідними для його сигніфікації (кашкет Леніна, 

бакенбарди Пушкіна, маленький зріст Наполеона) [109, c. 202].   

До прецедентних імен, які часто зустрічаються в розмовній турецькій 

мові, ми також відносимо ергоніми – прецедентні назви відомих компаній, 

які стали використовуватися як власна назва предметів побуту тощо. 

Наведемо декілька прикладів: pimapen – «пімапен», назва турецької компанії, 

яка першою почала займатися металопластиковими вікнами, а тепер 

вживається носіями турецької мови у значенні пластикових вікон. 

Наприклад: Yeni evimde pimapen pencereleri istiyorum. – У своєму новому 

будинку хочу поставити пластикові вікна. 

Selpak – «сельпак», походить від назви відомої компанії, що випускає 

серветки. У розмовній мові цим поняттям позначають будь-які сухі серветки, 

які на сьогоднішній день можна знайти у сумках багатьох жінок, незалежно від 

назви виробника. Наприклад: Selpak verir misin? – Дай, будь ласка, серветку.  

Rimel – «рімель», лексема, що закріпилася в турецькій мові на 

позначення туші для вій і походить від назви досить популярного сьогодні 

британського бренду косметики RIMMEL, заснованого в 1834 р. 

французьким парфумером. Ця марка зробила багато революційних 

відкриттів, зокрема, створила першу туш для вій промислового виробництва. 

Наприклад: Rimelin su geçirmez mi? – У тебе водостійка туш для вій? 

Список ергонімів у сучасній турецькій мові досить пристойний: Aygaz 

– назва компанії, що випускала балони із природним газом, які першими 

почали продаватися і набули популярності (Aygaz aç yada kapat! – Закрий або 
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відкрий газ!); Sana Yağı – назва марки маргарину (İki kaşık Sana Yağı koy! – 

Додай дві ложки маргарину!); Uhu – назва марки клею, що першою зʼявилася 

в Туреччині. Хоча нині вже є багато різноманітних назв, проте ця продовжує 

використовуватися на позначення будь-якого клею (Uhu var mı? – Є клей?); 

Kalebodur – назва керамічної плитки (Kalebodur eskidir, değiştireyim. – Плитка 

вже стара, буду міняти); Borcam – назва бренду кухонного приладдя; Cif – 

назва хімічного засобу для чищення різноманітних поверхонь (від цієї назви 

навіть утворилося дієслово ciflemek – чистити, мити за допомогою чистячого 

засобу); Neskafe – назва відомої торговельної марки, що випускає розчинну 

каву, нині у Туреччині використовується на позначення будь-якої розчинної 

кави; Vileda – назва компанії – виробника швабр, у Туреччині 

використовується на позначення швабри з віджимом.  

Активне використання носіями турецької мови прецедентних імен у 

повсякденному мовленні не могло не відобразитися в поезії. Отже, ми 

спостергіємо велику кількість різноманітних прецедентних імен у турецьких 

поетів протягом усього ХХ ст.  

  

3.2. Функціонування прецедентних імен у турецькій поезії ХХ століття 

 

Одним із завдань поезії завжди було привернути увагу суспільства до 

основоположних цінностей, подій, настроїв, викликати певні емоції або 

надихнути читачів до практичних дій. Мова поезії неминуче реагує на зміни 

в житті суспільства, а поява  і розвиток нових ідей, настроїв 

віддзекралюється у віршах поетів, які використовують мовні форми, 

спрямовані активувати у свідомості читача ряд асоціацій та низку смислових 

(інформативних і конотативних) компонентів. Отже, поезія є результатом 

свідомого мовотворчого процесу, цілеспрямованого підбору різноманітної 

експресивної лексики для формування у читача певного образу та настрою. 

Автор у процесі творення шедевру оперує образами, які разом з 

емоційним навантаженням містять у собі певний семантичний пласт, ряд 
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певних асоціацій, емоцій, що відомі представникам цієї нації, так би мовити, 

– цільовій аудиторії. Таке маніпулювання тілами знаків у міжсубʼєктному 

просторі передбачає виникнення однакових асоціацій, ментальних образів у 

комунікантів – представників однієї культури, а художня література, зі свого 

боку, стає основним джерелом прецедентних імен. 

Для аналізу прецедентних імен були відібрані відомі і релевантні поезії 

провідних, поважних і популярних поетів Туреччини. Їхня творчість виховує 

вже не одне покоління турецьких громадян, їхні вірші вивчають і 

декламують школярі, вони є частиною університетських програм, а певні 

слова цих поезій апелюють до тюркської культури, історії, системи 

цінностей, національних ідеалів, уособлюючи таким чином цінний матеріал 

для аналізу функціонування етнокультурних лексем.     

1. Прецедентні  імена міфологічних істот.  

Azrail [253] – Азраїл, янгол-передвісник смерті.  Використання цього 

імені натякає на близьку загибель, смертельну небезпеку тощо. 

Hayır ile Şer [281] – Хаїр (Добро) і Шер (Зло), імена казкових 

персонажів, що зустрічаються в однойменній казці, де зображено добрі 

вчинки Хаїра та злі, погані діяння Шера. Казка має дидактичний характер, 

за її мотивами знято мультиплікаційні фільми.  

Peri Kızı [268, с. 262] – Чарівна Фея, у цьому тексті це імʼя головної 

героїні, а в розмовній турецькій мові його вживають у зверненні до дівчини, 

яка робить добрі справи [УПНМ]. Пері – фея, добрий дух, красуня, міфічне 

створіння, що покликане творити добро і допомагати людям, образ, який 

виражає певні знання та уявлення про світ, має певне емоційно-експресивне 

забарвлення. Згадки про чарівних фей ми можемо зустріти у фольклорі 

багатьох країн світу і наявність чарівної феї у творі О. С. Орхона свідчить 

про історичні контакти тюркської культури із сусідніми. 

Şahmaran [260, c. 498] – Шахмаран, міфічна істота в Ірані, Анатолії, 

Індії та інших країнах. Імʼя іранського походження: шах – титул короля, 



187 
 

 
 

правителя, а мар – це змія, відповідно до легенди – цариця змій, розумна  та 

добропорядна наполовину жінка, наполовину змія, що очолює 

надприродних істот, не старіє, але, помираючи, її дух набуває образу 

прекрасної дівчини. Історія її життя переплітається з появою лікаря 

Локмана, який відповідно до легенди був простим сільським парубком, що 

вперше побачив і закохався в Царицю Змій, а вона, поділившись своїми 

неймовірними знаннями щодо цілющих властивостей рослин та інших 

речей, зробила з нього відомого лікаря. Існує думка і про те, що прототипом 

іранського міфу могла стати давньогрецька легенда про Медузу Горгону. 

Нині Шахмаран є одним із символів м. Мардін (південний схід Туреччини) 

й одним з улюблених образів місцевих мешканців (особливо популярний 

серед курдів). Цікавою є традиція прикрашати свої домівки зображеннями 

Шахмаран серед місцевих мешканців, що свідчить і про оберегові функції 

цього образу.  

Şeytan [245, с. 213] – Шайтан,  диявол. Ця лексема часто 

використовується у розмовній мові: із шайтаном порівнюють людей, 

приписуючи їм відповідні негативні якості характеру, вчинки тощо. Тобто, 

зазначена лексема уособлює усі негативні явища, якими володіє диявол 

(часто ця лексема асоціюється із прецедентними релігійними текстами, 

апелює до уявлень про світ у межах релігії Іслам).   

Talih Kuşu [268, с.125] – Пташка щастя, казкове створіння, що 

відносить уяву читача до тюркської міфології, до образу чарівної пташки та 

епосів, де вона зустрічається (звернення до тюркської культури).  

Zebani [272] –  Зебані в ісламській есхатології, янголи, які охороняють 

пекло або янголи, що забирають душі в момент смерті. У Корані згадується, 

що їхня кількість становить 19 янголів – вартових пекла, в інших джерелах 

є опис їхньої зовнішності [320]. Зазначена лексема апелює до прецедентних 

текстів (Коран та ін.) й асоціюється з пеклом, смертю, перешкодами при 

здійсненні намазу тощо.  
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2. Прецедентні імена персонажів літературних творів.  

Aslı та Kerem [245, с. 72; 260, c. 498; 275] – Асли та Керем, символічні 

власні імена головних героїв романтичного дастану «Асли і Керем» 

(поширений у народів Закавказя, Малої та Середньої Азії). Фабулою цього 

дастану є палке кохання мусульманина (азербайджанця) – Керема, сина 

Гянджінського хана Зіяда до християнки (вірменки) Асли – дочки 

вірменського священника Кара-Кешіша. Через релігійний фанатизм батька 

дівчини у фіналі закохані не досягають своєї мрії і гинуть у символічному 

вогні. Релігійна канва сюжету історична – вона відноситься до часу 

переселення тюрків-огузів на Захід (XI–XIII ст.). Герої символізують любов, 

що вища і сильніша забобонів. Водночас вона асиметрично приписує 

фанатизм немусульманам. 

Keloğlan [245, c. 119; 260, с. 218] – Кельоглан, казковий герой, який 

досягає своїх цілей за допомогою розуму та відваги. Має простий і скромний 

одяг, не має волосся (лисий), сирота. Зазначений герой символізує 

анатолійського юнака, а саме простого хлопця-сироту. Очевидно, тим самим 

турецькій нації приписуються риси головного героя і конструюються 

підстави для національної гордості мешканців Анатолії.  

Köroğlu [260, c. 450; 264, c. 334] – Корогли, легендарний герой і бард 

серед тюркських людей, який, як вважають, жив у XVI ст. Також  цим іменем 

називався епос тюркських (огузських) народів, що склався до XVII ст., і 

набув поширення на Близькому Сході і в Середній Азії. Корогли є символом 

боротьби і свободи у тюркських народних поетів.   

Leyla ve Mecnun [245, с. 72–73; 261, с. 770; 272, с. 4; 275] – Лейла і 

Меджнун, герої відомого твору «Лейла та Меджнун», які належали до двох 

племен, між якими тривалий час точилися міжусобні війни [130]. На основі 

цього сюжету на Сході написано багато поем, найталановитіші з яких 

належать Нізамі, Джамі та Фізулі. Трагічні долі головних героїв нагадують 
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долі Ромео та Джульєтти. Прецедентні імена Лейли та Меджуна – це 

найулюбленіший символ абсолютного самовідданого кохання на Сході [130].    

Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış [246, c. 76] – Марашли Шейхоглу Сатилмиш. 

Марашли – з м. Кахраманмараш, Шейхоглу – досл. «син шейха», його батько, 

очевидно, був шейхом Мевлевітського ордену. Сатилмиш – чоловіче імя, яке 

можна зустріти лише в районі Середньої Анатолії (досить відома особливість 

турецьких імен – це те, що вони надають інформацію з якого району чи 

області людина родом). Згідно з повірʼям м. Марашу – це імʼя дають в 

родині, де померло декілька дітей, і батьки ніби продають богу життя 

наступної дитини, щоб вона вижила [УПНМ]. Отже, імʼя повідомляє читачу 

про те, що герой твору родом із Марашу, вірогідно єдиний син у родині, 

батько якого був шейхом мевлевітського ордену, імовірно, Сатилмиш був 

військовим, який повернувся з Єменського фронту і загинув у горах від 

туберкульозу (у турецькій історії відомі трагічні події біля Сарикамишу та 

гір Аллахуекбер (турец. Allahüekber Dağı)). Отже, Сатилмиш – це 

прецедентне імʼя, яке викликає в уяві читача непросте життя юнака в 

Анатолії, та й ще трагічні події, повʼязані з тогочасними політичною та 

військовою ситуацією в країні. Апелює до стійкості, витривалості, рішучості 

та патріотизму турків. 

Necdet [268, с. 216] – Недждет, герой одноіменого роману турецького 

письменника Сафвета Незіхі «Бідолашний Недждет» (турец. «Zavallı 

Necdet»), який уперше було опубліковано на сторінках газети «Ікдам» у 

1902 р.  У романі розповідається сумна історія кохання Недждета, який 

походив із заможної родини, володів іноземними мовами, тішився 

прихильністю багатьох жінок та насолоджувався усіма розвагами життя в 

Бейоглу [313], але закохався в дівчину, з якою не може бути разом.    

 Şehrazat [260, c. 493] – Шахерезада, головна героїня відомого циклу 

арабських казок «1001 ніч».  
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Göynünü Şirinʼin aşkı sarınca         Огортаючи душу в кохання, Ширін 

Yolalmış hayatın ufuklarınca,          Вирушає в безкраї простори життя, 

O hızla dagları Ferhat yarınca        Як прорубує гори Фархад, так і він, 

Başlamış akmağa çoban çeşmesi.. Почав струменіти пастуший 

струмочок … 

Şirin ve Farhad [246, с. 72; 275]  – Ширін та Фархад, прецедентні імена 

головних героїв, відсилають читача до твору  «Фархад і Ширін», що є 

прецедентним текстом. «Фархад та Ширін» – це героїко-романтична поема 

Алішера Навої, що символізує кохання, яке не купити за золото всього світу 

й безмежну владу та велич. Ширін – донька бідняка, яку викрали і привели 

до шаха Фараса, який у неї закохався до нестями. Проте Ширін не 

відповідала взаємністю, до того ж її ідеали були занадто високими, а совість 

чистою, щоб спокуситися дарами та багатствами шаха. Коли надії на 

порятунок із палацу не залишилось, Ширін поступилася, висунувши лише 

одну умову: збудувати канал у памʼять про таку подію. Звісно, це був лише 

привід, щоб відкласти весілля. Коли наближався час завершення, шах 

запросив Ширін подивитися на канал, під час прогулянки до неї наблизився 

юнак, який щиро зізнався у коханні до неї. Ширін теж у нього закохалась, 

проте вигадала йому завдання на перевірку кохання – він мав прорубати гори 

і дорогу крізь них. Фархад погодився і почав роботу, яка давалась йому 

надзвичайно швидко, адже з кожним ударом він вимовляв імʼя Ширін. Проте 

Фархада вбиває слуга шаха. Ширін дізналася, що Фархад виконав обіцянку і, 

приїхавши до нього, знайшла його тіло. У повітрі лунав його голос, який 

повторював її імʼя.  Ширін невимовно тужить через загибель Фархада [275]. 

Отже, прецедентний текст про історію кохання Фархада та Ширін – це 

яскравий і, водночас, традиційно як для більшості творів про кохання, 

пронизаний сумом приклад величного й безмежного кохання у 

випробуваннях із безмежним багатством. Звичайно, це (асоціація себе / нації 

із цим твором і його героями) могло потішити національну гордість турків. 
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Прецедентні імена головних героїв увійшли у свідомість турецького народу 

таким чином: Ширін – це символ краси, молодості, високих ідеалів, 

непідкупності серця, щирості почуттів. Фархад – символ відважності, віри в 

кохану й у себе, він уособлює високі ідеали, адже не розмежовує людей за 

суспільним положенням, і здатен, і готовий все зробити, пережити будь-які 

випробування заради коханої [275]. Ця пара образів апелює до ідеалів  

високого кохання і поети, очевидно, покликаються на них із метою 

викликати співвіднесення читачів із взірцями шляхетності. 

3.  Імена визначних полководців османських часів.   

Karaca [268 с. 207; с. 244] – Караджа, румелійський бейлербей 

Караджа-паша (?–1456), який брав участь в облозі (з півночі) та захопленні 

Константинополя військами султана Фатіха у 1453 р. [250].  

Murat Reis [268, с. 218] – Мурат-реіс Старший (1534–1609), 

албанський капер й адмірал Оттоманського флоту. Його вважають одним із 

найбільш відомих берберських піратів. Програвши війну з португальцями, 

змушений був продати свій флот і служити османцям.  

Turhan Bey [268, с. 244] – Турахан-бей (Туракхан-бей), великий 

османський військовий і державний діяч, очолював акинджі.  

Ulubatlı [268, с. 245] – Улубатли Хасан, Хасан з Улубата був Тімарлі 

Сипахи на службі султана Мехмеда II в Османській імперії, який досяг 

легендарного статусу героїчного турецького мученика в успішній осаді 

Константинополя.   

Zagnos Paşa [268, с. 244] – Заганос-паша, Заганос Мегмет-паша, 

відомий також як Заган-паша  (?–1463) – везір султана Мурада II, вихователь 

султана Мехмеда II, ага яничарів і Великий везір (1453–1456 рр.) Османської 

імперії, капудан-паша. Заганос-паша запамʼятався як один із натхненних 

прибічників завоювання Константинополя. 

4. Прецедентні імена тюркських правителів.   
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Abdülmecid [268, с. 209] – Абдул-Меджид І  (1823–1861 рр.), султан 

Османської імперії, який продовжив провадити реформи, започатковані для 

європеїзації країни його батьком Махмудом II. При ньому немусульманам 

дозволили служити в армії, прийняли національний гімн і прапор, 

законодавство було реорганізовано за зразком французького кодексу 

Наполеона, зʼявилися залізниця, телеграф та ін. 

Soyadıdır başkaldırmanın Atatürk. / Прізвище повстання – це Ататюрк. 

[289]. 

Atatürk  [265, с. 207, 241; 272; 289]  – Газі Ататюрк Мустафа Кемаль 

(1881–1938 рр.) – керівник національно-визвольної революції в Туреччині 

(1918–1923 рр.), перший президент Турецької Республіки (1923–1938 рр.), 

«батько усіх турків». Ататюрк у Туреччині – це національний герой, 

безпрецедентне явище, чий образ можна зустріти всюди: на турецькій грошовій 

одиниці – лірі, в усіх урядових спорудах, навіть у кафе, перукарнях, удома у 

самих турків дуже часто на видноті буде знаходитися портрет Ататюрка. Його 

іменем названий аеропорт у м. Стамбулі, університети та школи в різних містах 

Туреччини (універстет імені Ататюрка в м. Ерзурумі, Середня школа імені 

Ататюрка в м. Анкарі та ін.), гідроелектростанція Ататюрк-Баражи,  про нього 

написано багато книг, навіть укладений альбом будинків, де він жив та хоча б 

зупинявся на одну ніч під час своїх подорожей Туреччиною (у таких будинках 

зазвичай створено музеї). Цитати Ататюрка можна побачити скрізь, навіть на 

вулицях міст, у парках тощо. Маленькі турецькі діти малюють свої малюнки, де 

зображують членів родини та Ататюрка (що, наприклад, може викликати подив 

в іноземців). Тож існує багато прикладів, що показують, наскільки образ 

Ататюрка важливий і навіть основоположний у свідомості населення 

Республіки Туреччина, що обумовлено тими величезними трансформаціями, 

якими країна завдячує своєму реформатору і першому президенту – Ататюрку.  

Отже, Ататюрк – це символ модернізації (вестернізації) й оновлення та вміння 

досягати своєї цілі попри усі складнощі.  
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Fatih [245, с. 446, 498; 268, с. 243] – султан Мехмед ІІ Фатіх 

(Завойовник) (1432–1481 рр.), османський султан, який у 1453 р. у віці 22 

років завоював Константинополь, здійснивши мрію османів, що не вдалося 

багатьом його попередникам, і поклав кінець існуванню незалежних 

Візантійської імперії, Кримського ханства, Сербії, Мореї, Трапезундської 

імперії, Боснії, Албанії. Дні Фатіха – дні великих завоювань і перемог. У 

Туреччині його вважають національним героєм, використовують його образ і 

завоювання Константинополя з метою підйому національного духу, 

посилення патріотизму на основі спільного великого минулого, великих 

завоювань, величі османів тощо. В основі лежить визнання за Мегмедом ролі 

завойовника Стамбула – Османської столиці, імперського міста (столиці 

світу) матеріального атрибуту влади над світом. Ушанування Мехмеда 

Завойовника саме по собі симптом сили імперської традиції тюрків, що 

суперечила національній ідеї, опертій на Анатолію. У наведеному вірші 

національна ідеологема вживається для підсилення опису почуття кохання.  

Oğuz Han [268, с. 13] – Огуз-хан (Огуз-каган), у міфології огузів 

легендарний герой-прабатько. Його образ має риси культурного героя. 

Найдавніші уявлення про Огуз-хана зафіксовані в уйгурському рукописі 

XV ст. «Огуз-наме», де розповідається, що Огуз-хан був зачатий матірʼю від 

променів світла (відомий міфологічний мотив чудесного народження) і вже 

народився богатирем («З лона своєї матері ця дитина скуштувала молоко і 

більше не пила. Мʼяса сирого, їжі, вина він захотів ... і заговорив. Через сорок 

днів він виріс, ходив і грав»). У юності Огуз-хан переміг страшне 

чудовисько, що пожирало табуни єдинорогів. Зовнішність Огуз-хана 

відображає тотемістичні уявлення давніх тюрків: «ноги його ... подібні ногам 

бика, поперек – попереку вовка, плечі –  подібні плечам соболя, а груди – 

грудям ведмедя». Чудовий помічник Огуз-хана, який вказує дорогу його 

війську і приносить йому перемогу – це сивий вовк, що розмовляє людською 

мовою. Проявивши себе як богатир, Огуз-хан одружується з небесною дівою, 
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з якою в них народжуються три старші сини – Кун (сонце), Ай (місяць) і 

Юлдуз (зірка). Від другої жінки – земної красуні – три молодших сини – Кок 

(небо), Таг (гора) і Теніз (море). Оголосивши себе каганом, Огуз-хан 

здійснює завойовницькі походи проти сусідів. Завершивши завоювання, він 

влаштовує великий бенкет і розподіляє свої володіння між старшими і 

молодшими синами [229]. У міфології багатьох сучасних тюркських народів 

(турків, азербайджанців, туркменів, узбеків, каракалпаків та ін.) також 

присутній образ Огуз-хана як героя-прабатька. Використання автором цього 

прецедентного імені вимагає від читача певних фонових знань та асоціацій із 

часами сивої давнини, становленням тюркської державності тощо. Крім того, 

використання цього прецедентного імені вказує на приналежність автора до 

тюркської культури, шанобливе ставлення до неї та досить глибоке 

ознайомлення із функціонуванням цього імені в тюркській етнокультурі.  

Orhan [280] – Орхан Газі (1288–1359 рр.) – турецький бей із династії 

Османів, другий правитель Османської держави, правив із 1326 по 1359 р. За 

Орхана було створено багато умов для перетворення невеликого османського 

бейліка на сильну державу, влада Османів в Анатолії значно посилилася, 

державна організація стала правильнішою, армію османів, що раніше 

складалася з однієї лише регулярної кінноти, було реорганізовано, вона 

поповнилася піхотним корпусом, складеним із яничарів. Також Орхан 

здійснив перші турецькі завоювання в Європі [312]. Часи Орхана – героїчні 

часи в історії тюркського народу. Згадування поетами цього правитея 

підкреслює розквіт держави, що, ставши сильною, перетворилася на імперію 

з Орханом Газі.   

Sultan Süleymana kalmayan dünya, 

Sana kalır sanma sana da kalmaz. 

Bir gün iflas eder yaşayan bünye, 

Sana kalır sanma sana da kalmaz [289]. 
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Світ, який не залишився султану Сулейману, 

І тобі не залишиться, себе не обманюй. 

І твоя реальність занепаде дня одного, 

Ти не зможеш її на той світ забрати з собою. 

Sultan Süleyman [275, 289] – султан Сулейман (1495–1566 рр.) – це 

десятий правитель Османської імперії і сімдесят пʼятий ісламський халіф, 

відомий як Кануні («Законодавець»), у європейських джерелах його 

називають Сулейманом І Пишним. Його правління увійшло в історію як одне 

з найдовших (46 років), на нього припадає розквіт Османської імперії, велика 

кількість завоювань, реформ тощо. В Україні він ще відомий своєю 

дружиною – Роксоланою [327]. Ця постать обрана невипадково, адже 

Сулейман І Пишний вважається найвизначнішим правителем Сходу ХVI ст., 

за правління якого Османська імперії досягла вершини своєї воєнної, 

політичної й економічної могутності. Сулейман I внаслідок численних воєн 

розширив територію Османської імперії. З погляду масштабів і кількості 

приєднаних земель, Сулейман І Пишний був найбільшим османським 

завойовником.  

Sultan Süleymana kalmayan dünya. / Світ, який не залишився султану 

Сулейману – означає, наскільки б людина не була багатою, скільки б влади 

вона не мала при житті, вона усе одно колись залишить цей світ і не зможе 

забрати свої матеріальні надбання із собою. Навіть ті, чия влада досягла 

неймовірної ваги і сфер, залишаються безсилими перед обличчям смерті. З 

огляду на це не потрібно усіма можливими способами привʼязуватися до 

матеріального світу. Вираз Dünya Sultan Süleymanʼa bile kalmamış. / Світ не 

залишився навіть султану Сулеману активно використовується не тільки в 

поезії, але й у сучасній розмовній турецькій мові. Сулейман Пишний 

уособлює абсолют влади та щастя. Його популярність демонструє силу 

памʼяті та імперської ідентичності в турках. 

5. Прецедентні імена постатей, повʼязаних із релігіями. 
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Ali [268, с. 218; 281]  – Алі, зять пророка Мухаммеда. 

Habil ve Kabil [268, с. 134] – Авель та Каїн, біблійний сюжет, який 

згадується в 4 розділі Буття, згідно з яким, перший син Адама і Єви – Каїн –  

убив свого рідного брата Авеля через те, що жертва, яку приніс Авель, 

задовольнила Бога, на відміну від жертви Каїна. Каїн – Кабіль убив свого 

молодшого брата Авеля – Хабіля і став першим братовбивцею в історії 

людства.  

Hızır ile İlyas [268, с. 218] – Хідр та Ільяс, пророки Хідр (аль-Хідр) і 

Ільяс (Ілля), які зустрілися на землі, як вважається, 23 квітня (6 травня). У 

тюркських народів цей день вважався одним з найбільших свят у році, 

святкування якого у XIX ст. тривало три дні. Хідра в Туреччині часто 

згадують у значенні янгола-охоронця. 

Bir Peygamber sofrasıydı soframız: 

Biraz tandır ekmeği, biraz çökelik... 

Yoksulluğunla da bağlandım kaldım sana 

Mecnunlar gibi üstelik [289]. 

 

Наш стіл був наче стіл пророка, 

Трохи хлібу з тандиру, чьокеліку трохи … 

Попри твою нужденність до тебе я прив’язався, 

І як ті Меджнуни і залишався.  

Peygamber [260, c. 462; 289] – пророк (у мусульманській традиції 

вважається, що пророків було понад сто тисяч, визнаються біблійні пророки: 

Адам, Нух, Ібрагім, Ісмаїл, Якуб, Юсуф, Муса, Давуд, Сулейман та ін. 

Останнім пророком вважається пророк Муххамед («печать пророків»). 

Пейгамбер софраси – застілля пророка, обряд, що проходить під час 

священного місяця Шаабан (Şaban-ı Şerif ayı) і становить собою 

приготування страв, які готують лише жінки, і застілля між вечірнім намазом 

і настанням ночі. На цю вечерю, зазвичай, також запрошують жінок. У 
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Стамбулі цей звичай також має назву «Стіл Захарії» [318]. Також, столом 

пророка називають скромну вечерю, стіл, на якому немає великої кількості 

страв, що відрізняється певною скромністю та стриманістю. Вважаємо, що у 

цьому вірші автор називає столом саме скромну вечерю, підкреслюючи у 

наступних рядках, що на столі лише хліб з тандиру (тандир – піч, вирита в 

землі, використовується для випікання тонкого хлібу (лаваш тощо), а також 

для приготування іншої їжі) та чьокелік (чьокелік – сухий сир, зроблений із 

йогурту).   

Yunus [245, с. 119; 260, с. 517; 265, с. 255; 275; 272; 281] – Юнус 

праведник (саддик) і пророк (набі) Аллаха, історія якого оповідається у 

дванадцятій сурі Корану (у Новому Заповіті – Йосип), улюблений син батька, 

символ того, що, не розділяючи людей, не чекаючи від них взаємності, треба 

любити людей лише за те, що їх створив Бог. За мусульманською традицією 

він народився в ассирійському місті Ніневія і був надісланий Аллахом із 

проповіддю до свого народу. Для суфіїв Юнус – символ серця, захопленого 

тілесними устремліннями. 

Дуже часто зустрічаються такі імена, як: Адам [260, c. 486; 268, с. 186] 

та Єва [260, c. 459, 486], Давид [245, c. 462], Ібрагім (Авраам) [245, c. 488], 

Ісус [268, с. 255], Каїн [260, c. 502], Мухаммед [268, с. 255], Мойсей [268, 

с. 255], Ной [260, c. 334] – це відомі прецедентні релігійні імена, які 

зустрічаються в Біблії і Корані й апелюють до відомих багатьом українцям і 

туркам прецедентних текстів, подій релігійного змісту тощо.   

6. Прецедентні імена відомих діячів. 

Cravan [261, с. 1005] – Артур Креван, швейцарський боксер і поет.  

Dante [272] – Данте Алігʼєрі, видатний італійський поет доби 

Відродження, письменник, політик, «батько італійської літератури», його 

поема «Божественна комедія» вважється шедевром світової літератури.  

Fuzuli [268, с.61]  – Фізулі, поет та мислитель XVI ст. з Іраку, а згодом 

Османської імперії, відіграв важливу роль у становленні азербайджанської і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88
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турецької літератур, також відомий своїм твором «Лейла і Меджнун» [249]. 

Символізує геніального письменника, представника класичної східної 

літератури й одного з основоположників сучасної турецької літератури, який 

заслугової величезної уваги та поваги.  

Lenin [242; 260, c. 480] – В. І. Ленін (1870–1924 рр.), вождь Російської 

революції, якого певний час наслідував Ататюрк.  

Nedim [245, c. 68] – Недім, відомий турецький поет, який оспівував у 

своєму вірші красу і велич султанського палацу Садабад епохи Тюльпанів. 

Палац був майже зруйнований у Повстанні Патрони Халіля у 1730 р. [249].  

Sinan [268, с. 218]  – мімар Сінан (1489–1588 рр.), відомий османський 

архітектор та інженер, який побудував більшість відомих історичних споруд за 

часів Сулеймана Пишного та його синів Селіма ІІ і Мурада ІІІ, якими нині 

проходять туристичні маршрути (мечеть Шехзаде, Сулейманіє Джамі, лазня 

Роксолани, її мавзолей, мечеть Селіміє тощо). В історії Османської імперії не 

було архітектора, який перевищив Сінана. У сучасній Туреччині його постать є 

відомою і високоповажною, його імʼя повʼязане з найпишнішими спорудами 

Османської імперії, він є приводом гордості для турків. 

7. Прецедентні символічні імена.  

Ali Dumdum [288] – Алі Думдум теж позначено національним 

колоритом, адже прізвище може бути прізвиськом, тому, що у слова dum dum 

є декілька значень: дум дум – (арго) це бовдур, недотепа; назва тропічного 

захворювання – лихоманка Дум-Дум або кала-азар (із санскриту – «чорна 

лихоманка»); різновид експансивної кулі, що призводить до важких поранень 

(назва походить від назви Дум-дум – передмістя індійського м. Калькутти, де 

розташовувалася британська фабрика з вироблення цих куль) тощо [270]. 

Отже, ми можемо дійти думки про те, що автор закладає в образ цього 

хлопця певну емоцію, своє ставлення, чим справляє відповідне враження на 

читача.  



199 
 

 
 

Libyaʼya gitmek için sıra bekleyen bir Kunuri Aslanıydı. / Щоб вирушити 

у   Лівію, свою чергу чекав ще один Сміливець Кунурі.  

Kunuri Aslanı [288] – Сміливець Кунурі, символічне імʼя, що походить 

від подій Корейської війни (турец. Kunu-ri Muharebesi) у 1950–1953 рр. 

Більшість турецьких солдат, які брали участь у цій війні, походила з 

маленьких міст і селищ східної Туреччини, які  вперше покинули не тільки 

свою країну, але і свої рідні місця. Ще одна проблема виявилася в тому, що 

турецькі солдати вперше зустрілися з немусульманами у країні, якої вони не 

знали, а також суттєвою проблемою стали незнання мов, релігійні та 

культурні розбіжності між союзними військами турків й американців. 

Американські керівники не передбачили наслідків від незнання турецької 

культури і релігії, що призвело до серйозних проблем і конфліктів під час 

цієї війни (американські пайки, що містили у складі свинину, для турецьких 

солдат були неприпустимими тощо) [293].  Отже, можемо припустити, що 

автор використовує у цьому вірші символічне імʼя Сміливець Кунурі, щоб 

підкреслити усю драматичність ситуації непродуманої і чужої війни тощо. 

Проте не можна оминати увагою і наслідки цієї війни для Туреччини. 

Зокрема, американський генерал Дуглас Макартур, командувач обʼєднаними 

силами ООН в Кореї, називав турків героями. Західне співтовариство високо 

оцінило зусилля Туреччини щодо захисту миру й у 1952 р. Туреччина була 

прийнята до НАТО, а в 1955 р. стала членом Багдадського пакту (СЕНТО) – 

військово-політичної організації, що ставила собі за мету запобігти впливу 

СРСР на Близькому і Середньому Сході. Участь у корейській війні була 

першою військовою операцією турецьких солдатів за межами країни з 

моменту створення республіки. Згодом турецькі війська брали участь у 

військових кампаніях на Північному Кіпрі, Сомалі, Боснії і Герцеговині, 

Косово, Албанії, Афганістані, Лівані і в інших країнах [293; 324]. 

Menekşe [261, с. 984] – Менекше («фіалка»), жіноче імʼя (фіалка мовою 

квітів символізує відданість, вірність, гідність).   



200 
 

 
 

 Nilüfer [280] –  Нілюфер, лілія. Те, що її називають білою – знову 

переносить нас у часи Орхана і нагадує читачам про дружину правителя, яку 

звали Нілюфер Хатун. Цим прецедентним іменем автор не тільки відносить 

читача до певного історичного періоду, але й акцентує увагу на важливих 

культурно-історичних деталях – місці жінки на етапі становлення держави. 

Цікавими прикладами таких прецедентних символічних імен є Еліф, 

Йосма, Лейла, Лялє та Нілюфер. Усі ці імена зазнали діахронічних 

трансформацій, вийшли за межі свого первинного походження, повʼязані з 

непересічними культурно-історичними подіями та явищами і функціонують не 

лише як сучасні жіночі імена, але і як прецедентні: Еліф – струнка, висока, 

правильна дівчина; Йосма: 1) за османських часів використовувалося у значенні 

«красива дівчина», згодом – «красуня»; 2) до 30–40 рр. ХХ ст. вживалося як 

жіноче імʼя (акцентуючи на системі цінностей і якостей людини турецького 

суспільства); 3) нині набуло негативних конотацій і використовується на 

позначення жінки, яка поводить себе занадто відверто, вульгарно тощо; Лейла: 

1) імʼя героїні класичного оповідання про кохання «Лейла та Меджнун»; 2) так 

називають дівчину, яка міцно закохалася і втратила голову від кохання; 3) 

розгублена, неуважна, відсторонена від реальності людина, що робить 

неадекватні вчинки; Лялє – витончена, тремтлива, благородна; Нілюфер – чиста, 

порядна (можуть спостерігатися різні варіанти семантичного наповнення цих 

лексем відповідно до домінування тієї або іншої диференційної ознаки).   

8. Прецедентні топоніми. 

Anadolu [246, с. 73; 260, c. 334, 500, 503; 290] – у поезії Анатолія 

оспівується як батьківщина тюрків, землі, що пронизані тюркським духом і 

традиціями народу, символічний, омріяний багатьма поетами образ, через що 

дуже часто зустрічається у рядках їхньої поезії.  

Bursaʼda bir eski cami avlusu, 

Küçük şadırvanda şakırdıyan su; 

Orhan zamanından kalma bir duvar... 
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Onunla bir yaşta ihtiyar çınar [280]. 

 

Подвірʼя старої мечеті у Бурсі, 

Дзюркотить вода у маленькому шадирвані, 

Стіна, що залишилася з часів Орхана… 

І того ж віку старенька чинара. 

Bursa [280] – Бурса, перша столиця Османів, місто, де сплелися різні 

культури, яке найкраще відображує дух тюрків у період свого заснування та 

продовжує зберігати османську мозаїку подій і постатей. З погляду 

розгортання історичних подій, Бурса є початком Османської імперії, власне, 

найяскравішим періодом турецької історії на шляху становлення світової 

держави. Османи піднялися на якісно новий матеріальний і духовний рівні у 

Бурсі, еволюціонували від бейліків до імперії. Місто Бурса у сучасному 

розумінні також уособлює відносини без глибини, невірність, егоїзм, 

лицемірство, усі ті негативні якості, від яких людина намагалася втекти 

протягом століть. На думку ж А. Х. Танпинара, місто  сприймається як 

символ історії та культури турецького народу. Поет, який встановлює 

духовний діалог з усіма місцями, з якими він зустрічається у Бурсі, виходить 

за рамки історичного часу. Отже, вірш «Час у Бурсі»  є цінним матеріалом, 

який слід розглядати з точки зору місто – культура – цивілізація – людина 

[238]. Ці прецедентні імена скеровують до релігійної складової міста, до 

духовного світу людини, який відкривається за його посередництвом. Крім 

того, це спрямовує читача до героїчного минулого Османської імперії.  

Çankaya [289] – Чанкая, це будинок у районі Чанкая м. Анкара, у якому 

поселився Ататюрк у 1921 р., що став відомий як «Вілла Чанкая». Нині це 

резиденція премʼєр-міністра Туреччини, яка до 2014 р. була офіційною 

резиденцією президента Турецької Республіки. Ця назва іноді 

використовується і як метонімія для нинішнього президента [308].    
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El [245, с.75] – лексема «ель» вживається у значенні «країна, 

батьківщина», що, зі свого боку, апелює до текстів орхоно-єнісейських та 

інших писемних памʼяток прадавніх тюрків (давньотюркські орхонські 

памʼятники датовані VII–VIII ст. н. е., поширені на просторах Євразійського 

континенту, написані рунічною графікою і є джерелом інформації, що надає 

ключі для розуміння картини світу давніх тюрків). П. М. Меліоранський 

зазначає, що спочатку лексема ель функціонувала у значенні групи племен 

(однорідних або близьких одне одному етнографічно), що користуються 

самостійністю й утворюють одне політичне ціле – «кочову державу» або, як 

запропонував перекладати В. В. Радлов, «союз племен», «племінний союз». 

Учений зазначає, що вся полеміка із цього приводу зайва, оскільки «з 

багатьох місць написів видно, що «елем» означав і «державний устрій», і 

«самостійне державне життя» [214, c. 159–160]. Зокрема, у світогляді 

прадавніх тюрків, що зафіксовано у рунічних памʼятниках раннього 

середньовіччя, спостерігається використання словосполучення «вічний ель», 

де ель уособлює державу [214, с. 75]. 

Emirgan Çınaraltı [245, с. 57] – Емірган Чинаралти, район на березі 

Стамбулу, який належить до ільче Сариєр. Його приналежність до античних 

часів залишається дискусійним питанням, проте відомо, що за часів 

Візантійської імперії він мав назву Кіпародіс (грец. Kyparodes), що в 

перекладі із грецької означає «кипариси». Підставою для такої назви була 

велика кількість кипарисів на схилах цього узбережжя. Нині район Емірган 

є одним із найпопулярніших туристичних маршрутів і продовжує дивувати 

своєю красою та історичним минулим. 

Ben onun bozkırlı halini severim 

Onun için sevmem Floryalı halini 

Çankaya bir başkaldırmadır durgun denize [289]. 

 

Я люблю її степові краєвиди, 
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Через те не любитиму щось типу Флорʼї, 

Чанкая – це повстання серед спокійного моря. 

Florya [289] – Флорʼя, дорогий, вишуканий район у Стамбулі. Ця 

лексема вживається на позначення вишуканості, прекрасного смаку, 

фешенебельності. На нашу думку, автор також може використовувати цю 

лексему на позначення вишуканості Ататюрка та його оточення.   

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, 

Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. 

Martılar konuyor omuzlarıma, 

Gözlerin İstanbul oluyor birden [289].  

 

З тобою починається дощ срібними нитками, 

Краса народжується у серце моє із віршів рядками. 

Мартини на плечі сідають мої,  

Вмить стали Стамбулом очі твої. 

İstanbul [246, с. 65; 254; 255; 260, с. 336, 451, 453, 488, 499; 250; 261, 

с. 1002; 263; 268, с. 243, 246; 289; 290] – Стамбул, колись Константинополь – 

столиця Візантійської імперії, нині найбільше місто Туреччини на берегах 

протоки Босфор, що розділяє її на європейську та азіатську частини. У Старому 

місті збереглися будівлі різних історичних епох. Навіть антиімперська ідеологія 

Ататюрка і перетворення Анкари на столицю новоствореної республіки не 

применшили любов і гордість турків до Стамбулу (у народі навіть існує жарт 

щодо Анкари і Стамбулу).  

Стамбул несе багато сильних позитивних смислів в історичній пам’яті й 

традиційній культурі турків. Завоювання Константинополя є загальновизнаним 

досягненням турків і навіть поворотним пунктом у світовій історії, що 

автоматично збуджує національну гордість. Апеляція ж до радості (тур. sevinç) 

асоціюється у турків з традиційними атрибутами щастя-харизми і покликається 

на метафоричне визначення Стамбула як «оселі щастя» (осм. darüssaadet). 
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Арабо-перська метафора «оселя щастя», що виражає традиційне на Близькому 

Сході визнання Константинополя столицею світу, відповідає також 

притаманному для степової політичної культури ідеалу світового панування 

(див. монумент Кюль-Тегіну). Стамбул у поезіях часто подає приклад 

перетлумачення традиційних концептів імперської/османської доби відповідно 

до запиту національної свідомості. Отже, Стамбул – це не місто, це концепт, 

який поєднує у собі багатство культури та історії багатьох цивілізацій і 

заслуговує на окреме дослідження.  

Soyadıdır başkaldırmanın Atatürk 

Eskidikçe bozuldukça bir yanlarımız 

Alıp gider başımızı yazılırız Ankaraʼda 

Karaoğlan Çarşısından inip gelen ordusuna [289].  

 

Прізвище повстання – Ататюрк. 

Порідішавши та послабнувши, себе 

Взявши, підемо і запишемося в Анкарі, 

До війська, що зійшло з базару Караоглан. 

Karaoğlan Çarşısı [289] – Базар Караоглан розташований в м. Анкарі на 

площі Улус. Із прокладанням залізниці до Анкари важливість цього ринку 

збільшується. Базар розбудовується з будівництвом памʼятника Ататюрку у 

1927 р. Перший кінотеатр в Анкарі – «Єні Сінема» зʼявився на цьому ринку. 

Кавʼярні на нижніх поверхах ханів (постоялих дворів) були важливими 

місцями зустрічі у роки національної боротьби. Також на цьому базарі 

розміщувалися найважливіші адміністративні та соціальні установи [303]. Як 

прецедентний феномен Базар Караоглан використовується автором у 

значенні важливого, людного місця, де відбуваються важливі події. 

Korkma gönül, yılma gönül, dayan gönül 

Önümüzde, atmış yiğitliğin terkisine 

Kuvayî Milliye atlarına yol veren 
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Kozanoğluʼnun dağları var [289]. 

 

Не бійся серце, не лякайся, витримуй все, 

У майбутньому, посадивши собі на спину відважність, 

Національних Сил дороговказом стануть  

Гори Козаноглу. 

Kozanoğlu [289] – Козаноглу в цьому вірші – це гори на південному 

сході Анатолії, що уособлюють свободу і незалежність для турків. Зазначена 

асоціація виникла внаслідок панування в цьому районі туркменських 

деребеїв Козаноглу між 1689 та 1866 рр. У 1865 р. було створено армію, щоб 

покласти край бейліку Козаноглу. Завдяки цій армії, бейлік Козаноглу був 

зруйнований, кочові племена були знову направлені в Анатолію, у регіоні 

було забезпечено османське панування [270], а гори почали асоціюватися з 

перемогою кочовиків, незалежністю і свободою. 

Mekka [260, с. 511] – Мекка, мусульманське місто, що розташоване на 

заході Саудівської Аравії, де близько 570 р. н. е. народився останній 

мусульманський пророк Мухаммед. Нині Мекка з її святинею у вигляді 

кубічної побудови (Кааби – у перекладі з арабської мови означає «священний 

будинок») навколо Заповідної мечеті (аль-Масждид аль-Харам) є місцем 

прочанства мусульман. Кааба – єдиний храм на землі, присвячений Аллаху. 

Під час молитви мусульмани дотримуються напрямку Кааби й повертають 

туди своє обличчя [146]. 

Muradiye sabrın acı meyvası, 

Ömrünün timsali beyaz Nilüfer, 

Türbeler, camiler, eski bahçeler, 

Şanlı hikâyesi binlerce erin 

Sesi nabzım olmuş hengâmelerin 

Nakleder yâdını gelen geçene [280]. 

 

http://www.edebiyat.biz/akademi/1230
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Мурадіє – терпіння гіркий фрукт, 

Символ життя – біла Лілея, 

Усипальниці, мечеті, старі сади,  

Славна історія коштує тисяч 

Звуки битв стали пульсом моїм, 

Передає свої спогади прийдешнє минулому.  

Muradiye [280] – Мурадіє, місто і район у провінції Ван (Туреччина), 

який був збудований і населений переважно вірменами, а потім перейшов у 

владу Сельджукам, згодом Османам. Існує легенда, що це місто було відоме 

великою кількістю фруктових дерев і своїми врожаями фруктів. Місцеві 

жителі при зустрічі вітали один одного словами «радуйся», нагадуючи цим 

про багатий врожай [269]. У рядку «Мурадіє терпіння гіркий фрукт» 

описується піднесення в період заснування Османської імперії, повʼязане зі 

складнощами, що подолали в майбутньому. Автор вирішив звернути увагу на 

те, що разом із тріумфами «солодкими фруктами» доводиться також 

переживати і складні періоди, слушно зауваживши,  що «терпіння – це гіркий 

фрукт». 

Rumeli Hisarı [268, с. 207, 237]  – Румелі Хісари, Румелійська фортеця, 

що розташована в європейській частині м. Стамбулу на березі Босфору на 

півночі від району Бебек. Румеліхісари була побудована на березі Босфору (у 

найвужчому місці) навпроти фортеці Анадолухісари за наказом султана 

Мегмеда Фатіха у 1452 р. з метою відокремити Константинополь від Чорного 

моря і почати підготовку до штурму міста. Фортецю звели в рекордні 

терміни (4 місяці і 16 днів). Тепер функціонує як музей.   

Sadabad [246, с. 67; 289] – Садабад (осм. «Місто щастя»), назва району 

в м. Стамбулі та набережної, яка простягалася уздовж річки Кятхане, що 

впадає у Золотий Ріг, де проходили розважальні дійства. За часів султана 

Сулеймана Пишного та Селіма ІІ тут проводилися публічні розваги на які 

приїздила вся знать Стамбулу. Набережну уздовж річки було оздоблено 
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мармуром, а також побудували прекрасний палац, перед ним – великий 

басейн із  водоспадами, статуями драконів, які вивергали воду з пащ. 

Довкола палацу влаштовували різноманітні розваги: тут починали святкувати 

перший день свята Хидирелєз. Гуляння, особливо на повний місяць, тривали 

до світанку. Поети того часу писали свої вірші, вихваляючи падишаха і 

садразама, і таким чином запрошували їх на свято. Таку назву місцевість 

отримала у XVIII ст. в  епоху Тюльпанів [321].   

 Turan [271, с. 262 ] – Туран (пер. голова), загальна назва земель, 

розташованих на півночі і північному сході від Ірану, де мешкали скотарські 

іранські племена [327]. Три тисячі років тому туранцями стали називати 

іраномовних скотарів-кочівників. Значно пізніше ця назва закріпилася за 

всіма східноіранськими народами. Термін перенесли практично на всю 

Середню Азію, степи якої заселили кочовики [292, с. 3]. Прибічники так 

званої «тюркської концепції» визначають територію Центральної Азії як 

міфо-епічний топонім Туран. Туран  – це назва, яку у стародавні часи давали 

усім тюркським країнам і використовували у значенні власної (справжньої) 

батьківщини тюрків [327]. Для турецького народу Туран має особливе 

значення і, попри різноманітні політичні маніпуляції, для простого народу 

Туран уособлює утопічну єдність усіх тюркських народів та мрію про єдину 

тюркську державу. Крім того, використання автором прецедентного топоніму 

Туран надає читачу не тільки певне культурно-історичне та емоційне тло, але 

і конкретизує власне топос цього оповідання і закладає інформацію, що події 

відбуваються на просторах Середньої Азії.  

Ulukışla [245, с.75; 251] – Улукишла, місто та район в ілі Нігде в 

Туреччині. Місто Улукишла пролягає в долині між горами Медетсіз та 

Болкар, які належать до системи гір Тавр і в минулому розміщувалось на 

стратегічно важливому перехресті між Середземним морем, рівниною під 

назвою Конья та центральною Анатолією. Протягом століть у цих горах 
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видобували золото, срібло, свинець, вапняк. Сьогодні Улукишла – це 

невелике торговельне містечко у сільській місцевості.  

Yeşil türbesini gezdik dün akşam, 

Duyduk bir musikî gibi zamandan 

Çinilere sinmiş Kurʼan sesini. 

Fetih günlerinin saf neşesini 

Aydınlanmış buldum tebessümünle [280]. 

 

Ми вчора ввечері обійшли Зелену усипальницю, 

Почули подібний до музики голос Корану,  

Який у віянні часу ввібрав кахель. 

Чиста радість днів завоювань 

Осяяна, мені здалося, твоєю посмішкою. 

Yeşil Türbe [260, c. 96] – Зелена усипальниця, мавзолей пʼятого 

османського султана Мехмеда I в Бурсі, який був побудований його сином і 

наступником – Мурадом II у 1421 р. Зелена Мечеть – найбільш оздоблена 

мечеть Бурси. Фасад зроблений Із білого мармуру, а молитовний зал 

облицьований прекрасними зеленими кахлями. Різблення по мармуру, що 

прикрашає центральний портал і вікна, належить до шедеврів османського 

мистецтва [270]. Зелена усипальниця функціонує прикладом того, як 

національна пам'ять, а з нею і гідність живляться досягненнями Османської 

імперії. 

Так початок ХХ ст. у турецькій літературі позначений творчістю 

поетів-хеджистів, відомих у турецькій літературі за назвою «Пʼять 

силабістів» (турец. «Beş Hececiler»). Їхня творчість припадає на важливий 

для подальшого розвитку країни історичний період – початок перебудови 

Османської імперії в Турецьку Республіку, що поставило перед поетами 

відповідальне завдання – перебудувати османську літературу у якісно нову, 

сповнену автентичної самобутності турецького народу турецьку літературу. 
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Період змін у країні супроводжувався драматичними реформами Мустафи 

Кемаля Ататюрка, що віддзеркалювалися і реформами в літературі. Аналіз 

тогочасної поезії дозволяє простежити зміни, які сталися в людській 

свідомості на зламі епох.   

 Переважна більшість обраних поетів середини ХХ ст. представляє 

літературну течію «Ікінджі єні» або «Друге нове» (1954–1960 рр.), що 

надавала перевагу «закритим» смислам, абстракції напротивагу конкретній 

поезії, мала опозиційні настрої щодо народної поезії  і вважається основною 

течією модерністської турецької поезії. У 60-ті рр. ХХ ст. спостерігався 

період розчарування деяких письменників у результатах кемалістсько-

республіканського модернізаційного проєкту. На початку 60-х рр. 

сформувався модерністський напрям за назвою «Література кризи», 

наскрізною темою якого була втрата віри в позитивний хід історичного 

розвитку, і центральною фігурою якого стає асоціальна, занурена у себе 

особистість, що розчинена в байдужості світу. 

 Турецька поезія кінця ХХ ст. – це пістрява мозаїка багатства і синтезу 

культур, історії, релігії, бунтарства та патріотизму із характерними 

особливостями усіх народів, які в різні часи проживали на території 

сучасної Туреччини.  

Так, сучасна турецька мова – це по праву дивовижне явище, що 

увібрало в себе багатий пласт інформації, сповнений колоритом традицій, 

історії та культури, які протягом століть накопичували декілька потужних 

цивілізацій: степова євразійська, ісламська, перська, візантійська та, 

зрештою, західна. Османська імперія зумовила синтез власної цивілізації, 

увібравши в себе ті явища, що протягом тисячоліть спостерігали народи, які з 

часом обʼєднала в собі Османська імперія і отримала у спадок Турецька 

Республіка. Сучасна турецька мова накопичує, зберігає, транслює і передає 

наступним поколінням своїх носіїв культурні, історичні, духовні цінності 

багатьох поколінь турецького народу.  
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Висновки до третього розділу 

  

Проаналізувавши явище прецедентноcті на матеріалі турецької поезії 

ХХ ст., ми переконалися у справедливості думки про те, що  через мовну 

картину світу відображається світ етносу, система національних цінностей, 

історія, традиції, резонансні події та постаті. Оскільки в межах цього 

дослідження було неможливо охопити всю поезію ХХ ст., то вибір було 

обмежено творами, у яких найяскравіше представлена етнокультурна лексика 

і зафіксовано найвагоміші для турецької лінгвоментальності прецедентні 

імена. 

Поети-хеджисти (Фарук Нафіз Чамлибель, Еніс Бехіч Корюєрек, 

Халіт Фахрі Озансой, Юсуф Зія Ортач, Орхан Сейфі Орхон), чиї прізвища є 

виключно тюркськими (що також можна трактувати як утілення ідей 

створення нового тюркського суспільства, великої та єдиної тюркської 

держави) і з плином часу також стали прецедентними,  зверталися до 

легендарного минулого тюркських племен, намагалися викристалізувати 

ідею «справжніх тюрків», «великого Турану», самоідентифікацію нації як 

великого тюркського народу. Зокрема, у лексичному фонді оповідання 

О. С. Орхона «Розповідь про Чарівну Фею та Пастушка» зберігається 

вагома кількість лексичних одиниць, що містять у своїй семантиці 

етнографічні особливості світорозуміння предків тюркського народу: Ель, 

Огуз-хан (Огуз Каган), Туран. Це оповідання дає змогу зануритися в 

історичний пласт тюркських реалій, згадати першоджерела тюркської 

писемності, демонструє ідеальний образ тюркського правителя – Огуз-хана і 

величної тюркської держави – Турану. Ці прецедентні імена – «наріжні 

камені» тюркського світосприйняття, що роблять зазначене оповідання 

вагомим джерелом етнокультурної лексики та привертають увагу читача до 

витоків історії і культури турецького народу.  
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Твори Н. Ф. Чамлибеля представлені великою кількістю прецедентних 

імен, що вимагають від читача знання фольклору, класичних творів східної 

літератури, історичних подій, особливо початку ХХ ст.: Лейла, Меджнун, 

Асли, Керем, Ширін, Фархад, Марашли Шейхоглу Сатилмиш, а також 

Анатолія, караван-сараї, хани, гори Ерджиєс та ін.   

Поезія Ю. З. Ортача також представлена прецедентними іменами героїв 

класичних літературних творів і прецедентними назвами географічних 

обʼєктів, особливо такими, що відіграли особливу роль у становленні 

Республіки: Газі, Мехметчик, Чанкая та ін. 

Отже, поезія початку ХХ ст. переважно апелює до культурної 

спадщини анатолійських турків, прагнучи сприяти консолідації та мобілізації 

новоствореної нації на засадах, які назначив Ататюрк на підставі 

європейського ідеалу нації-держави. Образи героїчного минулого, 

покликання на культурні досягнення і традиції предків, використання 

художніх засобів фольклору підпорядковувалися їдеям культурної 

консолідації нації у межах її уявних та фактичних кордонів (Анатолія, але 

також і Стамбул) й водночас перепліталися з модерними ідеалами 

громадянського патріотизму, жертовності, згуртованості й оптимізму в ім’я 

майбутнього турецької нації і Турецької Республіки.  

Спільним у поетів початку та середини ХХ ст. залишається звернення 

до топонімів. Зокрема, А. Х. Танпинар у своєму вірші «Час у Бурсі» 

використовує такі прецедентні назви географічних обʼєктів, як «Зелена 

усипальниця», «Мурадіє», «Гюмюшлю», з метою звернутися до легендарного 

минулого турецького народу, історичної та культурної спадщини, виразити 

свою радість і гордість за досягнення предків.  

Прецедентні топоніми у творах Д. А. Кансу позначають віддалені місця 

Анатолії і практично всі регіони батьківщини. Кожна область підлягає 

опоетизуванню: природна краса, патріотизм, бідність, кохання, героїзм, 

страх, сильні і непересічні люди. Для Джейхуна Атуфа особливе місце 
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займають гори Козаноглу, що оспівують та надихають турків на героїчні 

почуття, знов-таки повʼязані з культурно-історичними реаліями. Самостійна 

культова течія у віршах Дж. А. Кансу – це національна боротьба, яка також 

вибудовує свої сюжети на основі сакральної для турків географії. Яскравим 

прикладом цьому є збірка поезії під назвою «Битва на Сакарьї» (турец. 

«Sakarya Meydan Savaşı»). У розділах «Вогонь», «Кров» і «Земля» є серія 

віршів, які відобразили битву на площі Сакарья у 1921 р. У розділі «Вогонь»  

зображено реалії Анатолії, людей, які там мешкали, їхнє непросте життя.  У 

розділі «Кров» – боротьба турецьких військ у війні з інтервентами, 

самовіддана підтримка турків, героїчна пожертва життя за свою батьківщину.  

У розділі «Земля» поет описує землю, що є сакральною для народу, 

розкриває її значення для турецького народу, високі цілі, які поставив 

Ататюрк. Дж. А. Кансу присвятив не один свій вірш постаті Ататюрка («Імʼя 

повстання», «Гімн Ататюрка», «Викладач 19 травня», «Безкінечний біг», 

«Мустафа Кемаль на дорогах Хавзи», «Повітря Мустафи Кемаля», «Вчитель 

незалежності»), з якою набувають особливого значення для турецького 

народу і певні топоніми. Так, на арену виходить Анкара та інші місця і міста, 

де розгорталися героїчні події, повʼязані з особистістю Мустафи Кемаля.   

Так, поезія середини ХХ ст. продовжує викристалізування національної 

ідеї, кемалістсько-республіканського модернізаційного проєкту 

(спостерігаються, як його прибічникі, так й опозиціонери), а також 

відображає кореляцію із Заходом (міграція турецького населення до Європи 

та загальний проєвропейський курс Туреччини вплинули на світогляд і 

спосіб життя населення), що підтверджується появою прецедентних імен 

західних письменників (переважно європейських), героїв літературних 

творів, топонімів тощо. Одночасне звернення як до вестернізації, так і до 

імперсько-османських традицій, призводить до виникнення в турецькому 

суспільстві ментального конфлікту, у якому турецький громадянин відчув 

себе позбавленим етнокультурної та історичної ідентичності. 
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Поезія кінця ХХ ст. демонструє синтез підвищення інтересу до 

минулого країни, національних традицій Туреччини та модернізаційних віянь 

Заходу, витонченості і брутальності, політизації суспільства та повернення 

авторитету ісламської релігії. Зокрема, вірші Джана Юджеля прямолінійні, 

присвячені рішучим, чесним, сміливим, небуденним особистостям, 

памʼятним історичним, політичним подіям та ідеям, містять нецензурну 

лексику, що підсилює динаміку та значимість слів поета. Поезія Явуза 

Бюлента Бакілєра сповнена романтики, витонченості, а вірші Юсуфа Туни 

нагадують про історію Османської імперії, її легендарних правителів, що на 

контрасті доповнює наш аналіз турецької мовної картини світу на матеріалі 

поезії кінця ХХ ст. Поетичне мовлення цього періоду відіграє роль 

своєрідного дзеркала, що відображує навколишній світ, пронизаний 

переживаннями та почуттями авторів, і згодом воно починає формувати 

світосприйняття наступних поколінь, закріплюючись у мові як прецедентні 

імена.  

Внаслідок аналізу прецедентних імен ми дійшли таких висновків: 

1. Серед прецедентних імен, що позначають міфологічних істот, 

частіше згадують такі, як: Азраїл (передвісник смерті), Шайтан (диявол). 

2. У всі періоди поети активно оперують такими прецедентними 

іменами персонажів літературних творів, як: Асли та Керем, Ширін і Фархад, 

Лейла та Меджнун.  

3. Використовуючи прецедентні імена тюркських правителів, поети 

посилаються на історичне минуле турецького народу, пробуджують памʼять та 

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 та 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 
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функціонування цих імен у тюркській етнокультурі. Так само, як і на початку, 

у поезії середини та кінця ХХ ст. найчастіше зустрічаємо такі прецедентні 

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

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, поваги, обʼєднуючого фактору нації. 

4.  Прецедентні імена постатей, повʼязаних із релігіями, які 

зустрічаються як у Біблії, так і в Корані, активно зустрічаються у поезії 

протягом усього ХХ ст. (Авель, Авраам, Адам, Давид, Єва, Ісус, Каїн, Мойсей, 

Ной, та ін.). Панівне місце ісламу в турецькому суспільстві підкреслює увага, 

повага і часте згадування у віршах пророка Мухаммеда і четвертого халіфа та 

імама Алі. Також було проаналізовано часте згадування пророків Юсуфа 

(Йосип у Новому Заповіті) та Хідра.  

5. Серед прецедентних імен відомих постатей, починаючи із середини 

ХХ ст., зʼявляються імена західних письменників, спортсменів, політиків, що 

відображує вектор зовнішньої політики держави у ті часи.  

6. Красномовними прикладами прецедентних символічних імен є Еліф, 

Йосма, Лейла, Лялє та Нілюфер. Семантика зазначених імен зазнала 

діахронічних трансформацій, що вийшли за межі свого первинного 

походження, повʼязані з непересічними культурно-історичними подіями та 

явищами і функціонують не лише як сучасні жіночі імена, але і як 

прецедентні. 

7. Топоніми максимально використовуються поетами на початку та у 

середині ХХ ст. Чинне місце тут посідає Стамбул й Анатолія. Проте 

Стамбул із його районами і кварталами, на нашу думку, становить опозицію 

Анатолії, адже він уособлює імперське минуле, а не колиску нації. 

Основні наукові результати розділу 3 опубліковані в одноосібних 

працях автора [136–138]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У сучасній антропоцентрично зорієнтованій лінгвістиці дослідження, 

присвячені розгляду таких явищ, як етнокультурне самовизначення, 

етнокультурна диференціація, етнокультурна релевантність тощо, стали 

перспективними і динамічно розвиваються на матеріалі окремих мов. Це, зі 

свого боку, орієнтує на етнокультурну толерантність, що особливо важливо в 

умовах глобалізації та посилення міжкультурного діалогу.  

Зокрема, посилення дипломатичних, торговельних, туристичних, 

культурно-освітніх відносин між Україною і Туреччиною (особливо 

підписання низки угод у 2017 р.) обумовлює необхідність практичного 

опанування турецької мови загалом та актуальність наукових досліджень у 

галузі функціонування турецької етнокультурної лексики в українській 

тюркології зокрема.  

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 обʼєднуючого 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.  
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3. 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. 

4. Етнокультурні лексичні одиниці відображують культурний досвід 

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

створення місцевого (локального) культурного колориту, відтворення 

історичного колориту, функція «націоналізації» історії, створення у тексті 

національно-культурного колориту, функція памʼяті, 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, повʼязаних 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 зміни 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 девʼятьма гілками, потім девʼять видів людей і зробив їхнім 

прихистком тінь цього дерева). Важливим доказом цього є функціонування 
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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 повʼязаних (ритуальне 

завʼязування стрічок і читання молитов, жертвоприношення деревам, 

висаджування дерева з нагоди народження дитини, віра в те, що звʼязок 

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 невідʼємною частиною певної національної лінгвокультури і 

формується впродовж багатовікового становлення нації,  відображаючи 

процес пізнання та фіксації уявлень про навколишній світ її представниками.  

5. Зʼясовано історичний зміст і коммеморативне навантаження образів 

відповідних історичних персонажів, специфіку контекстного функціонування 

зазначених образів, їхню вагому роль у формуванні турецької мовної 

свідомості (Лейла, Меджнун, Асли, Керем, Ширін, 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.).  

6. 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 (часто дають 

подвійне імя: одне – релігійне, друге – власне тюркське); 2) якісь 

використовують на позначення певного емоційно-психічного стану людини 

(Лейла, Меджнун); 3) деякі імена поширені лише у специфічних районах 

Туреччини, вказуючи, звідки людина родом (Сатилмиш); 4) семантика 

деяких імен діахронічно зазнала трансформацій і вони продовжують 

використовуватися у турецькій поезії як у класичному варіанті, так і набувши 

нових конотацій (Еліф, Лейла, Йосма). 
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7. 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, повʼязаних винятково з турецькими уявленнями 

про світ (Еліф, олеандр, тюльпан та ін.).  

Імʼя Ататюрка формально відноситься до прецедентних, з огляду на 

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

відтворюють широку гаму осмислень його настанов та особистості, й, 

очевидно, певну еволюцію творчого дискурсу упродовж ХХ ст.  

У поезії початку ХХ ст. імʼя вождя (тим більше за його життя) огорнуте 

шанобливим та емоційно-виразним визнанням його генія; його особистість є 

джерелом і обʼєктом творчого натхнення. Його ім'я функціонує у поезії як 

символ відкритості і готовності до соціальних, економічних та ін. 

перетворень, модерних ідеалів громадянського патріотизму, жертовності, 

згуртованості й оптимізму в ім’я майбутнього турецької нації і Турецької 

Республіки. 

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 в політичному житті, імʼя та особа 

Ататюрка є символом і дороговказом продовження європеїзації країни, 

наголошує на пріоритеті національних цінностей над релігійними. 
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Лексика поезій кінця ХХ ст. до певної міри відтворює еволюцію 

світогляду турецького населення, що пережило соціальні, політичні й 

економічні перетворення в 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, повʼязаних 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 нього.  

Особливості функціонування етнокультурної лексики і тенденції 

використання таких лексем турецькими поетами ХХ ст. демонструють 

значний обсяг їхньої культурної памʼяті, 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 повʼязані із поглибленням 

вивчення виражальних  можливостей цієї лексики в поетичному тексті,  із 

питанням  перекладу  таких  лексем, визначенням їхнього емоційно-

експресивного потенціалу, усього спектру асоціативних звʼязків, закладених 
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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 

турецької мови, дослідження етнокультурної лексики з позицій сучасного 

політичного, релігійного дискурсів, сприйняття та використання 

етнокультурних лексем носіями турецької лінгвокультури, які мешкають за 

кордоном.   
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ДОДАТОК 2 

ВІДОМІСТЬ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Участь у міжнародних наукових та міжнародних  

науково-практичних конференціях 

 

1. Міжнародна наукова конференція «Сучасна філологія: парадигми, 

напрямки, проблеми» (Київ, 10 квітня 2014 р., безпосередня участь).  

2. Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія 

Бураго (Київ, 25 червня 2016 р., безпосередня участь).  

3. Міжнародна наукова конференція «Україна і сучасний світ: 

міжкультурний діалог» (Київ, 25 жовтня 2016 р., безпосередня участь).  

4. VI Міжнародна науково-практична заочна конференція 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 17 

листопада 2016 р., дистанційна участь).  

5. Міжнародна наукова конференція «Philology and Linguistics in the 

Digital Age – FiLiDA-2017» («Філологія та лінгвістика в епоху цифрових 
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контексті філологічних студій» (Київ, 25 жовтня 2017 р., безпосередня 

участь).  

 

Участь у всеукраїнських наукових читаннях 

7. Всеукраїнські наукові читання за участі молодих учених «Дух нового 

часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ, 9 квітня 2015 р., безпосередня участь).  

8. Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Мова і 

література у глобальному і локальному медіапросторі» (Київ, 5 квітня 

2016 р., безпосередня участь).  
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9. Всеукраїнські наукові читання за участю молодих учених «Філологія 

початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 6 квітня 2017 р., 
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11. ІІІ Всеукраїнські наукові читання Інституту філології за участю 
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ДОДАТОК 3       

 

Найчастотніші етнокультурні лексеми у творах турецьких поетів ХХ ст. 
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ДОДАТОК 4 

Переклади вибраних поезій турецьких авторів початку ХХ ст. 

(з поясненням реалій) 

 

ОРХАН СЕЙФІ ОРХОН 

Розповідь про Чарівну Фею та Пастушка 

У часи, легенд серпанком оповиті, 

Огуз-хан1 ще панував у  світі, 

В легендарному Турані2 чув про дивину, 

Слух поміж людей про Фею Чарівну. 

 

Кажуть, що прекрасна Фея там жила, 

Наче зірка промені краси лила, 

Із небес блакитних і високих, 

У серцях залишаючи рани глибокі. 

 

Серед вічності високих гір блукає, 

У слідах своїх проміння вічності лишає, 

Й перетворювалось на чарівне джерело 

Місце, де її помічено було. 

 

Обличчя Феї – рожевий світанок, 

Всміхнеться – й троянди розквітнуть в свій танок.. 

Жила ж вона на чужині, 

А друзями були їй пастухи. 

 

Настільки красивою фея була,  

Що з розуму може й кохання б звела. 

Настільки уявною здатись могла, 

Для розуму просто шалена біда. 

 

Тортури були їй прийнятною звичкою, 

А милосердя – геть не специфічним. 

І хто не закоханий був у це лице симпатичне, 

Був щасливіший за тих, хто поклявся любити навічно. 

 

Поцілений в серце той був миттєво, 

Хто погляд хоч раз спрямував свій на неї. 

Закоханим в неї й ліку не велося, 
                                                           
1 Огуз-хан – Огуз-каган у міфології огузів легендарний герой-прабатько. 
2 Туран – уособлює простори Середньої Азії, утопічну єдність усіх тюркських народів у єдиній тюркській 

державі. 
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Бо їх не злічити, як в косах волосся. 
  

Блідло юнаків обличчя, 

Сльозами сповнювалися очі незвично. 

Кохання її стало просто бідою, 

Яка цілий світ огорнула собою. 

 

Великий володар Огуз-хан 

Дівчиною зацікавився цією, 

Щоб побачити її тендітний стан, 

Дав наказ покликати до себе. 

 

Як вона зʼявилась перед ним,  

Хан звернувся до красуні зі словами: 

 – Мила дівчино, красива дівчино, з яких причин 

Серед височин гірських живеш сама ти? 

Сонцем чарівним твоя краса тебе зробила, 

 

Мила дівчино, красива! 

Одиноким бог Тенгрі3 не створює нікого,  

Не існує у природі правила такого. 

Є, звичайно, чоловік у тебе, 

І тебе комусь благословило небо, 

 

Хіба ж можна жити так на самоті? 

Я не бачив ще такого у житті! 

Це прекрасній дівчині не личить! 

Йди й живи серед людей у нашім світі. 

Стань окрасою для наших поколінь! 

 

Фея відповідь на це дає: 

– Я колись кохала теж, Великий хане4, 

Юним пастушком був мій коханий, 

З часом став коханим чоловіком, 

А тепер залишилась сама довіку.  

 

Ми жили в горах і наші дні 

Сповнювали радощі, веселощі, кохання,  

Необдумане моє одне зізнання 

Боляче поранило й він вирішив піти. 

Більше він ніколи не вертався, 
                                                           
3 Тенгрі (Танри)  – верховний бог у тюрків, які сповідували тенгріанство, бог безкрайнього синього неба.  
4 Хан – титул суверенного правителя; у Османів родовий титул усіх чоловіків правлячої династії. 
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Й слух про нього всякий обірвався. 

З доленосної тієї миті, 

Я живу одна у цьому світі, 

Почуття мої від всіх закриті. 

 

Каган5 замислився і знову 

До Феї мовить Чарівної:  

Це правдою не може бути! 

Занурившись в глибокий смуток, 

Сама-самісінька хіба ти можеш жити у горах? 

 

І Фея мовить Чарівна: А порятунок є хіба? 

Я сонце, що не має пари, 

Вкажіть мені, де мій коханий? 

Може закоханих у мене 

Більш ніж в просторах цього неба 

Прекрасних зорей. Та біда, 

Кого я хочу – тут нема. 

Прислухайтеся, хоч би раз –  

Не знайдеться Він серед вас. 

 

Каган говорить: Який жаль, 

Не кохання, а печаль 

В серці юної красуні, 

Тож не піддавай під сумнів 

Тобі коханого знайдемо, може й того повернемо.  

 

Дівчина відповідає: Добре! 

Передай серцям хоробрим,  

Що мене кохають вірно,  

Я для них влаштую ігри, 

Випробую чарівною грою 

 

Всіх закоханих героїв. 

Хто загадку зуміє розгадати –  

Моїм коханим зможе стати, 

Й щасливі будемо обоє. 

Ця новина туди й сюди,  

Розійшлася навкруги. 

Й з далеку, й зблизька нівроку 

Повиходили в дорогу 

                                                           
5 Каган – титул правителя в тюркських мовах (відповідає титулам царя, великого князя, хана). 
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Ті, хто Фею покохав. 

Бідолахи. Час настав  

Й загорнувшись у надії, 

Зібралися у місці дивнім 

Всі від малу до велику. 

Небесною росою вмита, 

 

І народжена світанком 

Фея почала свій танок. 

Стрепенулася раптово –  

Й вмить у Феї форма нова, 

Птахом, квіточкою стала, 

Ось метеликом пурхає, 

Знов міняє форму вправно,  

Ось вона вже і троянда. 

На перлини обертається 

Й в різні боки розсипається. 

Огортається у хмари, 

Сотні форм, усі кохані 

Розібратись не змогли, 

Не осягнули чарівної гри. 

 

Дівчина на це зітхає, 

До Кагана промовляє:  

До побачення. 

Зрештою, не має значення. 

І в таку тривожну мить 

Здалеку пастух біжить. 

Погляд стримує страждання, 

У Кагана без вагання  

Просить дозволу зіграти, 

Серце Феї врятувати: 

– Хто я? Я не відповім на це питання. 

 Сплелась мелодія кохання 

З розлуки невимовним горем, 

Я подолав високі гори, 

Я різні обійшов світи, 

Щоб знов колись сюди прийти. 

Раптова новина і вмить, 

Коханням серце знов горить! 

Тоді Каган відповідає: 

Притримай серце, хай не поспішає! 

Ця дівчина  не у твоєму небі 
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Світанком струменітиме рожевим. 

І бідоласі пастухові не годиться 

На Феї Чарівній женитись. 

Насправді, пропозиція твоя 

Для Феї нашої – ганьба. 

Це виглядає неприйнятно. 

Чарівна Фея каже раптом:  

 – Серце сюди пастушка привело, 

Я згодна випробувати і його. 

Зупинився час тієї миті 

І лише вони удвох лишились в світі. 

Стрепенулася раптово –  

Й вмить у Феї форма нова, 

Пташечкою стала вмить, 

У Кагана на шатрі6 сидить. 

 

Пастушок спокійно споглядає, 

Він ці чари вже багато років знає 

Виявляється… 

Тож, у мить на клітку обертається 

І чарівну пташку поневолює раптово 

У своїх обіймах хлопець загадковий. 

– З першим справився випробуванням, 

Час наступного питання. 

 

Пташка раптом стрепенулася 

Й на перлину обернулася. 

Розсипаються перлини, 

І під ноги хану линуть. 

 

Клітка розсипається раптово, 

На уламках праху чарівного 

Тремтливі мушлі постають  

Й в обійми у свої беруть 

Примхливі перли. 

– Це випробування друге й мушу 

Спитати, як же тебе звуть, пастуше? 

 

Аж раптом спалахнуть перлини 

І змінить форму знов дівчина: 

Перлини стали цього разу 

Живими квітками. Й одразу 

                                                           
6 Шатро – (тур. otağ) велике прикрашене шатро (для султана або великого везиря). 
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Умить ожили дивні мушлі 

Свою міняють форму слушно, 

Стають метеликами. Й разом 

 

Чарівні квіти розкривають ніжні пелюстки, 

Барвисті розливаючи потоки, 

Метелики літають навкруги, 

Тріпоче крильця вітерець жорстоко. 

– Це випробування вже останнє, 

Я тебе впізнала й ось моє зізнання –  

Тепер я знаю хто ти! 

 

Час ховає в памʼяті глибоко, 

Дні, коли у мене був закоханий, 

Й знов ти мій порушив спокій. 

 

Непостійний мій коханий,  

Памʼятай, що я не стану 

Зраднику дружиною ніколи. 

 

Спалахнули небом Пастушкові очі, 

В погляді сховавши біль неначе злочин. 

Він почав розповідати дівчині свої пригоди: 

 

«Кохання наче фея чарівна, 

У доленосну мить прийняти рішення непросто. 

А серце шаленіє. У її слідах 

Блукає, змінюючи простір. 

Кохання – то стріла таємна, 

Її відчути можна лиш коли потрапила у ціль, 

А зустріч тільки та приємна, 

Що від розлуки відчувала біль. 

Сльозами сповнювались мої очі часто, 

Я крок за кроком пізнавав шляхи, 

Що привели мене в розлуки царство. 

І в мить, коли вже поруч ти, 

Не віддавай мене розлуці знову, 

Красуне, досить сліз жертовних! 

Шалене серце, що у кожному випробуванні, 

Показало витривалість, за бажанням 

Інколи примхливо ставиться до світу, 

Щохвилини як мінливий вітер 
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Змінює свій напрямок і рішення. 

А коли закохане – не втішне і 

За троянди пелюстки тендітніше! .. 

Тож, відчувши докір, хоч найнепомітніший, 

Із глибин проймається болем невпинним, 

І страждає його кожна клітина. 

Був день… А я був випалений зсередини, 

Любов згоріла вщент. Лиш попіл сірий. 

Тож, «Прощавай!» промовив, 

Ні докору, ні цього слова 

Я винести не зміг. 

Замислись, це не просто збіг. 

Кохання і цьому причиною було. 

Я мандрівник, що світ весь обійшов, 

І крок за кроком 

Шукав розраду кілька років. 

Але не відшукав ні в кому. 

Якщо й згрішив колись свідомо, 

Глибинне каяття прийми, 

Й прости мені мої гріхи. 

Прирік кохання на тортури, 

Але причина лиш одна. Красуне! 

Здолав моря й гірські вершини, 

Я мандрував, час йшов невпинно, 

Темніє горизонт, білішає волосся, 

Поглянь, яким же стати довелося! 

Красуне, мрій моїх вінець, 

Ти зжалься наді мною накінець! 

 

І тут Каган свою озвучив волю: 

 – Вже досить. Ця сумна промова 

І ти мене ледь не розчулив щойно! 

 

Пастух, не сумнівайся однозначно, 

Що Феї милої пробачення 

Ти назавжди достойний.  

 

Дівчино, ти подивись, 

Хіба може ще знайтись 

Такій красуні чоловік! 

 

Покладіть вже край розлуці! 

Підійдіть, зʼєднайте руки! 
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Відновіть своє єднання! 

Хай у радості й коханні 

Дні вашого життя минають! 

Сорок7 днів й сорок ночей  

Весілля ваше відгуляємо. 

 

Так у день той повелося,  

На весілля, що розпочалося, 

Казали «доля» мудреці, що весілля побачили, 

Це – народитися знову неначе і 

Радісні миті знов пережити! 

 

Було весілля дуже довгим, 

Його сповняли радість й благодать, і 

Довго слава ще не змовкне, 

І будуть всім того ж бажати – 

На Батьківщині у любові жити! 
 

ХАЛІТ ФАХРІ ОЗАНСОЙ 

Анатолійський вечір 

Листа частино, 

Якби ти знала, мила, 

Яка сумна похмурого вечора  

Похмура мелодія, огортаючи плечі, 

На схилах далеких гір і пагорбів луна, 

І голосом вітру мене обійма.  
 

У тінях дерева стомлені…  

Скрізь безпритульна надія на Бога.. 

Ніби шепоче, огорнутій в сон Анатолії8, 

Вітерець колискові, забувши тривоги. 

 

Спускаються стада з протилежного схилу 

Останній промінь торкнувся ріки. 

Пісня здійнялась зі степів й полетіла: 

 «Айше9, моя безрозсудна Айше, ти куди»? 

 

ЮСУФ ЗІЯ ОРТАЧ 

Зейбеки 

З народженням місяця зейбеки10 з цього пагорба спускаються, 
                                                           
7 Сорок (40)– епічне число, що означає «багато, максимально багато». 
8 Анатолія – півострів у Західній Азії, повністю розташований на території Туреччини і становить більшу 

частину її території. Анатолією часто називають азіатські володіння Туреччини.   
9 Айше – поширене в Туреччині жіноче ім’я арабського походження. 
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У красунечок з гори навпроти в чотири ока вглядаються. 

На тому ж березі Ізмірську троянду11 танцювать починають, 

Золото, вплетене в коси до пʼят, розсипають. 

 

Тріпотіння дзвіночків сягає іншого берега. 

Молоді отамани12 тягнуть зброю, а з нею і жереб свій. 

Хто грає палашем13 в руці, а хтось – ще ні. 

Мовчання темряви пронизують кулі рясні.  
 

ФАРУК НАФІЗ ЧАМЛИБЕЛЬ 

Пастуший струмочок 

З країв далеких ридають ріки 

Пастуший струмок вдалечінь поспішає, 

Голос стихії у фрази єднає, 

Що горам вона прошепоче навіки 

 

Огортаючи душу в кохання Ширін14, 

Вирушає в простори життєвих далин, 

Як прорубує гори Фархад15, так і він, 

Почав струменіти пастуший струмочок … 

 

Його печаль не знала меж тієї миті,  

Хоча каміння й мармур з легкістю долав, 

Скількох холодною водою напував, 

Струмок пастуший… торкався вуст неначе квітів. 

 

Невірній Асли16 він вказав вірний шлях, 

На саз Керема17 відповідь дає, 

В спустошених очах знов сліз проллє, 

Й не зникне в землях, чи в роках. 

 

Лейла18 у весільному вбранні, Меджнун19 на кладовищі… 

                                                                                                                                                                                           
10 Зейбек («сміливець») – різновид народного танцю у західній Анатолії і його традиційний музичний 

супровід.  
11 «Ізмірська троянда» – фрагмент назви відомої в Туреччині пісні, повна назва якої «На протилежному 

березі Ізмірська троянда». 
12 Отаман – лексема у мовах степовиків (тюрків, казахів, киргизів, запорізьких і донських козаків тощо) на позначення 

начальника, старшини. 
13 Палаш – (від тур. «меч») довгоклинкова зброя, перехідна форма від меча до шаблі. 
14 Ширін – головна героїня героїко-романтичної поеми Алішера Навої «Фархад та Ширін», символ краси, молодості, 

високих ідеалів, непідкупності серця, щирості почуттів. 
15 Фархад – головний герой героїко-романтичної поеми Алішера Навої «Фархад та Ширін», символ відважності, віри у 

кохану й у себе, він уособлює високі ідеали. 
16 Асли – символічне власне ім’я головної героїні романтичного дастану «Асли і Керем» (поширене у народів Закавказя, 

Малої та Середньої Азії). 
17 Керем – символічне власне ім’я головного героя романтичного дастану «Асли і Керем» (поширене у народів 

Закавказя, Малої та Середньої Азії).  
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І спраглих подорожніх у горах немає. 

Троянду полумʼяну скрізь шукає, 

Струмок пастуший в лозах свище. 

 

Закохані й поети вже не знають сліз, 

Минулі пристрасті історія вже поглинає, 

Дарма лунає, марно закликає 

Струмок пастуший скрізь. 

 

                                                                                                                                                                                           
18 Лейла – героїня відомого однойменного твору «Лейла та Меджнун», на основі сюжету якого на Сході написано 

величезну кількість поем, найталановитіші з яких належать Нізамі, Джамі та Фізулі.  
19 Меджнун – герой відомого однойменного твору «Лейла та Меджнун».  
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ДОДАТОК 5 

Етнокультурна лексика у повсякденному використанні 

 

1. Вислів, який містить у собі фітонім олеанд (тур. zakkum або zıkkım), 

є досить популярним у Туреччині: 

Zakkum – олеандр (Nerіum oleander), розповсюджений на території 

Анатолії. Інший варіант написання цієї лексеми у турецькій мові – zıkkım, 

що перекладається як: 1) отрута; 2) лексема на позначення таких 

негативних звичок, як алкоголь та цигарки; 3) лексема на позначення 

людей, які завдають клопоту оточуючим. Тобто «зикким» – це комічна 

форма лексеми «заккум», що використовується у розмовній мові на 

позначення ситуацій / людей, які завдають клопоту, проблем оточуючим. 

Zıkkımın kökünü ye! – досл. Зʼїж корінь олеандра! 

Приклад використання цього вислову у назві серії турецького серіалу 

«Şahane Damat»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.dailymotion.com/video/x540tap) 

 

https://www.dailymotion.com/video/x540tap
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Часто цей вислів лунає і з вуст політиків: 

«KILIÇDAROĞLU’DAN, ZABUN’A ZIKKIMIN KÖKÜNÜ YE İŞTE O ŞOK 

SÖZLER» 

Шокуючі слова від Киличдароглу до Забуна: «З’їж корінь олеандру!» 

 

(http://www.bomba32.com/haber/siyaset/kilicdaroglu%E2%80%99ndan,%C2%A0

-zabun%E2%80%99a%C2%A0zikkimin%C2%A0kokunu%C2%A0ye-iste-o-sok-

sozler-/17985.html) 

2. Зображення Шахмаран (міфічна істота в Ірані, Анатолії, Індії та ін.) 

над дверима та над ліжком 

 

(фрагмент із турецького серіалу «Hayat devam ediyor») 

http://www.bomba32.com/haber/siyaset/kilicdaroglu%E2%80%99ndan,%C2%A0-zabun%E2%80%99a%C2%A0zikkimin%C2%A0kokunu%C2%A0ye-iste-o-sok-sozler-/17985.html
http://www.bomba32.com/haber/siyaset/kilicdaroglu%E2%80%99ndan,%C2%A0-zabun%E2%80%99a%C2%A0zikkimin%C2%A0kokunu%C2%A0ye-iste-o-sok-sozler-/17985.html
http://www.bomba32.com/haber/siyaset/kilicdaroglu%E2%80%99ndan,%C2%A0-zabun%E2%80%99a%C2%A0zikkimin%C2%A0kokunu%C2%A0ye-iste-o-sok-sozler-/17985.html
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3. Yalçın Akdoğan: "7 Haziran Yeni Türkiyeʼnin Ab-ı Hayatı Olacak" 

(Ялчин Акдоган: «7 червня буде «живою водою» Туреччини») 

 

 

(https://www.memurlar.net/haber/514060/akdogan-7-haziran-yeni-turkiye-nin-ab-

i-hayati-olacak.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.memurlar.net/haber/514060/akdogan-7-haziran-yeni-turkiye-nin-ab-i-hayati-olacak.html
https://www.memurlar.net/haber/514060/akdogan-7-haziran-yeni-turkiye-nin-ab-i-hayati-olacak.html

