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«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (YÜZBAŞININ KIZI) ESERİNDEKİ 
«БОГ» KELİMESİYLE YAPILMIŞ RUSÇA DEYİMLERİN TÜRKÇEDE 

EŞDEĞERLİLİĞİ 
THE TURKISH EQUIVALENCE OF RUSSIAN IDIOMS CONSTITUED 
WITH THE RUSSIAN WORD «БОГ» IN «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

(CAPTAIN’S DAUGHTER) 
Aytül Bayar* 

Ersin Çetinkaya** 
Özet  
Yaptığımız bu çalışmada Aleksandr Puşkin’in “Капитанская дочка” 

(Yüzbaşının Kızı) adlı eserindeki «Бог» kelimesini içeren Rusça deyimler Türkçe 
eşdeğerlikleri açısından incelenmiştir. Eserde geçtiği cümlenin içerisinde verilen 
bu deyimler 3 ayrı kategori altında toplanmıştır. Anlam bakımından örtüşen ve 
bir tipte kurulan deyimler, anlam bakımından özdeş olan, fakat farklı bir tipte 
kurulan deyimler, benzerlik ve eşdeğerliği bulunmayan genel bir anlama sahip 
olan deyimler olarak kategorize edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Allah, Deyim, Dil, Eşdeğerlik, İnceleme. 
 
Abstract  
In our study the Russian idioms containing the word «Бог» used in Alexandr 

Pushkin’s “Капитанская дочка” (Captain’s Daughter) were analyzed in terms of 
their Turkish equivalencies. Those idioms which are presented within the phrases 
used in the book fall into 3 different categories. They are categorized as idioms 
overlapping in terms of meaning and made in a single type, idioms identical in 
terms of meaning but made with a different type and those with a general meaning 
but with no similarity and equivalency.  

Key words: God, Idiom, Language, Equivalency, Examination.  
 
Giriş 
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan 

kalıplaşmış söz öbeği, tabir [5] olan deyimler her milletin dilinde çok büyük bir 
öneme sahiptir. Dil yalnızca kelime ve harflerin bir araya getirilerek 
oluşturulduğu bir yapı değildir. Biçimsel olarak belli başlı kurallarının dışında 
aynı zamanda dile bireyler tarafından yansıtılan ruhsal elementler de çok 
önemlidir. Bu gibi bir kullanımda kelimelerde ve kelimelerin bir araya gelerek 
oluşturduğu kelime grubu veya cümlelerde mecazi anlamlar ortaya 
çıkabilmektedir. Bu şekilde ortaya çıkan kelime grubu veya cümleler ise 
kalıplaşarak deyim haline bürünebilmektedir.  

                                                            
*Arş.Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
aerdogan@agri.edu.tr, Ağrı/TÜRKİYE. 
**Arş.Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
ecetinkaya@agri.edu.tr. Ağrı/TÜRKİYE. 
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Deyimler bir milletin dil zenginliğini, ifade gücünü, anlatım gücünü göstermesi 
açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü dilde, doğal olarak deyimlerde o 
milletin gelenek ve göreneklerinin, inançlarının, yaşayış biçimlerinin, dünyayı 
algılayışlarının yansımaları görülmektedir. Bu yüzden deyimler bir milletin 
incelenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Çalışmamızda bahsettiğimiz öneme 
sahip olan deyimleri “«Капитанская Дочка» (Yüzbaşının Kızı)” eserindeki 
“«бог»” kelimesiyle yapılmış Rusça deyimlerin Türkçede eşdeğerliliğini 
inceleyerek Rus edebiyatı ve toplumundaki yansımalarını göstermeye çalışacağız. 

Rus dilinde «Бог» kelimesinin sözlük anlamlarını inceleyelim. 
Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный: 
*Создатель Вселенной, всего сущего, обладающий – по религиозным 

представлениям – высшим разумом, управляющий миром. 
*Dünyayı yöneten, dini inançlar bakımından yüksek bir akla sahip olan, var 

olan her şeyin, evrenin yaratıcısı. 
Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 
**1)В религии: верховное всемогущее существо, управляющее миром 

или одно из таких существ; 2)В христианстве: триединое божество, творец 
и всеобщее мировое начало – Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой; 3)перен. 
Предмет поклонения, обожания. 

**1)Dinde: dünyayı yöneten, her şeye gücü yeten yüce varlık ya da bu 
varlıklardan biri; 2)Hristiyanlıkta: üçlü Tanrı, Yaratan ve evrensel dünya ilkesi – 
Baba, Oğul ve Kutsal Ruh; 3)Tapınma, ibadet nesnesi. 

Толковый словарь русского языка, под ред. Д.Н. Ушакова: 
***По религиозным верованиям – верховное существо, стоящее будто бы 

над миром или управляющее им. 
***Sanki dünya üzerinde duran ya da onları yöneten, dini inançlar bakımından 

yüce varlık. 
Türk dilinde ise “Allah” ve “Tanrı” olarak her iki sözcüğün de sözlük 

anlamlarının ayrı ayrı incelenmesi gerektiği kanaatindeyiz, çünkü Müslümanlık 
kültürü açısından bakıldığında «Бог» kelimesinin Türkçe çevirisinin “Allah”, 
Hristiyanlık kültürü açısından bakıldığında ise çeviride “Tanrı” kelimesini 
kullanmanın daha yerinde olacağını düşünmekteyiz. 

TDK, Türkçe Sözlük: 
Allah; 
öz. a. (Alla:h ) Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, 

Tanrı. 
Tanrı; 
öz. a. din b. Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, 

Yaradan, Allah, Rab, İlah, Mevla, Halik, Hüda, Hu, Oğan. 
«Бог» ve «Allah/Tanrı» sözcüklerinin Rus dilinde ve Türk dilinde sözlük 

anlamlarına baktığımızda her iki dilde de “kainattaki her şeyi yaratan ve onları 
yöneten tek yüce varlık” olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Rus dilinde «Бог» kelimesinin geçtiği birçok deyim, atasözü ve özdeyiş 
bulunmaktadır. «Бог» sözcüğünün yanı sıra Tanrı’nın yüceliğini ifade eden 
“господь, Боже, царь, небесный, отец небесный, всевышний (судья), 
вседержитель v.b.” gibi sözcükleri de görmek mümkündür. [3] Yapmış 
olduğumuz bu çalışmada Aleksandr Puşkin’in yazmış olduğu “Капитанская 
дочка” (Yüzbaşının Kızı) adlı eserindeki «Бог» kelimesini içeren deyimler ele 
alınmış ve Türk dilinde eşdeğerlikleri olup olmadığı incelenmiştir. Eserde geçen 
deyimlerde sadece «Бог» sözcüğüyle yapılmış deyimler değil, aynı zamanda 
«Боже, Божий, владыко, господи, господь» gibi anlamdaş sözcüklerle yapılmış 
deyimler de incelenmiştir.  

Deyimleri anlamsal bütünlükleri, yapıları ve kökenleri açısından farklı bakış 
açılarıyla incelemek mümkün. Deyimler eşdeğerlilik açısından birkaç farklı gruba 
da ayrılabilirler. [2] Bu incelemede üç tip eşdeğerlilik (эквивалентность) 
kullanılmıştır: Karşılaştırma yapılan dilde anlam bakımından örtüşen ve bir tipte 
kurulan, özdeş yapıya sahip, tam karşılığı olan deyimler (полные эквиваленты) 
[=], anlam bakımından özdeş olan, fakat farklı bir yapıda veya farklı bir tipte 
kurulan benzer eşdeğerlikte olan deyimler (аналоговые эквиваленты) [▼], 
karşılaştırma yapılan dilde benzerlik (аналог) ve eşdeğerlik (эквивалент) 
bulunmayan, karşılığı olmayan, genel bir anlamla ifade edilen deyimler 
(безэквивалентные сочетания) [□]. [4] 

 Бог ведает = бог весть = бог видит = бог знает [Allah bilir]  
«Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил 

маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру….» [=] 
«Бог весть.» [▼] 
«Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея 

Иваныча!» [▼] 
«Бог знает, – отвечал он, – посмотрим.» [=] 

 Бог дал = бог даст = бог привёл = бог принёс = дай бог [Allah versin]  
«Опять бог дал свидеться!» [▼] 
«Бог даст, все будет ладно.» [=] 
«Зачем тебя бог принес?» [▼] 
«Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастия!» [▼] 
«Привел бог опять увидеться.» [▼] 

 Бог милостив = боже милостивый [Allah Kerim]  
«Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я 

вычистил.» [=] 
«Боже ты милостивый!» [▼] 

 Бог с ним = бог с тобой = боже с нею [Allah selamet versin] 
«…бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник.» [▼] 
«Бог с тобой, старинушка!» [▼] 
«Боже, что с нею будет!» [▼] 

 Бог судья [Allahın önünde hesap vermek] 
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«…отпустишь меня – спасибо; казнишь – бог тебе судья; а я сказал тебе 
правду.» [□] 

 Боже мой =  господи боже мой = господи владыко [Aman Yarabbim, 
aman Allahım] 

«Боже мой! да там Пугачев!» [□] 
«Господи боже мой!» [□] 
«Господи владыко!» [□] 

 Боже праведный [Yüce Allahım] 
«Боже праведный, до чего я дожил!» [□] 

 Божий свет [Sabahın ilk ışığı] 
«…прибавил он, – волен приказать: сейчас ли вас повесить, али 

дождаться свету божия.» [□] 
 В животе и смерти бог волен = воля божия = воля господня [Allah’ın 

emri]  
«Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен...» [▼] 
«Покоримся воле божией.» [▼] 
«Буди во всем воля господня!» [▼] 

 Господь не выдаст [Allah etmesin, Allah vermesin]  
«Господь не выдаст, свинья не съест!» [=] 

 Как бог милует? [İyisiniz inşallah?] 
«Как вас бог милует?» [□] 

 Как бог свят [Allah inandırsın] 
«Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил, – ответил он...» [□] 

 Не бояться бога [Allah’tan korkmaz] 
«Бога ты не боишься, разбойник!» [=] 

 Не приведи бог = прости бог [Allah etmesin, Allah vermesin, Allah 
göstermesin, Allah esirgesin]  

«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» 
[=] 

«…девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, 
да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить.» [=] 

 Побойся бога [Allah’tan kork, insaf et] 
«Побойся бога.» [□] 

 Ради бога [Allah aşkına, Allahını seversen]  
«Ради бога! где Марья Ивановна?» [=] 

 С богом [Allah yar ve yardımcın olsun] 
«Ну, Максимыч, ступай себе с богом.» [□] 

 Слава богу = слава владыко [Allaha şükür]  
«Слава богу, что тебя живого отпустили!» [=] 
«Слава тебе, владыко!» [=] 

 Что бог послал [Allah ne verdiyse]  
«Попадья стала угощать меня чем бог послал.» [=] 
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Sonuç ve Öneriler 
Aleksandr Puşkin’in “Капитанская дочка” (Yüzbaşının Kızı) eserindeki 

«Бог» kelimesiyle yapılmış Rusça deyimlerin Türkçe eşdeğerlilikleri açısından 
incelendiği bu çalışmada, 35 adet deyim tespit edilmiştir. 

İncelediğimiz Rusça deyimlerde anlam bakımından örtüşen ve bir tipte kurulan, 
özdeş yapıya sahip, tam karşılığı olan (полные эквиваленты) [=] 12 adet deyim, 
anlam bakımından özdeş olan, fakat farklı bir yapıda veya farklı bir tipte kurulan 
benzer eşdeğerlikte olan (аналоговые эквиваленты) [▼] 13 adet, benzerlik 
(аналог) ve eşdeğerlik (эквивалент) bulunmayan, karşılığı olmayan, genel bir 
anlamla ifade edilen (безэквивалентные сочетания) [□] 10 adet deyim tespit 
edilerek incelenmiştir. 

Yapmış olduğumuz bu çalışma, kültürlerarası farklılıklardan dolayı 
öğrencilerin zorluk çektikleri deyim çeviri sorununu aşmada yardımcı olacak, 
anadili Türkçe olup Rusça öğrenen bütün öğrencilere incelenen deyimleri daha 
iyi anlama ve yerinde kullanma becerisi kazandıracaktır. Ayrıca incelemiş 
olduğumuz bu deyimler ilerde hazırlanacak olan herhangi bir Rusça-Türkçe 
deyimler sözlüğüne dâhil edilerek, katkı sağlayabilecektir. 
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Kitabevi, 1988. 
2. Krıstına Ratayçik, Bog i dyavol v russkoy mejdometnoy frazeologii – 

Strukturno-semantiçeskiy oçerk s uçotom elementov perevoda, Acta Universitatis 
Lodziensis, Folia Linguistica Rossica 3, 2007 s.129 

3. Pak Son Gu, Frazeorefleks  s komponentom Bog v russkom yaz ke, Yaz k, 
soznaniye, kommunikatsiya: Sb. statey /red. V.V.Krasnıh, A.İ.İzotov. – M.: 
Dialog-MGU, 1999. – Vıp. S.35 

4. Pevneva, İnna Vladimirovna, Ramazanova, Shalala, Spetsifika 
frazeologizmov s çisliteln m «odin»: kross-kulturn y aspekt, Mejdunarodnaya 
nauçno-praktiçeskaya konferentsiya «Sovremennoye obşestvo, obrazovaniye i 
nauka», Nauçnıy almanah, Rossiya, g.Tambov, 30 sentyabrya N 9 (II), 2015. 

5. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts Türk Dil Kurumu, 
Büyük Türkçe Sözlük. Erişim Tarihi: 12.10.2017. 

6. http://ilibrary.ru/text/107/index.html Erişim Tarihi:13.09.2017. 
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MEDYANIN ETKİ GÜCÜ: RUSYA’NIN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ 

ANDREY KARLOV SUİKASTİNİN RUS BASININA YANSIMASI 

INFLUENCE POWER OF MEDIA: REFLECTION TO RUSSIAN 

MEDIA, ASSASSINATION TO RUSSIAN FEDERATION’S 

AMBASSADOR IN TURKEY ANDREY KARLOV 

 
Ali Murat MIRÇIK* 

Emre KIRLI** 
Özet 
Medya, günümüzde haber almak, bilgi edinmek, eğlenmek boş vakit geçirmek 

için başvurulan en önemli araçtır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte de medyanın 
etki alanı artmıştır. Medyanın insanlar üzerindeki etkisi ise yadsınamaz bir 
gerçektir. Medya, yayınları sayesinde insanların gündelik hayatlarına yön 
vermekte, gelecek için alacağı kararları etkileyebilmektedir. Aynı zamanda 
siyasal ve ideolojik fikirleri üzerinde de değişikliklerin olmasını sağlamakta ya da 
bunları daha da güçlendirmektedir.  

Özellikle haber medyası, gündelik hayatta meydana gelen olayları hikâye 
şeklinde insanlara aktarmaktadır. Yani olaylar yeniden kurgulanmaktadır. Şiddet 
olayları daha ilgi çekici olduğundan ve toplumu daha kolay etkileyebileceğinden 
dolayı medyada daha fazla yer almaktadır. Toplumun dikkati bu olaylar üzerine 
çekilmek istenmektedir 

Medya sahiplik yapısından dolayı belirli bir ideolojiye sahip olmaktadırlar. Bu 
durum da aynı olayların farklı şekillerde ele alınmasına neden olmakta ve 
haberlerin belli bir söylem içermesine neden olmaktadır. Kitleler medya aracılığı 
ile rahatlıkla yönlendirilebilmektedir.  

Bu çalışmada 19 Aralık 2016’da Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey 
Karlov’un katıldığı bir sergide suikasta uğramasının Rusya’nın belli başlı haber 
organlarına nasıl yansıdığı incelenmiş ve haberlerin altında yatan mesajlar söylem 
analizi yöntemiyle çözümlenmeye çalışılmıştır. Konunun Rusya’nın gündemine 
nasıl yansıdığının irdelendiği bu çalışmada medyanın etki gücü ve ideolojik 
yapılanması üzerinde de durulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Medya, etki, ideoloji, Rusya, Türkiye, Andrey Karvlov. 
 
Abstract  
In the present - day media is the most important instrument to get news, 

information and to have fun. As a result of development technology, media has 
expanded own influence area. The impact of the media on the people, it is an 
undeniable fact. Media, publications through to the daily lives of the people to 

                                                            
*Öğr. Gör.,  Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pazarlamacılık ve Reklamcılık Bölümü. 
Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı Doktora 
öğrencisi, Bingöl/TÜRKİYE. 
**Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü. Atatürk Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora öğrencisi, Erzurum/TÜRKİYE 
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give direction for the future can influence the decision. At the same time, will 
strengthen political and ideological ideas or to make changes on them. 

Especially news media transfers everyday life to the people as a story of events. 
So, this is a reconstruction of events. The violence in the media can affect the 
community more attractive and more easily, therefore it is more located in the 
media. Thus, the attention of the community on these events is being dragged. In 
this case, it causes the same events to be handled in different ways and the 
discourse and to contain a particular discourse of news. The masses can be easily 
guided through the media.  

In this study is examined carefully, how reflects assassination attend to Russian 
Federation’s Ambassador in Turkey Andrey Karlov on 19th December 2016 to 
Russian media and the underlying messages of news has been solved by the 
method of discourse analysis. In this study is focused on that, this event how 
reflects to Russian media and the influence of the media, ideological structure of 
media. 

Key words: Media, influence, impact, ideology, Russia, Russian Federation, 
Turkey, Andrey Karlov. 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

İDEOLOJİ, SÖYLEM VE MEDYA 
1.1. İdeoloji  
İdeoloji kavramı, çok tartışılan bir konudur. Gündelik hayatta bireyler meydana 

gelen olayları, olguları, fikirleri kendi ideolojileri çerçevesinde değerlendirirler. 
Eagleton, ideoloji kavramının karmaşık dünyasına dayanarak (Eagleton’dan 

Akt. Ünlü, 2001:18), geçerli olan ancak birbiriyle çelişen çeşitli ideoloji 
tanımlarını şöyle sıralamıştır: “Toplumsal yaşamdaki anlam, gösterge ve 
değerlerin üretim süreci, belirli bir toplumsal grup veya sınıfa ait fikirler kümesi, 
bir egemen siyasi iktidarı meşrulaştırmaya yarayan yanlış fikirler.” 

Başka bir deyişle, ideoloji farklı çevrelere hizmet eder. Belirli görüş ve 
düşüncelerin meşru kılınmasını sağlar. İdeolojiler belirli grupları aynı çatı altında 
toplar ve ortak bir paylaşımı beraberinde getirir. Bu paylaşım ideolojilerin 
büyüyüp gelişmesine ve taraf bulmasına neden olur. 

İdeoloji kavramı denilince akıllara gelen ilk isimlerden biri de Louis 
Althusser’dir. “Toplumsal formasyonu ekonomik, politik ve ideolojik düzeylere 
ayıran Althusser, “ekonomik düzeyde doğayla ilişkiyi, politik düzeyde toplumsal 
ilişkileri, ideolojik düzeyde ise insanın kendi hayatıyla kurduğu ilişkisini yansıtan 
tasarımların dönüştürüldüğünü” ifade eder (Güngör, 2001: 221) 

İdeoloji bir yaşam pratiğidir. İnsanlar belirli bir sosyolojik platformda bir araya 
geldiklerinde gündemdeki en basit bir olayı bile tartışırlarken olayları ideoloji 
süzgeçlerinden geçirerek değerlendirirler. İdeolojiler, gündelik hayatta insanların 
kutuplaşmalarına, meydana gelen olaylar karşısında farklı tutumlar 
sergilemelerine neden olabilmektedir. 
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1.2. İdeoloji ve Medya 
Medya, gündelik hayatta ideoloji ile en çok bağdaştırılan kavramlardan biri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Medya kuruluşları diğer bütün kuruluşlar gibi 
varlığını devam ettirmek ve buna bağlı olarak da bu durumdan bir kazanç elde 
etmek ister. Sahiplik yapısına göre hareket eden medya kuruluşları yayınlarını 
ekonomik ve politik kaygılardan dolayı ideoloji süzgecinden geçirdikten sonra 
kamuoyuna sunarlar. Bu durum hem maddi kaynak sağlayan reklam verenlerin, 
hem de egemen siyasi güçlerin hoşuna gider. 

“Medya kendi izleyicilerine ideoloji iletir. İleti; ideoloji, değer ve fikirleri 
iletme gücüne sahiptir. Sonuçta bu fikirler izleyicinin görüşlerini şekillendirme 
gücünü elde eder. Her ileti alıcıya anlam nakleder ve anlatıcının yaptığı yorum 
yoluyla sunulabilir. Temel ileti aynıdır ancak değişik geliştirimler bu iletilerin 
tamamen aynı anlamda olmadıklarını ifade eder. Medya üzerine çalışmak 
materyaldeki ileti ve anlamları incelemeyi gerektirmektedir” (Burton, 61:1995). 
“Medya, egemen ideolojiyi halka öğreten, benimseten başka bir deyişle günlük 
yaşam pratikleri haline dönüştüren en önemli kurumlardan biridir. Medya hedef 
kitlesi olan izleyiciye-okuyucuya ideoloji iletir. Anlatıcının yaptığı yorumla 
sunulan her türlü ileti alıcıya anlam nakleder. İdeolojik farklılıklara bağlı olarak 
insanların haber olaylarını oldukça farklı tarzda yorumladıkları, tasarımladıkları, 
değerlendirdikleri ve böylece farklı kanaatler, tutumlar ve ideolojiler 
oluşturdukları aşikardır” (akt. Pazarbaşı ve Koç, Van Dijk, 1999:370). 

Bir diğer deyişle medya, insanları çok çabuk etkileyen ve onları farklı fikirler, 
ideolojiler doğrultusunda ya da karşıtında rahatlıkla yönlendirebilen bir araçtır. 
Gündemi belirleyebilir ve bu gündem çevresinde milyonları toplayabilir. Bu 
özelliğinden dolayı medyanın ideoloji ile güçlü bir bağlantısı bulunmaktadır.  
Medya sayesinde egemen ya da muhalif ideoloji gündelik olarak bireylere 
aktarılır. Bu ideolojilerin etrafında taraf toplanmaya çalışılır.  

1.3. Söylem ve Medya 
Söylem, medyanın en önemli unsurlarından biridir. Medya sahip olduğu 

ideolojiler çerçevesinde bir söylem oluşturur. Eşik bekçileri tarafından seçilen 
haberler süzgeçten geçirildikten yani yeniden üretildikten sonra belli bir söylemin 
taşıyıcılığını yapmaktadır. Bu söylem egemen ya da muhalif söylemler 
olabilmektedir. Medyanın söylemini sahiplik yapısı başta olmak üzere, ekonomi 
politik kaygılar da belirleyebilmektedir. 

“Söylemin en çok kullanıldığı alanlardan biri de haberdir. Haber, gündelik 
olarak meydana gelen olay ve olguların bilgi haline dönüştürülüp, kitle iletişim 
araçlarıyla yayılmasıdır.  Medya sadece doğal olarak haber değeri olan olayları 
yayınlamaz. Haber, toplumsal olarak oluşturulmuş kategorilere göre başlıkların, 
olayların seçimi ve sistematik olarak sıralanması ile başlayan karmaşık bir sürecin 
sonucudur” (akt. Özer, Hall ve diğerleri, 1978: 355). 

Haber malzemeleri, yani haber olan olay ya da olgunun kitle iletişim aracında 
yer alıp almayacağı, kaçıncı sırada yer alacağı, nasıl yayınlanacağı medya 
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kurumları tarafından belirlenmektedir. Bu kurumlarda çalışan eşik bekçileri 
denen kişiler, yani editöryal yapı yayın içeriğine müdahale edebilmektedir.  

“Haberlerin toplumsal üretiminin üç yönü vardır. Bunlardan ilki, belli tip ve 
kategorilerde haber üreten medyanın bürokratik örgütlenmesidir. İkincisi, bu 
kategoriler içerisinde belli olayların sıralanması ve seçimini öneren haber 
değerleri yapısıdır. Üçüncüsü ise, haberin kendisinin ortaya çıkarılma anı, 
eşdeyişle üretim anıdır. Olayların medya tarafından bir anlam ifade edecek biçime 
dönüştürülmesi aşamasında tanımlama ve kavramlaştırma oldukça önemlidir” 
(Özer, 2011: 70). 

Olay ya da olgu meydana geldikten sonra, medya kurumlarında haber olarak 
yer alıp almayacağı kanalın ideolojik yapısına göre değişir. Söylem bu ideolojik 
yapıya göre haberlere yedirilir. Eşik bekçileri olay ya da olgunun, haber olarak 
kanalda yer alıp almayacağını belirler. Bültenlerde ya da gazetelerde yer alan 
haberlerin sıralanması bile belirli bir örgütlenmenin ürünüdür.  

“Söylemde inandırıcılık önemli olduğundan ikna edici bir içeriğin 
oluşturulması gerekmektedir. Van Dijk’e göre bu konuda yapılması gerekenler 
vardır: Olaylara tam bağlılığı vurgulamak. Yakın görgü tanıkları, güvenilir 
kaynaklardan aktarma yapmak. Olguların yapıları hakkında sağlam bağlar 
kurmak. Öngörüde bulunmak ya da geçmişteki olaylarla ilişkilendirmek. 
Tutumlarla ilgili ve duygusal boyutu olan enformasyon vermek” (Mora, 2005: 
24). 

İKİNCİ BÖLÜM 
RUSYA’NIN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ ANDREY KARLOV 

SUİKASTİNİN RUS BASININA YANSIMASI 
2.1. Echomsk ‘Moskova’nın Yankısı’ 19.12.2016 
“Rus Büyükelçi Andrey Karlov Türkiye’de öldürüldü. Ankara’daki bir fotoğraf 

sergisinde konuşma yaparken 5 ya da 6 kurşunla vuruldu. Vuran kişi etkisiz hale 
getirildi. Emniyet görevlilerinin aç klamas na göre cani katil eski bir polisti. 
Devlet görevlileri şimdi onun, temmuz ay nda başar s z darbenin sorumlusu 
FETÖ ile ilişkisi olup olmad ğ n  araşt r yorlar. Türk güvenlik kurumlar , Rus 
Büyükelçisi’nin öldürülmesiyle ilgili beş kişiyi göz alt na ald . Gözalt na 
al nanlar n aras nda katilin annesi, babas , k z kardeşi ve iki akrabas  var.  
Başkan Putin, büyükelçinin öldürülmesiyle ilgili şu sözleri söyledi: “Andrey 
Karlov parlak bir diplomatt  ve birçok ülkeyle ilişkilerimizi ustaca yürütmemizi 
sağlam şt . Türkiye’deki Rusya Federasyonu Büyükelçisi’ne yap lan suikast  bir 
provokasyon olarak değerlendiriyorum. Bu provokasyonun amac , iki ülkenin 
aras ndaki ilişkilerin normalleştirilmesini ve Suriye bar ş görüşmelerini sekteye 
uğratmakt r.” Putin konuşmas nda ayr ca, bu terör eylemine verilebilecek en 
güzel cevab n teröre karş  yürütülen savaş n daha da güçlendirmek olduğunun 
alt n  çizdi ve sözlerine Rus araşt rmac lar n Ankara’da Türk meslektaşlar yla 
birlikte çal şacaklar n  ekledi. Devlet Başkan ’n n sözlerine göre bu anlaşma, 
Türkiye Cumhurbaşkan  Recep Tayyip Erdoğan ile yap lan telefon görüşmesi ile 
yap ld . Ve Putin: “Katilin kimler taraf ndan yönlendirildiğini bilmek 
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zorunday z” dedi. Türkiye Cumhurbaşkan  Recep Tayyip Erdoğan, Rus 
Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesinden dolay  duyduğu derin 
üzüntülerini iletti. Rus diplomat n öldürülmesi olay n n soruşturmas na kat lacak 
olan Rus yetkililerin ülkeye en k sa sürede geleceklerini de doğrulad . Suikast 
olay ndan sonra Rusya’da bu konuyla ilgili soruşturma aç lm şt ” 

Türkiye ve Rusya gündemini derinden sarsan ve yakından ilgilendiren Karlov 
suikasti Echomsk gazetesi tarafından olayın olduğu gün son dakika haberi olarak 
verilmiştir. Haberde suikastı gerçekleştiren Mert Altıntaş’ın cani bir katil 
olduğundan bahsedilerek olayın ciddiyetine dikkat çekilmiş, olay 15 Temmuz 
darbe girişimi ile bağlantılandırılmaya çalışılmış olayın başarısız girişimle 
bağlantısının olup olmadığının araştırıldığı bilgisi verilmiştir.   Konu hakkında 
açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Putin’in özellikle bu saldırının bir 
provokasyon olarak değerlendirmesi ve bu açıklamanın da haberde yer alması iki 
devlet arasındaki ilişkiler konusunda dikkatli olunması gerektiği, böyle bir olayın 
iki ülke arasında bir gerginliğe sebep olabilecek kadar önemli olduğu mesajını 
vermektedir. Haberin devamında Rus yetkililerin en kısa sürede olayı araştırmak 
için Türkiye’ye gideceği, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
durumdan duyduğu rahatsızlık ve Türkiye’nin olayla ilgili hızlıca soruşturma 
açtığının bilgisinin verilmesi bu olayın iki ülke tarafından da ciddiyetle takip 
edildiğini göstermektedir.   

2.2. Nezavisimaya Gazeta ‘Bağımsız Gazete’ Kaynak: TASS Haber Ajansı 
20.12.2016Rusya’nın Andrey Karlov’un öldürülmesine tepkisi: “Canice ve 
insanlık dışı”. 

“Rusya Federasyonu D şişleri Bakanl ğ  Resmi Sözcüsü Mariya Zakharova, 
pazartesi günü şöyle bildirdi: “Rusya Federasyonu’nun Türkiye Büyükelçisi 
Andrey Karlov’un öldürülmesi canice ve insanl kl k d ş d r.” “Şu dakikalarda, 
bütün dünyadaki devlet adamlar  ve sade vatandaşlar ndan bu canice ve insanl k 
d ş  suikast  şiddetle k nayan mesajlar almaktay z.” “Daha biraz önce Sergey 
Lavrov’u Belarus D şişleri Bakan  Vladimir Makey aram ş ve Belarus halk n n 
derin üzüntülerini ileterek başsağl ğ  dilemiştir” Rusya Federasyonu Meclisi 
Duma’n n d ş ilişkilerden sorumlu Komite Başkan  Leonid Slutskiy pazartesi günü 
TASS’a şöyle bildirdi: “Bu terör sald r s , Rusya ve Türkiye’nin ikili ilişkilerinin 
gelişmesine yönelik bir provakatif bir sald r  olabilir. Eğer öyleyse, bu barbar 
olay n sorumlular  emellerine ulaşamayacak ve Rusya-Türkiye ilişkilerinde 
herhangi yeni bir soğuklaşma olmayacak.” Komite Başkan  Slutskiy şöyle bir 
değerlendirmede bulunarak şunlar n alt n  çizdi: “Sinsi ve korkakça olan bu suç 
dikkatli ve derince araşt r lmal d r. Suçlular, bu sald r y  gerçekleştirenler ve 
sald r n n sorumlusu olanlar en ciddi şekilde cezaland r lmal d r. Ve bu suç, 
kay ts z şarts z, Birlemiş Milletler’in Güvenlik Komisyonu seviyesinde de 
hakkettiği cezay  almal d r.” Federasyon Savunma ve Güvenlik Konseyi Komitesi 
Birinci Başkan Vekili Frants Klintsevich gazetecilere verdiği demeçte şöyle 
söyledi: “Katili yönlendirenlerin radikal İslamc lar olduklar ndan hiç şüphem 
yok. İŞİD ya da Cabkhat an-Nursi örgütlerinden birisinin olmas  hiç önemli değil. 
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Burada aç kça amaç, Suriye için ülkemizden öç almak, Rusya ve Türkiye’ye diz 
çöktürmektir.” Klintsevich şunlar n da alt n  çizdi: “Büyükelçinin öldürülmesi 
yak n dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir skandal ve korkunç bir olayd r. 
Elbette ki yüksek rütbeli bir diplomat n güvenliğini sağlayamam ş Türk taraf na 
sorular m z var. Kald  ki, birkaç terör sald r s ndan sonra gerçekleşen bu suikasti 
önlemek için Türk taraf  temel güvenlik önlemlerini almakla mükellefti. Terör 
tehdidinin aç kça giderek artt ğ ndan bahsetmeme bile gerek yok. Dünya 
toplumunun bu duruma karş  birlik olmas  gerekmektedir.” 

Haberin başlığında kullanılan cani ve insanlık dışı söylemi gazetenin olaya 
verdiği önemi açıkça ortaya koymaktadır. Haberin devamında da Rusya 
Federasyonu Dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova’nın aynı söylemi 
yinelemesi haberde verilmek istenen mesajı güçlendirmektedir. Haberde bu 
eylemin bir terörist saldırı olduğu üstünde durulmuş, saldırının provokatif bir 
eylem olduğuna dikkat çekilmiştir. Haberde ayrıca bu eylemin Rusya ve Türkiye 
arasında bir soğuklaşmaya neden olmayacağı üzerinde durularak, gazete 
okurlarına sağduyu çağrısında bulunmuştur.  Haberin devamında Rusya 
Federasyonu Meclisi Duma’nın dış ilişkilerden sorumlu Komite Başkanı Leonid 
Slutskiy’in olayı sinsice ve korkakça olarak değerlendirmesi yer almaktadır. 
Aslında Rus basınına genel olarak bakıldığında olayı aynı şekilde 
değerlendirdikleri görülmektedir. Ayrıca yine Rus basını olayı provokatif bir 
eylem çerçevesinde değerlendirmiştir.  Bu durum da Rusya’nın olaya yaklaşımını 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Federasyon Savunma ve Güvenlik Konseyi 
Komitesi Birinci Başkan Vekili Frants Klintsevich’in olayı Radikal İslamcıların 
Suriye intikamı şeklinde değerlendirmesi yer almaktadır. Ayrıca Klintsevich olayı 
terör saldırısı kapsamında değerlendirmektedir. Haberde bu bilgilerin yer alması 
gazetenin olayın Rusya ve Türkiye’nin saldırıya karşı birleşerek birlikte hareket 
etmeleri gerektiği vurgulanmıştır.  

2.3. Nezavisimaya Gazeta 20.12.2016  
“Bu trajedinin Türkiye ile olan ilişkileri nas l etkileyeceğini konuşmak için 

henüz çok erken” 
“Rusya Federasyonu Meclis Uluslararas  Komisyonu Başkan  Konstantin 

Kosachev, Rus büyükelçinin Ankara’da öldürülmesinin iki ülke aras ndaki 
ilişkileri etkilenip etkilenmeyeceğinin, gerçekleşenlerin dikkatli ve ayr nt l  bir 
şekilde incelenmesinden sonra belli olacağ n  bildirdi.  Viyana’daki Rus Bilim ve 
Kültür Merkezi’nde meslektaşlar yla yapt ğ  görüşmede Kosachev şöyle bildirdi: 
“Türkiye, Rusya için önemli bir partnerdir. Şimdi ne olup bittiğini öğrenmemiz 
gerekiyor. Bu belki daha önceden radikal İslamc lar n planlanm ş olduğu bir 
terör eylemi olabilir. Ya da akli dengesini yitirmiş tek baş na bir manyak da 
olabilir.” “Bundan sonra, bu trajedinin Rus-Türk ilişkilerini etkileyip 
etkilemeyeceğini anlamak mümkün olacakt r.” Ayr ca Aleksandr Griboyedov’un 
1829’ta Tahran’da öldürülmesinden sonra böylesine bir olay n görülmediğini de 
belirtti.  Sosyal paylaş m sitesi olan Facebook’ta yapt ğ  paylaş mda, Türkiye’nin 
siyasi irade göstererek ciddi bir şekilde Andrey Karlov cinayetini araşt rmas  
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gerektiğini söyledi. “Bu tarifi olmayan, tasvir edilemeyen bir trajedidir. Asl nda 
Karlov’u vurmad lar, Rusya’y  vurdular. O, bu kurşunun önüne kendi atarak 
Rusya’y  kendi can yla korudu. Biz uzun y llar birlikte çal şt k ve Andrey 
Gennadiyeviç Karlov’u bizzat parlak bir diplomat ve gerçek bir dost olarak 
bilirim. Zaten o yüzden, Rusya yönetimi için önemli olan Türkiye’ye 
görevlendirilmişti...” “Şah s ya da grup olarak ya da örgüt olarak kim bu suçu 
işlemişse bunun bir an önce tespit edilmesi gerekmektedir. Türkiye Hükümeti 
olarak yap lacak olan bu soruşturmaya eğer bütün ak l yorulur ve bütün 
sarfedilirse ve bu soruşturma siyasi idare gösterilerek ciddi ve kapsaml  bir 
şekilde gerçekleştirilirse Rusya Türkiye sadece bu konuda güvenmekle 
yetinmeyecektir.” “Türkiye Hükümeti’nin bütün siyasi iradesini göstermesi ve 
büyükelçinin güvenliği için gereken güvenlik önlemlerinin zafiyetinden dolay  
meydana gelmiş bu olay  takip eden kararlar almas  gerekmektedir.” “Yak n 
günler, hatta yak n saatler bunu bize gösterecekler.” 

Olaya farklı bir açıdan yaklaşan haberde Rusya Federasyonu Meclis 
Uluslararası Komisyonu Başkanı Konstantin Kosachev’in açıklamalarına yer 
verilmiştir. Haberde Rusya ve Türkiye ilişkilerinin suikast eyleminden sonra nasıl 
olacağının değerlendirildiği haberde Kosachev’in bu olayın arkasında yatan 
gerçeklerin neler olduğunu konusunda araştırmalar yapıldıktan sonra iki ülke 
arasındaki ilişkilerin nasıl boyut kazanacağı şeklindeki açıklamasına yer 
verilmiştir. Türkiye’nin bu konuyu ciddiye alıp ayrıntılı bir şekilde incelenmesi 
gerektiğini vurgulayan Kosachev’in bu şekildeki açıklamasına yer verilmesi 
durumun Rusya ve Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından oldukça önemli 
olduğunu belirtmektedir. Bu önem de haberin devamında açık bir şekilde 
Kosachev’in “Bu tarifi olmayan, tasvir edilemeyen bir trajedidir. Aslında 
Karlov’u vurmadılar, Rusya’yı vurdular” açıklamasıyla verilmiştir. Haberde 
Rusya’nın sadece Türkiye’nin araştırmasıyla yetinmeyeceğinin kendisinin de 
araştırmalar yapacağının bilgisinin verilmesi olaya verilen önemi açık bir şekilde 
dile getirmektedir.  

2.4. Korrespondent.net ‘Muhabir.net’ 20.12.2016 
“Rus Büyükelçi Andrey Karlov, Ankara’daki bir resim sergisinde öldürüldü. 

Ad n n Mevlüt Alt ntaş olarak belirtilen bir polis taraf ndan radikal İslamc  
sloganlar  eşliğinde vuruldu. Moskova, gerçekleşen bu olay  terör eylemi olarak 
kabul etti. Türkiye, Rus Büyükelçisi’ne yap lan bu suikast , temmuz ay nda 
gerçekleşen başar s z darbe girişimiyle bağdaşt rd  ve Kremlin ile ilişkilerini 
bozmaya yönelik bir girişim olarak değerlendirdi. Karlov’a yap lan sald r ; 
Türkiye Cumhuriyeti D şişleri Bakan  Mevlüt Çavuşoğlu’nun Moskova’da İranl  
ve Rus meslektaşlar yla Suriye’deki durumu görüşmek için buluşmalar ndan önce 
gerçekleştirildi. Tarihte de bilindiği gibi bir insan n ölümü savaşa yola açabilir. 
Korrepondent.net, Türkiye’de Rus Büyükelçisi’ne yap lan suikast  detayl ca 
araşt rd ” 

Yakınlaşmaya saldırı. Rusya Federasyonu Büyükelçisi’ne saldırının arkasında 
ne var? Ve Türkiye’deki Rusya Büyükelçisi, Halep sloganları atan eski bir polis 
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tarafından öldürüldü başlığı ile girmiştir. Haberde bu şekilde bir başlığın 
verilmesi olayın Türkiye ve Rusya’ya karşı yapılmış bir eylem olduğunu bilgisini 
vermektedir. Haberin devamında olay 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ile 
bu olayın arasında bir bağlantı olabileceğinin mesajı verilmektedir.  

2.5. Russia Today 20.12.2016 
“Andrey Karlov, Ankara’daki bir çağdaş sanat galerisindeki resim sergisi 

aç l ş nda konuşmas n  bitirdiği anda ağ r yaraland . İnternette katilin, radikal 
İslamc lar n yapt ğ  gibi sol elinin işaret parmağ n  yukar ya kald rarak “Allahu 
Ekber”, “Halep’i unutmay n”, “Suriye’yi unutmay n”, “Kardeşlerimiz güvenlik 
alt nda olmad kça siz de güvenlikte olmayacaks n z” diye bağ rd ğ  video 
yay lmaya başlad . Görgü tan klar n n söylediklerine göre; terörist yaklaş k on el 
ateş etti. Karlov’un d ş nda üç kişi daha yaraland . Polis operasyonu sonucunda 
katil olduğu yerde etkisiz hale getirildi. Türk gazetesi “Habertürk” katilin ad n  
yay nlad . Yap lan aç klamaya göre katilin; 22 yaş ndaki eskiden Ankara’da 
polislik yapmakta olan, fakat daha sonra 15 Temmuz 2016’da yap lan darbe 
girişiminden sonra kovulan Mevlüt Mert Alt ntaş olduğu ortaya ç kt . Resim 
sergisine silahl  bir şekilde polis arkadaş n n kimliğini kullanarak s zd ğ  
bildirildi. Sputnik- Türkiye Haber Ajans ’n n genel editörü Tural Kerimov’un 
düşüncesine göre, Karlov’un suikast n n arkas nda Suriye’deki İslamc lar  
destekleyen radikal dinci organizasyonlar vard r. Kerimov, RT’ye verdiği 
demeçte şunlar  da söyledi: “Ben; büyükelçinin öldürülmesinin, Suriye’nin 
kuzeyinde gerçekleşen son olaylar ve Halep’in doğusunun Suriye Ordusu 
taraf ndan ele geçirilerek orada anayasal düzenin tekrardan oluşturulmas yla 
doğrudan ilişkili olduğunu düşünmüyorum. Çok iyi biliyoruz ki; Türkiye’de, 
Suriye’deki savaş n teröristler ve meşru hükümet aras nda değil de dini düzeyde 
savaş ld ğ na inanan birçok İslamc  organizasyon bulunmaktad r. Bu güçler aktif 
bir hale gelerek benzer bir intikam eylemi gerçekleştirdiler.” 

Bu haberde de gazete de Rus basının genel bir söylemi bulunmaktadır. 
Sonuç 
Medya kuruluşlarının sahiplik yapısıyla birlikte oluşan ideoloji ve söylem en 

fazla tartışılan konulardan biridir. Medyanın ideolojisi, söylem aracılığıyla 
kitlelere yayılmaktadır. Medyanın vermek istediği mesajlar söylemler vasıtasıyla 
hedefine ulaşmaktadır. Söylem anlam taşımaktadır. Medya, sahip olduğu görsel 
ve işitsel ögelerle bu anlamı en etkin biçimde kitlelere benimsetmeye çalışır.  
Medya kuruluşları ekonomik ve politik kaygılarla hareket etmekte ve bu kaygılar 
yayınlarına yansımaktadır. Medya kuruluşlarının yayın politikaları sahiplik 
yapılarına bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun sonucunda o medya kuruluşunda 
çalışanlar yayın politikasının dışına çıkamamaktadırlar. Medya kuruluşlarının 
genellikle tek gelir kaynağı reklam verenlerdir. Reklam verenlerden gelen para 
akışının kesilmesi medya kuruluşları tarafından göze alınacak bir durum değildir. 
Dolayısıyla reklam verenlerin aleyhinde yayın yapmaktan kaçınırlar. Medya 
kuruluşları, ülkelerin gündemini belirleyen ve bu gündem çerçevesinde bir 
kamuoyu oluşturan, yayınlarında ideoloji ve söylem bulunduran en etkin araçtır. 
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Medya kurumları çoğu zaman sahiplik yapısına göre hareket eder ve politikalarını 
da bu doğrultuda belirler.  Kapitalist ekonomide medya önemli bir yatırım ve güç 
alanıdır. Medyaya kar amacı gütmek için kurulan şirketler gözüyle bakılmaktadır. 
Medya ideolojik propaganda aracıdır. İdeolojiler dünyasında farklı ideolojik 
yapılanmaya sahip olan kişi, kurum ve kuruluşlar medyada farklı açılardan 
değerlendirilebilir. Ya desteklenir ya da olumsuz eleştirilere tabi tutulur. Medya 
çıkar ilişkilerinin hüküm sürdüğü bir alandır. Medya bir kuvvet olarak algılanırsa, 
ülke gündemini yakından ilgilendiren olayları şekillendirmede oldukça önemli bir 
konumda bulunmaktadır. Medyaya yapılan yatırımlar, onun bu gücünün farkında 
olanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Hem ideolojik kar hem de maddi gelir 
sağlanmaktadır.  Medya kuruluşları sahip oldukları ideolojik çerçeveden dolayı 
aynı olayı farklı açılardan ele alıp, sayfalarına aktarabilmektedir. Önemli olan 
bilinçli bir değerlendirme yapıp, yeniden kurgunun bir ürünü olan haberlere 
eleştirel yaklaşabilmektir. Haberlere eleştirel yaklaşmak ve onları bu bakış 
açısıyla analiz etmek, insanların olaylara daha bilinçli yaklaşmasına neden 
olacaktır.  
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Çiğdem DADAK** 
Özet: 
Dil, bir iletişim aracı olmasının yanı sıra, o dilde konuşan insanların duygu, 

düşünce ve dünyayı nasıl algıladıkları hakkında bize bilgi veren en temel araçtır. 
Dil, hem toplumsal hem de bireysel özelliklere sahiptir. Dilin bireysel özelliği, 
kişinin o dili konuşması sırasında ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalışmada kısaca, stil teriminin tanımlaması, Rusçadaki işlevsel konuşma 
stillerinin bilimsel olarak incelenmesi, bunların hangi yapısal ve ifadesel 
özelliklere sahip olduğu ele alınmıştır.  

Makalenin amacı, Rusçayı yabancı bir dil olarak öğrenenler için dilin konuşma 
stillerini tanıtmak ve dili doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.  

Anahtar Kelimeler: Rusça, İşlevsel konuşma stilleri, Dil 
 
Abstract: 
Language is not only a means of communication, but it is also the most basic 

tool that tells us about the way of feeling, thinking and the perception of the 
worldview of the human being speaking that language. Language has both social 
and individual characteristics. The individual characteristic of the language arises 
during the person's speaking of that language. 

In this study have been discussed the definition of the term of style, the 
scientific exploration of functional speech styles in Russian, and their structural 
and pedagogical features. 

The aim of the essay is to introduce the speech styles of the language for those 
who learns Russian as a foreign language and to make them use the language 
correctly. 

Key Words: Russian, Functional speech styles, Language 
 
Çoğu şey, insanlar arasındaki konuşma etkileşimi sayesinde başlamakta, 

yürütülmekte ve tamamlanmaktadır. Konuşma – insanların dil yoluyla 
birbirleriyle iletişim kurma sürecidir. Tabii ki toplumda da konuşma öğrenilebilir, 
ancak bu konuşmanın başkaları tarafından ne kadar anlaşılabilir olacağı yalnızca 
kişiye bağlıdır. Herhangi bir bilgiyi konuşma yoluyla karşı tarafa aktarabilmek 
için kişinin kendisinde doğru ve yetkin bir şekilde iletişim kurma becerisini 
geliştirmesi gerekmektedir. Önemli olan yalnızca belirli bir anlam taşıyan, 
duruma uygun kelimeleri seçmek değil, aynı zamanda onları 
somutlaştırabilmektir. 

Rus dilinin üslup sistemi, işleyişinin tüm alanlarını kapsayan iletişim 
gereksinimlerine cevap vermektedir. Bu dil devletin ve sivil yönetimin dili 
olmakla beraber, endüstri ve tarım, bilim ve kültür, eğitim alanındaki çalışanlar 
tarafından; medyada, yayıncılıkta ve hatta gündelik hayatta da kullanılmaktadır. 
Dolayısıyla modern Rus edebî dili çok fonksiyonludur. Bu bize onun işlevsel stil 
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çeşitliliğini de göstermektedir. İşlevsel konuşma stilleri - tarihi ve sosyal bir 
oluşumdur; oluşumları ve gelişimleri, toplumun sosyo-kültürel hayat 
koşullarındaki değişiklikleri ve insanların dili nasıl kullandıkları ile bağlantılıdır. 
İşlevsel konuşma stillerinin bilimsel olarak incelenmesi 1920’li yıllarda Prag 
dilbilimsel çevrelerindeki alimlerin incelemeleri ve G. O. Vinokur [Vinokur 
1959: 492], V. V. Vinogradov [Vinogradov 1955: 73], M. M. Bakhtin [Bakhtin 
1986: 513] ve daha sonra - Yu. S. Stepanov, V. P. Murat, T. G. Vinokur, A. N. 
Vasilyeva, B. N. Golovin, V. G. Kostomarov, M. N. Kozhin, K. A. Rogova 
[Rogova 1975: 350], N. M. Razinkina, O. B. Sirotinina [Sirotinina 1974: 234], G. 
Ya. Solganik, Т. В. Matveyeva’nın çalışmalarıyla başlamıştır. Fonksiyonel 
stillerin öğreniminin gelişimi, dilbilimin yapısal paradigmadan, iletişimsel-
işlevsel paradigmaya dönüşmesine yardımcı olmuştur. 

Akademisyen V. V. Vinogradov stil termininin tanımlamasını vermiştir. Onun 
tanımlamasına göre, «stil – toplum olarak benimsenmiş ve işlevsel olarak 
koşullanmış olandır, bu ya da başka ulusal, milli dil alanında sözlü iletişim 
araçlarını kullanma, seçme ve birbirine uydurma yöntemlerinin bütününü içten 
birleştirir, başka amaçlara hizmet eden diğer benzer ifade biçimleriyle bağlantılı 
olarak, o dili konuşan milletin pratiğindeki diğer işlevleri yerine getirir» 
[Vinogradov 1955: 73]. «Stil» terimi çok anlamlıdır, Latince «yazmak için sopa» 
anlamını taşıyan stilus kelimesinden türemiştir. Edebiyatta ve sanatta ise stil, 
sanatsal gösterilerin ve onların ifade ediliş biçimlerinin bütünlüğü anlamına gelir. 
Stil kelimesi aynı zamanda belirli bir faaliyetin tarz, üslup ve yöntem bütünlüğünü 
ifade eder. İşlevsel stil – belirli bir sosyal faaliyet alanına hizmet eden ve buna 
göre sözlü, dilbilgisel, deyimsel ve diğer dilsel araçların seçimi ve kullanımı 
özelliklerine sahip olan edebi bir dil türüdür. Rusçadaki temel işlevsel stiller şu 
şekilde sıralanmaktadır: resmi stil, bilim stili, basın-yayın stili, edebi stil ve 
konuşma stili. Her bir stil kullanıldığı alana göre adlandırılmıştır ve hepsinin 
kendisine özgü karakteristik özellikleri mevcuttur. 

Toplum üyeleri arasındaki devlet, sosyo-politik, ekonomik yaşam ve iş 
ilişkilerinin çeşitli biçimlerinin resmileştirildiği resmi stilde, duygu içeren iki 
anlamlı kelime ve ifadelerden yoksun mantıki terimler ve anlatımlar 
kullanılmaktadır. Bu stil, kanunların, kararnamelerin, emirlerin ve ticaret 
yazışmalarının dilidir. 

Bilim stili, bilim ve teknolojinin farklı alanlarına hizmet eder. Bu stilde 
çoğunlukla metnin bölümleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin 
tekrarlanmasına yardımcı olacak soyut kelimeler, karmaşık cümleler kullanılır. 
Bilimsel stilde kurallar gereği duygusal ifade içeren kelimeler 
kullanılmamaktadır. Bilimsel stilde monolog konuşma ön plandadır. 

Basın-yayın stilinin en karakteristik özelliği, mantıki anlatımın, kanıtların ve 
ikna ediciliğin biçim ve duygusallıkla olan kombinasyonudur. Bu stil; medyada, 
dergilerde, gazetelerde, radyo ve televizyonlarda kullanılır. 
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Edebi stilde, dilin sözdizimsel zenginliği ön plana çıkmaktadır. Bu stil için, 
birinci ve mecazi anlamlarda kelimeler kullanılmaktadır. Edebi stilin en temel 
fonksiyonu kendine has estetik yapıya sahip olmasıdır. 

Konuşma stili, günlük hayatta insanların birbirleriyle olan iletişim ihtiyaçlarını 
karşılar. Bu stilde tamamlayıcı unsurlar; jestler, mimikler ve vurgulardır. Bu stil, 
temelinde sözlü biçimde kullanılmaktadır. Yazılı biçimine ise edebi eserlerde 
diyalog şeklinde rastlanmaktadır. Ayrıca günümüzde internet ve telefon gibi 
teknolojik gelişmelerin hayatımıza girmesiyle birlikte konuşma dili yazılı biçimde 
de sık sık karşımıza çıkmaktadır. 

Yabancı bir dil olarak Rusça öğrenmek, bu dilde kullanılan işlevsel konuşma 
stillerini de öğrenmeyi gerektirir. Bu dile yabancı olan uzmanlar için bu bilgiler 
olmadan ilerleyebilmek olanaksızdır. Yabancı dil eğitiminde, sadece o dilin 
toplumsal yönünün değil, bireysel yönünün de var olduğunun hesaba katılması, 
dilin konuşma gibi diğer türlerinin de dikkate alınması ve dil eğitiminin bu 
doğrultuda gerçekleştirilmesi, hem o dilin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak, hem 
de uygulamada daha iyi olunmasına yardımcı olacaktır. 
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KİPLİK KATEGORİSİ VE KİPLİĞİN İFADESELLİĞİ ÜZERİNE  
ON THE MODAL CATEGORY AND THE EXPRESSİON OF 

MODALİTY 
Keziban Topbaşoğlu** 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, dilde, kipliğin tanımlama probleminden başlayarak, 

cümlenin anlamsal/ işlevsel çerçevesinde kiplik kategorisinin durduğu yere ve 
ifadesellik noktasında oynadığı role dikkat çekmektir. 

Söz konusu hususlar odağa alınırken, başta Rus dili olmak üzere, kiplik 
kategorisine dair farklı dillerden taşınarak aktarılan açıklama, tanımlama ve 
örnekler ışığında bir değerlendirilmeye gidilecektir. Çalışmanın, yabancı dil 
üzerine eğitim alanlar, özellikle de Rus diliyle ilgilenenler için fayda sağlayacağı 
kanaatindeyiz.  

Anahtar Kelimeler: Kiplik Kategorisi, Dil, Rus Dili, Kipliğin İfadeselliği. 
 
Abstract 
The aim of this work is to draw attention to the role that the categorization of 

the sentences plays in the semantic / functional framework of the sentences, at the 
point where it is and at the point of expression, starting from the problem of 
identifying the modality. 

When the aforementioned points are taken into consideration, an evaluation 
will be made due to the explanation, definition and examples conveyed from 
various languages, especially the Russian language. We believe that it will be 
useful for those who are studying foreign languages, especially those who are 
interested in Russian language. 

Keywords: Modal Category, Language, Russian Language, The Expression of 
Modality. 

 
Özellikle fiil kipleri ya da filin kip kategorisi üzerine yapılan çalışmalarda ve 

konuyla ilgili terminolojide ‘kiplik’ terimiyle sıkça karşılaşılmaktadır. ‘Dil 
incelemelerinde cümle veya daha bütüncül bir yapı olarak metin ele alındığında, 
anlam ve biçim üzerinden iki yakın kavramın iç içe değerlendirildiği 
görülmektedir: Kip ve kiplik. Palmer (1994), kip kavramıyla ilgili bir unsur olarak 
kipliği (modality), cümlenin bütününün sağladığı anlam şeklinde açıklamış; kipi 
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(mood) ise şart, emir ve vb. dilbilgisi ve özellikle yapı bilgisi öğeleri üzerinden 
ele almıştır’1. 

Bu iki kavram birbirine sıkıca bağlı olsa da, temelde birbirlerinden ayrı yerlerde 
durmaktadır. Kip, fiil sistemine özgü bir özellik, bir kategoridir. Kipliğin ise 
anlamsal, söz dizimsel bir kategori olduğunu savunan araştırmacıların sayısı 
çoğunluktadır. ‘Kip, sunulan düşüncenin veya önermenin kiplik değerini 
belirleyen gramatik bir biçimdir. Kiplik ise konuşurun önerme karşısındaki 
tutumunu, düşüncesini, bilgisini, beklentisini vb. durumları yansıtan anlamsal bir 
ulamdır’2. Bu noktada özellikle belirtmek gerekir ki, kiplik, tanımsal ve yapısal 
açıdan biraz karmaşık, anlamsal yönden de oldukça kapsamlı ve geniş bir 
kavramdır.  

Farklı dönemlerde farklı araştırmacılarca çeşitli şekillerde tanımlanan, bunun 
yanında anlamsal sahasının sınırları da farklı şekillerde çizilen kiplik, genel olarak 
‘ifadenin gerçeklikle ilişkisinin farklı türlerini işaretleyen işlevsel- anlamsal 
kategori’ olarak açıklanabilir. 

‘G.A. Zolotova, cümlenin kipliğini, uygunluk ve uygunsuzluk bakış açısıyla, 
ifade özünün gerçeklikle nesnel– öznel ilişkisi olarak incelemektedir. Böylece o, 
kipliğin iki başlıca tipini ayırır: gerçek kiplik ve gerçekdışı kiplik’3.  

‘Kiplik olayı, esasında mantıksal yeti kategorisi olarak da ele alınabilir. 
Cümlede kiplik ortaya koyar; fikir, anlam ve içerik sentaksın düzenleyici 
merkezleri sayılabilir. Nitekim A.A. Şaov da kipliğin mantık kategorisi olduğunu 
söylemektedir’4. 

Zeynel/ Ayşe Kıran, ‘Dilbilime Giriş’ kitabında, kipliğe yönelik şu ifadeleri 
kullanmaktadırlar: ‘Bir sözcede (yazar ya da anlatıcı) herhangi bir yolla kendini 
hissettirebilir ya da silinebilir. Söylediklerine ya da yazdıklarına katılabilir, ya da 
tersine, söylediği, ya da ürettiği sözceyle kendi arasına bir mesafe koyabilir. 
Kendi ürettiği sözce karşısında konuşucunun değerlendirmelerini, tutumunu, 
durumunu ortaya koyan tüm belirtilere ‘kiplik’ denir’5. 

Kipliğe ya da kipselliğe dair yapılacak tanım ve açıklamalar elbette 
genişletilebilir niteliktedir. Zira kiplik olayı bir süredir dilbilimcilerin dikkatini 
hayli çekmektedir. Bu noktada özellikle üzerinde durulması gereken, kipliğin tek 
bir bilim veya çalışma alanının sınırları içerisinde ele alınamayacak kadar çok 
yönlü olmasıdır. Başta mantık, felsefe ve dilbilim olmak üzere birden çok bilim 
alanının temellerinde ‘kiplik’ kendini hissettirmektedir.  
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Dergisi, Sayı: 7, 2014, 7 – 16, s. 11. 
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Nitekim ‘kiplik sahasında ilk çalışmalar Aristo’ya aittir (IV. yydan günümüze) 
Aristotales bütün her şeyi kesin sınırlarını çizerek iki gruba ayırır: olasılıktaki şey 
ve gerçeklikteki şey. Olasılık ve gerçeklik ilişkisini inceleyerek, felsefe, kipliğin 
iki başlıca türünü ortaya koyar: şartlı kiplik ve mutlak kiplik. Bu bağlamda mutlak 
kiplik gerçeklikle ilişki içerisindedir; şartlı kiplik ise olasılıkla. Bu işaret edilen 
iki tip kipliğin ayrımı dilbilim için büyük anlam ifade etmektedir. Çünkü 
bunlardan biri dildeki öznel kipliğin ikincisi ise nesnel kipliğin esasıdır’6. 

Rus dilinde kipliğin ifade araçları şöyle gösterilebilir: 

Kiplik anlamlarına yönelik ise üç esas tipi İsaçenko aşağıdaki gibi kategorize 
etmektedir7: 

1) Долженствования, т. е. Необходимости (краткие прилагательные 
типа должен, обязан) – mecburiyet –gereklilik (должен, обязан tipi kısa 
sıfatlarla) 

2) Возможности (спрягаемые формы глаголов мочь, уметь,успеть) 
– (olasılık –mümkün olma (мочь, уметь,успеть fiillerinin çekimli formlarıyla) 

3) Волеизъявления (побуждения) – (iç tepi, teşvik) 
а) с оттенком желательности (желать, хотеть, мечтать, изъявить) –

istenilirliğin detaylarıyla, 
б) с оттенком готовности (решиться, намереваться, надумать, 

готовиться, собраться) – hazır olma detaylarıyla, 
в) с оттенком согласия или «разрешения себе» совершить действие 

(согласиться, взяться, разрешить) – eylemin gerçekleşmesine yönelik razı 
olma veya kendine izin verme anlamsal detaylarıyla.  

Avrupa dilbilim çalışmalarında ise, en yaygın ve en geçerli kiplik tarzı 
Bally’indir. Bally, konu üzerine yaptığı çalışmalarda, farklı amaç, niyet gibi 
değerler içeren diktum ve onun kiplik parçası modus terimlerini öne çıkarmış ve 
bunları yargının nesnel/ öznel değerlerini işaretlemek için kullanmıştır.  
                                                            
6V. V. Luşnikova, ‘K Voprosı o Definitsi Modalnosti’, Aktualnıye Voprosı Filologiçeskoy Nauki XXI veka: 
Sbornik Statey po Materialam III Vserossiyskoy Nauçnoy Konferentsii Molodıh Uçenıh s Mejdunorodnım 
Uçastiem, 2013, 27 – 33, 29. 
7O. M. İsaçenko, Uçebno Metodiçeskiy Kompleks ‘Sovremennıy Russkiy Yazık: Morfologiya Glagola i Nareçiya’ 
Novosibirsk 2011, s. 72. 
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‘Nesnel kiplik, gramatik –semantik ifadeye sahip dilbilgisel kipliktir. Nesnel 
kipliğin anlamı– bildirilenin gerçeklikle ilişkisidir: bildirilen durum zaman 
içerisinde gerçek anlamda gerçekleşmiş olarak ya da istenilen, varsayılan, talep 
edilen durumlar olarak ortaya çıkabilir. Bu anlam her cümlede vardır’8. 

Neredeyse zorunlu bir işaret olarak ortaya çıkan nesnel kiplik, çoğunlukla fiil 
kipi formlarıyla ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu noktada daha belirgin bir kip- 
kiplik ilişkisinden bahsedilebilir. Bununla birlikte, böylesi kiplikler zaman 
kavramıyla da yakın ilişkilidir. Nesnel kipliğin özellikle anlamsal çerçevesinde, 
zamanın belirgin olup olmadığı öncelikli olarak önem arz etmektedir. 

Diğer yandan, öznel kiplik, her cümlede kendine yer bulamayabilir ki zaten o, 
nesnel kiplik gibi zorunlu bir işaret de değildir. Öznel kiplikler, tam olarak, 
ifadenin özü (içeriği) ile konuşan arasındaki farklı türlerdeki ilişkileri 
işaretlemektedir. Bahsi geçen bu ilişkiler güvensizlik, şüphe, şaşkınlık, üzüntü 
gibi duygularda kendini gösterebilir. 

Kuşkusuz, Rus dilbiliminde kiplik çalışmalarına eğilen isimlerin başında 
Vinogradov gelmektedir. Onun konuya adanmış çalışmalarında öne çıkan en 
önemli nokta, kiplik kategorisini, cümlenin bağlayıcı sözdizimsel bir özelliği 
olarak ele almış olmasıdır ki daha sonra onun bu fikrini destekleyen, kipliğin, 
cümlenin sözdizimsel- anlamsal bir özelliği olduğunu öne süren başka 
dilbilimciler de olmuştur. 

Konuyla ilişkili olarak Vinogradov, ‘O Kategorii Modalnosti i Modalnıh 
Slovah v Russkom Yazıke’ çalışmasında, Batı Avrupa dilbilimcilerinden F. 
Brunot’un, ‘Le pense et la langue’ kitabında, ifadenin öznel, ifadesel formunu, 
kiplik kategorisinden hiçbir şekilde ayırmadığına değinmiştir (les modalities 
sentimentales). Dolayısıyla Brunot, olasılık, netlik, açıklık, şüphe, ihtimalsizlik, 
ya da inanılmazlık gibi model inceliklerin (kiplik detaylarının) ifade özelliklerini 
analize müteakip, beklenti, ümit, endişe, korku, hayret, rıza, takdir, memnuniyet, 
umarsızlık, red, memnuniyetsizlik gibi kipsel duyguların sözdizimsel ve kelime 
bilimsel formlarını incelemiştir9.  

Konu üzerine yapılmış çalışmaların çoğunda, öznel ve nesnel kipliğin zıtlık 
koşulları üzerinde durulmaktadır. Kaynaklar ışığında gelinen bir nokta da, aslında 
kipliğin, bildirişimin dört unsuru arasındaki bir çeşit işbirliğinden temellendiğidir: 
konuşan, muhatap, ifade özü ve gerçeklik. Kiplik türlerine ilişkin ise farklı 
zamanlarda farklı dil çalışmaları yürüten dilbilimcilerin fikirleri farklılık 
gösterebilmektedir. Birçok dilbilimcinin müşterek fikirleri üzerinden gitmek 
gerekirse, kiplik türleri ve bu türlerin işaretleyicileri aşağıdaki gibi bir tabloyla 
gösterilebilir: 

Модальность 
Kiplik 

Время 
zaman 

Лицо 
şahıs 

                                                            
8E.A. Staradumova, Sintaksis Sovremennogo Russkogo Yazıka, (1. Baskı), Dalnevostoçnıy Universitet 
Vladivostok 2005, s. 55. 
9V.V. Vinogradov, ‘O Kategorii Modalnosti i Modalnıh Slovah v Russkom Yazıke’ İslodavaniya po Russkoy 
Grammatike: İzbrannıye Trudı, 1975, 53 – 87, s. 62. 
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алетическая эпистемическая деонтическая 

необходимо: 
gerekli 

достоверно 
kesin 

обязательно 
muhakkak 

всегда 
daima 

Все 
herkes 

возможно 
olası (mümkün) 

вероятно 
ihtimal 

Разрешено 
İzin var 

иногда 
bazen 

кто – 
нибудь 
herhangi 
biri 

невозможно 
mümkün değil 

исключено 
olanak dışı 

Запрещено 
Yasak 

никогда 
hiçbir 
zaman 

никто 
hiç kimse 

(Maruda, 2013’den uyarlanmıştır) 
Tabloda kiplik türleri ve onların işaretleyicilerinden de görüldüğü gibi, 

алетическая модальность gerçeklik/ olasılık planında bir ifadesellik 
durumudur. Эпистемическая модальность, yargıya dair bilginin derecesini 
işaretlemektedir. Buradaki asıl mesele, bilginin alınma kaynağıdır. Yani bilginin 
kanıtlanabilir olmasıdır. Деонтическая модальность ise ‘iç tepi’ unsuruyla da 
ilişkilidir. Yargıda muhatapların belirli eylemleri gerçekleştirmek üzere teşvik 
edilmesi ifadesidir. 

İsaçenko (2011) sözü edilen kipliklere ilave olarak, başka kipliklerden de 
bahsetmektedir: Аксиологическая модальность ve Временная модальность. 
Bunlar değer kipliği ve geçici kiplik olarak adlandırılabilir. İsaçenko’ya göre, 
‘Аксиологическая модальность, yargıda davranış ve olayın değerinin 
özelliklerine dikkat çekmektedir. Аксиологическая модальность, хорошо (iyi), 
плохо (kötü), лучше (daha iyi), хуже (daha kötü), безразлично (kayıtsızca – 
umarsızca), равноценно (eş değer) gibi terimlerle ifade edilmektedir. Bu kiplik 
etik değerlerle ilgilidir. Временная модальность ise, yargıda, başlamış eylemin 
tutarlılığına ve uzunluğuna yönelik bilgi ifadesidir. Söz konusu kipliğin 
işaretleyicileri de всегда, никогда, только иногда, раньше, позже, 
одновременно şeklindedir’10. 

Türkçedeki sözce kiplikleri veya sözcelem kipliklerinden bahseden Zeynel/ 
Ayşe Kıran, bu kipliklerin söz edimlerine kayan ve özneler arasındaki ilişkileri 
ilgilendiren kiplikler olduklarını söylemektedirler. Örneğin: ‘Ali belki gelecek’ 
sözcesinde ‘belki’ sözcüğü, sözcelem ediniminin kendisine göndermede bulunan 
(ben sana diyorum ki) gibi örtük bir önermeye bağlıdır; çünkü ‘belki’ sözcüğü, 
sözcelem öznesinin bir yargısını belirtir’11. Dolayısıyla ‘belki’ sözcüğü böylesi 
bir ifadede olasılık işaretleyicisidir. 

Bunun yanında, anadilimiz Türkçede, kiplik için ayrılmış, özel, geniş bir alan 
olmadığını; söz konusu terim ve ona yönelik her şeyin Türkoloji için yeni 
sayıldığını, konuya dair henüz netlik kazanmamış durumların da var olduğunu 
söylemek gerekmektedir. 

                                                            
10İsaçenko, 66 – 67. 
11Zeynel/ Ayşe Kıran, 183. 
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Görüldüğü gibi, her bir kiplik durumu, kendi anlamsal sahası ve sınırlarını 
belirlemektedir. Nitekim Corcu Gül de, her bir kipsel alanın bir olası dünya olarak 
tanımlandığını, yani, kipsel alanların her birinin bir olası dünya tanımladığını öne 
sürmektedir. Ona göre, sözceler ilişkilendirildikleri kipsel alanın tanımladığı olası 
dünyada yer alarak işlemlenir12. 

 
Sonuç 
Konu sınırları içerisinde öne çıkan en belirgin bakış açısı, kipliği, konuşan 

üzerindeki gerçeklik/ gerçek dışılık unsurunun tesiri, konuşanın gerçeklikle ne 
denli örtüştüğünün derecesi, ifade özünün gerçeklikle ilişkisi ve aynı zamanda da 
gerçekliğin ifade edilenle ilişkisi olarak belirmektedir. Dolayısıyla tüm bu 
sıralananlar, kipliğin bir bileşeni olarak kendini göstermektedir. Burada durum,  
bildirişimin 4 öğesi etrafında gerçekleşmektedir: Konuşan, onun muhatabı, ifade 
özü ve gerçeklik planı.  

Bu noktada asıl olan, konuşan şahsın cümle/ ifade özünde ortaya koyduğu 
tavırdır. Bu tavır ki, insana özgü herhangi bir duyguda tezahür edebileceğinden, 
kipliğin anlamsal sahası ve ifadeselliği de buna bağlı olarak çeşitlenmekte ve 
genişlemektedir. Böylece kiplik, cümledeki anlamsal inceliklerle ilgilenir; kip 
formlarının ifadeselliğiyle de şekillenerek, farklı duygu durumlarını betimleyen 
karakteriyle dilde özel bir yer edinmektedir.  
 

Kaynakça 
1. CORCUGÜL, Demet, ‘Gereklilik/ Zorunluluk Kipliği Kodlayıcılarının 

Anlam Yapısı Üzerine’, Maltepe Üniversitesi 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı 
Bildirileri, T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, No:33, 2006, s. 101 – 115. 

2. GUBJOKOVA, Nuriet, ‘Modalnost – Mıslitelnaya Kategoriya 
(Retsenzirovana)’, Vestnik Maykopskogo Gosudarstvennogo Tehnologiçeskogo 
Universiteta, No:1, 2010, s. 107 – 111. 

3. İSAÇENKO, O. M., Uçebno Metodiçeskiy Kompleks ‘Sovremennıy 
Russkiy Yazık: Morfologiya Glagola i Nareçiya’ Novosibirsk 2011. 

4. KARAKOÇ, Başak, DAĞISTANLIOĞLU, Erdem, ‘Türkçe Öğretmeni 
Adaylarının Zaman, Kip ve Bakışı Algılama Düzeyleri’ Uluslararası Türkçe 
Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/4, 2016, s. 1912 – 1944. 

5. KIRAN, Zeynel/ Ayşe, Dilbilime Giriş, Dilbilgisinden Dilbilime, Seçkin 
Yayınları, Ankara, 2001. 

6. LUŞNİKOVA, V. V., ‘K Voprosı o Definitsi Modalnosti’, Aktualnıye 
Voprosı Filologiçeskoy Nauki XXI veka: Sbornik Statey po Materialam III 
Vserossiyskoy Nauçnoy Konferentsii Molodıh Uçenıh s Mejdunorodnım 
Uçastiem, 2013, s. 27 – 33. 

                                                            
12Demet Corcugül, ‘Gereklilik/ Zorunluluk Kipliği Kodlayıcılarının Anlam Yapısı Üzerine’, Maltepe 
Üniversitesi 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, T.C. Maltepe Üniversitesi Yay., No:33, 2006, 101 – 115, s. 
4. 



31 
 

7. SEÇKİN, Pelin, ‘Anlama ve Anlatma Sürecinde ‘Kip’ ve ‘Kiplik’, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 7, 2014, s. 7 – 16. 

8. SOLOVYEVA, O. N., ‘Logiçeskaya i Lingvistiçeskaya İnterpretatsiya 
Modalnosti v Trudah Yazıkovedov’, Vestnik Orenburskogo Gosudarstvennogo 
Pedagogiçeskogo Universiteta, Elektronnıy Nauçnıy Jurnal (http:// 
www.vestospu.ru ), No:4, 2012, s. 73 – 77. 

9. STARADUMOVA, E.A., Sintaksis Sovremennogo Russkogo Yazıka, 
Dalnevostoçnıy Universitet Vladivostok 2005. 

10. VİNOGRADOV, V.V., ‘O Kategorii Modalnosti i Modalnıh Slovah v 
Russkom Yazıke’ İslodavaniya po Russkoy Grammatike: İzbrannıye Trudı, 1975, 
s. 53 – 87. 
 

ABDÜLHAMİD EL-KÂTİB HAYATI- EDEBÎ KİŞİLİĞİ ve 
YAZARLARA HİTABEN YAZMIŞ OLDUĞU RİSÂLENİN SENTEZLİ 

ÇEVRİSİ 
Abdulhamıd El-Katıb, Hıs Lıfe, Lıterary Personalıty and The Synthesısed 

translatıon of The Pamphlet About the Authors 
 

Mustafa ÇINAR* 

Özet 
Bu makalede; Emevî hilafetinin sona erip yerine Abbasîler devleti kurulmas yla 

halife Mervân b. Muhammed ile birlikte M s r’ n Feyyüm ilçesine bağl  Bûsîr’e 
giden ve burada öldürülen Abdülhamid b. Yahya el-Kâtip’in hayat , edebî kişiliği 
ve eserleri incelenmiştir. Yine bu makalede; Abbasî dönemi risâle yazarlar n n 
önderi olarak da kabul edilen yazara ait olduğu bilinen, Emevîler döneminin 
sonlar na doğru ortaya ç kan ve Abbasîler döneminde zirveye ulaşan Risâletü 
Abdülhamid ile’l-Küttâb (Abdülhamid’in Yazarlara Mektubu) adl  eserin 
tercümesi yap lm şt r. Yazar, Arap risâle üslûbunun sentezi olarak da kabul edilen 
bu risâlenin yan  s ra, resmi, gayri resmi ve ihvâniyyât (kardeşlik) olarak da 
bilinen risâleleri de başar l  bir şekilde yazmaya devam etmiştir. Kaleme alm ş 
olduğu ve oldukça başar  gösterdiği bu risâleler; günümüzde pek çok gazete ve 
dergide yaz  yazan say s z yazara da ş k tutmuş ve tutmaya da devam etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: el-Kâtib, Abdülhamîd, Abbasî,  Emevî, Risâle Mutavval, 
Kas r ve Edebiyat  

Abstract: 
In this study, life, literary personality and works of Abdulhamid b. Yahya el-

Katip, who went to Feyyum district in Egypt with Mervân b. Muhammed, who 
became khalifa when Abbasi State was founded after the ending of Emevi 
caliphate, and died in Feyyum district. In this study Risâletu Abdulhamid ile’l 
Kuttâb (the letters of Abdulhamid to the Authors), which appeared at the end of 

                                                            
*Yrd. Doç. Dr. Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arap Dili ve 
Edebiyatları Anabilim Dalı, Mustafa_vidyen@hotmail.com, Kars/TÜRKİYE. 
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Emevi Period and peaked up during the Abbasid Period by the author who was 
known as the leader of pamphlet  writing during Abbasi Period, was translated. 
The author, apart from this pamphlet, which was accepted as the synthesis of 
pamphlet style, continued to write successfully many official and unofficial 
brotherhood pamphlets. He illuminated and is still illuminating numerous authors 
in newspapers and magazines with these pamphlets.  

Key Words: el-Kâtib, Abdulhamid, Abbasîd, Emevî, Mutavval Pamphlet, 
Pavilion and Literature. 

 
Giriş 
Arap edebiyatında, şiire oranla daha geç bir dönemde gelişme gösteren nesir, 

genel anlamda herhangi bir vezin ve kâfiye ye bağlı kalmaksızın serbestçe 
söylenen sözleri ifade etmektedir.1 Edebiyat tarihi ile ilgili kaynaklarda, cahiliye 
döneminden bize ulaşan nesir ürünlerinin sayı bakımından oldukça az olduğu 
görülür. Ancak daha sonra çeşitli yollarla intikal eden nesir örnekleri ise; hutbeler, 
vasiyetler, darbı meseller, hikmetli sözler, tarihi olaylar ve kabileler arasında 
cereyan eden savaşlar vs. gibi konuları ihtiva eden hikâye ve kıssalardan 
oluşmaktadır.2 َصْد ُر اإلسالم (Sadru’l-İslam) dönemine bakıldığında, bu dönemden 
bize ulaşan ve kısa cümleleri ihtiva eden nesir örneğinin devlet yöneticileri 
arasında geçen yazışmaları kapsayan ve adına   ْقِیقا تتَو   (Tevkiat) denilen küçük 
risâlelerden ibaret olduğu görülür. Bu risâleleri genellikle halife ile vezirlerle 
valiler arasında cereyan eden resmi işleri konu alan bürokratik yazışmalar 
içermektedir.3 Asıl çalışmamızın ana konusunu teşkil eden Emevîler döneminde 
gelişme gösteren resmî, siyâsî ve sosyal risâlelerdir. Görüldüğü kadarıyla resmî 
ve siyâsî risâlelerin yazımı Arap kâtiplerinin eliyle olmuş ve onların elinde 
gelişerek zirveye ulaşmıştır. İslamiyet ile birlikte, peygamber ve halifelerin 
yazmalarını gerektiren durumlarla birlikte ortaya çıkmıştır. Arapların düşünce 
yapılarının gelişmesiyle zaman içinde idari yapının karmaşık bir hal almaya 
başladığı bir ortamda, risale sanatı da gelişmeye başlamış, kendine devletin 
kurumlarında yer bularak ilerlemesini sürdürmüştür. Başka bir ifadeyle bu alanda 
kalemi çok güçlü yazarlar yetişmeye başlamıştır.4  

Emevîler döneminin ilk yıllarında yazılan siyâsî risaâleler, şekil bakımından 
dört halife döneminde yazılan siyâsî risâlelere benzemekteydi. Yazım amacında 
sanat yapma kaygısı taşımayan, genel olarak icâzın hâkim olduğu daha önceki 
dönemlere göre dil-üslûb özelliği, açıklık, akıcılık ve risâleye verilen önem 

                                                            
1 Geniş bilgi için bkz. Hannâ el-Fâhûrî, el-Câmi’ fi Târîhu’l-Edebi’l-Arabî( el-Edebu’l-Kadîm), Beyrut, 1986: 
s.109; Demirayak Kenan, Abbasi Edebiyatı Tarihi, Erzurum, 1998:s.135 
2 Bkz. Umer Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, C.I, Beyrut,1984, s.254; el-Hulâsa fi’l-Edebi ve’n-Nusus, Enver Attâr 
ve Nesîb Said, Şam-Suriye, 1952,s.139; ÇINAR, M. Endülüs’te Mulükü’t-Tavâif Dönemi Edebi Çevresi 
(Basılmamış Doktora Tezi ), Erzurum, 2002, s. 234 
3 Bkz. Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, age, C.I, s. 254;Ayrıca bkz. Demirayak , Abbasi Edebiyatı Tarihi, Erzurum, 
s. 168-171 
4 Daha geniş bilgi için bkz. el-Cehşiyârî ( Muhammed b. Abdüs ), el-Vuzerâ ve’l-Kuttâb, nşr. Mustafa es-Sakâ- 
İbrahim el-Ebyârî – Abdulhâl Şiblî, Kahire, 1357/1938, s.2;Ayrıca bkz. İPEK, Muhammet. Selim, Klasik Dönem 
Arap Edebiyatında Nesir, Ankara, 2014, s.190-191 
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bakımından belirli bir gelişme kaydetmiş ve anlaşılır bir üslûbda ifade etme 
prensibi esas alınmıştır. Bu risâlelerden anlaşılacağı üzere, siyasiî risleler 
özellikle Emevîler döneminin ikinci yarısından itibaren gerek içerik, gerekse 
üslûb bakımından ciddi bir gelişme ve sanatsal bir güzellik kazanmıştır. Ayrıca 
Emevîlerin son dönemlerinde özellikle siyâsî risâleler, Hişam b. Abdilmelik’in 
mevlası olan Salim b. Abdullah’ın elinde ciddi bir gelişme göstermiş, ardından 
Salim’in öğrencisi olan Abdülhamid b. Yahya el-Kâtib,(öl.132/750) risâlelerin 
ulaştığı yüksek seviyeyi temsil etmiştir. Dolayısıyla Abbasîler, dönemin 
başlarında ortaya çıkan fennî nesrin gelişmesinde de öncü olmuştur.5 

Bütün dönemlerde devlet büyükleri, şairler ve yazarlar arasında bir nesir türü 
olan kitabet  (risâle) sanatı, resmî ve gayrî resmî yazışmalarda önemli bir yer işgal 
ederken, yukarıda da bahsedildiği gibi bu sanatın kurallarını ilk koyan ve dönemin 
risâle yazarlarına bazı tavsiyelerde bulunan ilk kişinin halife Mervân 
b.Muhammed döneminde yaşayan Abdülhamid el-Kâtib6 olduğu bilinmektedir. 
Dolayısıyla bu çalışmada yazarın hayatı, edebî kişiliği ve kendi döneminin 
yazarlarına hitâben kaleme aldığı ve onlara bazı tavsiyelerde bulunduğu sözü 
edilen meşhur risâlesi ele alınacaktır.  

Hayatı 
Doğum yeri ve yılı hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla beraber büyük bir 

ihtimalle Fırat kenarındaki Enbâr kasabasında 60/6807 tarihinde dünyaya 
gelmiştir. Dedesi Said Âmir b. Lüey, Lüey  لَُؤ ي kabilesinin mevlâsı. El-Kâtibin 
kaleme aldığı risalelerinde de verdiği bilgilere dayanarak kâtibin İran إیران veya 
Ârâmî   آرامي asıllı olduğu hakkında görüşler ileri sürülmüştür. Abdülhamid el-
Kâtib, kendisi gibi dili ve kalemi kuvvetli olan Süleyman b. Abdülmelik’in kâtibi 
Abdülhamid el-Asgar’dan ayırt edilmesi için Abdülhamid el-Kâtib olarak 
adlandırılmıştır. Yine yazılan risâlelerin Abdülhamid ile başlayıp, ibn Âmid 
(ö360/970) ile son bulduğuda söylenmektedir. Zira onun Arap risâle üslûbunun 
kurucusu olduğu bilinmektedir.8 Çocukluğunda ailesi ile birlikte Rakka’ya bir 
müddet sonrada buradan Şam’a giderek orada çocukluk yıllarını geçirmiştir.9 

Kâtiplik sanatında ilk bilgi ve tecrübeyi kız kardeşinin kocası ve Emevî halifesi 
Hişâm b. Abdülmelkin kâtibi olan Ebü’l-Alâ Salim b. Abdullahın yanında 

                                                            
5 Daha geniş bilgi için bkz. el-Câhız ( Ebû Usman Anr b.Bahr ), el-Beyân ve’t-Tebyîn, nşr. M.Abdurrahman , C.II, 
Mısır, 1395/1975, s.310 ;Ayrıca bkz.İpek, Klasik Dönem Arap Edebiyatında Nesir, s.191 
6 Geniş bilgi için bkz. el-Fâhûrî,  el-Câmi’ fi Târîhu’l-Edebi’l-Arabî( el-Edebu’l-Kadîm, age, s.376-380; Ayrıca 
bkz. ÇİFTÇİ Faruk, Endülüs’te Hilafet Dönemi Edebi Çevresi(Basılmamış Doktora Tezi ), Erzurum, 1999, s.155 
7 Hayatıyla ilgili geniş bilgi için bkz. Ahmed Zeki Safvet, Cemheretu Resâili’l-Arab fi’l-Usûri’l-Arabiyyeti’z-
Zâhire, el-Asru’l-Emevî, c.II, II. Baskı, Mısır, 1981, s.370; Ayrıca bkz. Umer Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, C.I, 
Beyrut,1984, s. 723-730 
8 Bkz. el-Câhız, el-Beyân ve’t-Tebyîn,age, C.I,  s. 297-208;Ayrıca bkz. Şevki Dayf , el-Fenn ve Mezâhibuh fi’n-
Nesri’l-Arabî, Kahire,1960, s. 102; el-Cehşiyârî, el-Vuzerâ ve’l-Kuttâb, age,s. 113-120; Ayrıca bkz. İPEK, Klasik 
Dönem Arap Edebiyatında Nesir,age, s. 192- 193 
9 Daha geniş bilgi için bkz. Hannâ el-Fâhûrî, el-Câmi’ fi Târîhu’l-Edebi’l-Arabî( el-Edebu’l-Kadîm), Beyrut, 
1986,s. 375-378; Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı, age, s. 723; el-Câhız, ( Ebû Usman Amr b. Bahr ) el-Beyân 
ve’t-Tebyîn, nşr. M. Abdurrahman, c.ı, Mısır, 1395/1975, c.ı, s. 207-208; ERGİN şakir ”Abdülhamîd el-Kâtib” 
TDVİA, c.ı, İstanbul, 1999, s. 225 
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çocukları okutarak kazanmış, birçok yeri gezmiş ve ders vermiştir.10 
Abdülhamid,101/105 yılnda Küfede iken Yezid b. Abdülmelik’e mektup yazmış 
ve 114/124 yılları arasında Azerbaycan ve Ermenistan valiliği döneminde Mervân 
b. Muhammed b. Mervân ile bağlantı kurmuş ve onun inşâ (dikte) hizmetinde 
bulunmayı başarmıştır. Hicrî 127 yılının başlarında ve milâdî 744 yılının 
sonlarında Mervân’ın halife olmasıyla beraber halifeyle Ermenistan’dan Şam’a 
gitmiş ve hilafet sarayının inşâ reisliğine kadar yükselmiş, ömrünün sonuna kadar 
da Mervân’a sadakatle hizmet emiştir.11 Vefat yeri konusunda kaynaklar farklı 
bilgiler vermektedir. Ancak en sahih ve doğru olanı ise; Emevî hilafetinin sona 
erip yerine Abbasî hilafetinin kurulmasıyla Mervânîlerin 26 zilhicce 132, 5 
Ağustos 750 ‘de halife Mervân b. Muhammed ile birlikte Mısırın Feyyüm ilçesine 
bağlı Bûsîr’de öldürülmüştür.12 

Edebî Kişiliği  
Abdülhamid b. Yahya el-Kâtib, hicrî ikinci asrın meşhur risâle (resmî yazışma) 

yazarı olup klasik risâle tarzının esaslarını ve kaidelerini yeniden düzenlemiş ve 
onu bir sanat haline getiren yazar olarak tanınmıştır.13 Kültür seviyesi ne olursa 
olsun herkesin zevkle okuyabileceği bir şekilde kaleme aldığı siyâsî ve husûsî 
içerikli bu risâlelerinden dolayı o, Arap risâle üslûbunun kurucusu olarak da 
bilinmektedir. Bu konuda yeni bir usul ortaya koymaktan ziyâde câhiliye 
döneminden beri var olan meşhur klasik risâle tarzını yeni kaidelerle değiştirerek 
kendine has bir yöntem geliştirmiştir.14 Mesela ilk defa risâleyi uzunca olarak 
kaleme alıp muhteva ve şeklini genişletmiştir. Ayrıca kaleme almış olduğu 
risâleleri bölümlere ayırarak her bölüme التَّْحمیُد  (Tahmîd) ile başlamış ve bu usul 
kendisinden sonraki İslâm risâlecileri tarafından da takip edilmiştir. Her bölümde 
müstakil bir konuyu anlatmış dolayısıyla bir bölüm içinde konudan konuya 
geçmemiştir.15 

Fars ve Ermenî dillerini bildiğinden, yazdığı risâlelerde bu dillerdeki deyimlere 
ve özdeyişlere yer verdiği görülür. Örneğin dönem yazarlarından Salih b. 
Abdurrahmân “ Irak Divanı” adlı eseri Farsçadan Arapçaya tercüme ettiğini gören 
Abdülhamit b. Yahya şöyle der: Allah Salihin hay r ve hasenat n  art rs n, onun 
yazarlara karş  yapm ş olduğu hay r ne büyük bir hay rd r. Eski İran (Sasânî) ve 

                                                            
10 Geniş bilgi için bkz. Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı, age, s.723; Ayrıca bkz. İbn Hallikân ( Şemsuddin 
Ebû’l-Abbas Ahmed ), Vefeyâu’l-A’yân, nşr. İhsan Abbas, c,ı, Beyrut, 1968, s. 256; ŞAKİR Engin 
”Abdülhamîd el-Kâtib” TDVİA, c.ı, age, s.225 
11 Daha geniş bilgi için bkz. Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı,age, s. 724; el-Câhız, ( Ebû Usman Amr b. Bahr ) 
el-Beyân ve’t-Tebyîn, nşr. M. Abdurrahman, c.ı, s. 207-208; ŞAKİR Engin ”Abdülhamid el-Kâtib” TDVİA, c.ı, 
age, s.225 
12 Geniş bilgi için bkz. Hannâ el-Fâhûrî, el-Câmi’fi Târîhu’l-Edebi’l-Arabî(el-Edebu’l-Kadîm),s. 375-378: 
Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı, age, s.724; ŞAKİR Engin”Abdülhamîd el-Kâtib” TDVİA, c.ı, age, s.225 
13 Daha geniş bilgi için bkz. Hannâ el-Fâhûrî,  el-Câmi’ fi Târîhu’l-Edebi’l-Arabî( el-Edebu’l-Kadim), age, s. 
375-380; ŞAKİR Engin ”Abdülhamid el-Kâtib” TDVİA, c.ı, age, s.225 
14 Bkz. Ahmed Zeki Safvet, Cemheretu Resâili’l-Arab fi’l-Usûri’l-Arabiyyeti’z-Zâhire, el-Asru’l-Emevî, c.II, 
Beyrut, 1358/1938, s. 455-460 Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı, age, s.724; Ayrıca bkz. ŞAKİR Engin 
”Abdülhamid el-Kâtib” TDVİA, C.I, age,s.225 
15 - Geniş bilgi için bkz. Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı,age, s.724; Ayrıca bkz. İbnu’n-Nedim,( Ebû’l-Ferec 
Muhammed b. İshak ), el-Fihrist, Beyrut, 1398/1978, s.242 
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Yunanlıların kullandığı savaş taktikleri ve askerî hareketlilikle ilgili verdiği geniş 
bilgiler, onun Sasânî ve Yunan kültürüne de vâkıf olduğunu apaçık 
göstermektedir. Hilafet sarayı kâtibi olan Abdülhamid, halifenin veya devletin 
ileri gelenlerinin dilinin etkisi altında kaldığını ve kaleme almış olduğu resmi 
yazışmalarında da Kur’ân üslûbunun tesirini apaçık hissettirdiğini belirtmiştir.16 

Eserleri 
Siyasî ve edebî risâleler başta olmak üzere çok sayıda eseri bulunan yazarın 

çalışmalarından bazıları şöyledir: 
1- Tahmîd التَْحمیدُ       Yazar bu meşhur eserini, Müslümanların galip geldiği 

İslâmî fetihlerin birinde kaleme almıştır. Eserin bazı bölümleri pek çok imam 
hatip tarafından Cuma hutbelerinin giriş kısmında okunmaktadır.17 

2- Taun الّطا ُعوُن     Halife Hişâm b. Abdülmelikin halifeliği döneminde, hicrî 
106-116 ve milâdî 724- 734 yılları arasında Şam’da görülen ve hızla yayılmaya 
başlayan Taun (Isıtma) hastalığının kendisine de bulaştığını gören Halife Hişâm 
b. Abdülmelik; yazar Abdülhamid el-Kâtibi yanına çağırarak, içeriği pek çok 
konuda nasihat ve uyarı dolu olan; özellikle de bu tehlikeli hastalıkla nasıl 
mücadele edileceği ve bu illetten bir an önce nasıl kurtulunalacağı gibi konularda 
içeren kendi ağzından bir risâle yazmasını istemiştir. Bu kendisinin bizzat kaleme 
almasını istediği, Valilere ve civar bölgelerde devlet adına görev yapan 
görevlilere göndermesini istediği meşhur risâledir.18 

3- Halife Hişâm b.Abdülmelik’in, Yazar Abdülhamid den, Yemen Valisi 
Yusuf b. Umar b. Muhammed b. el-Hakem es-Sakafî (h. 106-120 )’ye 
yazmasını istediği meşhur risâledir. 

Yazar bu risâlede; Halife Hişâm b.Abdulmelikin, Yemen valisine omuzunda 
taşıdığı yükünün çok ağır olduğunu söylerken, böyle şerefli bir görevi Allah’ın 
kendisine nasip ettiği için sorumluluğunun da ne kadar ağır olduğunu hatırlatır. 
Halife, validen; burada yaşayan insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan onların 
hepsini kendine yakın ve akraba görmesini ister. Hilafet makamına ne kadar 
uzaksa size o kadar yakın olan bölgelerde yaşayan tebaanın canlarını, mallarını, 
namus ve ırzlarını sınır bölgelerinden her an gelebilecek düşmanların şerrinden 
korumasını talep eder. Allah (cc)’ın kitabı ve Peygamber (sav)’in sünneti ile 
hüküm etmesi konusunda onu uyarır. Halk arasında adâletli, âdil ve eşit 
davrandığı sürece Allah’ın inâyeti, yardımı ve rahmetinin kendisiyle beraber 
olacağını söyler. Tebliğ niteliğini taşıyan bu risâle, kendisinin ulaştığında, 
risâlenin muhtevası hakkında halkı bilgilendirmesini isterken, Allah’ın lütf, 
inâyeti ve yardımının kendisiyle beraber olması için de dua ettiğini söyler.19 

4- Yazarın, ihtiyaç sahibine bazı tavsiyelerde bulunduğu kısa ve öz bir 
risâle. 

                                                            
16 Bkz. el-Câhız ( Ebû Usman Anr b.Bahr ), el-Beyân ve’t-Tebyîn, nşr. M.Abdurrahman , c.ı, Mısır, 1395/1975, 
s. 295; Ayrıca bkz. Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı, age, s.725 
17 - Risale için bkz. Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı,age, s.727 Hannâ el-Fâhûrî, el-Câmi’ fi Târîhu’l-Edebi’l-
Arabî( el-Edebu’l-Kadîm), age, s. 376 
18 Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı,age, s.727 
19 Risalenin tamamı için bkz. Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı,age, s.727 
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Yazar Abdülhamid, kendi döneminde ve daha sonraki dönemlerde riâaleler 
kaleme alan yazarlara bazı tavsiyelerde bulunurken, onların durumunu aç susuz 
kalmış ihtiyaç sahibi olan kişinin durumuna benzetmiştir. Benim yazımın kendi 
üzerimdeki hakkı, onun yani yazının sana ulaşmasındaki hakkı gibidir. Çünkü 
ihtiyaç sahibi, seni ihtiyacına ulaşmak için bir araç, beni ise o ihtiyacı karşılayacak 
ehil kişi olarak görmektedir. Zira ben onun ihtiyacını karşılamış olduğum için o 
da bir şekilde emeline ulaşmış olacaktır. 

5- Görevlilerden birinin Mervân’a hediye ettiği siyah bir köle için cevaben 
yazdığı kısa bir risâle.   

Yazar bu risâlesinde, civar bölgelerde devletin adına çalışan görevlilerden 
birinin Mervân’a hediye ettiği siyah köleyi gören halife o görevliye şöyle dediği 
rivayet olunur: Siyah renkten daha siyah, bir say s ndan daha az bir say  
bulabilme imkân na sahip olabilseydin onu da hediye edersin vesselâm. Diyerek 
hediyeyi gönderen âmile (görevliye) bazı göndermelerde bulunmuştur. 

6- Risâle Mutavval -I  
El-Kâtibin kaleme almış olduğu bu risâle, Abbas oğullarının topraklarının 

genişlemesinin ardından yazarın, Ebâ Müslüm el-Horasâni’ye yazmış olduğu ve 
bu güne kadar kaleme alınmış olan en uzun risâle olarak da bilinir. Söylentilere 
göre; risâle o kadar uzunmuş ki onu bir yerden diğer yere götürmek için deve 
kullanırlarmış. Rivayete göre risâlenin deve üzerinde, Ebâ Müslim el-Horasânî’ye 
ulaştığında yakılması için hemen emir verdiği, yakılan risâleden geriye sadece  “ 
Allah (cc) kar ncay  helak etmek isterse ona iki kanat takar” (yaratır) dediği 
sözleri kalmıştır.20 

7- Risâle Mutavval - II  
Yazarın kaleme almış olduğu ikinci uzun bu risâle ise; hicrî 127-128 milâdî 

744-745 senesinde Emevî saltanatına baş kaldırarak isyan bayrağını çeken 
Dahhâk b. Kays eş-Şeybânî’ye karşı harekete geçmeye çalışan ve الَجزیَرةُ  
(Yarmada)’da bulunan Abdullah b. Mervân b. Muhammed’e bazı uyarı ve 
nasihatlerde bulunduğu risâledir. Yazar bu risâlede; Ey müminlerin emiri! Bilesin 
ki; sabır, hikmet ve metanetle bütün sıkıntı ve üzüntülerin üstünden gelinir. Zira 
Allah (cc) sabır edenlerle beraberdir. Yine bilesin ki, senin bütün düşmanların 
düşmanındır. Onlar senin başarını kıskanırlar başarısız olmanı, yönetimde 
tökezleyerek halkı kötü yönetmeni isterler. Çünkü bu tür fikirler, hileler, 
düşmanlıklar, kurnazlıklar ve desiseler, şeytanî bir düşünce olup, şeytanın bile 
arayıp da bulamadığı düşüncelerdir.  İsyana karşı tek vücut, tek yürek olun ki 
düşmanlara fırsat vermeyin. Dostlarınızın az düşmanlarınızın oldukça çok olduğu 
böyle bir dönemde bu tür harekete geçmen için oldukça dikkatli, planlı ve temkinli 
olmalısın diyerek halifeyi uyardığı risâledir.21 

8- Yazarlara Hitaben Yazdığı Risâlenin Çevrisi 

                                                            
20 - Risale için bkz. Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı,age, s.728 el-Cehşiyârî ( Muhammed b. Abdüs ), el-Vuzerâ 
ve’l-Kuttâb, nşr. Mustafa es-Sakâ- İbrahim el-Ebyârî – Abdulhâl Şiblî, Kahire, 1357/1938, s. 73 
21 Daha geniş bilgi için bkz. el-Kakaşendî ( Ebû’l-Abbas Ahmed b. Ali ), Subhu’l-Aşâ fî Sınâ’ati’l-İnşâ, c.ı, Kahire, 
1382-1963, s. 195 vd; Ayrıca bkz. Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı,age, s.729 
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Yazarın bir başka risâlesi ise; kâtiplere hitaben yazdığı, onların 
sorumluluklarının, görevlerinin önemine işaret ettiği ve inşa (dikte) kaidelerini 
anlattığı uzunca bir risaledir. Yazar burada sade bir dil ve akıcı bir üslûb 
kullanmıştır.22 Bu risâlenin tamamının çevrisi aşağıda verilmiştir. Yazar risâlesine 
Allah’a hamd ve sena ile başlar. 

Yazı sanatı erbabı! Allah sizleri korusun, gözetsin, başarıya ulaştırsın ve sizleri 
irşat etsin. Allah (cc) insanları; nebilerden, peygamberlerden (Allah’ın salâtı ve 
selamı hepsinin üzerine olsun) ve yüce, kerem sahibi kullardan sonra sınıflar 
halinde yarattı. İşin aslı eşit bir şekilde insanları; sanat ve maişet yollarına, rızık 
kapılarına göre ayırdı. Sizleri ise en şerefli yönlerden edebiyat, fazilet, ilim ve 
vakar erbabı olarak yazarlar topluluğu kıldı. Hilafetin güzellikleri ne kadar da 
intizamlı bir hale geldi, işleri ne kadar da dosdoğru gitti. 

Sizlerin nasihatleriyle Allah, halkın sultanlarını ıslah etti ve ülkelerini mamur 
kıldı. Yönetim siz olmadan yapamaz ve siz ne kadar olursanız olun bu miktar kâfi 
gelmiş değildir. Krallar indinde sizlerin mevkisi; işittikleri kulakların, gördükleri 
gözlerin, konuştukları dillerin ve darp ile galip geldikleri ellerinin mevkisindedir. 
Allah sizi; size has kıldığı nimetinden faydalandırsın, size ihsan ettiği nimeti 
elinizden almasın. Sanat erbabından hiç kimse sınırlı hayır zarfına ve zikrettiğimiz 
sayılı fazilete sizden daha muhtaç değildir. 

Yazarlar! Şayet bu kitapta yazılanları okuyorsanız, muhakkak ki yazar işlerinin 
görevlerinde; yumuşaklık gereken yerde yumuşak huylu, hikmet gereken yerde 
anlayış sahibi, cesaret gerektiren yerde gözü kara, ürkek olmayı gerektiren yerde 
ürkek, iffet, adâlet, insaf için müyesser, sırların tutulması gereken yerlerde ketum, 
zorluklarda vefâkâr, gerçekleşen olaylar karşısında âlim, işlerini yerine koyan, 
yapamasa bile ondan yetinebileceği miktarda almış, aklının temâyülünü bilen, 
güzel edep sahibi, tecrübesinin erdemiyle varid olmazdan evvel âkıbetini ve sadır 
olmazdan evvel ne olacağını bilen, her işin bekleme süresini ve vasıtasını sayan, 
güzel yüzlü, güzel alışkanlıklar edinmiş bir kişiliğe sahip olması gerekir. 

Yazarlar topluluğu! Edebiyatın sınıflarında birbirinizle yarışacaksınız, din 
mevzusunda fakih kimseler haline geleceksiniz. Allah  (cc)’ın kitabını öğrenmeyi 
başlatın, sonrasında farzları daha sonrada Arapçayı. Zira Arapça sizin dilinizin 
kültürüdür. Bundan sonra yazınızı güzelleştirin. Çünkü hüsnü hat sizin yazınızın 
süsüdür. Şiirlere bakın ve bu şiirlerde geçen garip kelimeleri, onların manalarını 
öğrenin. Ayrıca Arap ve Acem eyyamını, sözlerini ve seyrini bilin. Çünkü bu sizin 
niyetinizi gerçekleştirmeniz için ortada olan çok gerekli ve apaçık bir şeydir. Aynı 
zamanda muhasebe işlerine bakmayı da ihmal etmeyin. Zira kişinin kendi 
geçmişini muhasebe etme hususiyeti, yazarlara da kendi geçmişleriyle 
hesaplaşmaları için bir vasıta aracı olacaktır. Kendinizi yüce ve alçak arzulardan 
yeğ tutun ve saçma, boş işlerden, hakir görülen şeylerden uzak durun. Yazarlar 
için fesada uğramış kölelerin rezil itaatkârlığı gibidir. 

                                                            
22 - Risale için bkz. Ferrûh,Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, c.ı,age, s.727-730; Ayrıca bkz. ŞAKİR Engin ”Abdülhamîd el-
Kâtib” TDVİA, c.ı, age, s.225 
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Sanatınızı alçaklıktan münezzeh tutun, kendinizi iftiraya, laf taşımaya, cehâlet 
erbabının içinde bulunduğu duruma yakıştırmayın. Kibirden, ahmaklıktan, 
büyüklenmekten sakının zira bunlar kan davasından gayrı düşmanlığı alıp getiren 
hususların ta kendisidir. Sanatınızda Allah (cc)’a muhabbet ile yaklaşın, 
selefinizde asâlet, adâlet ve fâzilet ehli olarak daha layık olanı ona vasi tayin edin. 
Eğer ki zaman sizden birisini alıp uzaklara götürürse, ona karşı şefkat besleyip, 
durumu düzelip, hali vakti yani maddi ve manevi durumu yerine gelene kadar 
yardımcı olun. 

Şayet sizden bir kimseyi bu işin yakıcılığı kâr etmesinden, kardeşleriyle 
buluşmasından alıkoyarsa, onun ziyaretine gidin, onu yüceltip ondan nasihat 
isteyin. Tecrübesinin fazlından ve ilmindeki kıdeminden istifade etmeyi isteyin. 
Bunu sizden birinin buna muhtaç olduğu günce, çocuğunu ve kardeşini daha iyi 
koruyabilmek,  onun yaptığı şekilde gerçekleştirip ondan yardım istemek için 
yapın. Eğer övülmüş bir işi arz edersen ve bu iş sahibinden başkasına bir şey 
vermezse, bu durum, kendinin altındakine azar niteliği taşıyan bir şey vermişsin 
demektir. 

Durumun değişimi sırasında; düşüşe, hataya ve can sıkıntısına karşı uyanık 
olun. Ayıp sizler söz konusu olunca, okuyuculara nazaran çok daha hızlı hareket 
eder ve sizler için okuyuculardan çok daha fazla bozulmalara sebebiyet verir. 
Biliyorsunuz ki: Sizden birisiyle bir kimse arkadaşlık eder, kendinden bir şeyler 
sarf ederse, onun üzerine hakkı vacip olur. 

Onun vefâsına, şükran duymasına, hoş görülü davranmasına, iyiliğine, 
nasihatine, sır tutacağına, durumunun değiştiğinde ona bağlı kalması karşılığı 
ihtiyaç halinde elinden gelen her şeyi zorlamasını ve yaptığı şeyi dosdoğru 
söylemesi gerektiğine inanması gerekir. Siz de bunun farkında olun. Allah sizleri; 
hem rahatlık hem şiddet, hem mahrumiyet hem genişlik, hem ihsan ve bolluk, 
hem de darlıkta başarıya ulaştırsın. Bu şerefli sanat erbabının üzerindeki kabile 
dövmesi gibi bariz olan bu mizaç ne kadarda hoştur. 

Şayet sizden biri birilerinin velayetini üstlenir ve Allah’ın emrilerine icabet 
ederek onlara bakmakla yükümlü olduğunu beyan ettiği takdirde onların Allah’a 
karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmeleri için her türlü yardım ve kolaylığı 
göstererek, yardımcı olmaları, hususunda onları koruyun ve gözetin.  Zayıfa karşı 
bir dost, mazluma karşı insaflı olsun. Zira onlar yani halk, Allah’ın bakıp gözettiği 
ve koruduğu kimselerdir. Allah’ın en sevdiği kişi ise kendi bakması gereken 
kişilere en dostane olan kişidir. Daha sonra adaletle hükmetsin, şerefli kimselere 
ikramlarda bulunsun, gölgesi rahatlatıcı, ülkeler için imar edici, hükmü altında 
olanlar ile birleşik, onlara eza vermektense beri olsun. Meclisinde mütevazı ve 
yumuşak huylu, arşiv kayıtlarında vergi veren, hakkını istemedeyse bir yoldaş 
olsun. Eğer sizden birisi bir adamla arkadaş olsa; onun huylarını, iyi ve kötü 
yönlerini bilse, kendisini uygun olan iyiliği ve en güzel vesileyi, en latif hileyi 
istemesi, bu yoldaki tasarrufunda onu hür bırakır. 

Biliyorsunuz ki hayvan sürüsü seyisi, eğer sürünün siyasetini görüyorsa, 
onların huylarına vakıfsa, mızraklar onu hicvetmez, ona binip çıkarsa önünde 
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sakınıp ihtiyatlı olur. Ondan korkarsa ondan kaçar ve başı cihetinden sakınır. Eğer 
inatçı olursa yollarda arkadaşlığının havasını zapt eder. Şefkati kolay bir şekilde 
devam ederse onun için yumuşak huylu olur. Bu vasıfta delillerin siyaseti; 
insanlara seyislik edenin, onlarla karşılıklı çalışanın, onları sınayanın ve müdahil 
olanındır. 

Yazar edebiyatının erdemi, sanatının şerefi ve çözümünün letafeti, insanlardan 
yanında bulunan ve kendisi ile münazara edenler, onu anlamayanlar yahut onun 
evvelâ nüfûzundan korkanlar, ona arkadaşlıkla yaklaşan, dalkavukluk eden sürü 
seyisinden tutun, eğri biçimde doğru yanıtı kafasında karıştıran, doğru olanı 
bilmeyen, hitabetten anlamayan, sadece kendi üzerine binen sahibi için var olma 
kudretinden başka bir şeyi olmayanlar içindir. 

Birbirinize bakışınızda nazik davranın. Allah sizlere rahmeti ile muamele etsin 
ve biliniz ki: Sizlerde düşünme ve tefekkür etme melekelerine imkân veren odur. 
Allah’ın izniyle onu dost edininiz. Bunu asla zor bulmayın ve kabalık etmeyin. 
Sizden herhangi biriniz olgunluk mertebesine eriştiğinde, kendinize uygun 
gördüğünüz kimsiyle, Allah dilerse onun kardeşlik ve şefkatini size nail eder ve 
onunla olan dostluğunuz sonsuza kadar sürer. 

Sizden bir kimse meclisinin heyetinde, giyinişinde, bineğinde, yemesinde,  
içmesinde, meskeninde, hizmetkârlarında ve bundan başka işinin tekniklerinde 
hakkı kudretince aşırı kaçmazsa, sizler Allah’ın şerefli sanatında, hizmetinde 
fazilet vermiş olduğu bir işle berabersiniz demektir. Hizmetlerinizde kusur 
yaptırmayınız. Sizden israf edip, saçıp savuranlara da tahammül göstermeyiniz. 
Kastederek söylediğiniz ve naklettiğiniz her şeyde iffetinizde yardım isteyip onu 
kullanınız. 

Aşırılığa kaçmaktan ve lüks hayatın kötü akıbetinden sakının zira ikisi de 
fakirlikle bitip insanı zelil bir duruma sokar. İkisi de ehlinin özellikle de yazarların 
ve edebiyat erbabının ayıplarını ortaya çıkarır. Benzer işlerde bazısı bazısına 
delildir. O takdirde işlerinizin başlangıcında; tecrübelerinizden, daha önce 
yaşananlardan bilgi edinin. Daha sonra izlenilen tedbir yollarından birini tutup 
varılacak yeri açık bir şekilde ortaya koyun. Delilini ibraz edip akıbetinden övgü 
ile bahsedin. Biliniz ki tedbir almanın da inansı telef eden bir âfeti vardır. Bu afet; 
sahibini meşgul edip işinden ve işini düşünmekten alıkoyacak bir niteliktir. 

Sizden birisi kâfi olacak kadar meclisine gitsin ve mantığıyla davransın. 
Meclisin başlangıcında veciz cevaplar versin, delillerinin derlemesini alsın. Bu 
yaptığı işin maslahatı ve daha çok yapmasına mani olan şeyleri de defetmesi için 
bir vasıtadır. Allah’a başarısı, yardımı ve korktuğunda, en derin yollarda, zarara 
sebebiyet verecek, bedendeki, akıldaki ve edebiyattaki yanlışlıklarda yol gösterip 
hidayete erdireceği hususunda boyun eğmelidir. 

Şayet sizden birisi zanna kapılır veya başka birisi bir şey söyler de onun 
sanatının güzelliği ve hareketinin gücü açık ve net olsa dahi o fazileti ve almış 
olduğu hüsnü tedbiri ile birliktedir demektir. Onun hüsnü zannıyla da konuşması 
ortaya çıkmıştır ki Allah (c c) nefsinin yüzüne bakıp yardım etsin ve ondan 
başkası ona yeterli ve kâfi geleceğini umut edip beklemeye başlamasın. Sizden 
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birisi o işleri daha iyi görür, o tedbir yükünü, sanatındaki yoldaşlığı ve 
hizmetindeki dostluğu daha iyi taşır, cevher sahibinin yanında daha akıllı olan her 
kimse; merakın sırtının arkasına atmış ve arkadaşlarını kendinden daha akıllı ve 
yolundan daha isabetli görür. 

Her iki taraftaki kişiler de; Allah (cc)’ın kendilerine bağışlamış olduğu 
nimetlerin faziletlerini bilmesi, bu nimetleri kendi fikir ve düşüncelerinde her 
hangi bir hataya meyil vermeden, kendi kendine bu dostluğu kabul ve ikrar 
etmeden, kardeşiyle, hatta kendi seviyesindeki kişilerle, dostlarla, arkadaşlarla 
övünme yarışına girmeden bilmesi gerekmektedir. 

Herkese azâmeti konusunda tevâzu, izzeti söz konusu olunca kendisini hor ve 
hakir görme, yüce Allah’ın nimeti söz konusu olduğunda bundan bahsetmesi 
gerekir. Ben kitabımda şöyle söylüyorum; Bu daha önce de bir misalde geçtiği 
gibi: Kim ki samimiyeti sürdürür, işte o kişi işine bağlı kalır. O bu kitabın cevheri 
ve kelamının, Allah (c c)’ın zikrinden sonra en iyi bölümüdür. Bundan dolayıdır 
ki risâlemin sonunu bu sözlerle bitirmek istedim. Allah bizlerin de sizlerin de 
velisi olsun. Aynı zamanda bizden önce ilmî, yardımı ve irşadı elinde tutanların 
da yar ve yardımcısı olsun. Öğrenci ve yazarlar topluluğu! Allah’ın selamı 
rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyerek o meşhur risâlesine noktayı 
koymuştur. 

Yukarıda da görüldüğü gibi Yazar el-Kâtip, kaleme almış olduğu risâlesini; 
1- Halife, hükümdar ve Emir adına görevlendirilmiş, vezirlere, kadılara, 

komutanlara ve civar bölgelerde devlet adına görev yapan siyasilere duyurulması 
için divan kâtipleri tarafından yazılan divan risâleleri, 

2- Halife, Emir ve Valilerin yakın ve dostlarına hitaben yazdıkları risâleler, 
3- Vezirlerden, Kadılardan ve devletin üst yönetiminde çalışanların 

başkalarına gönderdikleri kardeşlik bir başka ifadeyle ihvâniyyât ve kurgusal 
risâleler olmak üzere üç ana başlık altında toplamıştır. 

Dolayısıyla yazarın kaleme almış olduğu bu risâle; halifelerin, kralların ve 
emirlerin adına görevlendirilen divan kâtipleri tarafından kaleme alınarak, 
valilere, komutanlara ve civar bölgelerde devlet adına görev yapan siyâsîlere 
duyurulması istenilen kişilere hitaben yazmış olduğu bir risâledir. Görüldüğü gibi 
Abdülhamid, divân kâtiblerinin üstlendikleri bu görevin ne kadar önemli ve ne 
kadar sorumluluk isteyen bir görev olduğuna işaret etmektedir. 

Yukarıda da işaret edildiği gibi halifelerin, emirlerin veya valilerin yakınlarına, 
dost ve kardeşlerine gönderilmesi istenilen risâlelere kardeşlik risâlesi denirken, 
devletin çıkar ve menfaatlerini korumaya yönelik halife ve emirden; vezir, kadı 
ve devletin adına çalışan üst düzey kişilere gönderilen risâlelere de divan risâleleri 
denilmektedir. Yine bu yazarlar; dost ve kardeşten bir diğer dost ve kardeşe 
karşılıklı olarak yazmış oldukları risâleleri de kaleme almışlardır. 

Kral, emir ve valilerin divanında çalışan yazarlar, yazılması istenilen her- hangi 
bir şeyin bir dilden diğer dile çevirerek el yazı becerileri ile kendi risalelerini 
oluşturmaya çalışmışlardır. Yazarlar, kaleme aldıkları ve kendilerine özgü 
risalelerini kendilerine yakın görüp tanıdıkları ve hatta uzakta yaşayan dost ve 
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kardeşlerine cevap verme konusunda kendilerini bu alanda geliştirmiş yazarların 
yardımına ihtiyaç duymuşlardır. Günümüz şartlarında çalışan pek çok yazarın da 
kaleme almış olduğu yazıları ile kayda değer ibretlik sözlerinin yanı sıra ulusal ve 
bölgesel gazete ve dergilerde makaleler yazan ünlü yazar ve yorumcular kısıtlı 
imkânlara rağmen, o günün şartlarında çalışan yazarları kendilerine örnek 
almışlardır. 

Emevîler ve daha sonra Abbasîler döneminde çalışan kâtiplerin yüklenmiş 
oldukları işlerin çok tehlikeli olmasına rağmen, herkesin gıpta ile baktığı şerefli 
ve haysiyetli bir iş olduğu da görülür. Bu dönem divan risâlelerinin mevzu ve 
edebî özellik bakımından gözle görülür bir gelişme göstermiştir. Yine bu 
dönemde görev alan kâtipler pek çok risâle yazarının üslûb ve yönteminden 
oldukça etkilendikleri ve bu etkileşimi de kaleme almış oldukları mektuplarda 
bariz bir şekilde ortaya koymuşlardır. Hükümdarların divanlarında çalışan 
kâtipler, yüklenmiş oldukları görevlerde üstün başarı, yetenek ve performans 
sergilediklerinde, hükümdar tarafından büyük ödüllerle ödüllendirilirlerdi. 

İşte yazarın, kaleme almış olduğu ve dönemi yazarlarına bazı nasihat ve 
tavsiyelerde bulunduğu risâlesinde; kendi gayretiyle yaptığı o büyük işin 
arkasında durmuş ve bu sanatı icra edenlerin de menfaat ve çıkarlarını sonuna 
kadar desteklediğini ve desteklemeye de devam edeceğini söylemiştir. Başka bir 
ifadeyle kaleme aldığı bu risaleyi; yazarlar arasında başarılı olanlara, yazılarını 
süsleyip güzelleştirenlere, çekince, düşünce ve uyarıları dikkate almayı bilenlere 
göndermiştir. Yukarıda da işaret edildiği gibi onlara, yaptıkları bu şerefli bir o 
kadar da gurur verici, yorucu ve meşakkatli işin sonunda hükümdarlar ve devletin 
ileri gelenleri tarafından kendilerinin büyük ödülle ödüllendirileceklerini 
hatırlatmıştır. 

Görüldüğü gibi Abdülhamid Risalesine; “Ey kâtip ehli! Allah sizi korusun, 
gözetsin, başar l  k ls n ve size doğru yolu göstersin”  dediği dua ile 
başlamasındaki tek düşünce ve fikri, risaleyi okuyan her kim olursa olsun onu 
güzel,  hoş ve hüsnü kabul ile ele alıp okumasını sağlamaktır. Sözlerinin 
devamında ise, Allah’ın yazar ehline tahsis ettiği o güzel bir o kadar da özel 
makama işaret etmiştir. Her insana nasip olmayan ve herkese laik görülmeyen bu 
makam sizlere tahsis edilmiştir dediği sözlerine şöyle devam eder: “Allah sizi 
civar n en şerefli topluluğu ve edebiyat, ilim, cömert ve rivayet ehli k ld .” 

Yazar, “Allah insanlar n güç ve kuvvetini düzeltir, ülkeleri geliştirir, o ülkenin 
halk n  kaderine terk etmez bir başka ifadeyle hilafet makam  sizinle daha da 
düzene girer” derken bu görevin ne kadar gerekli ve ne kadar önemli olduğuna 
işaret etmektedir. Zira onların konumu Sultanın işaret ettiği gibidir. Başka bir 
ifadeyle onların değeri sultanın verdiği değer kadardır. Çünkü kâtipler, kralların 
ve sultanların işiten kulakları, gören gözleri, konuşan dilleri ve sıkı sıkıya 
sarınılan elleridir. 

Yine yazar, kâtiplere insanlara davranışlarında nasıl bir ahlak ve terbiye ye 
sahip olmaları gerektiğini, halkla konuşurken sözlerini süslemelerinin yanı sıra 
meziyetli ve çok iyi özelliklere sahip olmaları için onlara belli sıfatlar yüklemiştir. 
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El-Kâtip’e göre onlar bu sıfatlarla çağrıldıklarında hemen cevap vermeleri 
gerekir. Öyle ki, ertelenmesi gereken bir şey varsa hemen ertelemeleri, atılması 
gereken herhangi bir şey varsa onu da söküp atmaları gerekir. Hüküm verdikleri 
zaman güzel ve anlayışlı olmaları, halk arasında vuku bulan bir olayda, düşünce 
ve görüşlerinin ne olduğu sorulduğunda doğru ve ikna edici cevaplar verirlerken 
dikkatli olmaları ve oldukça özen göstermeleri için onlara tavsiyelerde 
bulunmuştur. 

Dönemin hükümdarları kendi arzu, istekleri ve direktifleri doğrultusunda 
kurdurdukları divanlarda çalışan kâtiplerde büyük bir bilgi ve kültür birikimi 
olmasına oldukça dikkat ederlerdi. Kâtipler, bu özelliklere sahip oldukları sürece 
hükümdarlarda büyük ölçüde psikolojik olarak rahatlarlardı.  Genel kültür ve 
yeteneğe sahip olan kâtibelerin anlattığı veya anlatmaya çalıştığı o 
birikimlerinden herkesi faydalanmaya davet ederdi. el-Kâtip, yazarlara yazdıkları 
ve başkalarından da yardım istedikleri konunun veya konuların oluşturulmasında 
yukarıda da işaret edildiği gibi, pek çok konuda onlara nasihat ve tavsiyelerde 
bulunarak şöyle seslenir; 

“Ey yazarlar topluluğu! Edebiyat türleri ile ilgili bütün konularda kendi 
aran zda rekabet edin birbirinizi k skan n birbirinizle alabildiğine yar ş n. Dinî 
hükümler konusunda derin bilgilere sahip olun, Allah n kitab  olan Kur’ân-  
Kerimi öğrenin, öğretin,  farzlar  ve pek çoğumuzun dahi bilmediği miras ilmini 
sağlam kaynaklardan öğrenmeye çal ş n. Sonra Kur’ân ve cennet ehlinin ortak 
dili olan,  insanlar n konuştuğu ve her şeyi o dille yazd ğ  Arapçay  öğrenin. Zira 
o sizin diliniz ve kültürünüzdür. Daha sonra hatt n z  güzelleştirin. O sizin 
yaz n z n süsüdür. Değişik yönlerini ve manalar n  ve konuşmalar n  araşt r n. 
Şiir rivayet edin, anlam n , sanat n , aruzunun yan  s ra Arap - Acem günlerini ve 
tarihlerini çok iyi öğrenin, Allah (cc) yolunda kardeş olun. Gözünüzü hesaptan 
kaç rmay n, f rsat buldukça hesap öğrenin. Çünkü hesap, vergi memur ve 
yazar n n ana temelini oluşturmaktad r. Zira vergi memurlar ; mallarla, 
vergilerle, zekât vb. şeylerle ilgili çal şan ve alanlar nda uzmanlaşm ş kişilerdir.  
Onlar zorunlu bir ihtiyaç an nda akl ndan geçirdiğinin yan nda hesap alan nda 
da mükemmeldirler.”   diyerek sözlerini tamamlar. 

Kâtip yazarları, maiyetinde çalıştığı efendisini zor duruma düşürecek bazı 
kusurlardan kaçınmalarını, onları boş işlerle meşgul etmemelerini, herhangi bir 
durum karşısında ümitlendirmemelerini, kendi çıkar ve menfaatleri için onları zor 
durumda bırakmamaları, insanlar tarafından da hoş karşılanmayan işlere karşı vb. 
hususlarda da uyarır. Yazara göre, kendini tembelliğe verip öğrenmesi gereken 
şeyleri öğrenmeyen, emrinde çalıştığı kişiye elini açıp ondan yardım dilenen, 
hatta onu cesaretlendirip şevklendiren şeylerin arkasından koşmayıp, kendi çıkar 
ve menfaati peşinde olan kâtip, İnsanlar tarafından da sevilmeyen ve dikkate 
alınmayan biri olarak görülür. 

Daha sonra; yazarlardan, dedikodulardan, iftiralardan, kibirden özelliklede 
kendini beğenme ve övünmeden özenle kaçınmalarını istemiştir. Kendilerine çok 
yakın gördükleri arkadaşlarının ve kardeşlerinin arasını bozmaya kalkışanlara 



43 
 

fırsat vermemeleri için de onları uyarmıştır. Yine kendi aralarında oldukça 
mütevazı, yardımlaşma, bir birlerine karşılıklı sevgi, saygı ve hürmet 
beslemelerini istemiştir. Günlük yaşamlarında nasıl bir insan olmaları gerektiği 
konusunda onlara bazı tavsiye ve nasihatte bulunurken, her an istenmeyen bir 
şeyle karşılaştıklarında nasıl çözmeleri gerektiği konusunda da yol göstermiştir.  

Yine onlardan biri insanların menfaat ve çıkarlarıyla ilgili her hangi bir şeyle 
karşılaştığında onların ırz, namus ve mallarını korumasını, onlara karşı güvenilir 
biri olmalarını söyler. Yüksek makamlarda olanın zayıf ve güçsüzlere karşı 
cömert davranmalarını tavsiye ederken, verdiği bütün kararlarda adil olmaya, 
mazluma karşı insaflı davranmaya davet eder. 

Bütün bunları icra ederken Allah (cc)’a gerçek kul ve onun rahmetine 
sığınmaya çağırır. Yazarlardan herhangi biri siyâsî bir olayla karşılaştığında 
İnsanlara karşı oldukça merhametli olmayı öğretir. Siyasette içlerinde yaşadığı 
insanlarla adil, hoşgörülü olmayan, inatçı, yerinde durmayan ve anormal 
davranışlar sergileyen yazarları, elinin altındaki hayvanına hâkim olabilen 
tabiatına uygun hayvan bakıcısının izlediği yola ya da bu durumun dışında kalan 
kabalığa benzetir ve onları bu hayvan bakıcısı gibi kaba ve sert olmamaları için 
uyarır. 

Kâtib, yazarlara karşı yönelttiği tavsiyelerine şöyle devam eder: Giyindiğiniz 
elbiseden, ikamet ettiğiniz meskeninizden, binek hayvanlarınıza karşı yapmış 
olduğunuz masraflardan aşırılığa kaçmadan harcama yaparak israftan kaçının. 
Zira onların bolluk içinde olmaktan ve israf etmekten uzaklaşmaları onlar için 
elzem ve evladır. Yazara göre kâtipler; hükümdarlar için devlet adına çalışan ve 
onlar tarafından görevlendirilen kişilerden başkaları değillerdir. Yine onlara, 
işlerinde tedbiri elden bırakmalarını, yaptıkları bütün işleri edebî bilgilerle 
süsleyip, Arap atasözleriyle güzelleştirmelerini ister. Geçmişin tecrübelerinden 
bir şeyler kapıp öğrendikleri her şeyi günlük yaşamlarında tatbik ederek 
hayatlarına yeniden yön vermelerini söyler. 

Yazara göre; kültür, bilim ve edebiyatla ilgili konularda kendini yetiştiren biri 
kibirli olmamayı da öğrenir. Takva sahibi olan biri, beraber çalıştığı kâtip 
kardeşinin iyiliğini düşünmeli, arkadaşını kendinden önde tutmalı, Allah (cc)’ın 
kendine bahşetmiş olduğu onca nimetin lutfunu bilmelidir. Beraber çalıştığı 
arkadaşına, kardeşine ve dostuna karşı kendinden alçak gönüllü olduğunu 
hissettirmeli. Kibirlenip büyük görünmemeli, yaptığı her işin yükünü; ağırlığını 
ben çekiyorum dememeli, devamlı alçak gönüllü ve mütevazı olmalıdır. Yine 
yazarların, Kur’ân-ı Kerimi çok güzel öğrenip okumalarını,  Allah (cc )’in bütün 
Müslümanların öğrenmesi gereken farzları daha sonrada kâtiplerin olmazsa 
olmazları olan ve hepsinin ortak kültürü, Kur’ân dili ve cennet ehlinin konuştuğu 
Arapçayı çok iyi öğrenmelerini tavsiye ederek risâlesine son verir. 
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 رسالة عبد الحمید إلى الكتّا ب
ید رسالة إلى الُكتّاب یوصیھم فیھا ، قال : وكتب عبد الحم  

كم ، فان ّ�َ َجعََل النّاَس بعدَ " أ ما بعُد، َحِفظكم ّ� یا أَْھَل صنا عة الكتابة ، و َحا طَّكم ووفَّقَكم وأَرشد  
وإن  مین أصنافا،األ نبیاِء والمرسلین ، صلواُت ّ� وسالمھ علیھم أجمعین ، وِمْن بعد الملوك المَكرَّ 

َمعایشھم  و  كانوا في الحقیقة َسواٌء و َصرَّ فَھم في ُصنُوف الصناعات وُضروب الُمحاوالت، إلى أسباب
تنتِظُم ، بكم  لروایةاأبواِب أ رزاقھم ، فجعلكم معَشر الُكتّاب في أشرف الجھات، األدب والُمروءة والِعْلِم و 

ستغني الَمِلُك عنكم،  للخلق سلطانھم وتعُمُر بالدھم، ال یللخالفة، و تستقیُم أمورھا، وبنصائحكم یُصلح ّ�ُ 
ون، وأبصارھم الّتي بھا وال یُوجد كاٍف إالّ منكم ، فََموقِعُكم ِمن الملوك َمْوِقعِ أسماِعِھم الّتي بھا یَسمعُ 

كم من فضِل هللاُ  یُبِصرون، وألِسنتِِھم الّتي بھا یَنِطقون، و أیدیھم الّتي بھا یَْبُطشون، فَأَْمتَعَكم بما  خصَّ
   صناعتكم، وال نََزَع منكم ما أْضغاه من النِّْعَمِة علیكم.

لفضل المذكورِة ولیس أحدٌ من أھل الصناعات كلِّھا، أحوَج إلى اجتماع ِخالل الخیر المحمودة ، وِخصال ا
 الكاتب یحتاج من نفسھ فِإنَّ المعدودِة، منكم أیُّھا الكتّاب إذا كنتم على ما یأْتي في ھذا الكتاب من ِصفَتكم ، 

، فھیماً في موضع  ، ویحتاج منھ صاحبُھ الَّذي یَثِق بھ في ُمھمات أموره . أن یُكون حلیما في موضع الِحْلم
لعدل واإلنصاف ، َكتُوما الُحكم ، ِمْقَداما في موضع اإلقام ، ِمْحجاما في موضع اإلحجام ، ُمْؤثِراً للعفاف ، وا

 ً ھا ، و الطوارَق أماكنَھا عند الشدائد ، َعالما بما یأتي من النواِزل ، یََضع األموَر مواِضعَ  للألَسرار ، وفیّا
بھ ، یعِرف بغریزِة  ، قد نََظر في كل فّنٍ من فنون العلم فأَ ْحَكمھ فإن لم یحكمھ أخذ منھ بمقدار ما یَكتفي

نھ قبل ُصدوره ، فیُِعدُّ م، وَعا قبةَ ما یَصُدر  عقلھ ، وُحْسن أدبھ ، وفضل تجربتھ ، ما یَِرُد علیھ قبَل ُوروده
  یِّئُلكل وجٍھ ھیئَتَھ وعادتھ .لكل أمر ُعدَّتھ وَعتاَده ، ویُھَ 

فتنافَُسوا یا معشر الكتاب ، في صنوف اآلداب ، وتفقَّھوا في الدین ؛ وابدوُءوا بعلم كتاب هللا عز وجل 
تكم ، ثم أجیدوا الخطَّ ؛ فإنھ ِحْلیة كتبكم، واْرُووا الألشعار ، و الفرائض ، ثم العربیَّة ، فإنھا ثِقَاُف ألسن

واعرفوا غریبَھا ومعانیھا ، وأیام العرب والعجم ، وأحادیثھا وِسیََرھا ، فإن ذلك ُمِعیٌن لكم على ما تْسموا 
سكم عن المطامع: إلیھ ِھَمُمكم ، وال تَضیِّعوا النظر في الحساب ، فإنھ قِواُم ُكتّاب الخراج ، وارغبوا بأنف
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ھوا صناعتكم عن  قاب ، َمْفَسدة للُكتّاب ، ونَّزِ سنِیَّتھا وَدنیّھا ، وَسْفَساِف األمور وَمحاقِرھا ، فإنھا َمذَلَّة للّرِ
لََف و اْلعََظَمةَ  عایة والنَّمیمة ، وما فیھ أھُل الجھاالت ، وإیاكم والِكْبَر والصَّ ناءات ، َواْربَئُوا بأنفَسكم الّسِ  الدَّ

، فإنھا عداوة ُمجتلَبة من غیر إْحنٍَة ، وتحابُّوا في هللا عزَّ وَجل ، في صناعتكم ، وتواَصوا علیھا بأللذي 
            ھو ألیُق بأھل الفضل والعدل والنُّبل من َسلَفَُكْم .
     

لیھ أمره ، وإن إ وإن نَباَ الزمان برجل منكم فاعطفوا علیھ وواسُوه ، حتى یَْرِجع إلیھ حالُھ ، ویثُوب
موه، وشاِوروه واستْظِھرُ  وا بفضل تجِربتھ ، أقعَد أحَدكم الِكبَُر عن مكَسبھ ولقاء إخوانھ . فُزوروه وعّظِ

َظ منھ على ولده وقَِدِم معرفتھ ، ولیكن الرجل منكم على من اصطنعھ واستْظَھَر بھ لیوم حاجتھ إلیھ ، أحفَ 
ة فَْلیَْحِملھا ھو من  َدة ، فال یُِضیغھا إال إلى صاحبھ ، وإن َعَرَضتْ وأَخیھ، فإن َعَرَضْت في الشغل  َمَحمْ  َمذَمَّ

لَّة ، َوالَملََل عند تغیر الحال ، فإن العیَب معشَ  ِغراَء َر الكتاب . أسرُع منھ إلى الدونھ ، َوْلیَْحذر السَّْقطة والزَّ
               . وھو لكم أفسُد منھ لھا.

قِّھ . فواجٌب علیھ حكم إذا َصِحبَھ الرجُل  یَْبذُُل لھ من نفسھ ما یجب لھ علیھ من فقد علمتم أن الرجل من
ا ھو َجزاء مأن یعتقد لھ من وفائھ وشكره . واحتمالھ وصبره . ونصیحتھ . وكتمان سره ، وتدبیِر أمره ، 

        لحقھ ، ویصّدِ ق ذلك بفعالھ عند الحاجة إلیھ ، واالضطرار إلى مالدیھ . 
دَّة ، والِحرم –وفَّقَكم هللا  –تْشِعروا ذلكم فأس خاء والّشِ ان والُمواساة واإلحسان من أنفسكم في حالة الرَّ

یمةُ ھذه لمن ُوِسَم بھا، من أھل ھذه الصناعات ا راء، فنِْعت الّشِ رَّ اء والضَّ لشریفة ، فإذا ُولَِّي الرجُل والسَّرَّ
ْؤثِْر طاعتھ ولیكن على یالھ أْمٌر ، فْلیراقِْب هللا عز وجل ، وْلیُ منكم ، أو ُصیِّرإلیھ من أمر َخْلق هللا وعِ 

عیالھ ، ثم لیكن بالعَْدل الضعیف رفیقا ، و للمظلوم ُمْنِصفا ، فإن الخلَق ِعیاُل هللا ، وأحبُّھم إلیھ أرفقُھم ب
عیة متألفاً  إیذائھم متخلفاً ، ولیكن  ، وعنحاكما ، ولألشراف ُمكِرما ، وللفَيُء ُموفِّرا ، وللبالد عامراً وللرَّ

كم رجال  في مجلسھ متواضعاً حلیما ، وفي ِسِجلّالت خراجھ وأستقضاء حقوقھ رفیقا ، وإذا َصِحب أحدُ 
حتال لَصْرفھ عما یَْھواه فْلیْختبِر خالئقھ، فإذا َعَرَف َحَسنَھا وقبیحھا ، أعانھ على ما یوافقھ من الحَسن ، وأ

أجمل وسیلة ، وقد علمتم أن سائس البھیمة إذا  من القبیح ، بألطف حیلة و  
ا َرِكبَھا ، وإن كانت كان بصیراً بسیاستھا ، إْلتَمَس معرفة أخالقھا ، فإن كانت َرُموحاً لم یَِھْجھا إذ   

ق كانت َحُرونا قََمع برف َشبُوباً أتَّقاھا من قِبَل یدیھا ، وإن خاف منھا ُشُرودا توقاھا من ناحیة رأْسھا ، وإن
ن السیاسة دالئل مھواھا في طریقھا ، فإن استمرت َعَطفَھا یسیراً ، فَیَْسلَس لھ قِیادھا ، وفي ھذا الوصف 

بھم وداخلھم .لمن سآس الناس وعاَملھم ،    وجرَّ
اِظِره ، والكاتب بفضل أدبھ ، وشریف صنعتھ ، ولطیف حیلتھ ومعاماتھ لمن یُحاِوُرهُ من الناس وین

ْفق بصاحبھ ، ومداراتھ ، وتقویم أََوده ، مویَْفَھم عنھ إو ی ن سائس البھیمة التي خاف َسْطَوتھ ، أولى بالّرِ
ھ صاحبُھا الراكب علیھا ، أَالَ ال تُِحیر جوابا ، وال تَعِرُف صوابا ، وال تَْفھم ِخطابا ، إال بقدر ما یَُصیِّرھا إلی

َمنوا بِإذن هللا ممن مكنكم من الرِویَّة والفكر ، تأْ في النظر ، وأعِملوا فیھ ما أ –رحمكم هللا  –فأَْمِعنوا 
واتلشَّفقة ھ إلى المؤاخاة َصِحْبتموه النَّْبَوةَ ، واالستثقال َوالَجفوة ، ویصیر منكم إلى الموافقة ، وتصیروا من

      ، إن شاء هللا تعالى.
وبِنائھ ، وخدمھ،  ْطعمھ  ومشربھفي ھیئة مجلسھ ، وَمْلبََسھ وَمْرَكبھ ، ومَ  –وال یجاوَزنَّ الرجل منكم 

لكم هللا بھ من شرف صنعتكم  –قدَر حقھ  -وغیر ذلك من فنون أمره ْحَملون في َخَدمةٌ ال تُ  –مع ما فضَّ
عفافكم بالقْصد  خدمتكم على التقصیر ، وَحفََظةٌ التُحتمل منكم أفعاُل التضییع والتبذیر ، واستعینوا عاى

َرف ، فِإنھما یُْعقبان تُھ علیكم ، واحذروا متاِلَف السََّرِف ، وسوَء عاقبة التَّ في كل ما ذكرتُھ لكم ، وقََصصْ 
ور أشباهٌ ، وبعضھا الفقر ویُذ الَّن الرقاب ، ویَْفَضحان أھلھا ، وال سیما الكتّاب وأرباب اآلداب ، ولآلَم

كوا من مسلك التدبیر تكم ، ثم أسلدلیل على بعض ، فاستِدلُّوا على ُموتَنَف أعمالكم ، بما َسبَقَْت إلیھ تجرب
ةً ،  ة ، وأحمدھا عاقبة.أوَضَحھا َمَحجَّ وأصدقھا ُحجَّ     

وأعلموا أن للتدبیر آفةً ُمتِْلفة ، وھي الوصف الشاغل لصاحبھ عن إنفاذ عملھ ورؤیتھ ، فَْلیَْقِصد الرجل 
، ولیأخذ بمجامع ُحَججھ ، فإن ذلك منكم في مجاسھ قَْصد الكافي من منِطقھ ، َولیُو ِجز في ابتدائھ وجوابھ 

مصلحة لفعلھ ، وَمْدفعة للتشاغل عن إكثاره ، وْلیَْضَرع إلى هللا في صلة توفیقھ ، وإمداده بتسدیده ،مخافة 
وقوعھ في الغلط الُمِضرَّ ببدنھ وعقلھ َوأدبھ ، فإنھ إن ظن منكم ظانٌّ ، أوقال قائٌل : إن الذي بََرَز من جمیل 
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ركتھ ، إنَّما ھو بفضل ِحیلتھ ، وُحْسن تدبیره ، فقد تعرض بظنھ أو مقالتھ إلى أن یَِكلَھ صنعتھ ، وقوة ح
 اتللھُ عزوجل إلى نفسھ،فیصیَر منھا إلى غیر كاٍف،وذلك على من تأّملھ غیُر خاف .

وُمصاِحبِِھ في  ي صناعتھ ،فوال یقُْل أحد منكم إنھ أْبَصُر باألمور ، َوأْجَمُل ِلعْبِء التدبیر ، من ُموافِِقھ 
احبھ أعقُل منھ صخدمتھ ، فإن أقَل الرجلین عند ذوي األلباب ، َمن َرَمى بالعُْجِب وراَء ظھره ، ورأى أن 

ن غیر اغتراٍر ، وأْحَمُد في طریقھ ، وعلى كل واحد من الفریقین أن یعِرف فضَل نعم هللا جلَّ ثناؤه ، م
هللاِ واِجٌب على  ى أخیھ أو نظیره ، و صاحبھ وَعِشیره ، وحمدُ برأیھ ، وال تْزِكیة لنفسھ ، وال تكاثٍُر عل

تھ ، و التحدُّث بنعمتھ .    الجمیع ، وذلك بالتواضع لعَظمتھ ، و التذلّل لعزَّ
ْوھر ھذا الكتاب وأنا أقول في كتابي ھذا ما سبََق بھ المثل :  " من یلزم النصیحھ یلزمھ العمل " وھو جَ 

ة كالمھ ، بعد ا َمتْ ، وُغرَّ ھ بھ توالنا هللا وإباكم یا لذي فیھ من ذكر هللا عزَّ وجل ، فلذلك جعلتھ آِخَره ، وتمَّ
ده ، والسالم علیكم ورحمة معشر الطَّلَبة والَكتَبھ ، بما یتولَّى بھ من َسبََق علُمھ بإسعاده ، فإن ذلك إلیھ وبی

 هللا وبركاتھ " . 
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Özet: 
Zaman kavramı, bütün dillerde dilbilgisi kuralları içinde önemli bir yere 

sahiptir. Bu kategori, farklı dillerde, farklı şekillerde ele alınmasının yanı sıra 
benzer özellikler de gösterebilir. Biz bu çalışmada, Türkçe ve Rusçada zaman 
kategorisi altında değerlendirilen kiplerden geçmiş zaman kipini mukayeseli 
olarak incelemeye çalıştık. Çalışmada, zaman kavramı, Türkçe ve Rusça dilbilgisi 
kuralları çerçevesinde tanımlanmış, geçmiş zaman kipinin kullanım alanları genel 
bir değerlendirmeyle verilmiş ve mukayeseli olarak ortaya konulmuştur. Bu 
anlamda, her iki dildeki dilbilgisi kitapları araştırılmış ve incelenmiştir.  
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Abstract: 
The concept of tense has an important place in grammar rules in all languages. 

This category may have similar features in different languages as well as being 
handled differently. In this study, we tried to examine comparatively the past 
tense, which is evaluated under the category of time. In this study, the concept of 
time is defined in the context of Turkish and Russian grammar rules, are given the 
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areas of usage of the past tense by a general overview and confessed 
comparatively. In this case, both Turkish and Russian resources have been 
researched and analyzed. 

Key words: Tense, past tense, Turkish, Russian 
 
Giriş 
Dilbilgisi kuralları, dilin yapısı ve özelliklerine göre her dilde farklılık gösterir. 

Öte yandan, bu kuralların farklı dillerde bazı benzerliklere sahip olduğunu da 
söyleyebiliriz. Dilbilgisi, dilin yapısını inceleyen, kurallarını ortaya koyan bir 
alandır. Bu nedenle, bir dili yapısal olarak anlamak istiyorsak o dilin kurallarını 
belirleyen dilbilgisel niteliklerini incelememiz gerekir. Bu, hedef dilin yapısını 
çözmenin yanısıra o dilin kurallarını ana dille kıyaslama imkanı verir. Biz de bu 
çalışmada, dil kurallarının çok küçük bir parçasını ele alarak böyle bir 
mukayesede bulunmaya çalıştık. Elbette ki dilin bütün kurallarını bir makale 
çalışması içerisinde incelemek mümkün değildir. Bu bakımdan 
gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, tek bir kategori içinden bir kuralı ele almaktadır. 

Zaman kavramı, tüm dillerde en önemli dilbilgisi kurallarından biri olarak 
kabul edilir. Zaman, fiilin gösterdiği hareketin hangi zamanda yapıldığını yahut 
gerçekleştiğini ifade eden bir gramer kategorisidir 4, 133-134 . Zaman olgusu, 
sadece fiilin kendisi ile değil, cümlenin diğer ögeleri ile de sıkı bir ilişki içindedir. 
Zaman kavramının tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması her dilde farklı 
özellikler gösterebilir. Bu diller arasında çalışmamız için belirlediğimiz Türkçe 
ve Rusçadaki zaman kavramının algısına yönelik kısa bir değerlendirmede 
bulunacak olursak: 

Türkçede, çeşitli gramer kitaplarında yer alan fiilde zaman kavramına yönelik 
tanımlara bakıldığında benzer açıklamalara rastlanabilir. Bu açıklamalar 
doğrultusunda, fiilde zaman, fiilin gösterdiği oluş ve k l ş n, baş  ve sonu belli 
olmayan zaman çizgisinin neresinde gerçekleştirildiğini bildiren bir gramer 
kategorisidir 7, 517 . Türkçede zaman, bildirme kipleri kategorisi altında 
incelenir. Buna göre zaman kipleri beşe ayrılmaktadır: Görülen geçmiş zaman, 
duyulan geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman. 

Rusçada zaman kategorisi, şimdiki, geçmiş ve gelecek zaman biçimleri 
içerisinde sürece dayalı eylemlerin zamana göre ilişkisini ifade eden, gramer 
kurallarına göre değişiklik gösteren bir fiil kategorisidir 8, 329 . Rusçadaki 
zaman kategorisinin işleyişi, Türkçedekine göre biraz daha farklıdır. Türkçede 
zaman kategorisinde şimdiki ve geniş zaman kipleri, Rusçada anlam ve duruma 
göre aynı zaman kipi ile şekillenmektedir. Türkçede geçmiş zaman kipi, kendi 
içinde duyulan ve görülen geçmiş zamana göre ayrılırken, Rusçada geçmiş zaman 
kipi tek bir kategori olarak ele alınır. Rusçada gelecek zaman kipi ise Türkçeden 
farklı olarak iki şekilde gerçekleştirililir. Bu durum Rusçadaki bitmiş 
(совершенный вид глагола) ve bitmemiş fiil (несовершенный вид глагола) 
türlerine bağlı olarak gerçekleşmektedir. 
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Türkçe ve Rusçadaki zaman kategorisine yaptığımız bu genel bakıştan sonra, 
iki dildeki “geçmiş zaman” kipini ele alarak mukayeseli bir değerlendirmeye 
varacağız. Her iki dilde de çok geniş bir kullanıma sahip olan “geçmiş zaman” 
kipini, zamanda anlam kaymaları konusu dışında, her iki dildeki genel 
kullanımları üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. 

Türkçede Geçmiş Zaman Kipi ve Kullanım Durumları 
Belirttiğimiz gibi, Türkçede geçmiş zaman kipi, duyulan ve görülen geçmiş 

zaman kipleri olarak iki ayrı kategoride incelenmektedir. Görülen geçmiş zaman, 
adından da anlaşılacağı üzere görülen, bilinen bir zaman dilimini bildirir. Bu 
zaman türü, kesin olarak gerçekleşmiş bir zaman  ve dil kullan c s n n bilgisi 
dahilinde gerçekleşmiş bir eylemi bildirir 6, 364 . Görülen geçmiş zaman kipi, - 
d /- du ekleri ile kurulur. Görülen geçmiş zamanın şahıslara göre çekimi şu 
şekildedir: yaz-dı-m, yaz-dı-n, yaz-dı, yaz-dı-k, yaz-dı-nız, yaz-dı-lar. 

Türkçede bir de duyulan geçmiş zaman kipi vardır. Bu zaman kipi, öğrenilen 
geçmiş zaman olarak da adlandırılmaktadır. Duyulan geçmiş zaman, adından da 
anlaşılacağı üzere, görülmeyen geçmiş zamanda yapılan bir hareketi haber veren 
şekil ve zaman ekidir 4, 300 . Duyulan geçmiş zamanda kişi yapılan eylemi 
sonradan duymuş ya da sonradan farkına varmıştır. Duyulan geçmiş zaman ekleri 
-m ş, -miş, -muş ve -müş ekleridir. Bu zaman kipinin şahıslara göre çekimi şu 
şekildedir: yaz-mı-şım, yaz-mış-sın, yaz-mış, yaz-mış-ız, yaz-mış-sınız, yaz-mış-
lar. 

Tanımlarını ve eklerini kısaca aktardığımız bu zaman kiplerinin Türkçedeki 
kullanım durumlarını genel bir değerlendirmeyle aktarmaya çalışacak olursak: 

-Görülen geçmiş zaman, dil kullanımı öncesinde yaşanmış kesin bir zamanı 
ifade ederken kullanılır 6, 365 : 

Bu kütüphaneye onun ad n n verilmesinde, bilim alan nda yapt ğ  başar l  
çal şmalar etkili oldu.  

-Görülen geçmiş zaman, dil kullanıcısının gördüğü veya görmüş kadar kesin 
bilgiye sahip olduğu eylemi haber verirken kullanılır 2, 241 : 

Dün akşam sergilenen tiyatro oyununa öğretmenimiz de kat ld . 
-Görülen geçmiş zaman, belirteçlerle birlikte kullanıldığı gibi belirteçsiz de 

kullanılır. Pek çok durumda, ifade edilen eylemin ne kadar geçmişte olduğu 
belirtilmez 5, 178 : 

Sizleri çok özledim, gelmeyeceksiniz sand m. 
-Görülen geçmiş zaman, m -?/mu-? soru eki ile de kullanılabilir, bu kullanım, 

-d /-du geçmiş zaman ekinin üçüncü şahsı ile sağlanır ve fiile - nca, - rsan 
anlamları katar 7, 533 : 

Bahar geldi mi, ağaçlar çiçek açar, tüm şehir yeşile bürünür. 
-Öğrenilen geçmiş zaman, geçmişte belirli bir zamanda ve kesin olarak 

tamamlanan, ancak sonradan öğrenilen ve kesinliği hala bilinmeyen durumları 
ifade ederken kullanılır 6, 367 : 

Bütün gece fotoğraflara bak p durmadan ağlam ş. 
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-Öğrenilen geçmiş zaman, küçümseme anlamı taşıyan veya gerçekleşen 
eylemin inandırıcı bulunmadığı durumlarda da kullanılabilir 2, 241 : 

Anlatt ğ na göre, birincilik ödülünü en çok kendisi haketmiş ama hakk n  
yemişler. 

-Öğrenilen geçmiş zaman, belki, galiba, kimbilir gibi yönlendirici kelimelerle 
birlikte, eylemi kabullenme durumlarında da kullanılır 7, 544 : 

Kimbilir belki gerçekten de onu k r cak sözler sarfetmişimdir. 
-Öğrenilen geçmiş zaman, masal ve fıkraların aktarımında da kullanılır. 6, 

367 : 
Bir varm ş, bir yokmuş 
-Öğrenilen geçmiş zaman, övgü ya da şikayet içeren eylemleri ifade ederken 

de kullanılabilir 5, 181 : 
Biz zaman nda neleri atlatm ş z, bununla m  başa ç kamayacağ z? 
Rusçada Geçmiş Zaman ve Kullanım Durumları  
Rusçada geçmiş zaman kavramı üzerine yapılan tanımlamalar 

değerlendirildiğinde, genel bir tanıma ulaşmak mümkündür. Buna göre Rusçada 
geçmiş zaman kavramı, önceden gerçekleşmiş eylemlerin ifade edildiği fiil 
biçimlerini belirtmek için kullanılan genel bir terimdir 3 . Rusçada geçmiş zaman 
ekleri cinslere göre şu şekildedir: он (O-eril) чита-л, она (O-dişi) чита-ла, оно 
(O-orta) чита-ло, они (Onlar) чита-ли. 

Buna göre, Rusçada geçmiş zaman çekiminin kişilere göre değil, cinslere göre 
gerçekleştiğini görmekteyiz. Rusçada cins kategorisi gramer kuralları içinde 
önemli bir yer kaplamaktadır. Rusçada geçmiş zaman çekimlerinde birinci, ikinci 
ve üçüncü kişi kavramları, yerini cins kavramına bırakır. Bilindiği gibi Rusçada 
üç cins bulunmaktadır: eril cins (мужской род), dişi cins (женский род) ve orta 
cins (средний род). Bu cinsler fiil kategorisinde geçmiş zaman kipi içerisinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Rusçada fiillerin çoğu geçmiş zaman biçiminde 
kullanılırken, fiilin mastar eki atılır, yerine –л (а, о, и) eki getirilir. Geçmiş 
zamanda kullanılan fiiller cins ve sayıya göre uygun ek alarak şekillenirler 9, 49 .  
Buna göre öznesi dişi cins olan bir fiilin geçmiş zamanı –ла (читала);   öznenin 
eril cins olduğu bir eylem için geçmiş zaman eki –л (писал); öznesi orta cins olan 
bir eylemi ifade ederken ise kullanılan geçmiş zaman eki –ло (лежало) olur. Bazı 
fiillerin geçmiş zaman biçimleri, özellikle eril cins ile olan kullanımda herhangi 
bir ek almayabilirler: Нести-нёс (taşımak-taşıdı), печь-пёк (pişirmek-pişirdi) 
v.b. 

Tanımını ve eklerini belirttiğimiz geçmiş zaman kipinin Rusçadaki kullanım 
alanlarını genel bir değerlendirmeyle aktarmaya çalışacak olursak: 

-Rusçada geçmişte yapılan bir eylemi ifade ederken bitmişlik-bitmemişlik 
kuralını gözetmek önemli bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmiş 
zamanda kullanılan bitmiş fiiller (совершенный вид глагола) için “bitmişlik” 
kavramı (перфектное значение) ön plana çıkar 8, 332 . Bu zaman türü Rusçada 
“прошедшее перфектное время” olarak adlandırılır. Bu kavram Türkçeye 
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“geçmiş öncesi zaman” ya da “miş’li geçmiş zaman” olarak çevrilebilir. Bitmiş 
fiillerle kullanılan bu zaman türü, geçmişte başka bir eylemden önce ya da belli 
bir ana kadar gerçekleşen eylemleri ifade etmek için kullanılmaktadır: 

Вчера к шести часам мы уже закончили доклад. (Dün saat alt ya 
yaklaş rken biz raporumuzu çoktan bitirmiştik) 

-Geçmiş zamanda kullanılan bitmiş fiillere özgü bir başka özellik ise, aorist1 

zamanlı kullanımdır (аористическое употребление). Aorist zaman, geçmişte 
gerçekleşen bir eylemi, mevcut sonucunu göstermeksizin ifade etme biçimidir. 
Söz konusu kullanım, genellikle birbirini değiştiren olayların hikayeleştirilmesi 
sırasında kullanılmaktadır 10, 93 : 

Он проснулся, принял душ, оделся и пошёл в библиотеку. (O, uyand , duş 
ald , giyindi ve kütüphaneye gitti.)  

-Bitmiş fiillerin geçmiş zamanda kullanımı, mecazi anlamlara da bürünebilir. 
Örneğin, biçimsel olarak geçmiş zamanda ifade edilen kimi durumlar gelecek 
zamana işaret eder 1, 631 : 

Если он не вернется, мы погибли2 (Eğer dönmezse, biz öldük.) 
Bu durum, Türkçede “fiilde görünüş”, “anlam ve zaman kaymalar ” olarak 

karşımıza çıkar. Ancak çalışmamızda görünüş, anlam ve zaman kaymalarına 
ayrıntılı olarak değinmeyeceğiz. 

-Rusçada bitmiş fiillerin dışında bitmemiş fiillerin de geçmiş zamanla 
kullanımı mevcuttur. Rusçada bitmemiş fiillerin geçmiş zamanda olan bu 
kullanımına “имперфективное прошедшее время” denilmektedir. Bu durum 
Türkçede “hikaye birleşik zaman ” olarak ifade edilebilir. Türkçede bu zaman 
türü, “birleşik kipli fiillerin hikayesi” kategorisi altında ele alınmaktadır. Daha 
önce de belirttiğimiz üzere, çalışmamızda fiillerin birleşik çekimleri üzerinde 
durmayacağız. Söz konusu bu zaman biçimi, geçmişte gerçekleşen bir eylemin 
tamamlanmamışlığını, uzun bir sürece dayandığını ifade etmek için 
kullanılmaktadır: 

Он молчал и улыбался. (O susuyor ve gülüyordu.) 
-Bitmemiş fiillerin geçmiş zamandaki kullanımı, şimdiki zamanla bağlantılı 

olmayan, geçmişte belli bir süre içerisinde gerçekleşen eylemlerin ifadesi için 
kullanılmaktadır 1, 631 : 

Она всегда улыбалась, когда я смотрел на неё. (Ona ne zaman baksam, hep 
gülümsüyordu.) 

-Geçmiş zamanda tekrarlanan ve süregelen durumları ifade ederken, bitmemiş 
fiillerle oluşturulan geçmiş zaman biçimi kullanılır: 

Каждый раз я восхищалась красотой этой страны. (Bu ülkenin 
güzelliğine her defas nda hayran kal yorum.) 

Mukayeseli Değerlendirme ve Sonuç 

                                                            
1 Aorist kelimesi, Yunanca kökenli bir kelime olup geçmişte gerçekleşen bir eylemin ne zaman yapıldığı belli 
edilmeden, tek defada yapılıp sona erdiğini ifade eden bir zaman türünü ifade eder. 
2 Belirtilen örnek, ait olduğu kuralın yer aldığı kaynaktan alınmıştır. 
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Zaman kavramının her iki dildeki algısına bakıldığında anlam olarak benzerlik 
gösterdiğini görürüz. Zaman, her iki dilde de eylemin zamanın neresinde 
gerçekleştiğini gösteren bir gramer kategorisi olarak kendini gösterir. Zaman 
kategorisinin sınıflandırılması ise içerikte işlevsel olarak çok benzer özelliklere 
sahip olsa da, her iki dilde farklı şekilde gerçekleşir. Buna göre, Türkçede 
dilbilgisi kitapları incelendiğinde, bazı kitaplarda farklı sesteş kelimelerle ifade 
edilen beş zaman kipinden bahsedebiliriz: görülen geçmiş zaman (di’li geçmiş 
zaman/belirli geçmiş zaman, vb.), duyulan geçmiş zaman (mış’lı geçmiş 
zaman/belirsiz geçmiş zaman, vb.), şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş 
zaman. Rusçada ise, Rusça dilbilgisi kitapları değerlendirildiğinde ana hatlarıyla 
üç zaman kipinden bahsedilir: geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman. 
Elbette ki, bu sınıflandırmaya bakıldığında, Türkçede fazladan iki zaman kipi 
(duyulan geçmiş zaman, geniş zaman) varmış gibi görünür. Ancak daha önceden 
de belirttiğimiz gibi sınıflandırmalar, dilin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. 
Türkçede fazladan görülen bu iki zaman kipi, aslında Rusçada da vardır. Geniş 
zaman, Rusçada şimdiki zaman (настоящее время) dediğimiz zaman türüdür. 
Yani Rusçada hem geniş hem de şimdiki zaman türü, tek bir zaman kipi altında 
değerlendirilir. Söz konusu durum cümle içerisinde anlamsal olarak şekillenir. 
Aynı şekilde, Türkçede geçmiş zamanın “duyulan” ve “görülen” geçmiş zaman 
olarak şekillenmesi iki ayrı zaman türü olarak ele alındığını gösterir. Rusçada bu 
durum, yine anlamsal olarak kendini göstermektedir. Çalışmamızda ele aldığımız 
konu, “geçmiş zaman” olduğu için bu bölümde, “geçmiş zaman” üzerinden bir 
mukayeseye varmaya çalışacağız. Buna göre: 

-Türkçede ekler, tüm zaman kiplerinde kişi ekleri ile gerçekleştirilmektedir. 
Türkçede cins kategorisi bulunmadığından herhangi bir cins ayrımından söz 
edilemez: okudum (1.tekil kişi), okudun (2.tekil kişi), okudu (3.tekil kişi), okuduk 
(birinci çoğul kişi), okudunuz (ikinci çoğul kişi), okudular (üçüncü çoğul kişi). 
Rusçada ise geçmiş zaman çekimlerinde, cins kavramı ön plana çıkar. Rusçada 
fiillerin çoğu, geçmiş zaman biçiminde kullanılırken fiilin mastar eki atılır, yerine 
–л (а, о, и) eki getirilir.  

-Türkçede geçmiş zaman “duyulan” ve “görülen” olmak üzere iki kip altında 
incelenirken, Rusçada ana başlık olarak sadece “geçmiş zaman” kipi yer 
almaktadır. Ancak içeriğe bakıldığında, Rusçada bu durumun fiiilerin “bitmişlik” 
ve “bitmemişlik” özelliklerine göre şekillendiğini görürüz. Bu bakımdan, 
Rusçada da anlamsal olarak hem duyulan hem de görülen geçmiş zaman kipi yer 
almaktadır. “Duyulan geçmiş zaman” Rusçada fiilin bitmişlik özelliği ile sağlanır 
ve “прошедшее перфектное время” olarak adlandırılır. Bu kavram Türkçeye 
“geçmiş öncesi zaman” ya da “miş’li geçmiş zaman” olarak çevrilebilir. 

-Türkçede ifade ettiğimiz “görülen geçmiş zaman” kipi, Rusçada genellikle 
fiilin bitmişlik özelliği ile sağlanır. Her iki dilde de geçmişte biten kesin 
eylemlerin aktarımında bu zaman türüne başvurulur. 

-“Duyulan geçmiş zaman” kipi, Türkçede eyleme farklı anlamlar katabilir, 
bunlar: Övünme, küçümseme, kabullenme gibi duyguların ifadesi, başkasından 
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edinilen, kesinliği belirsiz eylemlerin ifadesi, masal ve fıkraların aktarımı gibi 
çeşitli kullanımlardır. Rusçada belirttiğimiz gibi “прошедшее перфектное 
время” olarak aktarılan “geçmiş öncesi zaman” kipi, genelde geçmişte başka bir 
eylemden önce ya da belli bir ana kadar geçmişte gerçekleşen eylemleri ifade 
etmek için kullanılır. Rusçada bir de fiillerin “bitmişlik” özelliği ile sağlanan 
aorist zamanlı kullanımı mevcuttur. Aorist, geçmişteki bir eylemin ne zaman 
gerçekleştiği belli edilmeden, tek defada gerçekleşip sona erdiği belirtilen bir 
zaman türünü ifade eder. 

-Rusçada fiillerin “bitmemişlik” özelliği ile sağlanan ve zamana farklı anlamlar 
katan geniş bir kullanımı vardır. Rusçada bitmemiş fiillerin geçmiş zamanda olan 
bu kullanımına “имперфективное прошедшее время” denir. Bu zaman türünün 
Türkçedeki karşılığı “hikaye birleşik zaman ” olarak düşünülebilir. Her iki dilde 
de fiillerin görünüş kategorileri ile anlamsal olarak zaman kaymaları mevcuttur. 
Türkçede bu zaman türü, “birleşik kipli fiillerin hikayesi” kategorisi altında ele 
alınmaktadır. Söz konusu bu zaman türü, genel olarak her iki dilde de geçmişte 
gerçekleşen bir eylemin tamamlanmamışlığını, uzun bir sürece dayandığını ifade 
etmek için kullanılır. 

-Hem Türkçede hem de Rusçada geçmiş zamanda belirtilen eylemler 
belirteçlerle kullanılabildiği gibi belirteçsiz de ifade edilebilirler. 

Bunların dışında, her iki dilde bu zaman kipinin anlamsal olarak benzer ve 
farklı özellikleri de mevcuttur. Ancak bunlar, belirttiğimiz gibi “fiilde görünüş”, 
“birleşik zamanl  eylemler” ya da “anlamda zaman kaymalar ” gibi başlıklar 
altında incelenmektedir. Bunları tek bir çalışmada incelemek güç olacağı için biz 
bu çalışmada, sadece“geçmiş zaman” kipinin genel bir değerlendirmesinde 
bulunmaya çalıştık. Sonuç olarak, şunu söyleyebiliriz ki, her dilin kuralları vardır, 
bu kurallar, dilin tarihi süreci içerisinde farklı dönemlerde değişim ve etkileşimler 
geçirerek şekillenmişlerdir. Diller kendi tarihsel gelişimleri içerisinde bile 
değişiklik gösterebilirken, farklı diller arasında, her bir dilin kendi yapısı 
düşünüldüğünde, bazı farklılıkların olması çok normal bir durumdur. Buna 
rağmen yapı bakımından farklı gördüğümüz bazı kuralların içerikte ne kadar 
benzer yönlere sahip olduğunu yapacağımız bir inceleme ile farkedebiliriz. 
Çalışmamızda üzerinde durduğumuz “geçmiş zaman” kipi, zaman kategorisi 
içinde değerlendirilir. Zaman olgusu da, dilin en önemli kurallarından biridir. O, 
eylemi anlamlandıran, sadece eylemle değil, cümlenin diğer ögeleriyle de sıkı bir 
ilişkiye sahip olan önemli bir dilbilgisi kategorisidir. Söz konusu kategoriyi, farklı 
dillerdeki algısına bakarak incelemek de tüm bu açılardan önemli görülebilir.  
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N.M. KARAMZİN’İN RUS GAZETECİLİĞİNE ETKİSİ 
THE EFFECT OF N.M. KARAMZIN ON RUSSIAN JOURNALISM 

SUMMARY 
P nar Dilekçi* 

 
Özet: 
N.M. Karamzin XVIII. yy’ın önemli yazarlarından biri olmakla birlikte farklı 

alanlarda yaptığı çalışmalarla döneme damgasını vuran isimlerden biri olmuştur. 
Çalışmalarını yürüttüğü alanlardan birisi de yayıncılık faaliyetleridir. XVIII. 
yüzyıl sonlarında çıkarmaya başladığı önemli dergilerde birçok önemli ismin 
yazılarına, batı edebiyatından önemli eserlerin çevirilerine ve aynı zamanda kendi 
edebi eserlerine ve makalelerine yer vermiştir. Çalışmamızda yazarın büyük 
katkılarıyla oluşturulmuş “Detskoe Çtenie” adlı çocuk dergisi ve bizzat kendisinin 
editörlüğünü üstlendiği “Moskovskiy Jurnal” dergisi, “Algaya” ve “Aonidı” adlı 
edebiyat yıllıkları ve “Vestnik Evropı” adlı dergiler üzerinde durularak N.M. 
Karamzin’in gazetecilik ve dergicilik faaliyetleri ve bu faaliyetlerin Rus 
gazeteciliğinin gelişimine etkisi incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: N.M. Karamzin, Rus basını, gazetecilik, dergi, edebiyat 
yıllığı. 

 
Abstract: 
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N.M. Karamzin’s is one of the important writers of 18th century and he was one 
of the pioneers in his era with his studies. One of the areas he conducted his studies 
in is his publishing career. In the journals he started to publish in the 18th century, 
he gave place to many important writers’ works, the translations of many 
important pieces from the Western Literature and also his works and articles. In 
our study, his children journal “Detskoe Çtenie,” which he worked for a lot, his 
“Moskovskiy Jurnal” journal with him as the editor, his literature almanacs named 
“Algaya” and “Aonidı” and the journals named “Vestnik Evropı” are focused on 
and N.M. Karamzin’s journalism and journal publishing and these activities effect 
on Russian journalism will be examined. 

Key words: N.M. Karamzin, Russian press, journalism, journal, literature 
almanac. 

 
N.M. Karamzin’in edebiyata olan yakınlaşmasında orijinal eserlerinin, 

povestlerinin ve “Rus Gezgininin Mektupları” eserinin yanı sıra onun yayımladığı 
dergi ve çevirileri de önemli rol oynamıştır. Gazetecilikle tanışmasında ve bu 
alandaki faaliyetlerinde N.İ.Novikov ile olan arkadaşlığının etkisi büyüktür. 
N.İ.Novikov’un yanında başladığı aktif gazetecilik serüveni, daha sonraları 
kendisinin de yazdığı orijinal eserlerle daha derin bir mahiyet kazanmıştır.  

Karamzin’in yayınevi faaliyetlerindeki en çarpıcı özellik, yazarlık 
pozisyonunun bütünlüğüne kadar ulaşan bir bütünsellik tesis etme çabasıdır. 
Yazarın bu özelliği ile ilgili olarak T.A. Alpatova N.M. Karamzin kendi 
gazetelerinin sayfalarında bir yayında belirli bir yaratıcılık stratejisinin birleştiği 
basımlarını cisimleştirmeye çalışan örnek bir yayıncı ve yazar gibi hareket ettiğini 
ifade eder.1 

“Detskoe Çtenie” (Çocuk Okumaları) adlı dergiye olan önemli katkıları ile 
gazetecilik hayatına ilk adımını atmış ve bu alanda önemli işlere imza atmıştır. 
Dergi Rusya’nın ilk çocuk dergisi olmasının yanı sıra, tamamen çocuklar için 
basılmış büyük bir dergi olma özelliği taşımaktadır. Özellikle bu dergi ile birlikte 
Rus çocuk edebiyatı tarihi başlamıştır. Dergi temelinde çevirilerle doludur, fakat 
bu derginin önemini azaltmamıştır.  

“Detskoe Çtenie” dergisi üç kez basılmıştır. İlki Novikov tarafından (Moskova 
Üniversitesi. 1785-1789), ikincisi M. Ponovarev tarafından (Moskova, 
Vladimir,1799-1804) ve üçüncüsü S.İ Selivanovski (Moskova, Orel, 1819) 
tarafından basılmıştır.  

N.M. Karamzin “Detskoe Çtenie dergisinin kısa zamanda popülerlik 
kazanması ile ilgili olarak konularının yeniliği ve maddelerinin çeşitliği ile birçok 
piyesin öğrenci çevirisi olmasına rağmen okur halk tarafından beğenildi”2 
demiştir. 

                                                            
1 Alpatova T.A. “İzdatelskaya stragediya N.M. Karamzina problemı poetiki povestvovaniya// Filologos. 2012. 
Sayı 13 s 6 
2 Кaramzin N.M . “О Knijnoy torgovle i lyubvi ko çteniyu v Rossii — V kn.: N. М. Кaramzin , İzbrannıe 
soçineniya, c. 2, Мoskova.—Leningrad,  1964, s. 177. 
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Derginin ilgi çekiciliği, işlediği konular açısından önemini M.A. Dmitriyev 
şöyle belirtir: “Detskoe Çtenie” dergisi çocuklar için yazılmış kitaplardan da 
iyidir. Dergiyi okuyanların, hatta büyük yaşlardaki çocukların bile hazzını 
hatırlıyorum.”3 

Derginin, çocuk için basılmış ilk dergi olmasının yanında N.M. Karamzin’in 
gazetecilik alanındaki çalışmalarında bir temel oluşturması açısından önemlidir.  

Мoskovskiy Jurnal (Moskova Dergisi) 
1791 yılında basımına başlanan Moskova dergisi(Мoskovskiy Jurnal) orijinal 

ve çeviri eserlerden oluşan, yüksek bir estetik zevkin ürünü olarak diğerlerinden 
ayrılan yeni bir dergi tipidir. Amacı okuyucuyu güzel şiir ve nesirlerle sistematik 
olarak batı edebiyatı ile tanıştırmak, edebiyat zevkini geliştirmek ve kültürel ufku 
genişletmek olan canlı ve ilginç bir dergidir. Karamzin’in kendisi derginin bu 
yönünü okuyucularına şöyle ifade eder: “Derginin içeriğinin çok yönlü ve ilgi 
çekici olması için çaba gösteriyoruz.”4 Derginin halkın sanatla olan etkileşimini 
sağlamak adına yaptığı çalışmalarını Y. K. Grot şu sözleri ile özetler: “Karamzin 
görevini yerine getirirken çağdaş halkın gereksinimlerini göz önünde 
bulundurarak sanata çokça yer verir.”5 

N.M. Karamzin derginin basımında önce bir yazı kaleme alarak dergi hakkında 
genel bilgiler vermiştir. Derginin basılmaya başlama tarihinden, içeriğine, hangi 
aralıklarla dergi sayılarının çıkacağından, kaç sayfa olacağına kadar belli başlı 
bilgilerin olduğu “Moskova Dergisi’nin Basımı Hakkında” adlı bir bilgi metni 
oluşturur.  Karamzin derginin aylık olarak çıkacağını ve yaklaşık 100 sayfa ve 
daha fazlasından oluşabileceğini, 12 kitapçıktan oluşan bu derginin yıl boyunca 
Moskova’da 5 rubleden, diğer şehirlerde ise 7 rubleden satılacağını belirtmiştir. 6 
Bu metinde Karamzin derginin içeriğini kısaca şöyle tanıtır:  

“1891 y l n n Ocak ay nda bir dergi yay nlama niyetindeyim, eğer okuyan halk 
bu niyetimi takdir ederse. Derginin içeriği şöyledir: 

1) Okurun zevk alabileceğine inand ğ m, şiirlerde ve nesirlerde Rus eserleri. 
İlk şairimizin ismini zikretmeye gerek var m ? İlham perim olan ürünlerimin 
sayfalar n  süsleyeceğine söz verdi. Kim tan maz bilge şark c  Felitsa’y ? Ondan 
birçok yeni şark  ald m.  Ve okuyan halk m z taraf nda iyi bilinen diğer şairler 
eserlerinden haberdar ettiler ve edecekler. Avrupa’n n çeşitli yerlerinde gezmeye 
merakl  kendini doğaya ve insana adm ş olan bir arkadaş m, gördüklerini, 
duyduklar n , hissettiklerini, düşündüklerini ve düşlediklerini not alm ş ve 
okurlar n bu notlardan ilgi çekici bir şeyler bulabileceğini umarak dergimde bu 
notlar n n yay mlanmas n  teklif etti. 

2) Büyük k sm  Alman, İngiliz ve Frans z dergilerinden bu dillerde yaz lm ş 
kitaplar hakk ndaki haberlerin olduğu çeşitli k sa yaz lar temiz bir çeviri ile 

                                                            
3 Dmitriyev M.A. Меloçi iz zapasa moey pamyati. Мoskova, 1869, s. 57—58. 
4 Kramzin N.M. Moskovskiy jurnal, 1791 noyabr. S. 247. 
5 Karamzin Jurnalist http://uchebniki-besplatno.com/literaturovedenie-uchebnik/karamzin-jurnalist-52125.html 
15.05.2017 
6 Karamzin N.M. “Ob izdanii moskovskogo jurnala” http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0850.shtml 
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yay mlanacak. Bu haberler, yabanc  kitaplar ve onlar n çevirileri üzerinde 
çal şanlar için iyi olacak. 

3)  Geçmişe kar şan veya bundan böyle yay nlanacak olan kitaplar n 
orijinalleri ve çevirileri hakk nda eleştirel gözlemler; halk n dikkatini çekmeyen 
çeviriler hariç. İyi ve zay f olan tarafs z bir şekilde değerlendirilecek. Bu zamana 
kadar birçok kitab m z n eleştirilmesi gerektiğini kim itiraf etmez. 

4) Tiyatroda gösterilen, oyuncular n n düşüncelerinin de yer ald ğ  piyesler 
hakk nda haberler. 

5) Önemli notlarla çeşitli olaylar n yans t lmas  ve özellikle de yeni ünlü 
yazarlar n hayatlar ndan çeşitli anekdotlar.” 7 

Yazar bu metninde derginin içeriği ile birlikte isminin ne olacağını da şöyle 
haberdar eder:  

“Dergiye bir isim vermek gerekiyor, Moskova’da bas lacak ve demek ki ismi 
de haz r: Moskova Dergisi. 8 

Karamzin dergisinin içeriğini tanıtırken ilk olarak zikrettiği “Şiir ve Nesirlerde 
Rus Eserleri” bölümüne uygun olarak dönemin en iyi şairlerinin şiirlerini 
Moskova Dergisi’nde yazmalarını sağlamıştır. Dergide dönemin eski kuşaklarının 
önemli şairlerinden M.M. Heraskov ve G. R.Derjavin’in şiirleri basılmıştır. G.R. 
Derjavin’in şiirsel faaliyetlerinin gelişmesinde N.M. Karamzin büyük rol oynar 
ve Moskova dergisinde şiirleri basılmaya başlar ve şairin önemli şiirlerinden biri 
olan  “Razluka” (Ayrılık) şiiri bu dergide yer alır. Yazarın yakın arkadaşları 
İ.İ.Dmitriyev, A.A.Petrov yine bu dergide şiirler yazmıştırlar. A.A.Petrov’un 
Moskova dergisinde yayınlanmış mezar taşı kitabesi örnekleri mevcuttur: 

Под камнем сим лежит сокрыто тленно тело, 
Остаток юноши, достойного любви. 
Он умер, испытав печали и надежду, 

Постой, прохожий, здесь и глас его внемли, 
 — Во всяком ветерке сей глас к тебе несется —  

«И я был жив как ты, и ты умрешь как я».9 
A.Neledinski-Meletski, N.A.Lvov, P.S.Lvov, S.S. Bobrov, A.M. Kutuzov gibi 

edebiyat dünyasının güçlü şair ve nesirci isimlerinin dergiye katılımı Karamzin’in 
dergisine bir parıltı getirmiştir. 

Derginin “Şiir ve Nesirlerde Rus Eserleri” adlı en geniş bölümünde 
Karamzin’in şiir ve nesir türünde birçok eserini görmek mümkündür. Orijinal 
eserlerin bulunduğu bu bölümde yazarın “Pisma Russkogo Puteşestvennika” (Rus 
Gezgininin Mektupları) adlı eseri bölüm bölüm yayımlanmıştır. Daha sonra ünlü 
povestleri “Liodor”, “Bednaya Liza” (Zavallı Liza), “Natalya, boyarskaya 
doç”(Boyar Kızı Natalya) küçük öykü ve denemeleri “Frol Silin”, “Derevnya” 
(Köy) , baladı “Raisa”,  dramatik pasajı “Sofya”, “Graf Gvarios” adlı şiiri, yazarın 
bu dergide basılmış eserlerindendir. Karamzin derginin bu bölümünde 

                                                            
7 Karamzin N.M. a.g.e 
8 Karamzin N.M. a.g.e 
9 Petrov A.A.,  Moskovskiy jurnal çast pervaya, Moskova, 1791 
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okuyucunun manevi ve estetik eğitimine hizmet etmeye çaba gösterir. Moskova 
Dergisi bir edebiyat dergisidir ve soylu okurun zevkine hitap etmenin yanı sıra 
çeşitli materyallerin dergide canlı, ilgi çekici ve basit bil dille verilmesi dergiyi 
ayırt edici olarak en alt sınıf insana dahi erişebilir yapar. 

Derginin “Moskovskiy Teatr” (Moskova Tiyatrosu), “Parijskie Spektaklı” 
(Paris Temsilleri), “O russkih knigah” (Rus Kitapları Hakkında) , “Anektodı” 
(Anaktodlar) adlı başlıklarda birçok Fransız, Alman, İngiliz yazarlarının 
eserlerinden çeviriler mevcuttur. Marmontel, Floriana, Garve, Moritsa, Stern gibi 
isimlerin eselerinin çevirilerini dergide görmek mümkündür. Bu bölümde 
Karamzin okuyan halk kitlesini kendi yazarlarının eserlerinin yanı sıra, batı 
edebiyatının önemli eserleriyle de tanıtmaya çalışmıştır. Bu anlamda bu bölümde 
yapılan birçok çeviri çalışması dikkate değerdir. P.N.Berkov edebiyatın bütün 
dallarından çeşitli isimlere ve eserlere yer verilen bu dergiyle ilgili olarak şöyle 
bir bakış açısı getirmiştir: “Karamzin’in dergisine çeşitli edebiyat akımlarından 
ve okullarından birçok yazarın katılımına rağmen, “Moskova Dergisi” Rus kültür 
tarihinde bu dönemin soylu sentimentalizminin belirleyici organı gibidir ve her 
şeyden önce dergideki bu belirleyici rol Karamzin’in kendisidir.”10 Bu sözleriyle 
Berkov Karamzin’in dönemin edebiyat akımı olan sentimentalizm akımına 
öncülük ettiğini ve bu öncülüğü dergisi kanalıyla sunduğuna vurgu yapar. 

Derginin diğer bir bölümü yazarın kendisinin de derginin içeriğini açıklarken 
belirttiği, edebiyat alanında yazılmış kitapların eleştirilerinin olduğu bölümdür. 
Karamzin’in bu bölümde oluşturduğu eleştirel yazılar ve makaleler derginin 
önemli diğer bir hizmetidir. Bu döneme kadar Rus dergilerinden hiçbirinde 
eleştiri bölümü mevcut değildir. Sadece “ Sankt-Peterburgskiy Vestnik” 
(St.Petersburg Habercisi) (1778-1781) adlı dergide kısa eleştiri yazıları mevcuttur 
fakat bu yazılar Moskova Dergisi’ndekilerle karşılaştırılamayacak kadar 
yüzeyseldir.11 Derginin bu yönüyle ilgili olarak Sovremennik şu ifadede bulunur: 
“Ruslarda Karamzin 1791 yılında Moskova dergisinde edebiyat eleştirisinin ilk 
örneğini vermiştir.”12 

Berkov Moskova dergisi XVIII. yüzyılın ikinci yarısında diğer periyodik 
yapıtlardan ayrılır. Burada sadece dönemin Rus gazeteciliği için geleneksel olan 
orijinal ve çeviri edebi nesir, şiir ve dramatik eserleri yoktur, aynı zamanda bizim 
periyodik yayınlarımıza edebiyat ve tiyatro eleştirilerinin, yeni ünlü yazarların 
hayatlarından ilginç fıkraların olduğu düzenli olarak yayınlanan bölümler 
girmiştir”13 diyerek derginin eleştiri bölümünün önemine vurgu yapmıştır. 
Karamzin yazın hayatına eleştirel bir gözle bakmanın gerekliliğinin farkındalığı 
ile dergisinde özellikle bu bölüme geniş yer vermiştir. Kendisi de “iyi ile zayıf 

                                                            
10 Berkov P.N., .Makogonenko G.P. Jizn i tvorçestvo N.M.Karamzina. XVIII vek: N.M Karamzin. İzbrannıe 
soçinenie v 2 tomah. Versiya 1.1. 2016 .s.22 
11 http://istlit.ru/txt/ruslit18/157.htm 09. 05.2017 
12 http://istlit.ru/txt/ruslit18/157.htm 09.05.2017 
13 Berkov P.N., .Makogonenko G.P. Jizn i tvorçestvo N.M.Karamzina. XVIII vek: N.M Karamzin. İzbrannıe 
soçinenie v 2 tomah. Versiya 1.1. 2016 .s.22 
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olan tarafsız bir şekilde değerlendirilecek”14 sözleriyle eleştirinin iyi ve kötüyü 
ayırmadaki önemine vurgu yapmış ve aslında eleştirinin sanat dünyasını özellikle 
de edebiyat dünyasını daha ileriye taşıyacağı mesajını o dönemden vermeye 
çalışmıştır. Dergi, edebiyat eleştirisinin yanı sıra tiyatro eleştirisinin de ilk 
örneklerinin verildiği yazı ve makalelerle Rus tiyatro eleştirisinin temel taşı 
niteliğindedir.  

Moskova dergisi 1791 yılında 300 aboneye sahip olmuştur. 1801- 1803 yılları 
arasında derginin tüm 8 bölümü Karamzin tarafından ikinci kez basılmıştır. Dergi 
1791 yılı Ocak ayından 1792 yılı Aralık ayına kadar basılmaya devam etmiştir. 
1991 yılında ilk sayısıyla geri dönen dergi, sonraları ismini Karamzin’in ünlü 
eserinin ismi eklenerek değiştirilmesiyle “Moskova Dergisi Rus Devleti Tarihi” 
adını alarak devam eder yayın hayatına ve Moskova Dergisi’nde bugün seçkin 
tarihçi ve sanat bilimciler, filologlar ve arşivciler, felsefeciler ve etnograflar, 
pedagoglar, avukatlar ve doktorlar çalışmaktadırlar.15 

Karamzin Moskova Dergisi’nden sonra çok yönlü kişiliğini devam ettirerek 
1793 yılında edebiyat yıllığı yazmayı planlar. Fakat diğer edebiyatçı 
arkadaşlarıyla anlaşma sağlayamaz ve bu nedenle ancak 1794 yılında planını 
gerçekleştirir. Karamzin’in  “Algaya” ve “Aonidı” adlı edebiyat yıllıklarını A.N. 
Strijev şöyle tanımlar: “N.M. Karamzin’in edebiyat yıllıkları “Algaya” ve 
“Aonidı” Rus gazatecilik tarihinin eşsiz olayıdır. Oluşturulan derlemeler çağdaş 
yazarlar tarafından kaleme alınmış sırf yerli yaratıcılık eserlerinden ve 
sentimental yazarların seçtiklerinden oluşmuş eserlerdir. Derleyicilerin bu 
seçimdeki rolü belirleyicidir.”16 

“Algaya” isimli edebiyat yıllığının ilk kitapçığı 1794 yılında ikinci kitapçığı ise 
1795 yılında çıkar. Okurları ilk kitapçığa çağırırken Karamzin şöyle der: “Ve 
sonunda ilk kitapçık çıktı! Burada sadece Rus eserleri olacak, çeviri eserler yer 
almayacak .” Bu kez dostlarım beni sadece iki piyesten haberdar ettiler: “Çij” ve 
“Ayrılık” adlı İ.İ.Dmitriyev ve M.M. Heraskov tarafından yazılmış masallar.”17 
“Algaya’nın ilk kitapçığına Karamzin’in şu eserleri dahil olmuştur: Şiirleri- 
“Hediyenin Zerafeti”, “Volga”, “Bonnet Yazıtı”, “Bülbüle”, “Halife Abdurraman 
Mersiyesi”, “Bahar Hissi”; nesir türündeki eserleri- “Londra’ya Yolculuk (Rus 
Gezginini Notlarından), “Ostrov Borngolm” A.A. Petrov anıları “ Agaton’umun 
mezarına çiçek” oçerk “Alçak bir durumda arkadaşlığın zerafeti” ve makaleleri- 
“Yazara ne gerekli?” ve “Eğitim, sanat ve bilim hakkında hiçbir şey” “Rus 
Gezgininin Mektupları” adlı eserden, bahadır hikayesi “İlya Muromets” den 
parçalar, “Sierra Morena”  dan parçalar, birçok şiir ve makaleler yer almaktadır. 

“Algaya” dan sonra Kramzin 1796-1799 yılları arasında 3 kitapçıktan oluşan 
edebiyat yıllığı “Aonidı” adlı eseri yayımlar. Rus yazarlarının şiirlerinden oluşan 

                                                            
14 Karamzin N.M. “Ob izdanii moskovskogo jurnala” http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_0850.shtml 
15 “O jurnale “Moskovskiy jurnal. İstoriya Gosudarstvo Rossiskogo” http://mosjour.ru/?id=51 1.05.2017 
16 Strijeva N.A., Biryukov M.A. “N.M. Karamzin i ego almanahi” https://www.proza.ru/2016/05/30/587 
15.05.2017 
17 Strijeva N.A., Biryukov M.A. “N.M. Karamzin i ego almanahi” https://www.proza.ru/2016/05/30/587 
15.05.2017 
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bu edebiyat yıllıklarından ilkinin önsözünde Karamzin kitap hakkında şöyle 
yazar: 

“Halk m z n, neredeyse tüm ünlü şiirlerimizi burada bulabileceğini 
umuyorum; onlar n kalkanlar  alt nda sahneye ç kan ve yetenekleri olgunlaşan 
birçok genç yazar n dikkatini çekecektir. Okur, iyiyi övüyor, s radan  bağ şl yor 
ve biz bundan memnunuz. Ben, bana gelen piyeslerin hiçbirinde bir kelime dahi 
değişiklik yapmaya f rsat vermedim.” 18 

“Aonidı” adlı edebiyat yıllıklarında Heraskov, Derjavin, Kapist, Dmirtiyev, 
Kostrov Neledinski-Meletski, V.L. Puşkin, Kluşin, Nikoloyev gibi şairlerin 
şiirlerinin basımı ile burada okurlara Rus şiirinin durumu geniş bir şekilde 
sunulmaya çalışılmıştır.19 

(Vestnik Yevropı) Avrupa Habercisi Dergisi 
Rus gateciliği yeniçağı N.M. Karamzin’in “Avrupa Habercisi” adlı dergisi ile 

açar. Bu dergi XIX. yüzyıl boyunca ciddi bir edebi-toplumsal bir dergi formunun 
belirleyicisi olmuştur. “Avrupa Habercisi” ilk Rus edebiyat-politika dergisidir. 
Her dergi edebiyat ve politik konuların işlendiği iki bölüme ayrılmıştır. Karamzin 
1801 yılı “Moskova Vedomosti” adlı derginin aralık sayısında “Avrupa Dergisi” 
nin basılacağını şu sözleriyle haber verir: 

“1802 y l n n ocak ay ndan itibaren “Avrupa Habercisi” ad  alt nda en iyi on 
iki Frans z, İngiliz ve Alman gazetelerinin parçalardan oluşan bir dergi 
yay nlama niyetindeyim. Edebiyat ve politika derginin iki ana bölümü olacak. İlk 
bölümü Avrupa’n n zeka ve duygular ndan yeni eserlerinin tüm çiçekleri ile 
süslenecek. Politika ile ilgili haberler sistematik bir düzen içinde ve h zl  bir 
şekilde bildirilecek.” 

Editör dergiyi adından da belli olduğu üzere bir Avrupa ile etkileşim aracı 
olarak sunar. Karamzin’in Avrupa ile olan ilişkilerin Rusya’nın gelişimine olan 
etkisinin önemi görmüş ve bu bağlamda bir iletişim aracı olarak bu dergiyi 
yayınlamaya karar vermiştir. 

Dergiyi oluşturma fikri Karamzin’e ait olmakla birlikte o dönemde Moskova 
Üniversite basımevinin kiracılarından İvan Vasilyeviç Popov, Karamzin’in bu 
dergisinin redaksiyonunu almayı teklif etmiş ve yıllık 3000 ruble olarak 
redaksiyonunu Popov almıştır. “Moskova Dergisi” ayda iki kez Karamzin’in 
yönetiminde iki yıl boyunca basılmıştır. Dergi sonra da varlığını 1918 yılına kadar 
sürmüştür ve daha sonra yasaklanmıştır. Günümüzde ise aynı isimle çalışmalarına 
devam etmektedir. 

Derginin ilk sayısında Karamzin kendisinin yazdığı giriş makalesi ile yoğun 
çabaları sonucu oluşturduğu çalışmalarının özünü açıklamaya çalışmıştır. 
“Editöre Mektup” adlı bu makalede Karamzin politik pozisyonunu da belirterek 
şu sözleri kaleme alır: “Bütün Avrupa düzensizlik ve kan dökülmesinden bıkarak 

                                                            
18 Belinski V.G. Pol sob soç v 3 tomax Moskova, 1953-1959 C. 4 s.119 
19 Moskovski Jurnal: Pisatel N.M. Kramzina v molodosti, v vosmidesyatıe godı XVIII v. 
http://lawbooks.news/istoriya-jurnalistiki_852/moskovskiy-jurnal.html 11.05.201 7 
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tüm inançları ile sağlam ve devamlı olacak bir barış yaptı.” 20Dönemin önemli 
olayı olan Fransız İhtilali derginin esas teması olarak vurgulanır. Y.Lotman 
“Karamzin’in Yaratıcılığı” adlı eserinde onun dergilerine özel bir yer verir. 
“Avrupa Habercisi” dergisi hakkında da özellikle politik bir dergi olma özelliğine 
vurgu yaparak derginin temel meselesini “Avrupa Habercisi” dergisinin tüm 
materyallerinin iki ideal merkez etrafında titizlikle organize olmasından bu 
merkezlerden birinin devlet adamının pozitif imgesi, diğerinin ise taht 
hayalcisinin felakate sürükleyici imgesi olarak gösterir. İlk imgenin istikrarlı bir 
biçimde, Fransız Cumhuriyeti’nin konsolosu Napolyon Bonapart ile 
bağdaştırıldığını ifada eder.21 Lotman bu açıklamanın peşine dergi için şu ifadeyi 
kullanır:  “Karamzin’in “Avrupa Habercisi” dergisi açıkça Bonapart dergisidir.”22 

N.M. Karamzin buradan hareketle kendi politik düşüncesini bir kez daha 
vurgular ve ülkesinde monarşinin doğru bir yönetim şekli olduğu fikri üzerinde 
durur. Fransa’nın büyük bir ülke olarak kendi içerisinde monarşinin oluştuğunu 
ve bu sistemin küçümsenmesinin halkı felakete sürükleyeceği düşüncesine uygun 
bir bakış açısıyla şöyle der: “Fransa’da azameti ve karakterine uygun olarak 
monarşi olmak zorundadır.”23 Bu sözleriyle de Fransız devrimi karşıtı olduğunu 
açıkça ifade etmiştir. A.V. Predteçenski “ Karamzin’in 1790’lı yılların toplumsal-
politik durumu hakkındaki fikirleri” adlı bildirisinde Karamzin’in devrim 
hakkındaki düşünceleri ile ilgili şu sonucu çıkarır: “O batıdaki birçok devletin 
demokrasi ve özgürlük mücadelesini saygıyla karşılıyor, fakat bu demokrasi ve 
özgürlüğün Rusya’da tesis etme fikrinden kaçınıyor. Erken dönemde devrimi ani 
bir mahkumiyet olarak karşılıyor.”24 

“Moskova Dergisi”nin birinci bölümünü oluşturan edebiyat bölümünde 
G.R.Derjavin, B.A.Jukovski, İ,İ,Dmitriyev, V.L. Puşkin, K.N. Vyazemski, 
M.M.Heraskov, YU. A. Heledinski-Meletski, D.V. Davıdov gibi XVIII. yüzyıl 
sonunun önemli isimleri eserleri ile yer almıştırlar. “Avrupa Habercisi dergisi 
yayınında katılımcı olan bütün yazarlar Karamzin’in yakın arkadaşlarıdır ve 
ayrıca hepsi Karamzinisttir. 

Dergide yayımlanan çoğu metin anonimdir. 1802 yılında Jukovski’nin 
“Selskoe Kladbişe” (Köy Mezarlığı) adlı eseri İngiliz şair, sentimentalist Tomas 
Grey tarafından çevrilmiş ve dergide yayımlanmış bu eser, hem orijinalliği hem 
de Karamzin’in sentimentalizmi ile derinden ilişkili olması açısından önemlidir. 
Karamzin’in kendi eserlerini bu dergide de görmek mümkündür. O, kendi 
görüşlerini okurlarıyla sıkça paylaşmayı yeğlemiştir. Örneğin “ O sluçayah i 
harakterah v rossiyskoy istorii, kotorıe mogut bıt predmetom hudojestv” (Rusya 
Tarihinde Sanat Örneği Olabilecek Olay ve Şahıslar), “ O Lubvi k oteçestvu i 

                                                            
20 Lotman YU, Sotvorenie Karamzina http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/lotm_karam/08.php 
10.05.2017 
21 Lotman YU, Sotvorenie Karamzina http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/lotm_karam/08.php 
22 Lotman YU.,  Sotvorenie Karamzina http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/lotm_karam/08.php 
23 Karamzin N.M. Vestnik Evropı 1802, Sayı :17 , s.78 
24 Predteçenski A.V .-.Knyajimskaya İ.A. “Pervaya Vsesoyuznaya konferensiya po izuçeniyu litereturı XVIII v. / 
/ İzv. Аn SSSR. OLYA. 1960. sayı. 19, S. З5 . 
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narodnoy gordosti” (Vatan Aşkı ve Vatan İftiharı) gibi makaleleri bu dergi için 
yazmıştır. 

Karamzin kendi edebi eserlerinden öyküsü “Marfa Posadnitsa” , yarım kalmış 
romanı “Rıçar naşego vremeni” (Asrımızın Şövalyesi), yine diğer bir öyküsü 
“Maya İspoved” (İtirafım) adlı eserleri dergisinde görmek mümkündür. Bunun 
yanı sıra yabancı dergi ve gazetelerden çevirileri vardır ve her türden mektuplar 
yazmıştır. Bu mektup örnekleri de “Avrupa Habercisi” dergisi yayınlarındandır. 
“Pismo k izdatelyu” (Editöre Mektup) bu mektup örneklerinden biridir. 

V.G. Belinski Karamzin’in gazetecilikle birlikte Rus edebiyatına, 
gazeteciliğine ve politikasına katkılarını şu sözleriyle açıklar: “Moskova Dergisi” 
ardından “Avrupa Habercisi” dergileri ile Karamzin birbiri ile uyum gösteren 
gerçek bir dergi okuma alanı oluşturdu. Piyes seçimi ve uslübü, orijinal piyesler, 
çevirilerle çağdaş ve farklı ilgilere hitap eden, mükemmel ve canlı bir şekilde 
aktarma yetisi ve bu dergilerde sadece modern kolay okuma örnekleri değil, aynı 
zamanda çağdaş olayları takip etme ve onları sürükleyici bir şekilde aktarma 
becerisi örnekleri mevcuttur.”25 

Sonuç olarak Karamzin’in çok yönlü kişiliği, onu gazetecilik alanına 
yönelmesini sağlamıştır. Gazetecilik alanındaki basım faaliyetlerinden ilki olan 
“Moskova Dergisi” ile edebiyat alanındaki yerli eserleri ve çeviri faaliyetleri ile 
de yabancı eserleri halkıyla tanıştırmıştır. Yazar ayrıca şimdiye kadar hiçbir 
dergide ayrı bir bölüm olarak yer almamış olan eleştiri bölümü ile edebiyat 
eleştirisine de büyük katkılarda bulunmuş ve aynı zamanda tiyatro eleştirisine de 
zemin olmuştur. Yazarın diğer faaliyeti “Avrupa Habercisi” dergisi Rus kültür 
tarihinde edebiyat ve politika dergisi olarak bir ilk olama özelliği taşımaktadır. 
Dönemin politik durumunu göz önünde bulundurarak, Avrupa’da yaşanan reform 
üzerinden bazı dersler çıkararak devlet düzeni hakkında genel bir kanı 
oluşturmaya çalışmıştır. Bununla birlikte Avrupa ile olan etkileşimin öneminin 
farkına vararak birçok dergi çevirileri ile Avrupa’nın politik dünyasını ve ayrıca 
edebiyatını tanıtma görevini üstlenerek Rus gazeteciliğini ileri bir boyuta 
taşımıştır. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK EDİMBİLİMSEL BİR 
ÇALIŞMA: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA 

A Pragmatical Study Towards Teacher Candidates: A Phenomenological 
Research 

Hülya AŞKIN BALCI  
Erdal DEMİR** 

Özet 
Dilin yapısının yanı sıra ifade şekillerinin kullanımı ve işlevi de dilbilimcilerin 

yoğun ilgisini çekmektedir. Bu işlevsel özellikleri ele alan edimbilim1, 
anlambilim ve sözdizimiyle birlikte göstergebilimin üç ana bölümünü oluşturan 
önemli bir dilbilim dalıdır. 

Bu araştırmanın amacı, insanı ve toplumsal yaşamı yakından ilgilendiren sosyal 
bilimlerin iki alt dalını oluşturan Türkçe öğretmeni ve Tarih öğretmeni 
adaylarının gönüllülük esası göz önünde bulundurularak örneklem yöntemiyle 
                                                            
 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü, 

İstanbul/TÜRKİYE. 
**Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Öğrencisi, 
Karaman/TÜRKİYE. 
1 İlk kez Amerikalı felsefeci Morris (1938) göstergebilimin ( semiotics) önemini ve temelini açıklamaya 
çalışırken “edimbilim” (pragmatics) terimini kullanmıştır. 
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dile ilişkin düşüncelerini edimbilimsel incelemeye çalışarak dilin kullanıma 
dayalı özelliklerinin önemine dikkat çekmektir. Araştırma, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. ve 4. sınıfta okuyan 100 Türkçe 
öğretmeni ve 100 Tarih öğretmeni adayından oluşan bir çalışma grubu üzerinden 
yürütülmüş ve nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tekniği kullanılmıştır. 
Öğrencilere görüşmeler esnasında “Siz bir nene hatun ya da Sütçü İmam olup 
tekrar Dünyaya gelseydiniz günümüz gençlerine neler söylemek isterdiniz?” 
tümcesinden hareketle düşünceleri sorulmuştur. İlgi çekici cevap veren Tarih ve 
Türk Dili Edebiyatı öğrencilerinin bunları görüşme formuna yazmaları istenmiş 
ve bu metinler edimbilimsel açıdan incelenmiştir. 

Edimbilim açısından yazılı metinlerin incelenme sebebi dilbilimde metinlerin, 
konuşma eylemindeki unsurların hiyerarşik sıralanış yapısı olarak 
tanımlanmasından kaynaklanmaktadır. Bu yapının oluşma sebeplerin başında 
hiyerarşik olarak söz eylemindeki üst ve alt sıralanış ilişkileri önemli rol 
oynamaktadır. Söz eylem yapısının çözümlenmesi esnasında işte bu eylemleri 
parçalara ayırmak ve eylemler arasındaki ilişkileri tespit etmek hem metindilbilim 
hem de edimbilimin görev alanına girmektedir. Böylece söz eylem hiyerarşisini 
sunarak metnin eylem yapısını göstermek mümkündür. 

Temelde söz eylemler insanların dille ne yaptığı ve dilin işlevleri ile ilgilendiği 
için edimbilimin ya da söylem çözümlemesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu 
teorinin temelleri Wittgenstein ve Moores’ın dil anlayışından hareket eden John 
Langshaw Austin ve öğrencisi John Searle tarafından atılmıştır. Bu yüzden 
çözümlemeler Searle’nin açıklamaları temel alınarak yapılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcük: Edimbilim, ifade, kullanım, işlev. 
 
ABSTRACT 
In addition to the structure of the language, the use and function of the forms 

of expression also attract the attention of linguists. It is an important linguistic 
discipline which deals with these functional properties, together with pragmatics, 
semantics and syntax, which constitute the three main parts of semiotics. 

The aim of this research is to draw attention to the importance of language-
based characteristics of Turkish teacher and history teacher candidates who 
constitute the two subdivisions of social sciences closely related to human and 
social life by studying pragmatic considerations of language with sampling 
method considering volunteerism. The research was carried out through a study 
group consisting of 100 Turkish teachers and 100 history teacher candidates 
studying in Karamanoğlu Mehmetbey University Faculty of Literature 1st and 4th 
grade and content analysis technique was used from qualitative research methods. 
During the interviews, students were asked their thoughts on the sentence "What 
would you like to say to today's young people if you came to world as Nene Hatun 
or Sütçü İmam?". Historical and Turkish Language Literature students who gave 
interesting answers were asked to write them on the interview form and these texts 
were investigated from a pragmatic point of view. 
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The reasons for the examination of the written texts in terms of pragmatics 
stems from the fact that the texts in linguistics are defined as the hierarchical order 
structure of the elements in the speech act. At the beginning of the formation of 
this structure, hierarchical relations of upper and lower order in word action play 
an important role. It is in the field of duty of both textualism and pragmatism to 
divide these actions into pieces during the analysis of the word action structure 
and to determine the relations between the actions. Thus, it is possible to show the 
action structure of the text by presenting the hierarchy of the word action. 

Basically, word actions are an integral part of pragmatism or discourse analysis 
as they deal with what people do with the language and the functions of the 
language. The foundations of this theory were laid by John Langshaw Austin and 
his student John Searle, who acted on Wittgenstein and Moores' language 
understanding. Therefore, the analysis has been done on the basis of Searle's 
explanations. 

Key words: Pragmatics, expression, use, function. 
 
Giriş 
Dil kullanımını bilimsel bakış açısıyla açıklamaya çalışan edimbilim2, 

kullanılan ifadelerin dilbilimsel özellikleriyle ilişki içindeki bağlama göre nasıl 
etkilendiğini göstermeye çalışmaktadır. Bilindiği gibi konuşucu bir tümceyi 
kullanırken o dile ait dil bilgisel özelliklerin yanı sıra hem kendisine ait hem de 
bağlama ait özelliklere bakarak sözceler263 oluşturmaktadır. “Bunu yaparken nasıl 
konuşuyor? Neden bazı sözcükleri açıklıyor ya da bazen bunun tersine örtük bir 
anlatım tercih ediyor? Neden bazı durumlarda kullandığı sözcükler farklı 
yorumlara sebep oluyor?” gibi soruları açıklamaya çalışan edimbilim dil ve 
iletişim konusunda farklı bir çalışma alanı oluşturarak dilin kullanımı sırasında 
kullanıcıların niyetini ve amacını belirleme konusunu ön plana çıkarmaktadır. Dil 
ve kültürel özelliklerin de bu iletişim ve etkileşim yapısındaki önemini 
yadsımadan dilin bir edim yanı kullanım özelliği taşıdığı bir gerçektir. Böylece 
sözcelerin anlamlandırılması konuşucu ve dinleyicinin öngörülerine, 
varsayımlara, iletişim esnasındaki bağlama ve karşılıklı amaca göre 
değişmektedir4. Bu anlayış, dil kullanımının sözcük sınırların ötesine geçtiğinin 
ve kullanımın eylem koşullarına göre şekillendirildiğinin bir göstergesidir. 
Örneğin bir bayanın tuhafiyeye girip örgü şişi almak istemesi üzerine “Şiş alabilir 
miyim?” diye bir soru sorması farklı göndergeleri çağrıştırabilir. Fakat mekân, ses 
tonu ve tümcenin soru şekilde kullanılması bir isteği dile getirmektedir. Cevap ise 
                                                            
2 Tarihsel süreç içinde bu dilbilim dalının 60’lı yıllardan sonra öneminin gittikçe arttığı ve ivme kazandığı bu süreç 
içinde üç farklı bakış acısıyla incelendiği göze çarpmaktadır. Felsefi bakış açısı, bilişsel-edimbilimsel bakış açısı 
ve toplumsal bakış açısı olarak adlandırılan bu bakış açıları felsefecilerin, dilbilimcilerin ve göstergebilimcilerin 
ortak çalışmaları sayesinde oluşmuş ve günümüzdeki önemine kavuşmuştur. Bazıları da disiplinlerarası bakış 
açısına göre edimbilim çalışma alanlarını mikroedimbilim, makroedimbilim ve metaedimbilim olmak üzere üç 
gruba ayırmaktadır (Mey 2001, Verschueren 1999). 
3 “Bir konuşurun iki duraklama arasında ürettiği söz birimi. Sözce tek bir sözcükten ya da birkaç tümceden 
oluşabilir” (İmer, Kocaman, Özsoy, 2011:234). 
4 Ayrıntılı bilgi için bk. Kocaman , 2009:3-4. 
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ya “evet” ya da “hayır” şeklinde olacaktır. Çoğu alıcı bu tür kullanımlarda “Bana 
bir örgü şişi satar mısınız?” tümcesini söylemeden örtülü bir ifade kullanmayı 
tercih eder. Bu şekilde konuşucu veya yazarın amaçladığı anlam, konuşma 
bağlamı, ifade edilenden fazlasını iletebilme ve ifade şekillerinin önemi bir kez 
daha açığa çıkmakta ve sadece sözcüğün anlamını değil bunun yanı sıra kullanım 
özelliklerini de incelemek gerekmektedir. Bu da iletişim esnasında kişilerin 
sadece iletişim kurmanın dışında edim (kullanım) sırasında başka amaçlarının da 
olduğunu kanıtlamaktadır. 

Dilin, bir edim özelliği taşıdığı gerçeği John Austin ile başlayıp öğrencisi John 
Searle tarafından geliştirilmiş ve kuramsallaştırılmıştır (Schiffrin 1994: 49). İlk 
kez Austin (1962) insanların sözcüklerle bilgi sunmaktan ziyade eylem 
gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir.5 Bu anlayış da insanların iletişim sırasında 
sadece iletişim kurmanın dışında farklı hedeflerinin de olduğunu göstermeye 
çalışmaktadır. “How to Do Things with Word’s”6 adlı kitabı biraz önce ifade 
edilen konuşma sırasındaki dilsel davranışları çözümlemeye çalışan bir eserdir. 
Aslında dili matematiksel mantık çözümlemesi ile inceleyen dil felsefecilerine 
karşı her önermenin bir doğruluk değeri taşımak zorunda olmadığını açıklamak 
için geliştirilen bu dilbilim dalıyla Austin bir şey ifade etmenin bir eylemde 
bulunma anlamına gelen “edimsel dil” kavramıyla konuşmacının etkileşimi 
sosyal olarak yorumlayan, oluşmasını sağlayan ve onaylayan taraf olduğu ve 
bağlam içinde bir iş yaptığını ifade etmektedir. Böylece dilin farklı ele alınarak 
sözcelerin iletişim biçimi, değer sistemi (kültür), kognitif süreç ve bağlam içinde 
kavranması sağlanmıştır. 

Edimbilimin öncülerinden Austin’in dışında Searle, dolaylı anlatımdaki sosyal 
gerçekliği genel dilbilim teorisiyle ilişkilendirirken Grice, iletişimi farklı 
algılayarak konuşma unsurları ile düzenlenen ifadeleri evrensel ve işbirlikçi bir 
etkileşim olarak algılamaktadır. Aslında bu dilbilim dalıyla daima sosyal 
olguların içinde ama evrensel, homojen ve ideal bir duruma getirilmiş bir sosyal 
gerçeklik anlayışı ön plandadır. (Marmaridou 2000: 32). Böylece sosyal ve 
iletişimsel boyutta bağlam ve söylem özellikleri ortaya çıkarılmakta ve edimin 
(kullanım) öneminin altı çizilmektedir.  

Bu düşüncelerden hareketle Austin (1962), sözceleri “düzsöz, edimsöz ve 
etkisöz” olmak üzere üç farklı sınıfa ayırmaktadır. Bunlardan “düzsöz” sadece 
anlamı olan sözleri bir araya getirme yoluyla gerçekleşmekte ve dilbilimcilerin en 
çok ilgilendiği alanlar arasında yer almaktadır. Austin düzsözü, herhangi bir şey 
söyleme ediminin ürünü olarak tanımlamaktadır (Altınörs 2000: 27). Dilbilgisine 
uygun olarak ve bir sözlük aracılığıyla dilin gerçekleşmiş biçimi; edimsöz ve 
etkisöze karşıt olarak dildışı olgulardan soyutlanmış söz şeklinde de 
tanımlanmaktadır. Düzsöz ifadenin fiziksel niteliğine bağlı olduğu için üç grupta 
incelenebilir. “Sesbilgisel”, “sözcüksel, biçimbilimsel, sözdizimsel” ve “ anlam 
oluşturan görünüm” şeklinde edimbilimde yerini almaktadır. Bir düzsöz edinimi 
                                                            
5 Ayrıntılı bilgi için bk. Meibauer, 2008:2;Finkbeiner,2015: 12; Kansu-Yetkiner, 2009:12. 
6 Adı geçen kitap 1955 yılında Harvard Üniversitesinde verdiği derslerden oluşmaktadır. 
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ya da saptayıcı bir ifade, geleneksel olarak felsefi semantikte “sözcenin önermesi 
ya da sözcenin önerme içeriği” olarak bilinen olayları kapsadığından 
metindilbilimle de sıkı ilişki içindedir. 

“Etkisöz” ise konuşucunun alıcı üzerindeki dolaylı olarak bıraktığı etkidir. 
Konuşmacının, bir tümceyi ifade ederken bilerek ya da bilmeden yerine getirdiği 
bu eylem dinleyicinin hem duygu hem de düşüncelerinde değişiklik yapmak 
amacıyla kullanılan sözceler sonucunda ortaya çıkmaktadır. “Korkutma”, 
“kızdırma”, “eğlendirme”, “ikna etme” gibi eylemler bu grup içinde yer 
almaktadır. Örneğin “Dikkat, araba geliyor” tümcesini söylerken konuşmacı 
bilerek ya da bilmeden dinleyiciyi korkutabilir. Burada korkutma edimi, bir 
etkisöz edimidir. 

İnsanlar bulundukları ortama göre ya zorunlu ya da zevk için konuşup 
yazdıkları düşüncesinden yola çıkarak “edimsöz” sınıflandırmasında bir sözceyi 
kullanırken bir edimde bulunmanın söz konusu olduğunu söylemek yerinde 
olacaktır. Buna örnek olarak “söz vermek”, “emir vermek”, “önermek” gibi 
eylemler gösterilebilir. Bununla birlikte, sözce “edimsel” olarak görüldüğü 
zaman, sözcenin “önerme içeriği”nin ötesine gitmek gerekir. Burada sözce, bir 
söz edimini gerçekleştirmek için kullanılır. Bazı çalışmalarda “edimsöz ve 
etkisöz” edimleri “edimsöz gücü” (İng. illocutionary force) diye tek bir kavram 
altında değerlendirilmiştir. Ancak iki kavram arasındaki farklılıklar bu tür 
değerlendirmelere gerek olmadığını göstermektedir. Edimsel olarak 
kullanılabilen eylemler söz eylem kuramında belirtilen edimsöz eylemlerdir. 
Örneğin bir edimsöz eylemi konuşmacının sadece telaffuz etmekle edimde 
bulunduğu söz eylemdir. “Şu anda senden kap y  kapatman  rica ediyorum.” 
tümcesindeki “rica etmek” bir edimsöz eylemdir; çünkü konuşmacı bu tümceyi 
söylemekle rica ettiğini belirtmektedir. 

Dil yardımıyla gerçekleştirilen bu hareketler yani söz eylemler görüldüğü gibi 
konuşucunun belirli bir durumda söz ya da sözce üretmesi şeklindedir. Söz eylem 
kavramını ortaya çıkaran John Austin’den sonra Amerikalı felsefeci Searle ( 
1976: 1-23) söz eylemi daha da genişletmiş ve sistematik hale getirerek söz 
eylemleri şu şekilde gruplandırmıştır7:  
a) Simgeleme işlevi olan söz eylem (belirtici, iddia ifadeleri): Konuşucunun 

gerçekleşmiş bir olayı veya gerçekleşmesi olası bir hadiseyi, tahminlerini, 
varsayımlarını ifade ettiği sözceler bu grupta incelenmektedir. Örneğin: “S nav n 
bugün yap lacağ n  düşünüyorum. 
b) Direktif, buyruk veren, yöneltici söz eylem (yönlendirici): Dinleyiciye 

talimat vererek iş yaptırmak istenen sözcelerdir. Örneğin: “Turab, sana 
bilgisayar oynamay  yasakl yorum.” 
c) Yükleyici söz eylem (yükümleyici): Gelecekte konuşan kişinin bir 

yükümlülük altına girmesini ifade eden sözcelerdir ( Yemin etmek, söz vermek 
vs. gibi). Örneğin: “Projenin zaman nda bitirileceğini tahakkuk ederim.” 
                                                            
7 Ayrıntılı bilgi için bk. Turan 2011: 106. 
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d) Anlatımsal söz eylem (yansıtıcı): Psikolojik bir durumun dışa vurulmasıyla 
ilgilidir (teşekkür etmek, mutluluk dilemek, terk etmek vs.): “Doğum günün kutlu 
olsun.” 
e) Bildirici söz eylem (ilan edici):8 Dünyadaki olayları değiştirmeyi ifade eden 

sözcelerdir. Örneğin: Sizi kar  koca ilan ediyorum. 
Bu sınıflamanın haricinde, söz eylemleri iki genel grupta da toplamak 

mümkündür. “Dolaylı ve dolaysız söz eylemler” olarak adlandırılan bu 
sınıflandırmada dolaylı söz eylemler konuşucunun söylediğinden daha fazlasını 
istediğini,  dolaysız söz eylemlerle ise konuşucunun ne demek istediği ifade 
edilmektedir (Searle, Kiefer ve Bierwish 1980). Örneğin; konuşucu “Pencereyi 
kapat r m s n?” dediğinde, dinleyicinin pencereyi kapatıp kapatmayacağı 
dolaysız söz eylemi ifade ederken dinleyiciye pencereyi kapatmasını rica ederek 
dolaylı söz eylemden yararlanmaktadır. 

Sınıflandırmalar farklı olsa da temelde iletişimde kullanılan dil sayesinde 
gerçekleştirilen hareketlerin ve eylemlerin açıklanmaya çalışıldığı aşikârdır.9  

Araştırmanın Amaç ve Kapsamı 
Bu araştırmanın amacı, Türkçe ve Tarih öğretmeni adaylarının Searle’nin söz 

eylem sınıflandırmasına göre sözcelerini ortaya çıkarmaktır. “Siz bir nene hatun 
ya da Sütçü İmam olup tekrar Dünyaya gelseydiniz günümüz gençlerine neler 
söylemek isterdiniz?” tümcesinden hareketle düşüncelerini görüşme formuna 
yazan Tarih ve Türk Dili Edebiyatı öğrencilerinin metinleri, edimbilimsel açıdan 
incelenmiş ve bu amaç doğrultusunda ilgili öğretmen adaylarının en çok hangi 
sözcelere ve söz eylemlere yer verdikleri sınıflandırılarak açıklanmaya 
çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda; 

a) İddia ifadeleri, yönlendirici, yükümleyici, yansıtıcı, ilan edici (bildirici) söz 
eylemlerin tasnifi, 

b) Eylemlerin türleri, 
c) Eylemlerde olumluluk/olumsuzluk, 
d) Söz eylemlerin yerindelik/uygunluk koşulu, 
e) Söz eylemlerin dolaylılık/dolaysızlık derecesi, 
f) Sözcelerdeki iletişim dili, temel alınarak incelemeler yapılmıştır. 
Yöntem 

                                                            
8Bu sınıflandırmayı Crystal (1992) beş kategoride göstermektedir: A) Yönlendiriciler  (örnek: isteme, rica etme) , 
B) Yüklenmeler (örnek: söz verme), C) Anlatıcılar ( örnek: özür dileme), D) Bildiriciler ( örnek: istifa etme), E) 
Göstericiler (örnek:hipotezler). Ayrıntılı bilgi için bk. David Crystal (1992). An Encylopedic Dictionary of 
Language and Languages. Oxford: Blackwell Publishers, s. 323. Arif Sarıçoban, Murat Hişmanoğlu (2004). 
Türkçedeki Buyrum Tümcelerinin Edimbilimi Üzerine, Ankara Üniversitesi, Dil Dergileri, Sayı 123,  s. 31-48. 
Gürkan Doğan (1990). Bir Edimbilim Kuramı Olarak ‘Bağıntı’,  Dilbilim Araştırmaları, Hitit Yayınevi, Ankara, 
63-75. Gürkan Doğan (1997). Buyurmayan Buyrum Tümceleri, VIII. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı 
Bildirileri 7-9 Ağustos 1996, Ankara 1997, 249-256. Erdoğan Boz (2013). Necip Fazıl’ın “Yunus Emre” Şiiri 
Üzerinde Söz Eylem Çözümlemesi. Türk Dili, Cilt: CIV, Sayı: 737, s. 111-116. 
9 Dilciler edimbilimi farklı şekilde de ele almaktadırlar. Örneğin Crystal (1992a) edimbilimi, dil seçimlerimiz ve 
bunların başkaları üzerindeki etkisinin incelenmesi olarak değerlendirmiştir. Yule (1996:4) ise edimbilimi 
dilbilimsel yapılar ve bunların konuşucu ve dinleyici arasındaki ilişkisini ön plana çıkarmıştır. Levinson (1983) da 
edimbilimi, iletişim esnasındaki dil ve bağlam arasındaki ilişkileri inceleyen alan olarak tanımlamıştır. 
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Bu çalışma, hem dilbilimsel hem de kültürel özellikleri ön plana çıkaran hem 
de dilin sosyal ve iletişimsel boyutlarının önemini açıklamaya çalışan edimbilim 
ve onun yaklaşımları sayesinde anlam oluşturma, yorumlama ve çözümleme gibi 
niteliklerin daha düzenli bir şekilde incelenmesi önerisini getirmektedir. Bu 
yüzden çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından olgubilim (fenomenoloji)10 
araştırması seçilmiştir. Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi 1. ve 4. sınıfta okuyan 100 Türkçe öğretmeni ve 100 Tarih 
öğretmeni adayından oluşan bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüş ve nitel 
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilere görüşmeler esnasında “Siz bir nene 
hatun ya da Sütçü İmam olup tekrar Dünyaya gelseydiniz günümüz gençlerine 
neler söylemek isterdiniz?” tümcesinden hareketle düşünceleri sorulmuş ve ilgi 
çekici cevap veren Tarih ve Türk Dili Edebiyatı öğrencilerinin bunları görüşme 
formuna yazmaları istenmiş ve elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile 
incelenmiştir. Böylece insanı ve toplumsal yaşamı yakından ilgilendiren sosyal 
bilimlerin iki alt dalını oluşturan Türkçe öğretmeni ve Tarih öğretmeni 
adaylarının gönüllülük esası göz önünde bulundurularak örneklem yöntemiyle 
dile ilişkin düşünceleri edimbilimsel incelenmeye çalışılmış ve dilin kullanıma 
dayalı özelliklerinin önemine dikkat çekilmek istenmiştir. 
Tablo 1. Çalışma Grubundaki Öğretmen Adaylarıyla İlgili Kişisel Bilgiler 

                                                            
10Bize tamamıyla yabancı olmayan ancak tam anlamını kavrayamadığımız olguları araştırmayı hedefleyen 
çalışmalar için fenomenoloji (olgubilim) uygun bir araştırma tabanı oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Türkçe  
Özellikler    (Cinsiyet)                   (ƒ)                                                   (%) 
Kadın                                   58                                                                                       58 
Erkek                                   42                                                                                        42 
1. sınıf                          
Kadın                                    38                                                                                        65,51  
Erkek                                    22                                                                                        52,38  
4. sınıf 
Kadın                                  22                                                                                        37,93  
Erkek                                  18                                                                                         42,85  
TOPLAM                 100                                                                     100 

Tarih 
Özellikler  (Cinsiyet)   (ƒ)                                                                                          (%)  
Kadın                                      48                                                                                           48 
Erkek                                      52                                                                                           52  
1. sınıf 
Kadın                                   35                                                                                 72,91 
Erkek                                 10                                                                                19,23 
4. sınıf 
Kadın                                30                                                                       62,50 
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Tablo 1’den de anlaşılacağı gibi bu araştırmaya 106’sı kadın, 94’u erkek olmak 
üzere toplam 100 Türkçe öğretmeni ve 100 Tarih öğretmen adayı katılmıştır. 
Görüşüne başvurulan adayların 60’ı 1. sınıf, 40’ı 4. sınıf Türkçe Öğretmenliği; 
45’i 1. sınıf,  55’i 4. sınıf Tarih öğretmenliğinde öğrenim görmektedir. 

Bulgular, Tartışma ve Yorum 
İddia İfadeleri, Yönlendirici, Yükümleyici, Yansıtıcı, İlan Edici( Bildirici) 

Söz Eylemlerin Tasnifi 
İddia İfadeleri 
Doğumdan ölüme kadar yaşadığımız dünyanın vazgeçilmezleri arasında yer 

alan iletişimin en önemli olgularından birisi hiç şüphesiz dildir.  Dildeki sözcük 
ve tümcelerin bağlama göre anlam kazanmasına yönelik çalışmalar yapan 
edimbilim ışığında yapılan incelemeler sayesinde sözcüklerin ötesindeki 
anlamları keşfetmemiz mümkün olmaktadır. Böylece sözcüklerin veya tümcelerin 
anlamları metin ya da konuşma şekline, ses tonuna, kültüre, kişinin mizacına, 
konu bütünlüğü ve bağlama göre farklılıklar içermektedir. Yapılan bu çalışmada 
da söylemlerde en fazla iddia ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Bunun nedeni 
olarak da kendini ispatlama isteğinin baskın olmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  

Aşağıda öğrencilerin en çok kullandıkları iddia ifadeleri sıralanmıştır. Bu 
sıralamalarda önce birkaç örnek verilmiş daha sonra iddia ifadelerinin kullanıldığı 
eylemlerin tamamı bütünlük oluşturması açısından örnek verilmeden belirtilmeye 
çalışılmıştır. 

I. Yaşa- 
İstiklal Savaşı yıllarında yaşanan acı olaylar zor şartlar içerisinde yaşandı. 
Türk İstiklal savaşı, ülkemizde yaşanmış olan bir dönüm noktasını teşkil 

etmektedir. 
Türk çocuğu, anasız, eşsiz, çocuksuz yaşayabilir ancak, vatansız yaşayamaz. 
II. Et- 
Kahraman askerlerimiz, savaşan nenelerimiz, dedelerimiz tam anlamıyla her 

şeyi ile mücadele etti. 
Halkımız topyekûn mücadele etti. 
Gençlerimiz milli şuur ile kendilerini beslerler ise devamında gelecek olan 

evlatları da ecdadı gibi milli şuur sahibi olarak devam eder. 
Kişi aklını kullanarak doğruyu ve yanlışı ayırt edebilir. 
III. Uyan- 
Her şey değil sadece sakin huzurlu, mutlu sabaha uyanmak. 
IV. Kazan- 
Bu vatan kolay kazanılmış bir vatan değildir? 
V. Sulan- 
Binlerce şehidin kanı ile sulanmış bir vatandır. 

Erkek                             25                                                                48,07  

TOPLAM                       100                                                                              100 
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VI. Gel- 
Şimdiki zamanda ise para, makam, mevki çıkar doğrultusunda hırs güçlü bir 

silah haline geldi. 
VII. Dön- 
Geçmiş zamana dönülecek olursa, dönem şartlarında para ön planda değildi. 
VIII. Ol- 
Sevgi, saygı, hoşgörü, vatanperverlik gibi soyut kavramlar değerli olandı. 
Yeni başlangıçlara vesile olacak bir dönüm noktasıdır. 
IX. Bak- 
Dışarıdan baksan elde yoksulluk, çaresizlik var gibi ama içeride ne hazineler 

gizli. 
X. Bastır- 
Hırs bastırılabiliyor, avantaja çevrilebiliyordu. 
Bu söz eylemlerin dışında “söyle-, bak-, anlat-, bil-, umursa-, göze al-, yap-, 

başar-, iş-, gör-, git-, gel, al-, uyut-, söyle-, akla gel-, kolaylaş-, kullan-, ol-, koy-, 
yetiş-, taşı-, aptallaş-, çek-, yok-, şehit ol-, canını ver-, çalış-, büyü-, sorgula-, 
değiş-, batılılaş-, benimse-, örtbas et-, empoze et-, kurtar-, örnek al-, sev-, yaşa-, 
koru-, yap-, göster-, mücadele et-, rahatla-“ sıkça tercih edilmiştir. 

Yönlendiriciler 
Yönlendirici söz eylemler, konuşucunun/göndericinin talimat vererek iş 

yaptırmak istediği sözcelerdir. Bununla ilgili olarak sırasıyla “emretmek, rica 
etmek, yalvarmak, yasaklamak, önermek, dilemek, niyaz etmek, gereklilik” 
anlamındaki yönlendirici söz eylemlerin tercih edildiği görülmüştür. 

-Emretmek 
Aydınlık gelecek için çok ama çok çalış! 
Sizler bu vatanı bu milleti parçalamaya ve bölmeye çalışanlara engel olmalısınız 

ve bu topraklara düşmanların tek bir parmağını bile temas ettirmeyecek siniz? 
Okuyun! Tarihimizi okuyun ve bugünlere nasıl geldiğimizi araştırın. 
-Rica etmek 
Zor dönemlerde de vatanın korunması için ellerinden gelen fedakârlığı 

yapmalarını rica ederdim. 
Aziz şehitlerimiz sayesinde üzerinde yaşadığımız yüce vatanımızın gençlerinin 

bugünkü durumu gerçekten iç açıcı değil, gençler lütfen kendinize gelin! 
-Yalvarmak 
Düşmanların yurda girmesi Allah aşkına izin vermeyin? O günleri Allah bir daha 

yaşatmasın! 
-Yasaklamak 
Kardeş kavgalarını men ederdim. Son olarak size tavsiyem teknolojiden uzak 

durun, milli değerlerinize sahip çıkın. 
- Önermek 
Tarihini seven ve vatan uğruna ölenlere bizler minnet ve sevgi dolu olmalıyız. 
Eğitimciler görevlerini layıkıyla yerine getirdiğine inandıktan sonra gençlere 

tarihlerini gururla anlatmaları gerekiyor. 
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Geçmişine, tarihine ve geleceklerine dair onlara ışık tutacak bilgiler verirdim. 
Eğer ben milli mücadelede Sütçü İmam değil, bir er bile olsaydım şu anki 

gençliğe şunları söylerdim. 
İstiklal Savaşı dönemindeki savaşlardan ve o dönemdeki insanların vatanı ve 

milleti için ne kadar çok kan döküldüğünü ve o dönemdeki tarihi olaylar hakkında 
bu dönemdeki gençlere bilgi aktarımında bulunurdum.  

Her asil Türk vatanına, milletine karşı atalarının kemiklerini sızlatmamak için 
üzerine düşen görevi yerine getirmelerini bilmek zorunda olmalarını söylerdim. 

Ben tekrar dünyaya gelseydim onların yerinde olup internette fazla vakit 
geçirmemelerini daha çok kitap okumalarını, araştırma yapmalarını tavsiye 
ederdim. 

-Dilemek 
En önemlisi vefalı olmalarını isterdim. 
Tarih bilincine sahip güzel insanlar olmalarını isterdim. 
Mekanları cennet olması dileğiyle. 
Ben size bir zamanlar düştüğümüz gaflet uykusuna tekrar düşmemenizi 

istiyorum. 
En kısa zamanda bizlerin ne için can verdiğimizi araştırıp okumanız ve 

yaptığınız yanlışlardan 
dönmeniz dileğiyle. 
-Niyaz etmek 
İşte biz o zaman rahat uyuyabiliriz, aksi halde kemiklerimiz ebediyen sızlayacak 

der ve onlar için dua ederdim. 
Bilinçli öğrenciler ile bunu başarmamız nasip olur İnşallah. 
Onları rahmetle ve saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun. 
-Gereklilik 
Dünyaya bir değil, yüz bin defa gelsek bu isimler gibi varlığımıza sahip 

çıkmalıyız. 
Türk Milleti bilincini geliştirmeliyiz. 
Gençlikte önce vatan, millet, bayrak sevdasını çocukluktan aşılamak 

gerekmektedir. Çünkü bu şekilde kökten yetiştirilmelidir ki zaten geleceğin 
gençleri, pırlantalarımız onlar olacaklardır. 

Şunu da atlamamak gerekir ki bu savaşta farklı ırklardan kişilerinde mücadele, 
savunma ruhuyla birlikte hareket ettiğini ve canı pahasına bu ülke için savaştığını 
anlatmalıyız. 

Yükümleyiciler 
Yükümleyici olarak gençlerin “söz vermek, yemin etmek, garanti etmek, tehdit 

etmek” ile ilgili söz eylemleri en çok kullandıkları görülmüştür. 
-Söz vermek 
Vatanım tehlikeye düşerse bende bir Sütçü İmam gibi vatanımı koruyacağıma 

söz veriyorum. 
Hepimiz birleştik ne için biliyor musun? Toprağın bir karış parçasını vermemek 

için, bayrağımızı indirtmemek için. 
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-Yemin etmek 
Bu vatan için bir değil, binlerce can feda olsun. Atalarının kanlarını ve canlarını 

seve seve feda ettikleri bu kutsal vatanı her zaman koruyacağına ve yeri gelince de 
canını feda edeceğine yemin et. 

-Garanti etmek 
Sizler bu vatan için birlik olursanız, bu vatanın sırtı asla yere gelmez. Vatan aşkı 

sönmedikçe bu vatanın dirliğini, birliğini kim bozabilir? 
 
-Tehdit etmek 
Düşmanlar yurdumu işgale kalkışırlarsa buna pişman olurlar. 
İntikamlar gecikir ama asla unutulmaz. 
Seni bunları söylemeye men ederim. 
Yansıtıcı 
“Teşekkür etmek, başsağlığı dilemek, mutluluk dilemek, teselli etmek, terk 

etmek” anlamındaki söz eylemler fazlaca görülmektedir. 
-Teşekkür etmek 
Kalplerde iman ve inanç olsa cennetin o öldürülen tecavüz edip katledilen 

insanların ayakları altında olduğunu bilir ve onları baş tacı yaparız. 
Günümüz gençliği bize bu kutsal vatanı canlarını feda ederek verdikleri için en 

başta teşekkür etmelidir. 
-Başsağlığı dilemek 
Bu vatan için canlarının feda eden aziz şehitlerimize Allah(cc) rahmet eylesin. 

Sizlerin torunları bugün şehit olarak size olan borçlarını kanlarıyla ödemeye devam 
etmektedirler. Allah kederli ailelerine sabırlar ihsan etsin. 

-Mutluluk dilemek 
Sizlerin vatan için çalışmasından mutlu olurum. 
Sen çalıştıkça torunum ve ben mezarımda rahat uyur ve huzur bulurum. 
-Teselli etmek 
Kazanamasan da bu uğurda çalıştın ya bu her şeye değer.  
Vatan için kanını veren aziz şehit sen rahat uyu, emanetin bizlerin omuzlarında. 
-Terk etmek 
Artık çalışma zamanıdır, tembelliği terk edin gençler!  
Bizleri bu halde görseler idi, şayet biz Türk gençlerinden utanırlardı. 
İlan Edici (Bildirici) 
Dünyadaki olayları değiştirmeyi ifade eden sözceler olduğunu daha önce 

belirtmiştik. Bu söz eylemlere uygun olarak aşağıdaki örnekler sıkça görülmüştür. 
I. Göç- 

Bugünkü nesil çok rahat büyüdüğünden dolayı rahat derken yani savaşın içinde 
değiller, yoksulluk nedir görmemişler, eski zamanlara göre çok iyi şartlarda 
yaşadıkları için savaş olsa herkes savaştan kaçar ve başka ülkelere göçerler. 

II. Yap- 
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Bugünün diğer bir sıkıntısı ise kardeşi kardeşe vurdurmak ve dış gücün esiri olan 
örgütlere prim vermektir ki bu da ileride hatta günümüzde bile şehit kanıyla 
oluşmuş olan bayrağımıza yapılan en büyük ihanettir.  

III. Hisset- 
Kendimi böyle kişiliklerin yerine koyduğum zaman ve kendimden ödün 

verdiğim fedakârlıkların heba olmadığını hissederdim. 
IV. Çıkar- 
Ne kadar dönemim içerisinde boş şeylere kapılıp gidilse de gençler, her şeyin 

farkında. Geçmişin fedakârlıklarını boşa çıkarmıyorlar. 
 
V. Dur- 
Neden eğlence peşinde olduklarını neden çalışmadıklarını ve daha ne kadar 

böyle duracaklarını sorardım. 
VI. Yap- 
“ Vatan diyorsunuz?  Vatanı korumak için ne yapıyorsunuz? 
VII. Etkile- 
Bizi birçok yönden kendisine benzetmekle kalmamış, dilimizi bile etkilemiş 

bunlar. 
VIII. Arın- 
Biz diyebileceğimiz bir ülke bırakmak, amacımız bizi bizden almayı akıllarına 

koyan düşmandan arınmak. 
IX. Yaşa- 
Gençler bizleri sanki unutmuştu ya da biz hiç yaşamamıştık. 
Eylemlerin Türleri (Karşıladıkları Oluş/Kılış/Durum) 
Hareket (Aksiyon) Eylemleri; 
Hareket eylemlerinin en fazla başvurulan eylem türü olduğu görülmüştür. 

Görüşmeler esnasında ve görüşme formlarında en fazla şu hareket eylemleri göze 
çarpmaktadır: “Uyan-,  mücadele et-, ,kaybol-, geçir-, bin-, dön-, bak-, bastır-, 
çevir-, sıva-, gel-, et-, yap-, gez-, koş-, ver, at, bul-, sarıl-, kopar-, sula-, koru-, 
kaybet-, git-, çık-, düşür-, savaş-, at-,bırak-, dur-, ara-, düş-, devam et-, güçlendir-, 
gerek-, ayrıl-, vazgeç-, yudumla-, çabala-, say-, gir-, başvur-, başla-, kurtul, yap-, 
geç-, yaşa-, kat-, sürdür-, ettir-, git-, bastır-, öl-, yıkan-, düş-, yap-, yıka-, çek-, oku-
, kıl-, bul-, düş-,  al-, gel-, düş-, bırak-, yetiş-, ver-, çık-, dön-, ol-, çalış-, atla-, oluş-
, karşıla-,  dur-,  yetiş-, et-, başla-,  ver-, tut-,  parçala-, düzelt-, doldur-, git-, koy-, 
kal-, et-, var-, kazı-“ şeklindedir.  

Duygu Eylemleri 
Bu eylemlerde en çok “üzül-, kırıl-, yaşa-, bahşet-, destekle-, yaşa-, göster-, 

düşün-, savun-, hisset-, gülümse- seyret- kahkaha at- kıyama-, utan-, sev-, sıkıl-, 
sakla-, iste-, kız-, say-, sitem et-, kahrol-, iste-, anıl-, vazgeç-, kırdır-, çalış-, başar-
, iste-, alçal-, benze-, özen-, kahret-, yaşa-, kazan-, kaybet-,  hoşlan-,  ayıpla-, patla-
, anlat-, öl-, yenil-, yıkıl-, rahatla-, arın-, etkile-, hoşuna git-, umut ol-, çok çalış-, 
çok üzül-, heveslen-,  üzül- kırıl- darıl-, gurur duy-“ şeklindedir.  

Düşünce Eylemleri 
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“Soyutlan-, susma-, şaşma-, anlat-, aktar-, çalış-, çabala-, fikir yürüt-, bık-, 
sinirlen-, bağır-, küs-, kaybet-, bil-,tartış-,düşün-, kaybet-, içer-, başar-, yad et-, 
savun-, inan-, bil-, başar-, zehirle-, öğren-, sür-, uyan-, yer-, bozul-, bil-, bul-, 
keşfet-, dinle-, başar-,  sor-, bil-, ol-, zannet-, tatmin et-, oluştur-, böl-, çöz-, şuurlu 
ol-, düşün-, duraksa-, güzel düşün-,  söz et-,bilinçlen-, ulaş-, sinirlen-“ eylemleri 
sıkça kullanılmıştır. 

Açıklama Eylemleri 
“Duyur, açıkla-, anlat-, söyle-, bildir-, ilet-, izahat et-, yayınla-, detaylandır-, 

göster-, çevir-, ulaştır-, yap-, sor-, söyle-4, bulun-, yorum yap-, de-.”  
 
Duyu Eylemleri 
“Gör-, bak-, tanı-, söyle-, elle-, kokla-, tat-,  işit- his- acı-, ağla-, duy-, sus-, unut-

, iste, tut-, bahset-, de-.” Şeklindedir. 
Eylemlerde Olumluluk/Olumsuzluk 
Görüşme formlarında en fazla kullanılan olumsuz eylemler “olma-, sağlayama-

, yaşama-, yapma-, geçeme-, yapama-, unutma-, silinme-, okumama-, çıkma-, 
sayama-,savaşma-, verme-, sapma, etmeme-, tutmama, bilmeme, satma-, görme-, 
duyma-, bıkma, görme, ağlatma-, bırakma-, kıyama-, gülme-, ağlama-, sorma-, 
gitme-, satma, yılma-, kaçınma-, kaybetme-, alma-, kazanama-, indirtme-, 
bekleme-, düşme- sayma, kovma, yatma, uyuma-, uyanma-, çekme-, yıkama-, 
düşme-, isteme-, etme-, yedirme-, verme-, kaybetme-, sevme-, etme-, yakma-, 
parçalama-, kırma-, önemseme, indirtme-“ olarak tespit edilmiştir. 

Söz eylemlerin Yerindelik/Uygunluk Koşulu 
Söz eylemler yerindelik ve uygunluk yönünden incelendiğinde kurallara 

uymayan tümcelerin çoğunlukta olduğu görülmüştür. Bunlara şu örnekleri vermek 
yerinde olacaktır: 

-Başta vatan düşman altındaydı.( Vatan düşman esareti altındaydı). 
-Bizler damarlarımızda yaşayan asil Türk kanıyla yoğrulmuş fertleriz.( Bizler 

damarlarımızda dolaşan asil Türk kanıyla yoğrulmuş fertleriz). 
-Türk çocuğu, anasız, eşsiz, çocuksuz yaşayabilir ancak, vatansız 

yaşayamaz.(Türk milleti! Anasız, eşsiz ve çocuksuz yaşayabilir ancak vatansız 
yaşayamaz). 

-Bastığımız, üzerinde yaşadığımız bu toprakların bizden istenen hakkını 
vermeliyiz.(Bastığımız bu toprakların hakkını vermeliyiz). 

-Bilinçli öğrenciler ile bunu başarmamız nasip olur İnşallah. (Bilinçli öğrenciler 
ile bunu başarmamız İnşallah nasip olur). 

-Bunlara hiçbir zaman prim vermemek ve o gün cephedeki savaşı bugün burada 
yeni Türkiye’de son damla kana kadar savunmak mecburiyetidir, önerilerinde 
bulunurdum. (Bunlara hiçbir zaman prim vermemek ve o gün cephedeki savaşı 
bugün burada yeni Türkiye’de kanımın son damlasına kadar savunmak 
mecburiyetinizdir, önerisinde bulunurdum). 

Söz eylemlerin Dolaylılık/Dolaysızlık Derecesi 
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Bir yönlendirici eylem, gönderilen üzerinde eylemin ifade ediliş biçimine bağlı 
olarak değişik etkiler yaratabilmektedir. Göndericinin, gönderilen kişinin 
davranışlarını değiştirmeye çalışma derecesi “etkileme derecesi” (degree of 
imposition) olarak adlandırılmaktadır. Gönderilen üzerindeki bu etkiyi azaltmak 
için gönderici nezaket stratejilerini kullanır. Eylemin yerine getirilişindeki açıklık 
ise yönlendirici eylemin “dolaysızlık derecesi” (directnesslevel) olarak 
adlandırılmaktadır (Özyıldırım, 1999). Bu açıdan bakıldığında, öğretmen 
adaylarının dolaysızlık derecesi yüksek olan metinleri tercih ettikleri görülmüştür. 
Bütün söz eylemler dolaysız bir biçimde ifade edilmiştir. Bunda en başta 
öğrencilerin samimiyeti ve yaş dönemleri gereği duygusal bir yapıya sahip olmaları 
önemli ve etkili olduğu düşünülmektedir. 

 
Sözcelerdeki İletişim Dili 
Öğretmen adaylarının genellikle ben dili, az da olsa bazı sözcelerde ise sen dilini 

kullanmıştır. “Yaptım, ettim” gibi eylemlere sıklıkla rastlanılmaktadır. Yapısal 
olarak sen diliyle kurulan tümcelerde özne “sen” olurken yüklemler ikinci tekil 
kişidedir. Buna karşılık ben dilindeki tümcelerde özne “ben” olurken yüklemler 
birinci tekil kişidedir. Sen dili kişiyi/kişiliği; hedef alır. Bu haliyle sen dili, kişiyi 
harekete geçirir ancak bazen olumsuz sonuçlar doğurabilir.  Öğrencilerin samimi 
ve yüreklendirici üslubu, böyle bir ihtimali önleyecek niteliktedir. Ben dili ise kişiyi 
çok önemseyerek kişiliği zedelemeden daha çok davranış ve soruna odaklanarak 
sorunu çözmek ister. Bu anlamda, genellikle ben dili içeren sözceler yazılarda bir 
denge unsuru görevini üstlenmiştir. 

Sonuç 
Dilbilim çalışmalarında 50’lı yıllardan başlayarak temel bir değişiklik ortaya 

çıkmış ve bu zamana kadar soyut gösterge sistemleriyle ilgilenen dilbilim, artık 
dilsel iletişim durumlarında neler olduğunu araştırmaya başlamıştır. Dilin belirli 
bir bağlam içinde nasıl kullanıldığını inceleyen “edimbilimin (pragmatics)” bir 
alanı olan söz eylem, iletişimde dil kullanımını, tümcelerle kullanıldıkları bağlam 
ve durumlar arasındaki ilişkileri inceleyerek sözcelerin yorumlanması, 
konuşanların söz eylemleri nasıl kullanıp anladıkları, tümce yapılarının konuşan ve 
dinleyen arasındaki ilişkiden nasıl etkilendiği üzerinde durmaktadır. Biz de bu 
çalışmada Searle’nin düşüncelerinden yola çıkarak öğretmen adaylarının söz 
eylemlerini incelemeye çalıştık. Yaptığımız söz eylem çözümlemesi çalışmaları 
sonucunda adayların sözcelerini çoğunlukla iddia ifadelerini yansıtan söz 
eylemlerden oluşturdukları görülmüştür. İddia ifadelerinin fazla olmasının sebebi 
öğrencilerin kendi savlarının doğru olduklarını ispatlama çabasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Çoğu söz eylemler, yüzey yapıda çoğunlukla yansıtıcı söz eylemlerden oluşsa 
da derin yapı da yönlendirici söz eylemlerin işlevlerini de üstlenmişlerdir. Bu 
noktadan bakıldığında öğrenciler kendi ruh hâllerini tasvir ederken çoğunlukla 
hareket eylemlerini kullanmış, seslendiği okuyucu kitlesini etkilemek, düşünce ve 
nihayet eylem boyutunda onları harekete geçirmek için çoğunlukla da oluş ve kılış 
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ifade eden hareket eylemlerini kullanmayı tercih etmişlerdir. Hareket ve duyu 
eylemleri ise somut eylemlerdir. Öğrencilerin bu eylemleri sıklıkla kullanma içinde 
bulundukları gelişim evresinin bir yansımasıdır. Daha çok bu eylemlerle 
kendilerini ifade etme arzuları da bu eylemleri kullanmalarında etkili olmuştur. Söz 
eylem çözümlemesinde; metni oluşturan sözcelerin büyük çoğunluğu yönlendirici 
söz eylemlerdir. Yönlendirici söz eylemler, görüşme içeriğine ciddi bir etki 
uyandırmanın yanı sıra kendi yaşıtlarını yüreklendirmek ve onları harekete 
geçirmek eğilimindedir. Sözceleri oluşturan eylemlerin büyük oranda duygu ve 
düşünce eylemleri olması, yukarıda sözü edilen etkinin duygu ve düşünce eksenli 
olduğunu göstermektedir. Söz eylemlerin uygunluk/yerindelik koşulları genel 
olarak sorunlar vardır. Bunun nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: 
1. Öğrencilerin sözcük hazinelerinin az oluşu. 
2. Kitap okumaya karşı ilgilerinin az oluşu. 
3. Öğrencilerin önceki yıllarda almış oldukları dilbilgisi derslerinde yeterli 

donanıma sahip olmadan tamamladıkları. 
4. Duygu ve düşüncelerini anlatmada güçlük çektikleri gibi etkenleri 

sıralayabiliriz.  
İletişimsel açıdan sözcelerde genellikle ben dili, az da olsa bazı sözcelerde sen 

dilini kullanılmıştır. Bütün söz eylemler dolaysız bir biçimde ifade edilmiştir. 
Bunda en başta öğrencilerin samimiyeti etkilidir. Bundan başka söz eylemlerin 
dolaysız olmasını sözü uzatmadan sonuca gitmesine bağlayabiliriz. 

Öğrencilerin sözcük dağarcığının zayıf olması sebebiyle kendilerini yeterince 
ifade edemedikleri görülmüştür. Öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade 
edebilmeleri için sözcük hazinelerinin zenginleştirilmesi sağlanmalıdır. Bu amacı 
gerçekleştirmek için şu öneriler getirilebilir: 

1. Sözcük öğretimine başlamadan önce öğrencilerin yaş ve ilgi düzeylerine 
göre bir ihtiyaç analizi yapılmalıdır. 

2. Türkçe Öğretim Programı’nda sınıf seviyelerine göre hangi sözcüklerin 
hangi yöntemlerle öğretileceği de belirtilmelidir. 

3. Hazırlanan ders kitaplarında seviyeye uygun sözcüklerle oluşturulmuş 
metinler yer almalıdır. 

4. Öğretilecek sözcükler, bağlam içerisinde verilmelidir. 
5. Sözcük çalışmaları sırasında öğrenciye, sözlük kullanma alışkanlığı 

kazandırılmalıdır. 
6. Sözcük çalışmalarında öğrencinin dikkatini çekecek çeşitli yöntem ve 

tekniklerden yararlanılmalıdır. 
7. Sözcük öğretimi sırasında yazım ve telaffuz üzerinde de durulmalıdır. 
Hiç kuşkusuz en büyük değerlerimizden biri olan gençlerin ve özellikle 

öğretmen adaylarının öğrenme merakı içinde olmaları gerekmektedir. Bazen bize 
küçük gibi gözüken adımlar onları geleceğe hazırlayacak adımlar olacağından her 
zaman insanlara hitap edecekleri düşüncesinden yola çıkarak sözcelerini nasıl ifade 
edeceklerinin de incelenmesi, ders olarak öğretilmesi ve sorunların çözülmesi 
gerekmektedir. Bugün yapılan bu eksiklikler göz ardı edilirse zamanla çözülmez 



78 
 

bir hale dönüşecek ve kendisini tam anlamıyla ifade edemeyen topluluklar 
çoğunlukta olacaktır. 
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RUSÇA VE TÜRKÇE DİL BİLGİSİNDEKİ EDAT KAVRAMINA 
GENEL BİR BAKIŞ 

GENERAL OVERVIEW TO THE CONCEPT OF PREPOSITION IN 
RUSSIAN AND TURKISH LANGUAGE 

 
Çiğdem DADAK* 

Emre KIRLI** 
Özet: 

Makalede Türk öğrencisinin bakış açısıyla, Rusça ve Türkçe dilbilgisindeki 
edat kavramından bahsedilmektedir. Rusça ve Türkçe her dönemde edatlar 
bakımından çok zengin diller arasındadır. Çalışmamızın amacı, Rus dilini yabancı 
dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin en çok sorun yaşadıkları gramer yapılarından 
birisi olan “edat” kavramını her iki dilbilgisi kapsamında ele almak ve bu konuda 
öğrencilere yardımcı olabilecek bir kaynak ortaya koymaktır. Çalışmamızda edat 
kavramı Türkçe ve Rusça dilbilgisi kuralları çerçevesinde tanımlanmış, her iki 
dildeki benzerlikler veya farklılıklar ortaya konulmuştur. 

Bu anlamda Türkçe ve Rusça kaynaklar kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve 
incelenmiştir. Yerli ve yabancı dilbilimi kitapları, ansiklopediler, vb. 
kaynaklardan faydalanılmıştır. Sonuç olarak; çalışmamızın Rusça öğrenen veya 
öğrenmek isteyen öğrenciler için faydalı bir kaynak olacağını düşünmekteyiz.  

Anahtar Kelimeler: Rusça, Türkçe, Dilbilgisi, Edat 
 
Abstract: 
In the article have been mentioned the concept of the preposition in Russian 

and Turkish grammar. (In the view of Turkish students). Russian and Turkish in 
every period are among the richest languages in terms of prepositions. The 
purpose of our study is to examine the concept of “preposition” which is one of 
the most experienced Russian grammar structure problem for Turkish students, 
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learning Russian as a foreign language and put forward a resource that can help 
students. In our study the concept of preposition has been defined in the context 
of Russian and Turkish grammar rules, the similarities and differences in both 
languages have been revealed.  

In this case, Turkish and Russian sources have been checked and analyzed 
comprehensively. We have benefited from the sources, as domestic and foreign 
linguistic books, encyclopedias, etc. As a result, we think that our study will be a 
useful source for students, who learn and want to learn Russian. 

Key Words: Russian, Turkish, Grammar, Preposition. 
 
Edat (Предлог); tek başına kelime ve gramer anlamı olmayan, ancak diğer 

sözcüklerle birlikte kullanıldığında cümle içinde anlam kazanan, cümlenin 
yardımcı öğesidir. Edatlar, nesnelerin durum, hal ve nitelikleri arasındaki yer, 
zaman, sebep ve amaç ilişkilerini ifade eder. Edatlar, bir taraftan yalın hali 
dışındaki ismin halleriyle, sıfatların, zamirlerin, isim ve sayı sıfatlarının; diğer 
taraftan da fiillerin, isimlerin, zamirlerin, sıfatların, nadiren ise zarfların söz 
dizimsel ilişkilerini belirtir. Edat, kişi veya nesnenin herhangi bir isim hali dışında 
görülmemektedir ve herhangi bir şahıs veya nesnenin isim hali biçiminden 
bağımsız olarak meydana gelmez. Edatlar, yalın hali dışındaki nesnenin birleşik 
ön eki olarak nitelendirilebilir. Edatlar dolaylı nesnenin eklemeli önekleri olarak 
ele alınabilirler. Bununla birlikte tam olarak basit isim hal önekleriyle, durum 
ilişkilerini doğrudan doğruya ifade etmemektedir. Dolaylı isim halleriyle 
karşılaştırıldığında, edatlar bahsedilen ilişkiyi çok daha nitelikli ve farklı olarak 
ifade edebilmektedirler. 

Edat, birçok sayıda yerli ve yabancı dilbilimcilerin farklı alanlarda 
çalışmalarına tabi olan dilbilgisi kavramıdır. Edatların Rusça dilbilgisi 
kitaplarında daha kapsamlı olarak verilen tanımlarına baktığımızda; V. V. 
Vinogradov’un1 “Russkiy yazık”(Rus Dili) adlı kitabında yapmış olduğu tanıma 
göre: “Edat, nesneler arasındaki veya nesnelerin durum, hal ve nitelikleri 
arasındaki yer, zaman, sebep, amaç, aitlik, sınırlılık ve diğer birtakım ilişkileri 
ifade eden, cümlenin yardımcı öğesidir”. [12,677]. 

En önemli Rusça sözlüklerden birisi olan Ojegov’a 2 göre : “Edat, cümlenin 
içerisinde dil bilgisel olarak birbirine bağl  olan, kelimeler aras ndaki ilişkiyi 
ifade eden, cümlenin değişmez öğesi ya da sözcüktür”.  [7,501]. 

Ünlü Rus dilbilimci V.V. Babaytseva’ya 3 göre: “Edat, cümlenin bağımsız bir 
üyesi değildir, anlamsal bir belirteç olarak görev yapan, cümlenin zorunlu yapısal 
bileşenidir”. [1,185]. 

“Çağdaş Rus Dili –Morfoloji” adlı eserde edat: “ İsmin türemiş halleriyle 
birlikte, ad durumları ve sözcük öbeği ya da cümle içerisindeki diğer kelimeler 

                                                            
1 V. V. Vinogradov (1894-1969) Rus Edebiyat eleştirmeni, dilbilimci, Rus filoloji uzmanı. 
2 S. İ. Ojegov (1900-1964) Rus dilbilimci, leksikograf (sözlük bilimci) 
3 V.V. Babaytseva (1925- 2016) Rus dilbilimci 
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arasındaki ilişkiyi ifade eden, sözcükleri birleştiren, cümlenin yardımcı öğesidir”. 
[2,116]. 

Bir başka tanıma göre ise edat; “Sözcük öbeklerindeki ismin halleriyle birlikte 
öbeklerin anlamlarını kesinleştiren, onları tamamlayan ve çeşitlendiren, cümlenin 
yardımcı öğesidir”. [8,187]. 

Bu tanımlardan yola çıkarak diyebiliriz ki; Edatın, yani cümlenin yardımcı 
öğesinin tek başına belirli, sözcüksel ve dil bilgisel anlamı yoktur. Değişmezler 
ve cümlede tek başlarına kullanılmazlar. Cümlede yardımcı görevini üstlenirler. 
Edatlar isimlerin, sayı sıfatlarının ve birkaç zamirlerin diğer sözcüklerle olan 
ilişkilerini ifade etmek için kullanılır. Edatlar kelimeyi sözcük öbeğinde 
birleştirmeye, ifadenin anlamını netleştirmeye yardımcı olurlar. Durum anlamı 
taşımaktadırlar ve cümle içerisinde söylenilmek isteneni daha doğru ve hızlı 
olarak ifade etmeye yardımcı olmaktadırlar. 

Edatlar, birçok dilbilimci tarafından incelenen ve tartışılan bir sözcük 
grubudur. Bu nedenle edatın tanımı üzerine farklı görüşler mevcuttur. Edat 
kelimesinin anlamına baktığımız zaman, TDK sözlüğünde: “Edat, tek baş na 
anlam  olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler aras nda ilişki 
kuran kelime türü, ilgeç” denilmektedir. [10,754]. Gramer Terimleri Sözlüğünde 
ise  “Yalnız başına bir anlam taşımayan; ancak isim ve isim soylu sözcüklerden 
sonra gelerek sonuna geldiği sözcük ile cümledeki diğer kelimeler arasında anlam 
ilişkisi kuran gramer görevli müstakil kelime” denilmektedir. 

Yukarıda vermiş olduğumuz tanımların yanı sıra, edatın tanımı üzerine Türk 
dilbilim araştırmacıları da birtakım görüşler sunmuşlardır. Bu görüşlere de 
değinecek olursak; 

Zeynep Korkmaz’a göre edat: “Yalnız başlarına anlamları olmayan, ad ve ad 
soylu sözcük ve sözcük gruplarından sonra gelerek anlam bakımından bunlarla 
sıkı sıkıya bağlı bulunan, dil bilgisi bakımından onlara hâkim olan ve eklendikleri 
sözcüklerle cümlenin öteki sözcükleri arasında çeşitli anlam ilişkileri kuran 
görevli sözlerdir”. [6,471]. 

Muharrem Ergin edatlar için: “ Manaları olmayan, sadece gramer görevleri 
bulunan kelimelerdir. Tek başlarına manaları yoktur. Hiçbir nesne veya hareketi 
karşılamazlar, ancak manalı kelimelerle birlikte kullanılarak onları desteklemek 
şartıyla bir gramer vazifesi görürler. Bu nedenle manalı kelimeler olan isimlerin 
ve fiillerin yanı sıra edatlara da vazifeli sözcükler denilebilir” [4,348] demektedir. 

Günay Karaağaç’a göre edatın tanımı : “ Edatlar, bağlı bilgilerin ve ilişkilerin 
adlarıdır. Bu yönleriyle, sözlük birimleri arasında apayrı yere sahip olan ve dilde 
bağımsız olarak var olamayan edatlar, söz öbeği ve cümle gibi dil birimleriyle 
kullanılabilen ve onlara farklı anlamlar katan söz dizimi birimleridir”. [5,432]. 

Kerime Üstünova “Türkiye Türkçesi Ad İşletimi (Biçim Bilgisi)” adlı eserinde 
edatı, sözcük görünümünde olmalarına rağmen sözlük anlamları olmayan fakat 
görev anlamları olan, bağımsız, işlevsel, öncül dil birimleri olarak tanımlamıştır. 
[11,279]. 
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Tufan Demir’e göre edat: “Tek başlarına anlamları olmayan, ancak bir cümleye 
dahil olduklarında ya da bir sözcüğe eklendiklerinde sözcükler arasında çeşitli 
anlam ilişkileri kuran ve böylece kendi anlamları oluşan sözcüklerdir”. [3,491]. 

Bir başka dilbilim kitabında ise edat: “ Sözcükler arasında ilgi kurmaya 
yarayan, cümle içerisinde kullanıldığı sözcük veya sözcük öbekleriyle birlikte 
anlam kazanan ilgeçlerdir”. [8,350]. 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz tanımlardan yola çıkarak, şunu söyleyebiliriz ki 
Türkçe ve Rusça dil bilgisinde yer alan edat tanımlarına baktığımızda, tanımların 
hem Rusçada hem de Türkçede birbirlerine benzer olduklarını görebilmekteyiz. 
Edatlar her iki dilde de benzer maddelerle ele alınmıştır. Tek başlarına anlam 
taşımazlar ve çekime girmezler. Edatlar hem dilin bütünü içerisinde, hem de 
dilbilgisi birimi olarak cümle içinde sözcüklerle öbekleşerek anlam kazanırlar.  
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Özet 
L.N.Tolstoy hem Rus hem de dünya edebiyatında saygın yazarlardan birisidir. 

Edebiyatçı, düşünür, eleştirmen kimliklerinin yanı sıra bir pedagog kimliğini de 
bürünerek köylü çocukları için eğitim faaliyetleriyle de uğraşmış, onlar için alfabe 
kitapları, fabl, masal ve öyküler yazmıştır. L.N.Tolstoy’un bu amaç 
doğrultusunda kaleme almış olduğu “Yoksul İnsanlar (Бедные Люди)” öyküsünü 
çağdaş anlambilimin imkanlarıyla incelemek çalışmamızın ana çizgisini 
oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: L.N.Tolstoy, Yoksul İnsanlar, Edebiyat, Anlambilim, 
Sözcükbilim, Anlambirimcik, Sözcüksel/Sözlüksel Alan. 

 
Abstract  
L.N.Tolstoi is one of the most respected writers in both Russian and world 

literature. Together with his identities as man of letters, thinker and critic he was 
also involved in pedagogy by dealing with educational activities for peasant 
children and he wrote alphabet books, fables, fairy tales and stories for them. The 
examination of the “Poor People (Бедные Люди)”, which Tolstoi wrote fort his 
purpose, in terms of semantics underpins our study. 

Keywords: L.N.Tolstoy, the Poor People, Literature, Semantics, Lexicology, 
Seme, Lexical Field. 

 
L.N.Tolstoy’un 1905 yılında kaleme aldığı “Yoksul İnsanlar(Бедные Люди)” 

öyküsü balıkçı bir adamın ve karısı Janna’nın başından geçen bir olayı anlatır. 
Janna ve ailesi yoksul bir hayat sürer. Çocuklarıyla birlikte kıt kanaat geçinir, zar 
zor karınlarını doyururlar. Bir gün çok kötü bir havada balığa çıkan kocasının 
gelmesini bekleyen Janna hasta olan komşusunu ziyaret etmek ister. Komşusuna 
gider ve hasta olan komşusunu ölmüş olarak bulur. Ölen annelerinin yanında derin 
bir uyku çeken çocukları gören Janna dayanamaz ve çocukları alarak kendi evine 
götürür. Kocasının tepkisinden korkan Janna kocası gelince ne cevap vereceğini 
düşünürken o an kocası içeri girer. Bir süre konuştuktan sonra Janna komşuları 
Simon’un öldüğünü kocasına söyler. Bunun üzerine kocası bir süre düşündükten 
sonra Janna’ya gidip ölen komşularının çocuklarını almalarını söyler. Fakat Janna 
hareket etmez. Bunun üzerine kocası Janna’ya neden hareket etmediğini sorar. 
Janna ise perdeyi açarak yatakta uyuyan komşusunun çocuklarını gösterir ve öykü 
böylece son bulur.  

L.N.Tolstoy edebiyatçı, düşünür, eleştirmen kimliklerinin yanı sıra aynı 
zamanda pedagog kimliği de taşımaktadır. 1859 yılında Yasnaya Polyana’da 
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** Arş.Gör., Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
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köylü çocukları için okul açmasıyla eğitim faaliyetlerine başlayan L.N. Tolstoy 
aralıklarla da olsa pedagoji çalışmalarını hayatının büyük bir bölümünde sürdürür. 
Yasnaya Polyana’da açtığı okulda 1857 yılında Batı Avrupa yolculuğu esnasında 
gözlemlediği pedagojik faaliyetleri sürdürür. Çocukların okuma yazma 
öğrenebilmesi için 1872 yılında bir “Alfabe” kitabı hazırlar ve 1875 yılında bu 
kitabın düzenlenmiş yeni baskılarını “Yeni Alfabe” adıyla yayınlar. Tolstoy 
“Alfabe” dışında çocuklar için fabl, masal ve öykü kitapları da yazar. Bu 
kitaplarda Tolstoy çocuklara iyiyi, doğruyu, insan sevgisini aşılamaya çalışır. 
Tolstoy’a göre insan ancak içerisindeki sevgi ve ahlak anlayışıyla iyi bir birey 
olabilir. Bu yüzden Avrupa’da edindiği pedagojik bilgileri de kendi düşünce 
sisteminin etrafında şekillendirerek uygulamaya çalışır ve eserlerini de bu yönde 
hazırlar. 

L.N.Tolstoy “Yoksul İnsanlar(Бедные Люди)” öyküsünde her ne kadar yoksul 
olunursa olunsun insana yardım etmenin, muhtaç olan bir kişiye evinin kapılarını 
açmanın her zaman doğru ve erdemli bir davranış olacağının altını çizer. Eser 
çocuklara yönelik olsa da günümüz insanında yaşanılan koşulların getirisiyle 
oluşan materyalizm anlayışına bir gönderme niteliğindedir. 

Çalışmamızın amacı yukarıda bahsettiğimiz içerik özelliklerinden ziyade 
L.N.Tolstoy’un “Yoksul İnsanlar(Бедные Люди)” öyküsünü çağdaş anlambilim 
yöntemleriyle incelemektir. İncelememiz öyküden alınan örneklerle 
desteklenecektir. Öykü incelenirken çizeceğimiz yol ortam ve karakter 
tasvirlerinde kullanılan kelimelerin incelenmesi olacaktır.  

Öykünün başlığının “Yoksul İnsanlar(Бедные Люди)” olarak seçilmesi 
başlığın içerikle uyum içerisinde olmasını sağlamakta ve okuyucuya hangi ortamı 
aktaracağını tahmin ettirmektedir. Bu açıdan bakıldığında başlığın “Yoksul 
İnsanlar(Бедные Люди)” olması doğru bir kullanımdır. 

Öykü balıkçı karısı olan Janna’nın kulübesinde oturup eski bir yelkeni 
onarmasıyla başlar: 

“В рыбачей хижине сидит у огня Жанна, жена рыбака, и чинит старый 
парус.” 

“Bir bal kç n n kar s  olan Janna, kulübede, ateşin yan nda oturmuş eski bir 
yelkeni onar yordu.”1 

Öyküde kullanılan “kulübe ve eski yelken (хижинa, старый парус)” 
kelimeleri okuyucuya balıkçının ailesinin durumunun kötü olduğunu gösterir. 
Kelimeler öykünün ortamını okuyucuya tahmin ettirmeye ve göstermeye devam 
eder. 

“Старые деревянные часы пробили десять, потом одиннадцать...” 
“Eski ahşap saat h r lt yla onu, sonra on biri vurdu…” 2  

                                                            
1 L.N.Tolsoy, Çev:A.Hacıhasanoğlu, Fabller, Masallar ve Öyküler, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2000, 
İstanbul, s:25. 
2 L.N.Tolsoy, Çev:A.Hacıhasanoğlu, Fabller, Masallar ve Öyküler, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2000, 
İstanbul, s:25. 
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Evde bulunan eşyalarla da ailenin genel durumu hakkında bilgi aktarımına 
devam edilir.  

Daha önce de belirttiğimiz gibi Janna ve ailesi zor koşullarda yaşamaktadır. 
Fakat Janna küçük şeylerle mutlu olmayı bilir ve ailesi ile birlikte huzurlu yaşar. 
Çocukların giyecek bir ayakkabısının olmamasına rağmen yine de sağlıklı 
oldukları için şükreder. 

“А у детей все нет обуви, и летом и зимой бегают босиком. Но Жанна не 
жалуется. Слава Богу, дети здоровы.” 

“Çocuklar n ayakkab s  yoktu, yaz k ş yal nayak dolaş yorlard . Fakat Janna 
şikâyetçi değildi. Çok şükür, çocuklar n sağl ğ  iyi.”3 

Öyküden alıntıladığımız cümlede Janna’nın kanaatkâr olması özelliğinin yanı 
sıra aynı zamanda onun dinine bağlı birisi olduğunu da görürüz. Kocasının hala 
eve dönmeyişinden korkan Janna kocasını Tanrıya emanet eder. 

“Где он сейчас? Сохрани его, господи!” 
“Şimdi nerdedir? Onu koru tanr m! diyordu.”4 
Öyküde ağırlıklı olarak kullanılan, en çok göze çarpan şey ortamın 

karakterlerin ruh halleriyle uyum sağlaması ve doğanın kullanılan kelimelerle 
çokça kişiselleştirilmesi ve eğretilenmesidir(istiare) 5. Bu durumu sözcüksel alan 
yöntemi ile açıklayabiliriz. “Aynı izlek ya da aynı kavram etrafında öbeklenebilen 
sözcükler bütününün oluşturduğu yapısal düzene sözlüksel alan denir. Başka bir 
deyişle, aynı kavramı sunmak ya da geliştirmek, gerçekliğin aynı alanını 
betimlemek, aynı düşünceyi ifade etmek için kullanılan sözcüklerin tümünün 
oluşturduğu yapısal düzene verilen addır”6. Aşağıda vereceğimiz örneklerle de 
Janna’nın içinde bulunduğu korku hali doğanın hırçınlığının getirisi olarak 
görülebilir. 

Öyküde Janna’nın kocası sabahtan kayığıyla denize açılır ve zamanın bir hayli 
ilerlemesine rağmen geri dönmez. Janna’nın buradaki ruh haliyle paralel olarak 
kullanılan kelimeler öykünün içeriğiyle uyum sağlar. 

“Муж еще с утра вышел на своей лодке в море и еще не вернулся. Жанна 
слышит, как гудят волны и свистит ветер. Ей страшно.” 

“Kocas  sabahtan kay ğ yla denize aç lm ş ve henüz geri dönmemişti. Janna 
dalgalar n nas l uğuldad ğ n  ve rüzgâr n nas l sl k çald ğ n  duyuyordu. 
Korkuyordu.”7 

Öyküden yapmış olduğumuz alıntıda rüzgârın canlı bir varlıkmış gibi ıslık 
çaldığının dile getirilmesi ile eğretileme (istiare) sanatı yapılmıştır. Yine cümlede 

                                                            
3 L.N.Tolsoy, Çev:A.Hacıhasanoğlu, Fabller, Masallar ve Öyküler, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2000, 
İstanbul, s:25-26. 
4 L.N.Tolsoy, Çev:A.Hacıhasanoğlu, Fabller, Masallar ve Öyküler, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2000, 
İstanbul, s:26. 
5 Bir gerçek anlamı ona benzerliği olan başka bir anlamla anlatma, benzerlik ilişkisinden yararlanarak bir 
sözcüğün, bir adın anlamını eğreti olarak aktarma sanatı. 
6 Z.Kıran/A.E.Kıran, Dilbilime Giriş, Seçkin Yayınları, 2010, Ankara, s:255. 
7 L.N.Tolsoy, Çev:A.Hacıhasanoğlu, Fabller, Masallar ve Öyküler, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2000, 
İstanbul, s:25. 
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Janna’nın içinde bulunduğu ruh hali bulunduğu ortamla uyumlu bir şekilde 
verilmiştir.  

“В домике было сыро и холодно. Жанна подняла фонарь, чтобы 
посмотреть, где больная. Прямо против двери на кровати лежит соседка. 
Она лежит на спине так тихо и неподвижно как лежат только мертвые. 
Жанна поднесла фонарь еще ближе. Голова соседки закинута назад. Ее 
бледная мертвая рука свесилась с кровати.” 

“Evin içi rutubetli ve soğuktu. Janna hastan n nerede olduğuna bakmak için 
feneri yukar  kald rd . Komşu kad n, kap n n tam karş s ndaki karyolada 
yat yordu. Ama ölü gibi sessiz ve hareketsiz s rtüstü yat yordu. Janna feneri daha 
yak ndan tuttu. Komşu kad n n baş  geriye kayk lm şt . Solgun eli karyoladan 
sarkm şt .” 8 

Örnekte görüldüğü gibi ölen komşusunun evine giden Janna ölüm deyince 
aklımıza gelen kasvetli düşüncelerle paralellik gösteren bir ev ortamıyla karşı 
karşıya gelir. Evin soğuk ve rutubetli olması ölen kadının solgun eli ile paralellik 
göstererek ortama uyum sağlar. 

 Janna ölen komşusunun çocuklarını eve getirdiği için kocasının tepkisinden 
korkar. Kocasının öyküde uzun boylu birisi olarak tasvir edilmesi yine Janna’nın 
korkusuyla uyum sağlar. Öyküde Janna’nın kocasının yukarda bahsedilen 
özelliklerinin tam tersi verilseydi kanımızca öyküdeki uyumu bozar nitelikte 
olacaktı. 

“Вдруг дверь распахнулась, в комнату ворвалась струя свежего воздуха, 
и высокий смуглый рыбак входит в комнату.” 

“Birden kap  ard na kadar aç ld , odaya serin hava doldu ve uzun boylu, esmer 
tenli bal kç  içeri girdi.”9 

 Tüm bu örneklerden anlaşılacağı gibi öykünün geneline baktığımızda göze 
çarpan “korku, endişe, umut”tur. Janna’nın kocasının gelmemesiyle oluşan şey 
korku ve endişedir. Öykü içinde geçen “буря(f rt na), темно(karanl k), 
холодно(soğuk), сыро(rutubet), бледная мертвая рука(solgun ölü el)” kelime 
ve kelime grupları öykü genelinde hâkim olan havayı göstermektedir. Her şeye 
rağmen Janna’nın yine de Tanrıya dua etmesi onun içindeki umudun 
göstergesidir. Gösterilen bu kelimelerle sözcüksel alandan öykünün motifine de 
gidilebilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi öykü genelinde oluşan hava “korku ve 
endişe”dir. 

 Bu durumu ruhdilbilim(dilbilimle ruhbilimin arakesit noktasında oluşmuş 
bulunan ruhdilbilim söz edimlerini göz önünde tutarak bireydeki dilsel üretim ve 
algılama süreçlerini, bildirilerle bunları oluşturan ve yorumlayan kişiler 
arasındaki ilişkileri ele alır.10) metoduna göre açıklamaya çalışırsak metin içinde 

                                                            
8 L.N.Tolsoy, Çev:A.Hacıhasanoğlu, Fabller, Masallar ve Öyküler, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2000, 
İstanbul, s:26. 
9 L.N.Tolsoy, Çev:A.Hacıhasanoğlu, Fabller, Masallar ve Öyküler, Multilingual Yabancı Dil Yayınları, 2000, 
İstanbul, s:27. 
10 .Vardar, Dilbilimin Temel Kavram ve İlkeleri, Multilingual Yayınları, 2001 İstanbul, s:169. 



87 
 

geçen “ölüm” kelimesinin çağrıştırdığı yan anlamları incelemekte fayda olduğunu 
düşünmekteyiz. 

Смерть: Страх(korku), горе(ac ), гроб(mezar), ужас(dehşet), 
страшно(korkunç), черная(kara), кладбище(mezarl k), скелет(iskelet), 
труп(ceset/ölü), покойник(merhum), конец жизни(hayat n sonu)...11 

 “Ölüm” kelimesi aynı zamanda yukarıda geçen ve ölümle birlikte 
zihinlerde oluşan kelimelerin “bütün anlamlılık” özelliğini oluşturmaktadır. 

 Eseri yapısal anlambilim ve yapısal çözümleme tekniğine göre incelersek 
metin içindeki kelimelerin incelenmesinde en uygun yöntem anlambirimcik 
çözümlemesi olacaktır. Anlambirimcik, ayırt edici nitelik anlamına gelir ve 
sesbilimsel çözümleme ilkelerinden yola çıkılarak yapılan değerlendirme, içeriğin 
tözüyle ilgili bir çözümlemedir.12 Sözcüklerin anlamlarını oluşturan ayırıcı 
özellikleri saptamak, bunlar arasındaki ilişkileri belirlemek için “anlambirimcik 
çözümlemesi13” adı verilen yöntem kullanılır. Metin içindeki dil kelime 
boyutunda incelendiğinde dilin iki boyutu karşımıza çıkar. Bunlar “töz 14 ve 
biçim15”dir. Sözünü ettiğimiz yöntemi öyküden alınan örneklerle incelemeye 
çalışacağız. 

 Eser içinde geçen “жена” kelimesinin sözlük anlamı “женщина по 
отношению к мужчине, с которым она состоит в официальном браке(к 
своему мужу)”.16 Sözlük açıklamasında görüldüğü gibi “жена” kelimesinin tek 
bir anlamı verilmektedir. Yani “ж,е,н,а” kelimesinin anlamı resmi nikâhla 
kocasına karşı aldığı isimdir ve göstergenin üstlendiği bir görevdir. Gösterilen 
boyutunda bakarsak eğer “жена” kelimesinin içerik kısmında ayrıca onun “canlı 
+ yetişkin + kadın” olduğunu görmekteyiz. İşte metin içinde analiz yaparken 
anlambirimcik çözümlemesinin üstlendiği görev bu şekildedir.  

 Öyküden bir örnek daha alırsak “рыбак” kelimesi sözlük anlamı itibariyle 
“erkek balıkçı” demektir. Kelimenin tam sözcük anlamı ise “специалист по 
добыче рыбы, а также любитель рыбной ловли, вообще тот, кто ловит 
рыбу”17. Görüldüğü gibi “р,ы,б,а,к” kelimesi sözlük anlamı olarak balık tutan 
kişi anlamındadır. Fakat “рыбак” kelimesinin içerik kısmında onun “canlı + genç 
ya da yaşlı + erkek(bu durum Rusçanın gramer kuralından kaynaklanmaktadır)” 
olduğunu görmekteyiz. Bu iki örnekte de görüldüğü gibi bir kelime söylenirken 
sadece o kelimenin sözlüksel anlamı zihinde canlanmaz ayrıca ona bağlı olan 
imgeler de zihnimizde belirir.  

                                                            
11 http://it-claim.ru/Projects/ASIS/RSPAS/RAS_SAS.htm#RS96 (slovar assotsiativnıh norm russkogo yazıka-
Rus dili çağrışımsal sözlüğü)Erişim Tarihi:05.10.2017. 
12 NIKLAS-SALMINEN, Aino(2003) La Lexicologie, Paris: Arman Colin,s:133. V.D.Günay, Sözcük Bilime 
Giriş, Multilingual Yayınları, 2007 İstanbul, s:110’dan. 
13 Anlambirimcik çözümlemesi, sözcüğün göndergesi ile ilgili bir açıklama ve çözümleme biçimidir. 
14 Sessel ya da anlamsal olarak yapılmamış bir yığın, bir gerçeklik. 
15 Bir göstergeler dizgesi olan her dile özgü algılama. 
16 S.İ.Ojegov-İ.Yu Şvedova, Tolkov y Slovar Russkogo Yaz ka, Moskova 2008, s:192. 
17 S.İ.Ojegov-İ.Yu Şvedova, Tolkov y Slovar Russkogo Yaz ka, Moskova 2008, s:689. 
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 Çalışmamızda büyük yazar L.N.Tolstoy’un “Yoksul İnsanlar” adlı eserini 
çağdaş anlambilim yöntemleri açısından öykünün incelenmesine olanak sağlayan 
yöntemlerle incelemeye çalıştık. Öyküde istiare sanatını, sözcüksel/sözlüksel 
alanı ve anlambirimcik çözümlemesini göstermeye çalıştık. Bu incelemeyi 
yaparken eserden örnekler göstererek söylenmek istenen yöntemin daha açık bir 
şekilde anlaşılmasını sağlamaya çalıştık. Bahsettiğimiz anlambilim yöntemlerinin 
yanı sıra öykünün içerik kısmına da değindik. 
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Анотация: 
В статьи рассматривается лингвокультурема как совокупность формы 

языкового знака, его содержания и культурного смысла, как экспонент 
языкового сознания отражающий определенный фрагмент картины мира. 
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Abstract: 
In article linguocultural is considered as a set of forms of the linguistic sign, its 

content and cultural meaning, as an Exhibitor language consciousness reflects a 
certain fragment of the world picture 
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Лингвокультурология (от лат.: lingua – язык, cultura – культура, logos – 

наука, учение) – самостоятельное направление лингвистики, изучающее 
взаимосвязь языка и культуры, сформировалось в 90-е годы XX века. Как 
научная дисциплина, апеллирующая к национальному языковому сознанию 
и проблемам языкового мышления, лингвокультурология характеризуется, 
прежде всего, целостным, паритетным и системным рассмотрением 
культуры и языка как совокупности единиц, образующих полевые 
структуры. 

Лингвокультурема – термин, введенный В.В.Воробьевым. Исследователь 
определяет лингвокультурему как «совокупность формы языкового знака, 
его содержания и культурного смысла, сопровождающего этот знак» 
[Воробьев, 1997: с.44]. 

Лингвокультурема, с одной стороны, обращена к вещному миру, а с 
другой, к национально-культурным, нравственным проблемам этноса. 
Такая двусторонность способствует ее семантической емкости, способности 
превращаться в символическое выражение ведущих идей, символы нации и 
эпохи, ее культурные маяки [Фисенко О.С., Цупикова Е.В., 2017; Цупикова 
Е.В., Фисенко О.С., 2017; Цупикова Е.В., Фисенко О.С.].  

Лингвокультурема как экспонент языкового сознания является 
отражением определенного фрагмента картины мира, который возможно 
реконструировать при помощи лингвокультурологического моделирования.  

Лингвокультурема, в отличие от слова, имеет более сложную структуру: 
выраженная определенным знаком, представляет собой единство 
лингвистического и экстралингвистического (понятийного и предметного) 
содержания и содержит не только языковое, «ближайшее» (знак-значение) 
значение (как слово или лексико-семантический вариант), но и 
культурологическое, внеязыковое, «дальнейшее» (понятийно-предметное) 
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значение, то есть. Лингвокультурема обладает коннотативным смыслом, 
часто не одним, который может не всегда актуализироваться в сознании 
воспринимающих. Лингвокультурема «живет до тех пор, пока живет 
идеологический контекст, ее породивший» [Воробьев, 1997: с.44–45]. 

Структура лингвокультуремы, аккумулирующей в себе как собственно 
языковое представление («форму мысли»), так и внеязыковую среду 
(ситуацию, реалию), более сложна, чем у языковых единиц, являющихся 
лишь часть лингвокультуремы, планом ее выражения. Эта единица в 
отличие от слова и лексико-семантического варианта, включает в себя 
сегменты не только языкового значения, но и внеязыкового культурного 
смысла знака. Слово (знак-значение) как языковая единица по своей 
структуре как бы составляет часть лингвокультуремы (знак – значение – 
понятие – предмет); сфера первого ограничена языком, второго – 
распространяется на предметный мир. План содержания лингвокультуремы 
дробится на языковое значение и культурный смысл [Воробьев, 1997: с.44–
45]. 

Проблема взаимосвязи языка и культуры в контексте 
лингвокультурологического направления изучается с учетом включения в 
научную парадигму категорий «сознание», «мышление», «менталитет». 

Одной из важнейших особенностей сознания как «высшего уровня 
психического отражения является его пограничный (отделяющий и в то же 
время соединяющий) характер. «Сознание как форма психического 
отражения находится на стыке (в месте соединения и различения) субъекта 
и объекта, индивидуального и коллективного, природного и культурного, 
непосредственно-чувственного и общественно-исторического опыта в 
содержании и структуре психического отражения, в психике человека» 
[Стернин, 2000: с.10]. 

Следовательно, сознание эксплицирует особый способ отражения 
внешнего и внутреннего мира сквозь призму субъективной личностной и 
субъективной коллективной оценки, обусловленной культурно-
исторической ситуацией отдельного общества.  

Становление человеческого сознания связано с развитием языка: 
«сознание человека в норме формируется при участии языка, который 
является мощным средством обобщения образов сознания, возникающих в 
деятельности». В языке отражается «первоначальный и глубинный взгляд 
на мир», формируется «иерархия духовных представлений», которые 
присущи тому или иному народу. Язык как инструмент сознания 
репрезентирует культурно-национальную ментальность его носителей, то 
есть языковые единицы являются единицами культуры, которые служат 
средством презентации ее установок (и преференций). Язык выступает в 
качестве основополагающего признака того или иного народа. Язык 
является хранителем информации о том или ином народе. Язык народа 
является зеркалом его мыслей. Умственный склад каждой нации отливается 
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как стереотип в ее языке. Язык отражает мир не однозначно, не в виде 
прямых корреляций. Человек отражает окружающий  мир путем его 
преломления в своем сознании и только затем репрезентирует его в языке, 
язык непосредственно отражает не только и не столько сам мир, сколько 
нашу концептуализацию мира [Богин, 1986: с.17]. 

Из вышеизложенного следует, что сознание и язык образуют единство, в 
своем существовании они предполагают друг друга – язык есть 
непосредственная действительность мысли, сознания. Сознание не только 
выявляется, но и формируется с помощью языка [Богин, 1986: с.17–19]. 

Языковое сознание, с одной стороны, психический феномен 
нематериальной природы, а с другой, – материальный феномен 
произносимой или записываемой речи, а также физиологический процесс 
формирования вербальных языковых связей. 

Таким образом, лингвокультурема – двусторонняя единица, обладающая 
не только неким лингвистическим значением, но и национально-культурной 
маркированностью, является экспонентом языкового сознания, отражением 
определенного фрагмента картины мира, который возможно 
реконструировать при помощи лингвокультурологического моделирования. 
[Красных, 2000: с.38]. 

Языковое сознание носителя языка образовано лексическими и 
грамматическими значениями слов, которые выступают как 
психологически реальные (осознаваемые или неосознаваемые) знания 
человека о своем языке. 
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Лингводидактические основы структурирования терминологической  

лексики (на примере терминов специальности «Наземно-
транспортные технологические средства») 

В.А. Горковенко* 
Изучение иностранных языков по своей сути является, как и овладение 

любым языком, заучиванием слов и правил употребления их в речи. Чем 
больше словарный запас, тем шире области, в которых возможно 
ориентироваться, тем точнее будет изложена мысль. Но если осваивать язык 
без какой-либо системы, мы столкнёмся с рядом проблем, таких как 
непрочности связей слов, сложность их запоминания и достаточно быстрое 
забывание. Бесструктурный подход можно сравнить с чуланом, в который 
мы просто скидываем все найденное, и где позже ничего не можем найти, и 
поместится туда гораздо меньше объема самого чулана. Это подводит нас к 
выводу о том, что в этом виде учебной деятельности системность 
необходима, в нашем случае это структурирование терминологической 
лексики в процессе освоения иностранного языка. Процесс и результат 
структурирования будет процессом и итогом развития памяти, логического 
мышления, умений работы с информацией. 

Для решения поставленных задач нужно привлечь достаточную 
теоретическую базу, подготовленную ведущими учеными. Вопросы 
структурирования материала рассматривались В.Ф. Шаталовым, Н.И. 
Жинкиным и другими отечественными учеными. 

В.Ф. Шаталов обучал разных детей, с любыми индивидуальными 
данными. Он практиковал опорные сигналы, представляющие собой набор 
ключевых слов, знаков и других опор для мысли, особым образом 
расположенных на листе. 

Основные принципы его методики: 
- многократное повторение,  
- обязательный поэтапный контроль,  
- высокий уровень трудности,  
- изучение крупными блоками; 
- личностно ориентированный подход; 
- гуманизм (все дети талантливы); 
- учение без принуждения; 
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- бесконфликтность учебной ситуации, гласность успехов каждого, 
наличие перспективы для исправления, роста; 

- соединение обучения и воспитания [1]. 
Исследования Н.И. Жинкина подтвердили, что существует несловесное 

мышление в виде образов предметов и схем. Это мышление Н.И. Жинкин 
обозначил как «предметно-схемный код». Это система понятий, внешним 
аналогом которой являются опорные схемы. 

Н. И. Жинкин отмечал, что внутренняя речь не состоит исключительно из 
предметных образов, в ней есть схемы, образы, отголоски интонации, 
отдельные слова - все, что когда-то было запечатлено памятью. Поэтому 
впоследствии Н.И. Жинкин стал понимать код внутренней речи более 
широко: не как чисто предметно-схемный код, а как «смешанный» - 
предметно-схемный и языковой [2]. 

В этом коде происходит преобразование мыслимого содержания 
действительности в знаки речи и наоборот. 

Н.И. Жинкин ввел еще одно понятие – УПК – универсально-предметный 
код – это второй код, с помощью которого осуществляется перевод мысли 
на язык человека и отображает взаимодействие языка и интеллекта. 
Первоначально у ребенка формируется наглядно-действенное мышление. 
Ребенок выделяет вокруг себя предметы и устанавливает связи между ними. 
Эти мыслительные операции не зависят от того, на каком языке говорит 
человек. Поэтому этот код назван универсальным. Он обеспечивает 
«переводимость» с одного языка на другой, т.к. именно с помощью УПК во 
внутренней речи отображаются смысловые связи между предметами и 
явлениями действительности [2]. 

Процесс структурирования информации является одним из основных 
действий, производимых с информацией, средством построения УПК. 
Структурирование является этапом преобразования и архивации 
информации. Для формирования и развития умений работать с 
информацией необходимо, как минимум, знать сущность и 
последовательность информационных процессов, осуществляемых в 
учебной деятельности. это поможет алгоритмизировать процесс обучения, 
повысит его эффективность и снизит временные затраты на усвоение 
учебного материала. 

Работа с информацией – это последовательные этапы (хотя каждый этап 
может выполняться параллельно с другими). Последовательность 
информационных процессов применительно к учебной деятельности 
отобразим в виде схемы: 
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Схема 1. Последовательность информационных процессов в учебной 
деятельности 

Поиск заключается в поиске и отборе своевременной информации, 
установлении количества информации. На этапе сбора осуществляется 
тематический отбор информации. Этап формализации заключается в 
приведении информации к единой форме – текстовой, графической или 
табличной, например. Процесс фильтрации предполагает компрессию 
избыточной информации – повторов или не важных для конкретной задачи 
сведений.  Процесс сортировки (по определенным основаниям, смыслу, 
например) осуществляется с помощью операций категоризации и 
классификации понятий. Преобразование и архивация – ключевые для 
освоения информации процессы. Архивация может заключаться в 
представлении информации в виде логической опорной схемы, 
отображающей взаимосвязи понятий, сферы применения полученных 
знаний, межпредметные связи, следствия и выводы.  

Преобразование – ключевой процесс переработки информации (системы 
представлений) в знание (систему понятий), то есть перевода смыслового 
содержания во внутренний план. Этот процесс разбивается на следующие 
этапы: 

– восприятие системы представлений, обозначенных знаками;  
– дифференциация новых и старых представлений;  
– формирование нового умения (определение сфер применения 

информации, оценка ее полезности, актуальности); 
– трансформация прежнего опыта (уточнение, обогащение, замена 

понятий);  
– формирование новой системы понятий.  
Каждый информационный процесс предполагает применение 

определенного комплекса мыслительных операций, входящих в системы 
логического, образного, творческого мышления. Перечислим комплексы 
мыслительных операций для каждого информационного процесса и  
обозначим их суть. 

На этапе сбора информации используются мыслительные операции 
анализа (анализа информации разных источников для определения ее 
достоверности) и равнения (сравнение степени полноты представленной в 
разных источниках информации). Операция анализа проявляется в умениях 
выделять в тексте главное; делать правильные выводы из фактов и 
проверять их; расчленять текст на составные части и составлять его план. 
Операция сравнения проявляется в умении устанавливать признаки 
сходства и различия между предметами и явлениями.  



95 
 

На этапе поиска информации производятся мыслительные операции 
анализа (выделение ключевых слов по заданной тематике, отбор текстов по 
теме), синтеза (соединение разной информации по заданной тематике в один 
текст) и аналогии (установление сходства, подобия разных текстов или 
разных видов информации по заданной тематике).   

На этапе формализации производятся мыслительные операции анализа, 
синтеза и перекодирования (преобразования информации в единую форму 
на основе семантических связей). 

Этап фильтрации включает анализ, сравнение, схематизацию 
информации (представление информации в общих чертах), обобщение и 
классификацию (выделение существенных моментов и отвлечение от 
несущественных). 

Процесс сортировки информации предполагает мыслительные действия 
анализа, категоризации (ориентировка на всем материале и отнесение его 
элементов к определенным категориям) и серийной организации материала 
(распределение информации по объему, времени или каким-либо иным 
основаниям). 

Процесс архивации информации происходит при привлечении 
мыслительных операций анализа, синтеза, схематизации, аналогии 
(информация подвергается компрессии и выстраивается в аналоги УПК). 

Этап преобразования информации в структуры знания включает 
мыслительные действия анализа, ассоциации (установление связей по 
сходству, смежности, противоположности материала с индивидуальным 
опытом субъекта), систематизации (установление порядка в расположении 
частей целого и связей между ними), перекодирования (на этот раз в 
смысловые единицы внутренней речи) и достраивания материала 
(дополнение информации пресуппозиционными данными). 

Защита информации предполагает операции систематизации 
(«вписывание» новой информации в систему имеющихся знаний) и 
перекодирования (преобразование опыта под влиянием новой информации 
в плане уточнения, обогащения или корректировки). 

На основании вышесказанного сделаем вывод о том, что надолго 
запомнить и верно применить информацию можно лишь в том случае, если 
мы поняли ее, перевели в структуры собственного знания, собственного 
мышления. Для защиты полученных знаний от потери или искажения нужно 
иметь четкое представление о видах памяти по длительности сохранения 
информации и по каналам восприятия сведений. 

По длительности хранения информации память делится на 
кратковременную, оперативную и долговременную.  

 Кратковременная память – способ хранения информации в течение 
короткого промежутка времени (быстрое запоминание, немедленное 
воспроизведение и краткое сохранение 7-9 ключевых элементов). 
Кратковременная память производит качественный отбор информации в 
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связи с ее значимостью для решения конкретных задач. Эта перестройка 
является «…результатом непреднамеренной, но, безусловно, направленной 
работы мысли внутри воспроизведения» [4].  

 Оперативная память, связанная с сознательной постановкой и 
решением задачи на запоминание, включается в процесс освоения и 
построения текста при восприятии или конструировании отдельных 
речевых ситуаций. 

 Долговременная память, сохраняющая в виде схем и тематических 
сетей текстов опыт индивида, активируется при выявлении пресуппозиций 
воспринимаемого текста. При переводе информации из кратковременной 
памяти в долговременную она обычно еще раз перекодируется и включается 
в смысловые структуры и связи, уже имеющиеся в опыте. Процесс 
перекодирования и включения информации в структуры долговременной 
памяти основан на мышлении, на сознательном придании информации 
определенного смыслового значения. Это значит, что долговременная 
память имеет смысловую организацию.  

 Высшим видом памяти считается вербальная (семантическая, 
словесно-логическая) память, с помощью которой образуется 
интеллектуальная база человека. Словесно-логическая память как продукт 
культуры включает в себя формы мышления, способы познания и анализа, 
основные грамматические правила родного языка. Компонентами 
вербальной памяти являются словесная и логическая память [3]. 

По каналам восприятия память может быть классифицирована на 
зрительную, моторную и слуховую. Запоминание будет эффективнее, если 
использовать все каналы восприятия одновременно, например, записывать 
информацию (моторная и зрительная память) и внутренне проговаривать 
записываемое (слуховая). Так студенты действуют при выполнении 
самостоятельной работы, если хотят повысить ее эффективность и 
сократить временные затраты на выполнение заданий.  

Таким образом, развитие памяти и процесс переработки информации в 
знание – это прежде всего установление её связей с имеющимся опытом, 
включение новых понятий в сформированные в нашем мышлении УПК. 

Рассмотрим, каким образом организуется структурирование 
терминологической лексики на описанных выше основаниях: 

Этап 1. Поиск информации – определение надежных источников. В 
случае терминологии такими источниками были определены 
терминологические словари специальности и учебные пособия по развитию 
навыков профессиональной речи. 

Этап 2. Сбор информации осуществлялся в соответствии с 
определенными заранее группами терминологии, а именно: виды наземного 
транспорта, внешнее устройство автомобиля, внутреннее устройство 
автомобиля. 
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Этап 3. Формализация найденной информации представляла собой 
приведение найденных данных в текстовую форму (что позволило уточнить 
имеющиеся в некоторых источниках неполные определения понятий). 

Этап 4. Итогом фильтрации стало устранение повторов и избыточной 
информации, появившейся в процессе формализации. 

Этап 5. Сортировка заключалась в отборе тематических групп терминов 
из алфавитного списка. 

Этап 6 и 7. Архивация и преобразование имели итогом получение 
опорных схем-аналогов УПК, обладающих следующими свойствами: 

А) четкость (классификация понятий в схемах проведена по строгим 
основаниям); 

Б) логичность (взаимосвязи понятий в схемах четко обозначены); 
В) возможность преобразования полученной схемы в текстовую форму (в 

учебный текст или дефиницию отдельного понятия). 
Так, например, группа терминов «Виды наземного транспорта» была 

организована в следующую схему: 
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Схема 1. Виды наземного транспорта 
Каждое понятие схемы можно определить довольно четко с опорой на 

обозначенные в схеме связи понятий, например: контейнеровоз – это 
несамоходный вид наземного транспорта, представляющий собой 
полуприцеп и предназначенный для перевозки контейнеров.  

Вся схема может быть легко удержана в памяти и в нужный момент 
развернута в учебный текст. Покажем начало такого развертывания: 
Наземный транспорт подразделяется на самоходный и несамоходный (по 
источнику самостоятельной энергии). К самоходному транспорту 
относят рельсовый транспорт и безрельсовый транспорт. Единицы 
безрельсового транспорта (автомобиль, трактор и др.) могут выступать 
в функции тягача при условии их сцепки с прицепом или полуприцепом….  

Surface transport can be classified by energy source. Cargo type and by type 
of coupe. There are two groups of surface transport by energy source: self-
propelled and non-self- propelled. Surface transport includes non-rail-tracked 
transport and for example carriers such as tractor, automobile and other vehicles. 
To self- propelled transport we can refer trailers and semitrailers, which are may 
be different according to cargo type: can container, plate, frame vehicles. A 
carrier and a trailer are articulated truck if they have one of couplers trailed, 
saddle-type or mixed. 

Вся терминология специальности может быть организована в группы 
подобных схем, что позволяет сформировать целостное представления о 
понятиях специальности в их взаимосвязях, например: 
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Схема 2. Внешнее устройство автомобиля. 

 
Схема 3. Механизм сцепления автомобиля. 
Вывод: Преимущества описанного подхода очевидны так как при его 

использовании происходит 
-оптимизация  усвоения нового учебного материала в соответствии с 

закономерностями работы памяти описанными достаточно четко в 4 лре 
- логическая  алгоритмизация, которая дает возможность сформировать 

навыки авторефлексии в работе по формированию  новой схемы понятий 
При изучении иностранного языка термины специальности удобно 

усваивать комплексным образом, а эффективность работы повышается за 
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счет, следования всем информационным процессам, а особенно тщательной 
структуры архивации, а так же за счет осознанного запоминания с 
установкой на длительное сохранение. 
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LOGISTIC APPROACH TO THE CHOICE OF GROUP COMPANIES 
EVK STORAGE STRATEGY 

Fisenko V. I.* 
 

Objective: the rationale for making a decision to the choice of group 
companies EVK storage strategy». 

The article consists of the introductory part, the main part and the conclusion. 
Key words: warehouse, own warehouse, public warehouse, warehouse 

subsystem. 
Plan: 

1. Own warehouse advantages 
2. Public warehouse advantages 
3. The choice of warehousing strategies 

Warehouse is an element of the logistics chain, which forms the requirements 
for the storage system, determines its optimal functioning. Therefore, it should be 
considered as an integrated part of the supply chain. This will ensure the 
successful execution of functions and the high profitability achievement. Аn 
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individual approach to the strategy construction with all the profitable affecting 
factors will make lucrative warehousing system. 

Today, for placement the stock, you often have to choose between the 
organization of your owning warehouse and the public warehouse. 

When choosing a public warehouse, the problem is reduced to calculating the 
necessary storage space. The choice between these options is the main problem in 
warehousing. 

Let's compare the public warehouse with our owning warehouse and show it as 
a table 1. 
Table 1 - Public Warehouse and own warehouse [1] 

Own warehouse Public Warehouse 

Stable sales volume Low sales 

Large turnover, high turnover 
Unstable demand (seasonality of 
the stored goods) 

Strong competition, high 
concentration of consumers 

The new market, the initial stage of 
the company's development 

Among the advantages of a general store, it should be noted (Figure 1): 
- reduction of financial risks, minimization of losses at the enterprise; 
- flexibility in the use of warehouse space, which takes into account changing 

demand; 
- no need for staff selection; 
- no investment in the construction of the warehouse and its further 

development; 
- Lack of responsibility for inventory management; 
- using of modern equipment. 
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Figure 1 - Public Warehouse [1] 
 Advantages of own warehouse is shown in figure 2: 
- we see that in own warehouse storage conditions and product control are better 

maintained; 
- Communication is facilitated; 
- operations are better controlled. 
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Figure 2 - modern owning warehouse 
Decisions on the choice of the warehouse subsystem will be taken gradually. 

We give YOU the algorithm for choosing the optimal variant of the warehouse 
subsystem. 

The algorithm for choosing the optimal variant of the storage subsystem 
includes [2]: 

1. definition of strategic objectives of the logistics system; 
2. Calculation of the predicted value of the material flow passing through the 

system; 
3. Making up the forecast of the required amount of reserves for the system as 

a whole and for individual sections of the material-conductive chain; 
4. studing of the service region transport network, drawing up a scheme of 

material flows within the distribution system; 
5. Development of various options for building a logistics system: 
- with one or several warehouses; 
- with warehouses located on those or certain sections of the logistics chain; 
- with warehouses that implement these or certain functions; 
- with own or hired warehouses; 
6. an estimation of logistical costs for each of variants; 
7. choosing the implement for one of the developed options 
In order to select an option of the warehouse subsystem, you must set a 

selection criterion. Such a criterion in this case will be the minimization of costs. 
This is the cost, reduced to a single annual measurement. 

Optimum will be the option of the logistics system, which has a minimum value 
of annual costs. 

For the limited liability company «Group Companies EVK» the best option is 
to rent the warehouse, because of following factors: 

1.The demand is studied insufficiently, as for the enterprise this is a new 
direction of activity. 

2. The volume of sales of goods allows you to cover only the cost of renting a 
warehouse. 

3. There is a high financial risk when investing money in the construction of 
own warehouse. 

The main activity of the company is activities related to rail transportation and 
wholesale grain trade. But now it is planned to expand the product which need a 
warehouse. 

The process of choosing a supplier of a logistics service such as leasing a 
warehouse must be preceded by the process of forming the required technological 
parameters of the warehouse in accordance with the algorithm presented above. 
Wrong approach to the selection of the area and other characteristics of the 
warehouse can affect the results of the logistics activities of the transport 
company. 
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At this stage, the company needs to determine the following required 
warehouse parameters: 

- number of floors; 
- temperature regime of the warehouse; 
- Storage height; 
- warehouse height; 
- width of the warehouse gate; 
- the required area of the warehouse. 
Table 2 shows the main parameters for the leased warehouse. 

Table 2 – Required parameters of the leased warehouse 

Required parameter 
Unit of 
measurement 

Value 

1 2 3 

1 Number of floors floor 1 

2 Temperature regime of the 
warehouse 

ºС from +17 to +22 

3 Storage height m 6 
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Сontinuation of table 2 

1 2 3 

4 Store height m 8 

5 Width of warehouse door m not less than 3 

6 Required storage area m² 416 

The warehouse should have racking equipment, temperature regime from + 17 
to +22. 

It is necessary to choose the owner of the warehouse, which is the most fully 
satisfied all the requirements of the company. Selection of logistics service 
providers, I.E. leasing a warehouse, is made taking into account annual costs, 
choosing a warehouse with the least annual costs. Selected variants of warehouses 
for rent and their characteristics selected by «Group Companies EVK» are 
presented in Table 3. 
 
Table 3 - Providers of logistic services OF leasing a warehouse, meeting the 

requirements of «Group Companies EVK» 

Owner Area, m² 
Height, 
m 

Rental price, rub / 
m² per month 

Annual costs, 
rubles / m² 

1 2 3 4 5 

ООО 
«Arsenal» 

1512 8 175 2100 

ООО« Yunis-
Agroprom» 

400 8 150 1800 

ООО 
«Vehaus» 

1046 9 235 2820 

ОАО 
«OMZM-
METAL» 

1371 6 150 1800 

ООО 
«Agrarian» 

1050 8 105 1260 

The table shows, that «Agrarnik» has the least annual costs, but this warehouse 
does not fit the temperature regime, the warehouse of «Yunis-Agroprom» does 
not correspond to the parameters of the set area. The warehouse of «OmSM-
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METAL» satisfies all given parameters, has the smallest area and the least 
expenses. 

The logistics process in the warehouse represents the organization of work in 
accordance with the functions, the main purpose of which is to maximize profits 
and reduce costs. 

«Group companies EVK» is a dynamically developing organization. Thus, the 
company's management needs to implement a new project in practice, which will 
allow to reduce warehouse costs and to store a large volume of goods, which is 
very important due to the growth of cargo turnover. 
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THE PLACE OF PRODUCTION LOGISTICS IN THE SUPPLY CHAIN 

V.S. Moisya* 
 

The article discusses the essence of production logistics and it's place in the 
supply chain, also considers the ways and plans results of material-technical base 
of production development. 

Key words: production logistics, supply chain, enterprise. 
 
Objective: to determine the nature and location of production logistics in the 

supply chain, find ways to improve and get the results from improvement. 
The article consists of the introductory part, main part and the conclusion. 
Plan: 
1. The essence of the production logistics. 
2. Place of production logistics in the supply chain. 
3. Ways to improve production logistics. 
4. Expected outcomes of improving the production logistics for the supply 

chain. 
The urgency of the problem of determining the place of production logistics in 

the supply chain due to the fact that an understanding of where and with the what 
links interacts production logistics necessary for better alignment of the 
interaction of the entire supply chain. 

                                                            
* Siberian state car-road university (SIBADI),Russia, Omsk 
 



107 
 

Production logistics examines the processes taking place in the sphere of 
material production. The purpose of production logistics is timely, complete, 
high-quality and cost-effective provision and maintenance of the material flow at 
all stages of it’s movement from the receipt to the warehouse logistics to final 
products outside of production, to, finally, provide finished products to consumers 
in accordance with the production plan [1]. 

The tasks production logistics relating to management of material flows within 
the company, creating material wealth and providing material such services as 
storage, packing, hanging, stacking and more. The main task of production 
logistics - is to ensure the required quality of production in a timely manner and 
ensure continuous traffic flow and objects of labor, as well as continuous 
employment jobs [1]. 

For the most efficient operation of businesses need to comply with the 
principles of the rational organization of the production process:  

- providing a rhythmic, coordinated work of all parts of the production of a 
single schedule  

- to ensure maximum continuity of production processes,  
- ensuring maximum reliability planning calculations and minimum 

complexity of the planned works,  
- ensuring sufficient flexibility and agility in achieving the goal in the event of 

various deviations from the plan,  
- ensuring the continuity of planned management to ensure compliance with 

the operational management of production type and nature of the production [1]. 
From all this it can be concluded that the production logistics is one of the 

central parts of the organization of production, which should be treated with 
special attention, to take into account all the above mentioned aspects and basing 
on this, development of more acceptable forms, ways and methods of production 
management. 

Having considered the essence of production logistics, we can proceed directly 
to the consideration of it’s place in the supply chain. 

The supply chain - is three or more entities (organizations or individuals) 
directly involved in the internal and external flows goods, services, finance and / 
or information from source to consumer [2]. 

At it’s core, the supply chain - a sequence of suppliers and consumers: each 
consumer then becomes a supplier for the following (in the bottom tier) activities 
or functions, and so continues as long as the finished product is not received by 
the end user. Therefore, we can speak of a kind of "network structure of the supply 
chain," in which each company (organization or a separate structural unit) supply 
each other material and marketable products or services by adding a certain value 
to the product. 

Typically, the manufacturer is the "core" of the supply chain and at the same 
time the manufacturer has a direct impact on suppliers, including the original 
supplier, the consumer, including at the end, and intermediaries that provide 
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various support services. It is therefore important to organize a competent 
domestic logistics. 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 - Network supply chain structure 
Also, for suppliers, that provides goods and materials for the main company is 

important to rationally organize the logistics process in it’s production, because 
the faster moving material flow within a single member of the supply chain, the 
faster it moves on a whole [2]. 

We can rate the importance of the rational organization of production logistics 
in a manufacturers company by according to the degree of it’s influence on the 
performance indicators of the supply chain as a whole, on the formation and 
management of business processes taking place in the supply chain, from supply 
chain management and execution of orders to process control and maintenance 
[2]. 

The main logistics functions in the supply chain include: 
– purchasing, delivery and inventory; 
– production logistics; 
– distribution of material assets; 
– warehousing of inventory assets; 
– transportation of material values [2]. 
Place of production logistics in the supply chain shown in figure 2.
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Figure 2 – The place of production logistics in the supply chain 
The figure shows that production logistics are focused on the operational 

planning and management of the material flow in production and it’s integration 
in the supply chain, combined with the processes of supply and distribution. 

The purpose of production logistics is to ensure timely, smooth and cost 
effective movement of material flows inside the production process and 
subsequent transactions occurring before the release of the material flow outside 
of the production company. It is built in accordance with the production plans and 
sales of finished products or customer orders [2]. 

Prospective ways of perfection are the following: 
1) refusal to surplus stocks; 
2) rejection of an overvalued time doing the basic and transport and 

warehousing operations; 
3) the rejection of a series of parts manufacturers, which do not have customer 

orders; 
4) eliminate downtime; 
5) elimination of the marriage; 
6) elimination of unsustainable domestic traffic in the workplace [3]. 
Improvement of production logistics results is (inside the company): 
a) abandonment of excess inventory; 
b) rejection of an overvalued time doing the basic and transport and 

warehousing operations 
c) the abandonment of the manufacture of products for which there is no order 

buyers; 
d) eliminating downtime; 
e) mandatory elimination of the marriage; 
f) rationalize the interactions of production, storage, supply and transportation; 
g) reducing the duration of the production process; 
h) elimination production losses; 
i) eliminate wasteful internal production operations. Improving production 

Logistics causes (inside the supply chain): 
a) reducing the transit time of the goods from the primary link to the end, and 

from the preceding to the next; 
b) the growth performance of the supply chain; 
c) reducing the overall cost of logistical; 
d) improving the quality of service of the supply chain; 
e) optimization of the process flow of material at all levels of the supply chain; 
f) reducing the overall cost of logistical; 
g) improved the quality of service of the supply chain; 
h) standardization of packaging [3]. 
Thus, the production logistics process materials management in all production 

stages from raw material source and the end user. The purpose of production 
logistics is to reduce costs while improving product quality in the conversion 
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process of material flow in production processes within the enterprise. Production 
logistics also has it’s own peculiarity, which consists in the fact that the 
participants of the logistics process, there are intraproductive relations instead of 
the commodity-money. 

In implementing the tasks of production logistics a significant place take new 
methods of organizing production to optimize the like activity of one element and 
the entire enterprise. For more effective operation of enterprises by scientists and 
experts have developed progressive methods of organization of production and 
logistics systems, which are currently used worldwide. 
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"RE-SORTING" IN THE WAREHOUSE OF A WHOLESALE TRADING 

ENTERPRISE PROBLEM SOLUTION 
Matsyuk D .A.* 

 
Annotation. The article discusses the re-sorting problem at a wholesale 

trading company warehouse which acts as a distributor in the market, and 
suggests some ways to solve it. 

Keywords: warehouse, re-grading of goods, software, 1C: the WMS Logistics, 
warehouse management. 

 
The purpose the article is to develop of recommendations for improving the 

warehouse of a wholesale trading enterprise. The need for a solution is related to 
the need to reduce the financial costs of an enterprise. 

The object of the study is a wholesale trade enterprise that acts as a distributor 
in the Omsk regional market. 

At the end of the study and consideration the problems at the enterprise, 
practical recommendations were developed to improve the company's activities 
in order to obtain greateR profit. We determined that It is necessary to introduce 
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еру software in the production process to reduce product re-sorting in the 
warehouse. 

In the face of competition increasing, the issues of optimizing costs and 
improving the quality of customer service are on the list of key ONEs in the 
activities of modern distribution companies and retail chains. 

The role of the warehouse in the work of the distribution network is of great 
importance. Warehouse is the main production department of the company, from 
the efficiency of which the competitiveness of the enterprise largely depends. 

At present, the warehouse is a structure equipped with special machinery. The 
warehouse includes adjacent elements, has the proper structure and performs 
many functions to transform material flows, collecting, processing and 
distributing cargo between customers. More often the warehouse is understood as 
a component of the logistics system. 

Warehouse systems help the transformation of cargo flows, modifying the 
parameters of the received and dispatched consignment. The purpose of the 
formation and operation of warehouse systems is the acceptance from the 
transport of cargo traffic, processing, storage and dispatching of consignment. 

System analysis of warehouse processes allows you to react in time to any 
situation that could damage the interests of the company. 

Analysis of certain activities is necessary not only to identify problems in it. 
Analysis is the source of ideas for improving it. And every measure to improve 
the warehouse activity in any case will have a beneficial effect on the activities of 
the whole company. 

Suppose that there is a disruption in the wholesale trade enterprise caused by 
the re-sorting of goods in the warehouse by types and by dates. this disruption 
occurs due to improper work of the personnel. 

A re-sorting is a situation in a warehouse when the actual balance of the goods 
does not coincide with the calculated one, moreover, there is a surplus of one 
variety, and a shortage of another grade of the same product. The re-sorting is 
detected during the inventory, which is carried out regularly in the warehouse. 

In the wholesale trade enterprise, there can be a sorting both by dates and by 
types. For example, a warehouse employee, picking up goods on a waybill to send, 
mixes up the red "sweet" wine with "dry" or confuses the dates indicated on the 
package. After that, the employee enters data into a specialized program on the 
computer, displaying incorrect information about the collected group of goods. 

As a result, the enterprise has a deficit of one variety of goods and a surplus of 
another, so the enterprise loses some of its profit and incurs a lot of unnecessary 
costs. 

The simplest, but inefficient option is the development of an address storage 
system. This system is the order of location of products in the warehouse in such 
a way that each storage location has its own individual number, or address. This 
system will help the wholesale trading company to increase the efficiency of using 
the warehouse area, reduce the time for order collection and improve the work of 
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warehouse employees. For example, when a warehouse worker delivers the goods 
to a storage location, he HAS already known where to place the products  

Indicated in the invoice. Likewise, the work is simplified during the selection 
the order for the client - the order document clearly indicates the address of the 
goods that the warehouse employee should take. 

The program, which is called "1C: WMS Logistics. Warehouse Management» 
can more effectively help automate the management of all technological processes 
in a modern warehouse, simplify and accelerate them. As a result of the 
implementation, the entire warehouse operation cycle will be automated, 
including acceptance, placement, shipment, inspection, inventory. To realize this 
decision it will be necessary to purchase radio-terminals for data collection. 

«1С: WMS Logistics. Warehouse Management 4" is oriented to work in the 
mode of high and heavy. Power in combination with speed allows this system to 
set all the variety of tasks of intensive warehouse quickly and without interruption 
handle the entire. 

After the introduction of 1C: WMS Logistics. Warehouse Management" the 
receiver can scan a barcode printed on a waybill with the help of a data collection 
terminal and subsequently the system will identify the invoice. Then, by scanning 
or manually, the receiver will be able to enter the receiving cell at the data 
collection terminal and scan the product's barcode. The system "1C: WMS 
Logistics. Warehouse Management" provides two options for indicating the 
amount of goods received. First, the receiver can scan each unit or count all the 
boxes and immediately manually enter the total number. The first option is 
convenient in those cases, when a "mix" order arrives, which is a cargo containing 
different goods. The second option is convenient in situations where a "mono-
order" comes in, that is, a consignment consisting of one type of goods. 

In the acceptance area, bar codes will be printed on the goods, which will also 
be printed in the warehouse using stationary label printers. 

In the acceptance process "1C: WMS Logistics. Warehouse Management" will 
control the amount of goods. If the receiver attempts to accept more goods, than 
listed in the system, it informs him about this and prohibits accepting surpluses. 

"1C: WMS Logistics. Warehouse Management" provides the ability to plan the 
placement of goods line by line, that is, when accepting a part of the goods, for 
example, one pallet, the system immediately plans the goods for placement. This 
allows you not to wait for the end of the acceptance, but immediately place the 
goods and quickly vacate the place for unloading new lots. 

Implementation of 1C: WMS Logistics. Warehouse Management" in the 
warehouse, in other words "automation" will reduce the time of acceptance of the 
bar-coded goods by ten times per pallet. 

During the process of placing the goods "1C: WMS Logistics. Warehouse 
Management» takes into account the location of the product selection cell and its 
height. In the process of accepting goods, warehouse employees enter the height 
of the pallet and when, determining the location, the system tries to place the 
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goods as close to the selection cell as possible, and also to select a cell for the 
product so that its occupancy tends to 100 percent. This allows you to optimize 
the storage of goods significantly in the entire warehouse. 

Installation of modern automated WMS - system in LLC TD - Logistics will 
help to increase the efficiency of the work of both the warehouse and the company 
in the following areas: 

a) Operating costs: 
1) reasonable operation of loading equipment; 
2) the orderly equipment usage; 
3) reducing of costs associated with the transportation of goods. 
b) Servicing of customers (consumers): 
1) liquidating the situations of incomplete package order shipment and orders 

return; 
2) reducing of costs for writing off overdue products; 
3) improving the quality of customer service. 
c) Human Resource Management: 
1) maximizing the effectiveness of personnel management, reducing the 

number of staff; 
2) liquidation of unexpected circumstances and finding of their causers; 
3) the motivation of the enterprise's employees to increase the productivity of 

their labor on the basis of a detailed account of individually performed work; 
d) Managerial accounting and workflow: 
1) increasing the effectiveness of data exchange between all participants in the 

warehouse process; 
2) access to information in real time; 
3) decreasing the volume of paper work; 
4) the creation of a unified information space with the system available in the 

enterprise. 
e) Warehousing: 
1) technological processes of working with material flows configuration and 

optimization; 
2) guarantee of absolute control over the movement of goods; 
3) the acceleration and increasing of commodity circulation, the maximization 

of goods flow with the same areas, or areas with the same commodity flow; 
4) using of acceptable cargo placement strategies; 
5) increasing the accuracy of shipping orders with increasing the throughput of 

the warehouse and so on. 
Implementation of «1C: WMS Logistics. Warehouse Management" will allow 

a wholesale trading company to reduce the time for warehouse operations and, 
most importantly, eliminate the so-called "re-sorting". As a result, the 
organization will cut costs, increase its competitiveness on the market of offered 
goods and ensure the stable operation of the warehouse. 
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ЭВФЕМИЗМЫ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ 
И.Д. Иванов* 

Аннотация: 
В данной статье затронута актуальная тема - эвфемизмы 

политкорректности. Политкорректность обозначает использование 
эвфемизмов, замену грубых оскорбительных выражений и слов, 
вызывающих негативное отношение общества. Обозначена основная задача 
политкорректности - борьба с различного рода дискриминацией. Для 
смягчения негативных ассоциаций, связанных с различными проблемами, 
используются эвфемизмы, что доказывает значительную роль эвфемии в 
межкультурном политическом дискурсе. 

Ключевые слова: эвфемизм, политкорректность, дискриминация, 
политический дискурс. 

 
Annotation.  
This article discusses the euphemisms of political correctness. Political 

correctness uses euphemisms, removing rough offensive expressions or words 
that cause a negative attitude in the minds of society. The main task of political 
correctness is denoted, it is the fight against various kinds of discrimination. To 
mitigate the negative associations connected with various problems euphemisms 
are used, this proves the significant role evfimii in intercultural political discourse. 

Key words: euphemism, political correctness, discrimination, political 
discourse. 

 
Актуальность изучения эвфемии обусловлена применением ее во всех 

сферах деятельности человека, в частности, в СМИ. Каждый из нас в той 
или иной степени употребляет слова - эвфемизмы, заменяя ими 
неприемлемые, воспринимающееся обществом как непристойные слова и 
выражения. Эвфемия тесно связана с теорией политкорректности, где 
нужно найти способы замены слова и выражений, которые могут задеть 
чувства и права человека с целью избежать назревания конфликтной 
ситуации. 

Эвфемизм - от греческого - «говорю вежливо», нейтральное по смыслу и 
эмоциональной окраске слово или описательное выражение, к которому 
обычно прибегают в текстах и публичных высказываниях для того, чтобы 
заменить другие, которые считаются непристойными или неуместными. В 
определении эвфемии нет единого мнения и классификации способов 
эвфимизации. [1] 

Например: вместо умереть - уйти из жизни, туалет - дамская комната. 
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В речевых или печатных текстах эвфемизмы используются для замены 
слов, признанных грубыми или «непристойными», например, брано 
ругательных или матерных слов. Иногда в качестве эвфемизмов 
используются «нелитературные» слова с меньшей отрицательной 
«нагрузкой», чем брань или мат - простроченные, жаргонные, авторские. 

Эвфемизмы значительно смягчают негатив бранных или матерных слов, 
хотя в большинстве случаев по эвфемизму либо по смыслу текста можно 
установить, какое слово он заменяет. 

В древние времена существовало языковое табу - запрет произносить 
наименования «опасных» предметов и явлений - богов, болезней, 
мертвецов, поскольку акт называния по их логическому мышлению, может 
вызвать само явление. В связи с таким мышлением появились эвфемизмы, 
которые используют вместо прямых наименований «опасных» явлений: 
вместо черт - нечистый; покойный, почивший - вместо слова мертвец. 

С развитием уровня культуры и этикета, а затем и речевого этикета, сфера 
эвфимизации стала расширяться. Она проникла в сферы физиологии 
человека, отношения полов, а также в сферу политики в виде 
политкорректности. 

Политкорректность - это осторожность в словах и выражениях, которые 
могут оскорбить или унизить других людей. Политкорректность называют 
новой цензурой, способом скрывать «неудобную» для нас правду, и идеей, 
которая отвлекает нас от проблем. [2] 

В 1990 годы, термин «политкорректность» употреблялся в основном в 
университетской среде США, получил свое современное значение как 
нейтральный язык - речь, избегающая определенные выражения или 
слова, задевающие чувства отдельных групп людей, объединенных по 
национальному, половому или возрастному признаку.  

Явление политкорректности распространялось в американских 
колледжах и университетах, как следствие этнического и культурного 
многообразия студентов. 

Основными причинами, по которым политкорректность можно 
определить как коммуникативную форму в США, стали: 

1. Многонациональный состав населения, необходимость учета 
интересов всех этнических групп; 

2. Высокий уровень индивидуальных и коллективных свобод; 
3. Позиции организаций, которые отстаивают права инвалидов и др. 

меньшинств, движения, которые борются за сохранение окружающей 
среды, права животных, гендерное равенство. 

Так например, самый ранний термин выходцев из Африки - черный - с 
усилением движения за гражданские права вытеснен из языка, как 
ассоциирующейся с рабством. 

Новый термин - афроамериканец как бы подчеркивает равноправие 
людей с разным цветом кожи. 
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Выделяют следующие типы эвфемизмов в сфере политики: [3] 
1. Эвфемизмы, смягчающие возрастную дискриминацию:  
слово старый заменяют - зрелый, опытный, старший.  
2. Умственные и физические возможности, внешний вид: 
слепой - невидящий; инвалид - люди с ограниченными возможностями; 

жирный - с лишним весом; сумасшедший - душевнобольной. 
3. Расовая и национальная принадлежность: 
негр - афроамериканец;  
4. Социальное и финансовое положение: 
бомж - человек без места жительства; бедняк - семья с низким достатком. 
5. Профессии: 
гробовщик - сотрудник похоронного бюро. 
6. Термины, особенно медицинские: сифилис - французский насморк, 

болезнь - недомогание 
7. Бытовые эвфемизмы: 
беременная - в деликатном положении; обжора - ест за двоих. 
8. Эвфемизмы смягчающие дискриминацию по половой 

принадлежности, созданные с целью повышения статуса женщины и 
исключения проявления сексизма в языке: 

сожитель - компаньон. 
9. Эвфемизмы связанные с защитой окружающей среды животного 

мира: 
навоз - органическая биомасса, вместо бродячей - свободно гуляющая 

собака. 
10. Эвфемизмы - антонимы, которые выражают противоположное 

значение путем приставки «не» к исходному слову; [4] 
красивый - уродливый, но некрасивый; бережливый - расточительный, но 

небережливый; благополучный (человек) - низкий, но неблагородный; 
долгий - недолгий. 

11. Эвфемизмы - слова и выражения, маскирующие, вуалирующие 
суть явления. [5] 

опухоль - новообразование; вшивость - педикулез; места не столь 
отдаленные - обозначение тюрьмы или ссылки. За счет размытой 
формулировки реализуется манипулятивный эффект на внимание 
реципиента, который отвлекается от существа вопроса.  

12. Эвфемизмы, так или иначе соотносящиеся с идеями 
политической корректности. 

1) эвфемизмы, отвлекающие от негативных экономических 
последствий: 

свободные цены, сокращение штата; 
2) эвфемизмы, направленные на прикрытие антигуманной политики 

государства, особенно агрессивных военных действий: 
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вместо силы брошены для бомбардировки восставших - силы брошены на 
умиротворение восставших. 

Эвфемизмы представляют собой способ манипулирования на языковом 
уровне, способные вуалировать события и факты, вызывающие у людей 
неблагоприятную оценку. Эвфемизмы способны скрыть факты, искажая 
информацию при помощи лексики и фразеологии заменяя недозволенные 
выражения более корректными, избегая прямое наименование. 

Например: «Малоимущие слои населения», вместо «бедные». «Кадровые 
чистки», вместо «массовые увольнения». «Воровство денег из бюджета» - 
заменено эвфемизмом - «нецелевое использование бюджетных средств». 

Эвфемизмы в политике используют в случае недоверия собеседников 
друг к другу: [6] 

Например: вы должны - хотелось бы, думаю, что вы не правы - не думаю, 
что вы правы. 

Успешная предвыборная компания Дональда Трампа во многом 
строилась на том, что он говорит то, что боятся сказать другие: «Думаю 
огромная проблема этой страны в том, что она политкорректна, - ответил 
Трамп во время дебатов на вопрос журналистки о том, что он является 
частью повсеместной «атаки на женщин» - мне бросало вызов так много 
людей, что, если честно, у меня нет времени на политкорректность. И, если 
честно, у нашей страны тоже нет на это времени». 

На механизме эвфемизации построена схема насаждения шокирующих 
идей в сознание широких масс, получившее название «Окно Овертона». 

Согласно идеи Овертона, что любую самую неприемлемую обществом 
идею можно насадить путем поэтапного дискурса и сделать ее нормой. Для 
примера взят гомосексуализм - явление считающееся постыдным. Однако 
при помощи СМИ, его многочисленных публикаций, различных 
исследований, примерами однополых отношений известных людей, люди 
начали открыто признаваться в своем однополом влечении. Все больше 
появляется женоподобных мужчин и во многих странах это стало нормой и 
даже узаконены однополые браки. Окно Овертона сработало: кажется, что 
все произошло естественно, а нет: было программирование общества, все 
произошло искусственным путем.  

По теории Окно Овертона можно легализовать даже одно из самых 
неприемлемых и гнусных проявлений, осуждаемое обществом - 
каннибализм. [7] 

Согласно идеям Овертона, для этого необходимо пройти следующие 
стадии: 

Шаг 1. Немыслимо. Запускается Окно Овертона первоначально в 
средствах массовой информации, касаются этой темы, она конечно не 
приемлема, но запрет на нее снят.  

1. Шаг 2. Радикально. Теперь следующий этап, все чаще мы слышим 
высказывания по теме людоедства, считаем это каким-то бредом больного 
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человека. Но находятся радикалы, которые объясняют каннибализм как 
естественное явление древних времен. Вместо понятия людоедства 
употребляется термин - эвфемизм - антропофагия. Появляются 
предложения узаконить такие явления в исключительных случаях - голода 
или медицинских показаний. 

2. Шаг 3. Приемлемо. Все уже привыкли, тема обсуждаемая. 
Сторонники собирают митинги. Ученные утверждают, что желание поедать 
друг друга заложено природой и это нормально. Кто думает иначе - 
отсталые люди, выступающие против меньшинств. 

3. Шаг 4. Разумно. Население воспринимает антропофагию, как вполне 
допустимое явление в реальной жизни. Придумываются шутки, анекдоты и 
т.д. Обсуждается узаконивание каннибализма. 

4. Шаг 5. Популярно. Цель почти достигнута. Устанавливается позиция: 
«Сам я не такой, мне все равно, кто что ест». Появляются телевизионные 
передачи на эти темы, тесты на склонность каннибализму. Эту идею 
подхватывают политики, бизнесмены используют для своей выгоды. 

5. Шаг 6. Реально. Финал Окна Овертона  свод законов, 
обеспечивающий каннибалам свободное распространение идей. Кто против 
- будет считаться посягающим на свободу прав человека. Становится вопрос 
защиты этого меньшинства. Уже никто не в силах противостоять этому 
безумию. 

6. Весь фокус в постепенности. 
7. Окно Овертона - технология уничтожения. Вопрос - может ли это 

работать для добрых целей? Реальнее всего, что эта технология 
уничтожения вполне вероятна, что при помощи Окна Овертона может быть 
проведена глобальная махинация общественным сознанием, и мы ничего не 
сможем предпринять. 

8. Мы не желаем показаться ненормальными, когда нам навязывают 
чуждые нашему разуму идеи. Теперь, когда мы узнали принципы работы 
Окна Овертона, надо не «поглощать» все, что нам готовят СМИ. Здравый 
смысл должен быть выше рамок толерантности! 

9. Противостоять технологии «окно Овертона» можно, если понятие 
«толерантность» использовать только как понятие «терпимость», в 
противном случае необходимо защищать свои принципы, отказываясь 
принимать то, что противоречит нашей морали. С эвфемизмами и подменой 
понятий лучше всего бороться, выделяя истинный смысл информации, 
называть все своими именами. 

10. Вывод: эвфемизмы в политкорректности направлены на решение 
политических проблем с целью избежать конфликта, не оскорбить те или 
иные слои населения. Политкорректностью затрагиваются религия, наука, 
культурная жизнь, законы, образование и пр. Эвфемизмы в обычной 
вежливости людей направлены на поддержание доброжелательных 
отношений между людьми, установление контакта с собеседником, 
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налаживание благоприятной психологической обстановки. Однако всегда 
ли нужна такая культурно поведенческая тактичность в современном 
обществе, где так много противоречий. Возможно, что в некоторых 
ситуациях более эффективно реализовать свою стратегию не прибегая к 
языковому такту. Если жадного человека назвать экономным, он примет это 
как похвалу и не будет бороться со своим недостатком. Надо следить за 
своей речью и за тем с кем ты говоришь. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МАНИПУЛЯЦИИ 

СОЗНАНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РЕКЛАМЕ 
 

И.А. Найденов* 
Аннотация: 
В статье рассматривается проблема манипулирования сознанием 

потребителя в рекламе, рассмотрено понятие манипуляции, приёмы 
манипулирования, используемые в рекламе, а также предложены некоторые 
способы нейтрализации манипулятивных воздействий. 

Ключевые слова: манипуляционный механизм, манипуляционное 
воздействие, принципы манипуляции, психологические средства 
манипулирования.  

Annotation.  
The article deals with the problem of manipulating the consumer's 

consciousness in advertising, the concept of manipulation, manipulation 
techniques used in advertising, and some ways of neutralizing manipulative 
influences. 

Key words: handling mechanism, handling influence, principles of 
manipulation, psychological means of manipulation. 

Цель нашей работы — выявить психологические средства, используемые 
для привлечения внимания потребителя. 

В статье решаются следующие задачи:  
- Определение понятия «манипуляция»; 
- Описание основных принципов манипуляционного воздействия; 
- Описание применения манипуляционных техник в рекламе; 
- Выявление психологического механизма воздействия рекламы на 

потребителя. 
Любая реклама - это оповещение различными способами для создания 

широкой известности кому-, чему-нибудь с целью привлечения кого-либо[1]. 
Она содержит те или иные способы воздействия — графические, 
изобразительные, речевые. В большинстве работ, посвященных 
исследованию рекламного текста, понятие «речевое воздействие» сводится 
к следующему: использование естественного языка, с целью построения 
сообщений, обладающих повышенной способностью воздействия на 
сознание и поведение адресата или адресатов сообщения. 

В современной рекламе применяются скрытые методы воздействия, 
являющиеся манипулятивными действиями. 

Манипуляция — это вид психологического воздействия, искусное 
исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека 
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намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниям[2]. 
Целью манипуляций является побуждение одного человека другим 
совершить определенные действия, изменить ценностные ориентиры. При 
этом манипулятор стремится вызвать у объекта манипуляций иллюзию 
независимости, самостоятельности принятия решений и действий, скрывая 
свои истинные намерения.  

Основными принципами манипуляции называют: 
1.четко обозначенное намерение, цель воздействия; 
2.управление, контроль над объектом воздействия для достижения 

поставленных целей; 
3.скрытость, неочевидность влияния; 
4.ловкость, искусность манипулятора. 
Рассмотрим, как современная реклама манипулирует сознанием 

потребителя и какие средства для этого использует.  
1.Сильным приемом в плане воздействия является использование 

непонятных слов и терминов. Использование малоизвестных 
наукообразных терминов таких, как «экстерриториальность», 
«квинтэссенция» или «аннигиляция» создают у аудитории впечатление 
профессионального и компетентного подхода, повышает в ее глазах 
весомость приводимых доводов. 

2.Еще один прием — отвлечение внимания с помощью темпа 
рассуждения. Чем больше утверждений аудитория услышит за единицу 
времени, тем менее критично сможет к ним подойти. Иногда один или два 
факта просто повторяются несколько раз другими словами, что создает 
иллюзию избытка аргументов. Прием наиболее эффективен в теле- 
радиорекламе, поскольку эти носители не дают зрителю или слушателю 
возможности вернуться назад и внимательно изучить сообщение. 

3.Такой прием, как «чтение мыслей» помогает направить намерения 
целевой аудитории в нужное русло. Внешне результат применения этой 
техники выглядит, как попытка угадать мысли и настроение аудитории. 
Манипулятивный характер эта техника приобретает тогда, когда вместо 
реально интересного для потребителя вопроса используется тот, на который 
компания может дать наиболее убедительный ответ. Вопрос может быть 
составлен таким образом, как будто человек уже определился с выбором в 
пользу данного продукта или компании производителя.  «Вы думаете, какой 
товар фирмы X предпочесть — A или B? 

4.Сомнительная альтернатива «или... или». Данный метод предлагает два 
определенных выбора, в то время как еще есть n-ое количество выборов. 
Обычно объекту ставится примерно следующий ультиматум: «либо 
перхоть, либо шампунь "А", «либо кариес, либо зубная паста "А"».  
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5.В случае, когда аргументов в пользу приобретения товара явно не 
хватает, манипулятор может перейти к технике «почему бы не...». Ее суть 
заключается в том, что главный довод «за» — отсутствие доводов «против». 
Вместо рассказа о том, почему стоит купить продукт, говорится: нет 
причин, почему бы его не попробовать. 

6.Метод «троянского коня», заключается в том, что сообщение 
манипулятора начинается с видимой поддержки товаров конкурентов, после 
чего дается один весомый аргумент, который должен перечеркнуть все 
названные преимущества. Схема рекламного послания примерно 
следующая: «Автомобиль А обладает высокой проходимостью, малым 
расходом топлива и его может приобрести кто угодно, но на сколько он 
безопасен для экологической обстановки? А вот наш автомобиль Д имеет 
это преимущество, поэтому он не несет вред окружающей среде и здоровью 
людей!». 

7. Сэмплинг, то есть предоставление бесплатных образцов продукции или 
демоверсий по принципу: «Дальше сам!» или «Извините, демоверсия этой 
книги закончилась, для дальнейшего чтения купите полную версию». 

8. «Эффекта ореола». Очень часто вместо специалистов в рекламном 
послании задействуются знаменитые люди, не имеющие никакого 
профессионального отношения к продукту (актеры, музыканты, 
телеведущие). Суть эффекта такова: если человек превосходит остальных в 
чем-то одном, общество наделяет его вымышленными преимуществами в 
других областях (скажем, в спорте или личной жизни). Кроме того, 
знаменитость, ставшая лицом бренда, постоянно появляется на публике, 
посещает различные мероприятия, что значительно усиливает рекламную 
коммуникацию. Например, многие люди хотят быть похожими на своих 
кумиров с телеэкрана, тем самым покупая такую же одежду, как и у 
киноактеров.  

9. «Использование спецэффектов», то есть зрителю показывают 
демонстрацию свойств, качества, характеристик и принципов работы или 
действия данного товара. При этом снова создается впечатление, что 
производитель честен перед своими потребителями и ничего не скрывает, 
следовательно, ему можно верить и почему бы действительно приобрести 
его товар? Именно из-за таких ошибочных концепций покупатели часто 
становятся заложниками этого. Например, кондитерская фабрика «М» 
устроила экскурсию, пригласив к себе школьников. 

10. «Обычный товар». Часто в рекламе представляют два товара X и 
некий «обычный товар Х», в которой рассказывают о невероятных 
преимуществах товара Х. Тут акцентируется внимание на тех свойствах, 
которых нет у «Обычного товара Х». Например, стиральный порошок «Х» 
обладает рядом преимуществ, чем «Обычный порошок Х». 

Итак, с помощью речи можно воздействовать на человека. Во многих 
случаях манипуляционное воздействие остается незамеченным, но люди, 
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работающие в сфере СМИ, а именно в рекламе, часто распознают и 
применяют манипулятивные техники. Чтобы противостоять им, не стать 
жертвой речевого воздействия, нам необходимо: 

1. Подвергнуть полученную информацию анализу; 
2. Знать современные приёмы манипуляции, воздействие которых 

направлено на инстинкты, слабости и страхи человека;  
3. Сформировать навык авторефлексивной деятельности, который 

позволит адекватно оценивать собственные потребности и желания. 
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CONSIDERATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LOGISTICS 
AND MARKETING IN ORDER TO OPTIMIZE THE MANAGEMENT 
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Annotation.  
This article aims to consider the relationship between logistics and marketing 

in order to optimize the management of material flows. The analysis revealed the 
following. Marketing tracks and determines the emerging demand, i.e. answers 
the questions: what goods are needed, where, when, in what quantity and what 
quality. Logistics provides the physical advancement of the demanded commodity 
mass to the consumer. Logistic integration allows you to deliver the desired goods 
in the right place at the right time with minimal costs. 

Key words: logistics, logistics approach, rules of logistics, logistics 
optimization, material flow, marketing, marketing optimization. 

 
The material flow, moving from the primary source of raw materials through 

the chain of production, transport and intermediary links to the final consumer, is 
constantly increasing in value. Studies conducted in the UK have shown that in 
the cost of a product that reaches the end consumer, more than 70% is spent on 
storage, transportation, packaging and other operations that promote the flow of 
material. 

                                                            
* Siberian state car-road university (SIBADI), Russia, Omsk 



124 
 

A high share of logistics costs in the final price of the goods shows which 
reserves of improving economic indicators of economic entities contain 
optimization of material flow management. 

Consider the main components of the economic effect from the application of 
the logistics approach to the management of material flows. In the spheres of 
production and circulation, the application of logistics allows: 

• reduce inventory along the entire flow of material flow, 
• reduce the time for goods to pass through the supply chain; 
• reduce transportation costs; 
• reduce manual labor costs and associated costs for cargo operations. 
A significant part of the economic effect is achieved by reducing stocks along 

the entire flow of material flow. According to the European Industry Association, 
end-to-end monitoring of the material flow ensures a 30-70% reduction in 
inventories (according to the data of the US Industrial Association, the reduction 
in stocks occurs in the range of 30-50%) [1] 

The high importance of stock optimization is explained by the following: 
• in the overall structure of logistics costs, maintenance costs are more than 

50%, including management costs, as well as losses from spoiling or theft of 
goods; 

• a large part of the working capital of enterprises, as a rule, is diverted into 
stocks (from 10 to 50% of all assets of enterprises); 

• in production, the cost of maintaining reserves is up to 25-30% of the total 
costs. 

Reduction of inventories through the use of logistics is ensured by a high degree 
of consistency in the actions of the participants in logistics processes, by 
increasing the reliability of supply, through the rationality of the distribution of 
reserves, as well as for a number of other reasons. 

The next component of the economic effect from the application of logistics is 
formed by reducing the time for the passage of goods through the logistics chain. 
Today, in the total cost of time allocated for storage, production operations and 
delivery, the time required for the actual manufacture of the product of labor is on 
average 2 to 5%. 

Thus, over 95% of the turnover time is accounted for by logistics operations. 
Reduction of this component makes it possible to accelerate the turnover of 
capital, accordingly increase the profit received per unit time, reduce the cost of 
production. 

The economic effect of the application of logistics also arises from a reduction 
in transportation costs. Traffic routes are optimized, schedules are coordinated, 
idling runs are reduced, other indicators of transport usage are improved. 

The logistic approach also creates conditions for improving many other 
indicators of the material-conductive system, as its overall organization is 
improved, the interconnection of individual links improves, and controllability is 
improved. 
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The cumulative economic effect of the use of logistics, as a rule, exceeds the 
sum of the effects of improving the listed indicators. This is due to the emergence 
of logistically organized systems of so-called integrative properties; those. The 
qualities that are inherent in the entire system as a whole, but not inherent in any 
of the elements individually. [1] 

Integrative qualities of logistics systems represent the ability of these systems 
to realize the ultimate goal, which was called the "six rules of logistics": 

• product - the desired product; 
• quality - the required quality; 
• quantity - in the required quantity; 
• time - must be delivered at the right time; 
• Place - in the right place; 
• Costs - with minimal costs. 
The goal of logistical activity is considered to be achieved if these six 

conditions are met, i.e. the desired product of the required quality in the required 
quantity is delivered at the right time to the right place with minimal costs. 

Marketing is a management system that allows to adapt production to market 
requirements in order to ensure a profitable sale of goods. 

Marketing was demanded by practice in connection with the difficulties 
encountered with the sale of goods historically in an earlier period than logistics. 
In the middle of XX century. the orientation of production to the production of 
the goods needed on the market and the application of marketing methods for 
studying demand and influencing demand turned out to be a decisive factor for 
increasing competitiveness. The task of creating systems that ensure end-to-end 
management of material flows was not relevant at the time, firstly, due to the lack 
of technical possibilities for building such systems in the economy, and secondly, 
because through the use of new marketing techniques for that time, one could 
sharply go ahead. In today's conditions, "go ahead" only on the basis of the 
application of marketing is no longer possible. Demand identified by marketing 
should be timely met by rapid and accurate delivery ("quick response 
technology"). This "quick response" to the emerging demand is possible only with 
an established logistics system. [2] 

Having historically entered the economic arena in a later period, logistics 
complements and develops marketing, linking the consumer, transport and 
supplier to a mobile, technically-technologically and planned-economically 
coordinated system. 

Marketing tracks and determines the emerging demand, i.e. answers the 
questions: what goods are needed, where, when, in what quantity and what 
quality. Logistics provides the physical advancement of the demanded commodity 
mass to the consumer. Logistic integration allows you to deliver the desired goods 
in the right place at the right time with minimal costs. 

Marketing sets the task of a systematic approach to the organization of 
commodity circulation, with an effective organization of goods movement, each 
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of the stages of this process should be planned as an integral part of a well-
balanced and logically constructed common system. However, the methods of 
technical and technological integration of all participants in the process of 
commodity circulation are the main subject of study not of marketing but of 
logistics. 

Marketing is aimed at market research, advertising, psychological impact on 
the buyer, etc. Logistics is primarily aimed at creating techno-technology related 
systems for conducting materials on commodity distribution chains, as well as 
control systems for their passage. The most significant differences between 
marketing and logistics are presented in the table. 

Table: Comparison of the object and subject of research in the field of 
marketing and logistics 

 
Comparable 
characteristics of 
marketing and logistics 

Marketing Logistics 

Object of study Markets and conjuncture 
of specific goods and 
services. 

Material flows 
circulating in these 
markets 

Subject of study Optimization of market 
behavior for the sale of 
goods or services 

Optimization of material 
management processes. 

Methods of research Methods for studying the 
conjuncture, supply and 
demand for specific 
goods and services 

A systematic approach 
to the creation of 
material-conducting 
circuits, as well as well-
known methods that are 
used in the planning and 
management of 
production and 
economic systems. 

Summary Results Recommendations on the 
company's supply-side 
strategy and tactics: what 
to produce, how much, 
what markets and in what 
time frame. What can be 
the benefits. 

Projects of systems that 
meet the objectives of 
logistics: the right 
product, in the required 
quantity, of the required 
quality, in the right 
place, at the right time 
and at minimal cost. 

The essence of the logistics approach to managing material flows is the 
integration of individual participants in the logistics process into a single system 
that can quickly and economically deliver the necessary goods to the right place. 
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The difficulty here lies in the fact that within a single system it is necessary to 
unite different owners, i.e., entities with different economic interests. [2] 

As examples of a logistics approach to the management of material flows in the 
sphere of circulation, let us consider two processes: 

• the process of bringing sugar from the manufacturer to the retail stores; 
• The process of bringing reinforced concrete structures from factories to 

construction sites.[3] 
1. An example of the use of logistics in the distribution of sugar. There are three 

categories of participants in the movement of sugar: a factory, a wholesale base 
and a network of food stores. 

Logistic optimization of the material flow allows you to reduce the total costs 
of commodity circulation, the result is achieved through the implementation of 
various activities. Let's stop here on one of them. Consider what needs to be done 
to reduce the cost of logistics by optimizing the packaging of goods. 

Traditionally, in production, granulated sugar is packed in bags with a capacity 
of 50 kg. Logically not optimized material flow will be the movement of 
granulated sugar in bags throughout the chain, down to the stores. 

Logistic optimization of the process of bringing granulated sugar to the retail 
trade network presupposes the existence of close partnership relations between all 
participants of the logistics process, working for the so-called common result. 

Imagine a situation where all three members are in the hands of one owner, and 
ask the question: where would this owner organize the packaging of granulated 
sugar in packages? 

The packaging of sugar in our example can be carried out in four places: 
• behind the counter of the store at the seller's workplace during the service of 

the next buyer; 
• in a shop in a premise for the preparation of goods for sale at the workplace 

of a packer specially engaged in the packaging of sugar; 
• on a wholesale basis in the packing shop; 
• at the factory. 
Let's note, without dwelling on the proof that the least productive, and therefore 

the most expensive, will be the organization of packing work in the store, 
especially at the seller's workplace. Significant effect can be obtained by 
arranging the packaging of sugar at a wholesale base and supplying stores with 
packed sugar. However, here, with the exception of a limited number of 
warehouses, it is impossible to efficiently use powerful filling machines. The 
maximum economic effect can be obtained only by installing a high-performance 
filling equipment at the factory. 

In this regard, it is obvious that a single owner of all the said participants in the 
process of commodity circulation would organize the packaging of granulated 
sugar at the manufacturing plant. However, the above-mentioned participants, as 
a rule, are in the hands of different owners. And if retail trade benefits from the 
trade in packaged sugar, then for the manufacturer the organization of packing is 
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unnecessary. Therefore, in order that the granulated sugar does not pass through 
the entire logistics chain in bags, and is packaged at earlier stages of commodity 
circulation, it is necessary to carefully adjust the mechanism of economic relations 
between the participants. 

As a result of the import of bulk sugar into shops, the aggregate of participants 
in the process of commodity circulation misses a part of the possible profit. This 
will not happen if the participants in the commodity circulation can unite and 
jointly solve the following tasks: 

1. To determine the size of the additional profit received due to the organization 
of packing works at the manufacturer, and also to agree on the procedure for its 
fair distribution among the participants, i.e., to solve the economic problem. 

2. Select the technical means to ensure the process of bringing packaged sugar 
to the shopping halls of stores. This includes: container equipment, which will be 
filled with packaging units at the factory, and then delivered to the stores through 
the warehouses of the wholesale depot; Special types of vehicles for efficient 
transportation of selected types of packaging equipment; means for performing 
loading and unloading operations, etc. This is a set of technical tasks. 

3. Agree on a single, interrelated process of processing the material flow, 
starting from the factory packing shop and ending with the shop's sales area. This 
is a complex of technological problems. 

4. Solve various optimization problems by mathematical methods, for example, 
the problem of optimizing reserves in all sections of the movement of granulated 
sugar; the task of determining the optimal sizes of delivered lots, etc. 

In general, this is a complex of mathematical problems, as a result of which an 
integrated material-conducting system can be created, which provides economic 
benefits only due to a qualitative change in the management of the material flow. 

As follows from this example, the logistics approach implies the need to solve 
problems in the field of technology, technology, economics and mathematics. 

2. An example of the use of logistics in the process of bringing reinforced 
concrete structures from factories to construction sites. The famous proverb "road 
spoon to dinner" in logistics means that a cargo delivered on time can be valued 
much more expensive than delivered earlier or later. 

Let's consider the basic scheme of the logistic organization of the flows of 
reinforced concrete structures from factories to construction sites. 

The information center concentrates and processes information on the need for 
construction sites in various reinforced concrete products, information on the 
existence of an active fleet of plywood, as well as on the production capacity of 
the plants. The Information Center develops schedules of delivery of reinforced 
concrete structures daily specifying the supplier and recipient of each part, as well 
as the number of the car that carries out the transportation. Graphs are developed 
with an accuracy of minutes. The reinforced concrete panel is delivered from the 
factory to the construction site by the time when installers need to install it exactly, 
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and is fed to the erected floor of the building directly "from the wheels", ie directly 
from the car-panel. 

Logistic organization of the delivery of reinforced concrete allows eliminating 
the need for unloading and storage of structures on the construction site, hence, 
the need for stocks decreases, and also the need for the size of the site itself. The 
house can be erected among trees, and not among the territory, caused not at the 
time imported or defective building structures. The need for people, technology, 
and finances is reduced. Economic and environmental benefits are obvious. 

Mandatory conditions of the system: 
• availability of transport, technical facilities in factories and construction sites, 

technologically coupled with each other, as well as with parameters of reinforced 
concrete products (machinery); 

• clearly defined who and what should do, how to do it, in what order 
(technology); 

• the transport task is solved; the task of optimizing the routes of road transport, 
compiled delivery schedules (mathematics); 

• economic interests of participants are interconnected (economy). 
The result of the functioning of the system is the availability of the right 

product, in the right amount, of the right quality, at the right time, in the right 
place, at minimal cost. 
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AUTOMATIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESS OPERATIONS 

IN A WAREHOUSE 
 

N. V. Soldukhovsky* 
Annotation. 
The article is devoted to the automation of processes that take place in a 

warehouse, through the implementation of a WMS-system. The essence of the 
article is to introduce the readers to the WMS system and thus to show the 
characteristic advantages and direct optimization of operations of the 
technological process in the warehouse with the help of this system. 

Key words: WMS-system, costs, computer software, optimization 
 

“When your aim for perfection, you discover it’s a moving target.” 
George Fisher 

 
With the development of the scientific and technological revolution, human 

start thinking about how they can improve their life and make it as easier as it can 
be. We try to keep up with the times and acquire modern gadgets in order to get 
rid of some routine work and try to win time for favorite business. A bright 
example is our phones, equipped with functions and applications making our life 
easier, for example, searching information, payment for services, searching for 
the optimal route and so on. Progress doesn’t stand still and every year lots of new 
technologies appear with we use in daily life and at work as well. 

Among the main criteria for increasing efficiency is automatization of 
processes. It’s believed to be the best way to improve competition in modern 
business. The more processes we can trust the machine, the more time remains 
for solving more important tasks. Automation of processes in the warehouse 
allows to optimize the work of operators of loading and discharge systems. This 
reduces the downtime of the driver and increases the productivity of the 
warehouse. In order to automate the process in a warehouse, you need to adopt 
different programs, one of them is WMS-system.  

There are determined reasons for implementation of the WMS-system. The first 
place is taken by inside problems of the warehouse, when the warehouse cannot 
execute any operations and faces with difficulties. These problems include: 

1. Low efficiency (speed) of the work of storekeepers, a long time for search 
of the goods. 

2. The high number of over-and underloads to customers. 
3. Inability to monitor a warehouse that constantly complains about staff 

shortages and high load. 
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4. The inability to control the work of the storekeepers (Who what/where and 
how do it. What time does it take and so on) 

5. Dependence on staff, when one shift works more efficiently than another.  
6. Large volume of warehouse, lots of racks and shelves. 
7. Storage of goods in closed shelves or boxes, when the item is not visible to 

storekeepers or is at the height. 
8. A lot of similar goods, small goods, it is difficult to identify which specific 

product to selectю 
9. Inconsistency of the inventory quantity of goods and actual, complexity of 

carrying out inventories. 
10. Frequent cases of damage of the product and the inability to identify those 

responsible. 
11. Necessity of the control of expiration life. 
In addition to the problems inside the warehouse, there are external reasons for 

implementing a WMS system. Such reasons can be: 
1. Claims from customers that the service runs for a very long time. 
2. Claims from other departments of the company to the quality of the work 

of warehouse. 
There is a third source of the need for automation of processes in the warehouse. 

It is a management that wants to move to a new level of automation. Reasons for 
can be: 

1. The desire to reinforce the motivation of warehouse employees.  
2. The necessity to increase the speed of the warehouse, when enlargement of 

staff doesn’t help. 
3. The desire to reduce the number of workers in a warehouse. 
4. The desire to use less qualified staff to avoid storekeeper’s duty to know 

where the product located. 
5. It is not possible to move to the "high-rise" warehouse without address 

storage. 
6. Increase of the density of storage of goods.  It’s more efficient to use of 

storage space. 
All these reasons are related to the automation of processes in the warehouse 

and improvement of its functioning both inside the warehouse and outside. 
WMS system (Warehouse Management System) – is a warehouse automation 

system that allows: 
1. To manage the warehouse quickly, in real-time; 
2. To get information about the condition of the warehouse in any sections. 
Optimization of the material, financial and labor resources of the warehouse 

can be carried out by planning and analyzing of load of storage space and turnover 
of goods. 

These systems are based on the following technologies: 
1. Automatic identification using radio waves (RFID) to read the codes, RF-

tags or stations scan the barcode; 
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2. Address (cell) storage with allocation of places for storage of goods in the 
warehouse with all the requirements of storage conditions; 

3. Remote management of staff using the Data Collection Terminals (TSD) -
mobile computers equipped with Wi-fi, radio frequency identification technology 
(RFID). 

WMS-system has its own warehouse tasks. Promotion of effectiveness of 
fulfilment of warehouses’ tasks is one of ways of reduction of cost of company 
which gives it certain competitive advantages in today's competitive business 
environment. WMS-system allows to solve all complex problems within the 
system of 3 basic operations in the warehouse: 

 Receiving 
 Distribution; 
 Shipment; 

In this process WMS system allows: 
  Quickly provide reception services with information on expected revenues; 
 To manage the actual acceptance process with tracking quantity, quality, 

and further movement of the goods after acceptance (transit to the customer or to 
a certain place specified by the system); 

 To form a description and package of documents for each new product in 
the warehouse; 

 To send data on new products to the corporate information system of the 
company promptly (Enterprise Resource Planning). 

Logistics placement in the system is carried out automatically with minimal 
involvement of personnel on the criteria of constructing memory and the rules of 
storage reserves. It allows you to reduce the risk of defect and loss, to increase the 
speed of product placement and maximize storage space. WMS system provides 
the greatest accuracy of warehouse in shipment process: 

 Selection and order picking with the formation of the optimal order with 
minimum number of movements in the warehouse; 

 Release of cells and storage optimization in accordance with the 
requirements of the business to the stored goods of the specific company and the 
products themselves (For example, in the first-place shipping of goods that arrived 
at the warehouse first – according with principle FIFO); 

 Comprehensive verification of the selection criteria specified in the system 
(weight, quality, quantity, etc.); 

 Automatic palletization in accordance with the specific requirements of the 
customer. [2] 

Modern WMS systems support also the operation of "reverse logistics", i.e. the 
return of previously shipped goods.  
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Picture 1. Base functional of WMS system. 
The WMS system is very expensive and demands not only financial outlays, 

but also working, as in the system implementation process the staff must study 
courses, which inform about how to work in this system. Many enterprises 
(companies) refuse to implement this system and solve problems using their usual 
methods, excluding possible automation. Usually WMS system is used on great 
enterprises and warehouses where the process automation plays a great role. 

 
Bibliography: 

1. Dybskaya V.V. Management of warehousing in supply chains. - M .: 
Publishing house "Alpha-press", 2009. -720 p. 

2. Information systems and technologies in economics and management: 
textbook / ed. Prof. V.V. Trofimova. - 3rd ed., Pererab. and additional. - Moscow: 
Yurayt-Izdat, 2009. - 521 p. 

 
 
 

  

Using of address 

keeping in 
arrangement and 

selection of goods from 

a warehouse

WMS 

Control of quality of 

entering production to 

a warehouse 

Inventory. Fixing the 

actual quantity of goods 

in warehouse 

Packing. Pre-sale 

preparation Service operations for 

make-up of cells and 

optimization of storage 

space



134 
 

КОГНИТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ О 

ЯЗЫКЕ: МАТЕРИАЛЫ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ В 

КЛАССАХ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Л.В. Адонина*  
Р.Ф. Адонин, О.С. Фисенко** 

 

Знакомство с основными понятиями когнитивной лингвистики лучше 

всего осуществить в виде эвристической беседы. Применение метода 
эвристической беседы способствует усилению интеллектуальной 

активности учащихся на занятии, развитию мышления, глубокому 
пониманию учащимися изучаемого материала, умению применить 

имеющиеся знания для решения новых познавательных и практических 
задач. 

Во время беседы с учащимися необходимо сделать акцент на то, что 

существует множество определений сознания. Это связано с тем, что 

существует множество дисциплин (философия, психология, политология, 

лингвистика и т.д.), которые с разных позиций рассматривают категория 

сознания, а во-вторых, с тем, что сознание не имеет материального 

воплощения.  

Если впоследствии планируется осуществлять исследование концепта 

как элемента какого-либо сознания (научного, обыденного, политического, 

религиозного, личностного, общественного и т.д.), необходимо подробно 

остановиться на классификации форм и видов сознания З.Д. Поповой и И.А. 

Стернина. 

От изучения сознания, необходимо перейти к изучению «языковой 

картины мира» и «концептуальной картины мира». 

В случае исследование концептов как единиц различных видов сознания, 

необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что деление картины 

мира, например, на химическую, историческую и т.д. обусловлено тем, под 

каким углом (каким мировоззрением) человек смотрит на окружающий его 

мир. 

Учащимся необходимо самостоятельно подумать над вопросами:  

1. Что такое сознание?  
2. Что такое языковое сознание?  
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3. Что такое когнитивное сознание?  
4. Как соотнося когнитивное и языковое сознание?  
5. Единицей какого сознания является концепт? 
Основные сведения о когнитивной лингвистике необходимо дать под 

запись. Освещая теоретические вопросы, учитель может акцентировать 

внимание на том, какую роль в развитии науки сыграли отечественные 

учёные. 

Материал для записи: 
На рубеже XX–XXI веков происходит стремительное развитие новой 

науки, получившей название когнитология.  
Когнитология объединила представителей разных наук, исследующих, 

как человек воспринимает и познает окружающий мир, как развиваются его 
сознание, интеллект, мышление, каким образом он приобретает новые 
знания, как язык помогает нам общаться друг с другом и узнавать что-то 
новое, что происходит с нашим мозгом, когда мы плачем, смеёмся, 
радуемся, обижаемся, когда спим, едим, списываем на контрольной. 

Лингвисты – учёные, изучающие язык, считают, что все, что происходит в 
нашем сознании в такие моменты, можно постигнуть, изучая нашу речь, устную 
или письменную, а язык – самый лучший ключик для разгадки тайн нашего 
сознания.   

Когнитивная лингвистика – это новый раздел языкознания, изучающий, 
как осуществляются процессы нашего восприятия и осмысления мира, как 
происходит накопление знаний, какие системы обеспечивают различные 
виды умственной деятельности.  

Когнитивная лингвистика – очень молодая наука. Именно поэтому 
перед вами – необычайные неисследованные просторы. Долгое время она 
больше задавала вопросы, чем отвечала на них.  

Традиционно родиной современной когнитивной лингвистики считают 
США и связывают её становление с именами Дж. Лакоффа, Р. Лангакера,  
Р. Джакендоффа, М. Джонсона, Дж. Миллера и Ф. Джонсон-Лэрда, И. 
Свитсера, Э. Трауготта, З. Кёвечеша, К. де Ландтшира и ряда других 
учёных. История развития когнитивной науки за рубежом достаточно 
подробно описана отечественными исследователями (Кубрякова 1994, 1997, 
1999; Ченки 1996).  

Серьёзному изучению языковой деятельности положили начало 
получившие признания и мировую известность открытия учёных И.М. 
Сеченова,  
В.М. Бехтерева, И.П. Павлова и других. Во всем мире к предтечам 
когнитивной науки относят Л.С. Выготского и А.Р. Лурию. 

Исследования существовали и активно развивались в отечественном 
языкознании, во многом предвосхищая общие тенденции мировой 
лингвистики. 
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Введение в когнитивной лингвистике нового понятия «концепт» 
обозначило новый этап в новой науке, поскольку именно оно позволило 
постигнуть закономерности и особенности взаимодействия языка и 
сознания.  

Сознание – форма отражения действительности в психике человека. 
Поскольку сознание не имеет материального воплощения, наиболее 

оптимальным средством его выявления является язык.  
Языковое и когнитивное сознания являются разновидностями одного 

сознания и взаимодополняют друг друга. Если языковое сознание имеет 
вербальное выражение (языковой знак), то когнитивное сознание – 
ментальное образование, имеющее языковое воплощение. 

Концепт одновременно принадлежит и языковому и концептуальному 
сознанию, поскольку он, с одной стороны, выражен при помощи языковых 
знаков, а с другой, – в нём содержится информация, которая не имеет и 
никогда не будет иметь вербальное воплощение. 

НАУЧНАЯ СПРАВКА 
Сознание – категория, притягивавшая внимание исследователей с 

древнейших времен по сегодняшний день, ставшая на современном этапе 
развития науки объектом изучения когнитивной лингвистики. 

С точки зрения Ю.А. Сорокина, сознание – это форма существования 
Интеллекта и духа в виде «ансамбля когнитивно–эмотивных и аксиологических 
структур, имеющих нейрофизиологическую основу … и работающих в 
информационно-темологическом режиме (опережающее отражение)» 
(Сорокин 1994, с. 11). В силу своего рефлективного характера, сознание 
представляет высоко интегрированную систему регуляции психических 
процессов, благодаря которой человек не только воспринимает и эмоционально 
реагирует на окружающий его мир, но еще и регистрирует все это особым 
образом (Рейковский 1979, с. 54). Кроме того, сознание является знанием 
субъекта об окружающем мире и самом себе. За знанием скрыта связь субъекта 
с объектом, то есть знание сообщает о предмете, внешнем по отношению к 
тому, кто владеет этим знанием (Петровский, Ярошевский 1994, с. 348). По 
мнению Е.В. Улыбиной, «одной из важнейших особенностей сознания как 
высшего уровня психического отражения является его пограничный 
(отделяющий и в то же время соединяющий) характер. Сознание как форма 
психического отражения находится на стыке (в месте соединения и 
различения) субъекта и объекта, индивидуального и коллективного, 
природного и культурного, непосредственно-чувственного и общественно–
исторического опыта в содержании и структуре психического отражения, в 
психике человека» (Улыбина 2001, с. 10). 

В репрезентации сознания выделяется три основных аспекта: 
гносеологический, социальный и конкретно-исторический. 

Гносеологический позволяет исследовать сознание как отражение 
общественного бытия. Стержневой основой данного аспекта является 
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проблема истины. Гносеологический аспект позволяет выделить два уровня 
в общественном сознании – эмпирический и теоретический, 
различающиеся по глубине отражения действительности. 

Социальный аспект рассматривает сознание как закономерное 
явление, исходя из его происхождения, места и роли в развитии и 
функционировании общества в целом. 

Конкретно-исторический аспект позволяет изучать сознание в 
динамике,  
а не статике. Сознание проходит определённые ступени в своём развитии и 
находится в зависимости от этапов прогресса самого общества.  

Не останавливаясь подробно на данном вопросе, отметим, что 
достаточно полный ретроспективный анализ категории сознания и ее 
эволюции осуществлён А.Н. Портновым (1994) в книге «Язык и сознание: 
основные парадигмы исследования проблемы в философии XIX–XX вв.». 

Развитие человеческого сознания связано с развитием языка. Посредством 
языка осуществляется передача опыта и знания из поколения в поколение. 
«Особая роль языка в развитии сознания проявляется в том, что язык является 
заместителем реальных вещей (формой выражения отраженного – содержания) 
и носителем общественного опыта (формой существования знания)» 
(Калентьева 1998, с. 11). Термин языковое сознание впервые был введен 
Вильгельмом фон Гумбольдтом. Язык в его концепции представляет 
определенное видение мира – Weltansicht der Sprache, являясь «промежуточным 
миром» между человеком и действительностью, выступает средством 
выражения мышления. «Если этот термин извлечь из контекста идей эпохи, то, 
переводя его буквально, например, как «мировоззрение языка», «языковое 
мировоззрение», «языковая картина мира», «языковое видение мира», то можно 
вполне усмотреть у Гумбольдта тенденцию к лингвистическому релятивизму, 
тем более что у него встречается ряд высказываний, которые могут дать повод 
к такому толкованию» (Портнов 1994, с. 36). Особый интерес к языковому 
сознанию возник в связи с развитием когнитивной лингвистики. Идея о 
необходимости различения языкового и когнитивного сознания была 
впервые высказана П.Я. Гальпериным (1977). Впоследствии проблема 
разновидностей сознания освещалась неоднократно (Зимняя 1985; Калентьева 
1998; Уфимцева 2000; Попова, Стернин 2002, 2003; Рудакова 2004 и пр.). Т.Л. 
Калентьева, основываясь на положении, согласно которому языковое и 
когнитивное сознания являются двумя реальностями индивидуального 
сознания и находятся в тесном взаимодействии, и, более того, 
взаимодополняют друг друга, полагает, что когнитивное сознание имеет 
языковое воплощение. При этом языковое сознание и когнитивное сознание 
«являются концептуально фиксированным отражением действительности, 
контролируемым сознанием. Однако единицами языкового сознания являются 
концепты – понятия, а единицами когнитивного сознания концепты – образы» 
(Калентьева 1998, с. 60). Большой вклад в разработку этой проблемы внесли 
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представители воронежской лингвистической школы. По мнению И.А. 
Стернина, посредством языка «овнешняется когнитивное сознание» (Стернин 
2002, с. 47), то есть «языковое сознание – это часть сознания, обеспечивающая 
механизмы языковой (речевой) деятельности» (Рудакова 2004, с. 34). В работе 
Н.В. Уфимцевой языковое сознание характеризуется как «сознание 
человека, зафиксированное с помощью языка» (Уфимцева 1995, с. 243).  
И.А. Зимняя отмечает, что «языковое сознание в таких формах отражения, 
как понятие, суждение, формируется в процессе речевого онтогенеза – от 
синкретов, ассоциативных комплексов и псевдопонятий к житейским и 
затем научным понятиям… В таком понимании языковое сознание – это 
форма существования индивидуального, когнитивного сознания человека 
разумного, человека говорящего, человека общающегося, человека как 
социального существа, как личности» (Зимняя 1985, с. 51). 

В когнитивной лингвистике категория языкового сознания включена в 
парадигму, направленную на рассмотрение способов концептуализации 
действительности, формирования и презентации знаний о мире, то есть 
языковое сознание в контексте когнитивной лингвистики понимается как 
определяющее способы восприятия и осмысления человеком мира. Языковое 
представление мира можно рассматривать также и как языковое мышление, 
«поскольку, во-первых, представление мира – это его осмысление или 
интерпретация, а не простое «фотографирование», и, во-вторых, 
рассматриваемое представление, или отражение, носит языковой характер, 
т.е. оно осуществляется в формы языка и существует в форме языка» 
(Почепцов 1990, с. 111). Уровень знаний о действительности отражается в 
языковом мышлении, которым обладает человек как индивид и 
одновременно как представитель некоторого общества, следовательно, 
языковое мышление является в некоторой степени отражением уровня 
знания о мире данного общества. «Очевидно, что как сознание, так и 
мышление связаны с языком, и специфика этой связи представляет 
основной предмет когнитивной лингвистики, поскольку позволяет судить 
об устройстве сознания и функционировании мышления» (Киров 2003, с. 
244). Совершенно ясно, что именно язык обеспечивает наиболее 
естественный доступ к сознанию, притом вовсе не потому, что все 
структуры сознания или же результаты мыслительной деятельности 
оказываются вербализованными. Разделяем точку зрения Е.С. Кубряковой, 
утверждающей, что «мы знаем о структурах сознания только благодаря 
языку, который позволяет сообщить об этих структурах и описать их на 
любом естественном языке… Подавляющее большинство необходимых 
сведений о мире, прежде всего научных и теоретических мы постигаем не в 
ходе нашей чувственной, предметной, практической деятельности, какой бы 
важной она в нашей жизни не являлась, но в ходе деятельности, 
опосредованной языком. В итоге масса информации приходит к нам через 
учебники и руководства, через книги и лекции, через знакомство со 
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специальной литературой, научными публикациями» (Кубрякова 1997, с. 
22). 

В современных исследованиях выделяется множество форм и видов 
сознания. В классификации З.Д. Поповой и И.А. Стернина выделены 
следующие виды сознания: 
 по предмету мыслительной деятельности (сфере приложения сознания) 

различают политическое, научное, религиозное, экологическое, бытовое, 
классовое, эстетическое, экономическое и др.; 

 по принадлежности субъекту сознания различают гендерное, возрастное, 
социальное (профессиональное, гуманитарное, техническое), 
личностное, общественное, групповое и т.д. сознание; 

 по степени сформированности различают развитое и неразвитое 
сознание; 

 по принципу, лежащему в основе сознания, различают глобальное, 
демократическое, консервативное, прогрессивное, реакционное и т.д. 
сознание; 

 по обеспечиваемому навыку, виду интеллектуальной деятельности, 
обеспечиваемому сознанием – креативное, техническое, эвристическое, 
художественное; 

 по уровню абстракции – абстрактное и конкретное, наглядно-
действенное, чувственное и т.д. (Попова, Стернин 2003, с. 17–18). 

Термины «языковая картина мира» и «концептуальная картина мира» 
восходят к одному источнику – результату человеческой 
жизнедеятельности в духовной и материальной сферах, каковым является 
«целостная картина мира» (Караулов 1987). «Языковая картина мира 
отражает восприятие мира носителями данной культуры, но человеческое 
отражение не является механическим, оно носит творческий (и поэтому в 
известной мере субъективный) характер» (Карасик 2002, с. 106). 

Языковая картина мира как совокупность производных 
концептуализации мира человеческим сознанием, будучи изоморфной миру 
и являясь продуктом вторичной моделирующей системы, реализует свои 
представления о мире средствами языка. 

Языковая, или вербальная, картина мира может быть охарактеризована как 
«выраженная с помощью различных языковых средств системно 
упорядоченная социально значимая модель знаков, передающая информацию 
об окружающем мире» (Геляева 2002, с. 44). «Хаос индивидуальных 
впечатлений человека упорядочивается в процессе именования, языковой 
категоризации» (Баранов 1993, с. 13), в результате чего возникают связанные 
представления, создается картина мира – «системное, целостное 
отображение действительности с помощью различных языковых средств» 
(Хайрулина 2001, с. 6). 

«Картина мира» является более сложным феноменом, чем «языковая 
картина мира», которая является частью концептуального мира человека, 
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имеющего «привязку» к языку. «Не всё, воспринятое и познанное 
человеком, не всё, прошедшее и проходящее через разные органы чувств и 
поступающее извне по разным каналам в голову человека, имеет или 
приобретает вербальную форму. Не всё отражается с помощью языка и не 
вся информация, поступающая извне, должна быть пропущена через 
языковые формы» (Кубрякова 1988, с. 142). 

Понятие «концептуальная картина мира» взаимосвязано с понятием 
концептуализации. Концептуализация – это важный процесс 
познавательной деятельности человека: осмысление человеком 
поступающей к нему информации сопровождается образованием 
концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в 
человеческой психике (Кубрякова 1996, с. 93). 

С точки зрения когнитивной психологии важнейшей способностью 
человеческого мозга является умение классифицировать и категоризировать 
предметы и явления жизни. «Продукты категоризации – категории – 
составляют часть нашего когнитивного аппарата и могут пониматься как 
ментальные концепты (понятия), хранящиеся в области долговременной 
памяти» (Кизюкевич, Горбач-Пазэра 2003, с. 241). 

В когнитивной лингвистике категоризация понимается как способ 
«придать воспринятому миру упорядоченный характер, систематизировать 
наблюдаемое и увидеть в нем сходство одних явлений в противовес 
различию других» (Кубрякова 1997, с. 84).  

А.А. Залевская под категоризацией понимает «процесс опознавания 
воспринимаемых сущностей через отнесение их к уже имеющимся группам, 
характеристики членов которых приписываются той новой сущности и 
учитываются на разных уровнях осознаваемости как выводное знание» 
(Залевская 1999, с. 99). По мнению Р.М. Фрумкиной, категоризацией 
принято называть познавательную операцию, позволяющую определить 
объект через его отнесение к более общей категории (Фрумкина 2001, с. 62). 

Однако концептуализация и категоризация различаются конечным 
продуктом: для процесса концептуализации – это единица идеального, а для 
категоризации – объединение этих единиц в целое. «Концептуальная 
система – это динамическое образование в сознании человека, служащее 
обработке информации о мире и одновременно накапливающее эту 
информацию в обобщённом виде, – сложнее по своему субстрату и своему 
устройству, нежели система значений известных человеку языковых 
единиц. Основу концептуальной системы создаёт вся чувственная, вся 
предметно-познавательная деятельность человека» (Кубрякова 1988, с. 
142). 

Концептуальная картина мира шире и богаче языковой картины мира, 
так как в её создании участвуют как вербализованные, так и 
невербализованные представления (Ю.Н. Караулов 1987; Е.С. Кубрякова 
1988; Б.Л. Серебренников 1988). По мнению И.А. Стернина, многие явления 
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концептуализации отражаются именно в языке, так как «значительная часть 
концептосферы народа представлена в семантическом пространстве его 
языка, что и делает семантическое пространство языка предметом изучения 
когнитивной лингвистики» (Стернин 2003, с. 89). «Когнитивная картина 
мира существует в виде концептов, образующих концептосферу народа, 
языковая картина мира – в виде значений языковых знаков, образующих 
совокупное семантическое пространство языка» (Попова, Стернин 2001, 
с. 7).  

По словам Н.В. Уфимцевой, содержательную основу сознания 
составляют разносубстратные единицы, какими являются представления, 
образы, формы, гештальты, понятия, концепты (Уфимцева 2000, с. 207–
219), в своей совокупности объединяющиеся в единую систему, 
называемую «концептуальной картиной мира» (Кубрякова 1988, с. 143), 
которая, по сути, является совокупностью концептуальных полей. 

«Концептуальная модель мира складывается из группы и классов 
понятий. Формой ее выражения является языковая модель мира в виде 
семантических полей, классов и отношений между ними» (Герд 1995, с. 57). 

Концептуальная картина мира в сознании личности «системна и влияет 
на восприятие личностью окружающего мира: 
 предлагает классификацию элементов действительности; 
 предлагает приёмы анализа действительности (объясняет причины 

явлений и событий, прогнозирует развитие явлений и событий, 
предсказывает последствия событий); 

 упорядочивает чувственный и рациональный опыт личности для его 
хранения в сознании, памяти» (Попова, Стернин 2003, с. 5). 

Обобщая различные взгляды на природу концептуальной картины 
мира, В.А. Пищальникова отмечает, что под концептуальной картиной мира 
(картиной мира) в лингвистике понимают:  

1) совокупность знаний о мире, которая приобретается в деятельности 
человека;  

2) способы и механизмы интерпретации новых знаний (Пищальникова 
1998, с. 73). 

Концептуальную картину мира можно охарактеризовать как 
существующий в сознании отдельного человека целостный образ, 
целостное представление об объективном мире и месте человека в нём. 
Однако индивидуальную концептуальную картину мира можно назвать 
«картиной» (в обычном понимании этого слова как неподвижного 
изображения, выполненного в двухмерном пространстве) с долей 
условности. 

В современной лингвистике сложилась традиция трехуровневого 
рассмотрения концептуальной картины мира: на уровне индивидуального 
сознания (сознания отдельного человека), на уровне группового сознания 
(сознания больших и малых социальных групп) и, наконец, на уровне 
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общественного сознания («национального сознания») (З.Д. Попова, И.А. 
Стернин 2002–2003; А.В. Рудакова 2004; А.Ю. Корнеева 2003 и др.). 

Достаточно актуальной и существенной для современной лингвистики 
проблемой является «моделирование картины мира, мира знания, 
присущего тому или иному этносу. Картина мира, интегрируемая нередко 
как концептуальная модель мира, включает в себя сумму знаний индивида, 
этноса о предметах объективной действительности… В конечном счёте, 
концептуальная модель мира и представляет тот или иной уровень 
народного знания о внешнем мире» (Герд 1995, с. 57). 

Ю.Д. Апресян утверждает, что языковая картина мира является частью 
концептуальной картины мира, не совпадая с ней полностью. «Она 
формируется в процессе освоения субъектом мира, в ней находят отражение 
особенности национальной духовной деятельности народа, то есть в языковой 
форме она содержит специфическое для данного этноса знание и является 
одной из форм хранения знаний вообще. Концептуальная картина мира и 
языковая картина мира взаимовлияют друг на друга, поэтому выяснение 
содержательных особенностей языка возможно лишь с учётом 
взаимоотношения факторов человека и действиительности» (Апресян 1995, с. 
29). А.Ю. Корнеева считает, что концептуальная картина мира, 
«рассматриваемая на уровне общественного сознания, является почти 
зеркальным отражением языковой картины мира, хотя языковая картина мира 
создается исключительно языковыми средствами, а концептуальная – 
средствами ментальными» (Корнеева 2003, с. 251). По мнению В.Н. Телия, 
языковая картина мира представляет собой «информацию, рассеянную по 
всему концептуальному каркасу и связанную с формированием самих понятий 
при помощи манипулирования в этом процессе языковыми значениями и их 
ассоциативными полями, что обогащает языковыми формами и содержанием 
концептуальную систему, которой пользуются как знанием о мире носители 
данного языка» (Телия 1988, с. 177). 

Вербализованной частью концептуальной картины мира является 
языковая картина мира, следовательно, концептуальная картина мира 
богаче языковой, исходя из самого понимания и трактовки понятия 
«концепт». Концептуальная картина мира и языковая картина мира тесно 
связаны между собой как «первичное и вторичное, как ментальное явление 
и его вербальное овнешнение, как содержание сознания и средства доступа 
исследователя к этому содержанию» (Попова, Стернин 2003, с. 8). 

По современным научным требованиям ссылки оформляются 
следующим образом: [номер источника по списку, с. номер страницы], 
например: [37, с. 45] или [5, с. 5–12]. 
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