
КАЗАН (ИДЕЛ БУЕ) ФЕДЕРАЛЬ УНИВЕРСИТЕТЫ 

Халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм Шәрыкъны өйрәнү институты 

Татарстан тарихы, археология һәм этнология кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ТАТАР ХАЛКЫ ТАРИХЫ, ТЕЛЕ ҺӘМ МӘДӘНИЯТЕ 

ӨЛКӘЛӘРЕНДӘ АКТУАЛЬ МӘСЬӘЛӘЛӘР» 

исемле яшьләр өчен фәнни-гамәли конференциясенең 

МАТЕРИАЛЛАРЫ 

 

Казан шәһәре, 2016 ел, 25 октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казан – 2016 



1нче секция. Татар теле: актуаль мәсьәләләр 

 
ТЕЛЕВИЗИОН ТАПШЫРУЛАРДА СТИЛЬ ЧАРАСЫ БУЛАРАК 

КАБАТЛАУЛАР 

 

Ләйсән Вәлиева 

(КФУ, Л. Толстой ис. филология һәм мәдәниятара багланышлар институты, 3нче 

курс студенты) 
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Теманың тикшеренү хәле. Бүгенге көнгә кадәр телевизион тапшыруларда сөйләм 

үзенчәлекләрен, хаталарын  тикшерүчеләр булды. Шуңа карамастан, журналистлар 

сөйләмендә һәрдаим кабатлаулар, мантыйкый хаталы җөмләләр ишетеп була. Шул сәбәпле, 

тапшыруда татар теленең гамәлгә куелышын өйрәнү бүгенге көндә аеруча әһәмиятле. 

 Төп өлеш. Кешегә йогынты ясый, тәэсир итә торган коммуникация чарасы ул – 

телевидение. Телевизион тапшыруның теле дөрес, табигый, үтемле булганда гына уңышка, 

куйган максатка ирешеп була. “ТНВ”, Эфир, maidan музыкаль телеканалында бара торган 

“Адымнар” тапшыруында материаллар бик күп төрле. “Адымнар” тапшыруының үзенә генә 

хас теле, сәхифәләре, сөйләм үзенчәлеге, тел-стиль, бизәкләү чаралары бар. Соңгы елларда 

тапшыруның сыйфатына зыян китерә торган чаралар да күренгәли. Татар теленең табигатенә 

туры килмәгән, ясалма, чит-ят күренешләр урын ала бара. Хаталар елдан-ел кабатланып килә, 

шулар өстенә яңалары өстәлә тора. Шуңа күрә әлеге тапшыруда татар теленең гамәлгә 

куелышын өйрәнү аеруча әһәмиятле. Тапшыруның тел-стиль үзенчәлекләрен өйрәнү, алып 

баручылар сөйләмендә киткән хаталарны анализлау әһәмиятле. 

“Адымнар” тапшыруның тел-стиль үзенчәлекләрен, алып баручыларның сөйләм 

үрнәкләрен өйрәнү, хаталарын анализлау һәм алардан арыну юлларын ачыклау мөһим. 

Кабатлау ул телнең билгеле бер сүзләрен логик яктан аерып күрсәтү һәм сөйләмгә 

эмоциональлек, тәэсирлелек бирү өчен язучы, сөйләүче тарафыннан махсус кулланыла торган 

стилистик алым. Кабатлауның бу үзенчәлеге аны телнең стилистик нормаларын бозуга китерә 

торган сүзләрдән (тавтология күренешен тәшкил итә торган элементлардан) аерып тора. 

Стилистик чара буларак, кабатлау гомумхалык теле нормаларын типиклаштыруга, бигрәк тә 

эмфатик сөйләм формаларын барлыкка китерүгә ярдәм итә. Кабатлауның берничә функциясе 

бар. Шактый катлаулы һәм күп төрле сыйфатларга ия стиль чаралары буларак, аларны 

һәрьяклап өйрәнергә мөмкин. Без монда аларның кичке тапшыруда эмоциональлек төзүдәге 

әһәмиятен карап китәбез. 

Функцияләре бертөрле һәм төп мәгънәләре бердәй ике тел сүзләре еш кына бертигез 

санда һәм бертөрле нәтиҗә белән кабатланып килә ала. Бу кабатлаулар язучы яки сөйләүче 

куйган максатка ирешүдә уңышлы чара тәшкил итә. Журналист тамашачыны сөйләмнең бер 

кисәгенә аеруча игътибар иттерү, сөйләмнең тәэсир көчен, тойгылыгын арттыру максаты 

белән кабатлау алымына  мөрәҗәгать итә. Кабатлауның төп асылы нигездә түбәндәгеләрдән 

тора: 

– бер үк җөмләдә, яки берничә җөмләдә бер үк сүз, яки сүзләр төркеме кабатлана; 

– кабатлана торган сүзләргә төрле кушымчалар кушылып килә ала. Соңгы очракта 

сүзнең тамыры үзгәрми, әмма кушымчаларның бер үк формада кабатланып килүе мәҗбүри 

түгел. 

Кабатлау – татар телендә күптәннән килә торган күренеш. Ул матур әдәбият телендә бик 

еш очрый. Телевидение сөйләмендә кабатлаулар үзенчәлекле бер төс алалар. Аудитория 

мәгълүматне үзе укып түгел, сөйләүче тарафыннан ишетеп үзләштерә. Тамашачының киредән 

кайтып, кат-кат укып, фикернең асылына төшенер мөмкинлеге юк. Димәк, “Адымнар” 

тапшыруында, һәм гомумән, телевидение сөйләмендә, кабатлауның төп функциясе – 

тыңлаучыга эмоциональ яктан тәэсир итеп, фикерне хәтердә яхшы калдырырга, мөнәсәбәтне 

ачыкларга ярдәм итү. 



Кабатлана торган сүзләрнең җөмләдәге позицияләренә карап, аларны берничә төргә 

бүлергә мөмкин: гади кабатлау, анафора, эпифора, анэпифора, эпанафора. Әмма шуны 

искәртеп китергә кирәк, кичке тапшыруда кабатлауның бу төрләре барысы бертигез күләмдә 

кулланылмый.  

Гади кабатлау – бер үк сүзне яки әйтелмәне бер үк җөмләдә яисә берничә җөмләдә 

берничә тапкыр куллану. Бу алым телевидение телендә дә еш очрый. Мәсәлән: 

Кызыксынуларыгызны исегезгә төшерегез. Төшердегезме, хәзер күз алдына әлеге 

хыялларыгызны тормышка ашыру мөмкинлеген китергез. 

Кабатлау, әлбәттә, янәшә генә түгел, берничә сүз аша, шулай ук ике тапкыр гына түгел, 

берничә тапкыр булырга һәм соңгы кисәк алдында көчәйтү сүзе дә килергә мөмкин: Көннәр 

бераз җылыту белән барыбыз да урада йөреп саф һава сулап керергә, барыбыз да табигатъ 

кочагында ял итәргә ашкына. Бүген танышасы замандашабыз күзендә дөньяны биләп 

алырдай зур мәхәббәт урын алган. Тормышка, яшәешкә мәхәббәт. Талантлы шәхес бар 

өлкәдә дә талантлы шул. Мидхәт абый һәр эшенә тырышлык белән алына, һәр эшен җиренә 

җиткереп эшли. Чөнки ул һәрвакыт эзләнүдә, һәрвакыт үсештә. Планыгызның һәр эшләгән 

пункты өчен үзегезне мактагыз, һәр эшләгән эшегезнең ахыры нәтиҗәгә ирешү икәнлеген 

исегездән чыгармагыз. 

Кабатлана торган сүзләргә төрле морфологик күрсәткечләр – кушымчалар ялганып 

килергә мөмкин: Махсус тотылган яисә очраклы рәвештәме – аның өчен мөһим түгел, 

аларның һәммәсендә дә кабатланмас мизгел булырга тиеш. Тарихмы ул, көнкүреш, яшәешме 

– алар һәммәсе дә тормышны, аның матурлыгын өйрәнү юллары. 

Бер үк сүз берничә җөмләнең башында кабатланып килергә мөмкин. Мондый алымны 

анафора диләр. Анафора – кабатлау алымының тәэсир көченә иң нык ия булган төре. Анафора 

дип, гадәттә, бер үк сүнең яки сүз тезмәсенең һәр җөмлә, һәр фраза, строфа яки абзац башы 

саен кабатланып килүен атыйлар Анафора барыннан да бигрәк матур әдәбият әсәрләрендә һәм 

публицистикада кулланыла. “Адымнар” тапшыруы сөйләмендә дә анафора куллану хис-

фикереңне җиткерүнең уңышлы алымы булып тора. Мәсәлән: Аны тыңлаганда дөньяның 

барлык мәшәкатьләре онытыла, күңелдә тынычлык урнаша. Аны тыңлаганда үзеңне башка 

бер сихри дөньяга чумган кебек хис итәсең. Мондый төр кешеләр башкаларда да күңел 

күтәркелеген уятырга сәләтле. Мондый төр кешеләр балкырга тиеш. 

Ярдәмче фигыльләр дә анафора була алалар. Бу очракта анафора күбрәк берничә 

җөмләне тыгыз бәйләү функциясен үти һәм төрле семантик төсмерләргә ия була: Чишелеп 

бетмәгән эшләр, проблемалар җыелганнан җыела бара, шул сәбәпле үз-үзеңнән 

канәгатьсезлек, гаепле булу хисе артканнан арта бара. Бу очракта анафора санап китү 

төсмерен бирә. 

Берничә җөмләнең, абзацның яки строфаның бер үк сүзгә яки сүзләргә бетүе эпифора 

дип йөртелә. Анафора сөйләшү телендә дә очрый торгна булса, эпифора башлыча язма 

сөйләмгә хас. 

Эпифораны иң элек проза эпифорасы һәм шигырь эпифорасы дигән ие төркемгә бүлеп 

карыйлар. “Адымнар” тапшыруы журналистларының үз иҗатларында проза эпифорасы 

өстенлек итә, шигырь эпифорасы исә хисле сөйләмдә шигырь өзекләрен кулланганда гына 

очрый. Проза эпифорасы – ике яки берничә фраза, җөмлә яисә абзацның бер үк сүз яки сүзләр 

белән бетүе. Күп очракларда фигыльләр эпифора булып килә. Мәсәлән: Стресс, эш, көнкүреш 

мәшәкатьләр белән тулган тормышыбызда безгә иң беренче чиратта нәрсә җитми? Үз-

үзебезгә вакыт, игътибар җитми. 

Йомгак. Шулай итеп ,“Адымнар” тапшыруында кабатлау алымы бигрәк тә мәдәният, 

сәнгать, әдәбият, күренекле шәхесләр, талантлы кешеләр турында сөйләгәндә кулланыла. 

Гомумән алганда, семантик-стилистик алым буларак,  тапшыруда кабатлаулар сөйләмнең 

эмоциональ-экспрессив яңгырашын көчәйтәләр, тыңлаучыга эмоциональ яктан тәэсир итеп 

фикерне хәтердә яхшы калдырырга, мөнәсәбәтне ачыкларга, шул ук вакытта эчтәлекне 

тирәнрәк ачуга да ярдәм итәләр. 
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между родителями и детьми». 

Состояние изученности темы. Слово «мәкаль», пришло в татарский язык с арабского 

языка. Впервые в истории татарской фольклористики в форме жанрового названия данное 

слово встречается в работе М.Иванова «Татарская хрестоматия». На сегодняшний день 

началу использования термина «мәкаль» насчитывается около ста с лишним лет. 

Проблемам изучения английских пословиц посвящены работы лингвистов: Р. Рейдаут, К. 

Уиттинг, У. Мидер, А. Тейлор и других. А татарские пословицы изучались такими 

языковедами, как Н. Исанбет, Г. Ахунжанов, М. Кашгари и другими. 

Лингвокультурологические особенности паремий о семье на материале английского, 

турецкого и татарского языков ранее изучались Биктагировой Зубайдой Альбертовной. 

 

Основная часть. Менталитет каждого народа выражается в особенностях его быта, 

культуры, обычаев и традиций, и, конечно же, в системе единиц речи, благодаря чему 

люди взаимодействуют друг с другом. С помощью пословиц мы можем познакомиться и 

узнать ближе культуру и жизнь определенного народа, понять национальный характер и 

менталитет носителей языка, а также получить представление о сходствах и различиях в 

нравственных ценностях разных народов. Такие знания могут способствовать улучшению 

переводческой деятельности и межкультурного общения. 

Слово «семья» в английском и татарском языках встречается только в положительном 

смысле и обычно не употребляется в негативном контексте. В татарских афоризмах иметь 

семью считается важнейшим условием для счастливой жизни. Семья, как и в английской, 

так и в татарской культурах является священной основой человеческого благополучия. И 

это очень ярко отражается в пословицах: 

Blood is thicker than water. The family is a heaven in a heartless world. Charity begins at home 

[1; 827]. Кошлар оясыз булмый, кеше гаиләсез булмый. Гаилә күрми бәхет күрмәссең. 

Тату гаилә — оҗмах түре. 

Не будет лишним отметить, что смысл, который вкладывает английская и татарская 

культуры в данное понятие, является схожим. 

Семья является несомненной ценностью. Каждый человек нуждается в семье, и все семьи 

в мире, так или иначе, схожи между собой. Но при этом нельзя отрицать и существование 

национальных различий в отношении к семье и к семейно-родственным отношениям. 

Если рассмотреть английскую семью, то британцы не особенно стесняют себя 

размышлениями о детях и родителях. Семью британец ведет так, как ему хочется, а не так, 



как якобы полагается. И заводить детей до 30 лет они особо не спешат, так как считают, 

что до рождения ребенка оба родителя должны быть обеспечены и обустроены в жизни. 

Для современной татарской семьи характерна демократизация внутренней жизни. Дети 

имеют большую эмоциональную ценность для родителей. Создание семьи среди татар 

считается необходимостью. В некотором роде это также связано и с тем, что среди 

народов, которые исповедуют ислам, создание семьи есть священная обязанность для 

мусульманина. Татары, в свою очередь, дают совет вступать в семью только лишь по 

любви: Мәхәббәтсез гаилә – тамырсыз агач. Ашны ачыкканга бир, кызны гашыйгына бир. 

Гаилә – бәхет ачкычы [2; 369]. 

Конечно, и в английских пословицах можно заметить положительное отношение к 

созданию семьи: Marriage is a quick solution to many problems. Marriage is honourable. 

Но в большинстве случаев встречаются противоположные мысли о вступлении в брак и 

создании семьи. It’s unlucky to marry for love. Marry first and love will follow. Wedlock is a 

padlock. A single life is best [1; 831]. 

Мы можем обратить внимание и на то, что среди английских пословиц за словом «брак» 

стоят противоположные взгляды: Marriage is both heaven and hell. Marriage makes or mars 

a man [1; 834]. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что оба народа признают семью, как важную 

ценность жизни. Но если татары к созданию семьи относятся, как к обязательному 

процессу действий, то англичане не так торопливы в этом деле, такое же отношение и к 

продолжению рода. Для англичанина очень важно быть достаточно реализованной и 

полноценной личностью для такого важного жизненного шага. 

Образу матери, несомненно, всегда дается только положительная оценка в каждой из этих 

культур. Данный образ не ограничивается только лишь олицетворением человека, 

который подарил новую жизнь. Simply having children doesn’t make mothers [1; 834]. 

Невероятное количество пословиц на эту тему встречается также в татарской пословичной 

картине мира: Тән биргән дә ана, сөт биргән дә ана, тел биргән дә ана, көй биргән дә ана. 

Ана куены туннан җылырак. Ана — шәфкать диңгезе. Мең тәңкә дә бер әнкәне 

алыштыра алмас [2; 370]. 

Здесь образ матери – это олицетворение безграничной, неземной любви: Ана балага 

авызыннан өзеп каптырыр. Ана бала өчен төн йокысын өч бүлә. Баланың моңын ана белер 

[2; 372]. 

В английском языке также можно встретить огромное количество пословиц о невероятной 

любви матери: A mother’s love never ages. A mother’s love will draw up from the depth of the 

sea [1; 830]. 

Отец в пословицах обоих языков рассматривается также положительно. К тому же, в 

татарских пословицах часто встречается мысль о том, что детям следует слушать 

наставления отцов и быть в безмерном уважении к ним: Алты көн ач калсаң да, атаңны 

кунак ит [2; 369]. 

И англичане уверены в том, что отец является очень мудрым и почтительным человеком: 

Father knows best [1; 830]. 

Родители всегда являются большой опорой и поддержкой для своих детей, а также теми, 

кому стоит подражать: Parents are patterns [1; 830]. Атаң-анаң – чын дустың, дус-ишләрең 

– юлдашың. Ата-ана догасы утка-суга батырмас. 

Дети являются бесценным, ни с чем несравнимым богатством: Children are the parents’ 

riches [1; 831]. Бал татлы – балдан бала татлы. Бала – бәгырь җимеше. Балалы кеше – 

бай кеше [2; 365]. 

В ряду пословиц свое место нашли и те, которые отображают отношение к внукам: 

Балаңның баласы балдан татлырак. Балаңның баласы – йөрәк парәсе [2; 368]. 

Это объясняется тем, что у татар очень часто встречаются так называемые 

«трехпоколенные» семьи. И здесь огромное значение имеют дедушки и бабушки. Они 

всегда в почете, уважение и забота о них считается неоспоримой обязанностью младших 



поколений. Также и для бабушек с дедушками забота о внуках и всякое 

времяпровождение с ними равняется огромному счастью, ведь на старость для них 

главным смыслом жизни становятся именно их внуки. 

В этом плане английские семьи довольно отличаются от татарских. Здесь очень редко 

можно встретить несколько поколений, живущих в одном доме. А бабушки и дедушки, 

конечно же, хоть и любят своих внуков, они готовы их брать к себе на выходные, угощать 

и баловать их, но быть их постоянными няньками они вряд ли согласятся. Это 

объясняется тем, что старшие поколения под старость часто хотят пожить для себя. Также 

можно сказать, англичане считают, что бабушки и дедушки приносят некоторые 

неудобства. 

Что касается отношений родителей к детям, то в английских семьях принято считать, что 

излишнее проявление нежности, ласки и родительской любви может навредить детскому 

характеру. С малых лет ребенка учат не приходить за утешением и за тем, чтобы его 

пожалели. А слезы вообще считаются недостойным проявление характера: A child may 

have too much of his mother's blessing [1; 827]. 

Конечно хоть и родителям свойственно сдержанное отношение, но это совсем не значит, 

что в их сердцах не находит свое место и ласка, и нежность к своему чаду: The black crow 

thinks her own birds white [1; 828]. 

Может возникнуть мысль о том, что детям часто бывает все дозволено. Но это 

совершенно не так. В английских семьях некой дисциплине учат уже с раннего детства. И 

она нацеливается на подавление определенных склонностей и желаний: A man who has not 

been flogged is not educated. Spare the rod and spoil the child. Don’t teach your grandmother to 

suck eggs [1; 830]. 

Детям в английских семьях уже привычна данная атмосфера, и они не ждут, что кто-то 

будет подчиняться их капризам и желаниям. Дети прекрасно понимают, что каждый из 

них должен знать свое место среди мира взрослых. Также существует старинная 

английская истина – «дети должны быть видны, но не слышны»: Children must be seen but 

not be heard [1; 833]. 

На дверях у английских пабов нередко встречаются таблички с записью «No children, no 

dogs». 

Отношение родителей к ребенку в татарских семьях можно понять, исходя из большого 

количества пословиц, посвященных воспитанию ребенка. Здесь стоит отметить два 

важных момента. С одной стороны, татары считают ребенка самой большой ценностью и 

радостью семьи и родителей: Балалы кеше – бай кеше. Өйнең яме бала белән. Балалы өй – 

гөлстан, баласыз өй – гүрстан [2; 359]. 

С другой стороны, татары придают огромное значение тому, чтобы ребенок вырос 

настоящим человеком и акцентируют свое внимание на том, что за это родители несут 

огромную ответственность: Утынны чапкан яксын, баланы тапкан баксын. Таба белсәң, 

бага бел. Баланы табуга караганда тәрбияләү кыен [2; 367]. 

При воспитании ребенка в татарских семьях прибегают к более мягким способам, нежели 

в английских семьях. Использование метода рукоприкладства критикуется: Баланы 

кыйнап юатма, көйләп юат. Баланы кыйнаганчы багананы кыйна [2; 368]. 

Но и при всем при этом, излишняя похвала ребенка, излишнее внимание и забота также не 

одобряется. И если твой ребенок избалован, то будь готов к негативным реакциям 

окружающих и критике тебя, как родителя, не справившегося со своим родительским 

долгом: Баланы бозасың килсә – макта. Баланы иркәләү аны типкәләүдән яман. Исәр 

баладан иркә бала яман [2; 368]. 

Стоит отметить, что как и англичане, татары любят подчеркивать, что ребенок берет 

пример с родителя и подражает ему, поэтому здесь не будет лишним упомянуть то, что не 

требуй от своего ребенка того, каким сам не являешься: Like father, like son. As the tree, so 

the fruit [1; 833]. Атасы балыкчы булса, бала да суга карый. Атасына карап – баласы [2; 

371]. 



 

Заключение. В представлении понятия «семьи» обеими культурами различий практически 

нет. У обоих народов семья является, несомненно, одной из главнейших духовных 

ценностей. 

Подводя итог, можно сказать, что различия образа мышления данных народов, 

несомненно, нашли свое отображение и в их народном творчестве. Это можно заметить в 

отношении родителей и детей. И как мы выяснили, методы воспитания англичан 

несколько отличаются от методов татар и это помогает нам лучше представить 

национальный характер данных культур. Основными различиями между английскими и 

татарскими пословицами на тему «Отношения родителей и детей» можно выделить: 

1. Если отношение родителей к ребенку в английской семье более эмоционально 

сдержанное, а чрезмерная родительская любовь критикуется, то в татарских семьях не 

редко можно пронаблюдать более открытую и душевную атмосферу между родителями и 

детьми. 

2. Исходя из того, что существует английская пословица «Дети должны быть видны, но не 

слышны» можно сказать, что в английских семьях больше приветствуется такое 

поведение ребенка, как не шумное, не отвлекающее родителя от его дел. А в татарских 

семьях наоборот, дом, наполненный детским смехом, эмоциями и всяческими бурными 

историями ребенка, всегда очень по душе родителям. 

3. Также, к различиям стоит отнести большую разницу между отношениями дедушек и 

бабушек и с детьми и внуками. Дедушки и бабушки обоих народов, несомненно, очень 

любят своих внуков, но англичане больше предпочитают проводить время со своими 

внуками лишь по выходным или на каникулах, а в остальное же время жить для себя. А в 

татарских семьях в этом плане многое построено по-другому, а точнее на более крепкой 

любви и очень близкой душевной связи именно между бабушками и дедушками с их 

внуками. Здесь часто все поколения живут в одном доме, и для пожилых людей 

времяпровождение со своими внуками является самым ценной и ни с чем несравнимой 

радостью.  

Таким образом, сделанный анализ пословиц, конечно, нельзя считать совершенно 

полным, но он может указывать на то, что пословицы английского и татарского народов, 

способны подарить ключ к лучшему и более глубокому пониманию национальных 

менталитетов. 
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ТАТАР ФРАЗЕОЛОГИЗМНАРЫНДА СӨЙЛӘМ ЭШЧӘНЛЕГЕН 

БЕЛДЕРГӘН ФИГЫЛЬЛӘР 

 

Ризванова Энҗе 

((КФУ, Л. Толстой ис. филология һәм мәдәниятара багланышлар институты, 2нче 

курс студенты) 

 

Фәнни җитәкче- филол. фән. канд., доц. Салахова Рүзилә Рәшитовна. 

Төп төшенчәләр: фигыль, сөйләм эшчәнлеген белдергән фигыльләр. 

Эшемнең максаты: сөйләм эшчәнлеген белдерүче фигыльләрне, татар 

фразеологизмнарында аларның кулланылыш дәрәҗәсен һәм нинди формаларда 

килүләрен ачыклау.  

 Теманың өйрәнү торышы. Фигыль лексикасын мәгънәсе буенча төркемләү – шактый 

катлаулы эш, чөнки фигыльнең мәгънәсе үтә гомуми, үтә киң, һәм аның нигезендә 

объектлар арасындагы мөнәсәбәт ята. Шулай булуга карамастан, фигыльләр сүз буларак 

өйрәнелергә тиеш, чөнки шунсыз фигыльдәге категорияләрнең мәгънәсен һәм 

функциясен бөтен тулылыгы һәм тирәнлеге белән аңлап булмый. Күпчелек 

фигыльләрнең лексик мәгънәсе үзәгендә кеше, аның җәмгыятьтәге хезмәте, актив 

эшчәнлеге тора. Актив эшчәнлекнең башкаручы субъектыннан башка объекты да була. 

Ул эш процессында йә барлыкка килә, йә үзгәрә, йә юкка чыга[3 206: 89]. Фигыль 

лексикасы фәндә (лексик-семантик) төркемчәләргә бүлеп өйрәнелә: хәрәкәт фигыльләре, 

эшне, эмоциональ халәтне белдергән фигыльләр һ.б.  

Фигыльне төркемләүдә күптөрле кыенлыклар бар. Мәсәлән, бер үк фигыльнең мәгънә 

киңлеге нәтиҗәсендә төрле төркем һәм төркемчәләргә керә алуы.  

Төрки телләрдә фигыльләрнең мәгънә төркемчәләрен Н.К. Дмитриев башлап 

өйрәнгән. Ул татар телендәге сөйләү, фикерләү, эш һәм хәрәкәт фигыльләренең төп 

лексик берәмлекләрен тикшергән. Шулай ук Ф.А. Ганиев, Л.М. Васильев, Г.К. Кулиев, 

Э.В. Кузнецова кебек тел белгечләре төрле классификацияләр тәкъдим иткәннәр. Э.В. 

Кузнецованың   “баскычлап тиңләштерү алымы” (“метод ступенчатой идентификации”) 

иң уңышлы классификацияләрдән санала. Әлеге классификация фигыльләрне, төп 

мәгънәләреннән чыгып, ике зур төркемгә – эш-гамәл һәм хәл-торыш фигыльләренә аеру 

һәм алар эчендәге төркемчәләрне билгеләү, өченче төркем итеп кешенең тормышында 

бөтен эшчәнлегендә зур урын тоткан мөнәсәбәтләрне белдерә торган фигыльләр 

төркеменә аерып чыгаруга нигезләнгән. Әлеге классификация нигезендә эш-гамәл 

фигыльләре төркеменә акыл, иҗтимагый һәм сөйләм эшчәнлеген белдергән фигыльләр, 

хәрәкәт фигыльләре һәм яңгыраш фигыльләре керә. Без исә соңгы төр фигыльләргә 

тукталып, аларның татар фразеологизмнарында кулланылышын тикшереп үттек.  

Төп өлеш. Сөйләм эшчәнлеген белдергән фигыльләр үз эчендә түбәндәгеләрне ала: 

төп фигыльләр, сөйләмнең характеры һәм эчтәлегенә бәйле фигыльләр, хәбәр итү 

фигыльләре, сөйләшүне, ягъни сөйләм вакытында контактка керүне белдерүче 

фигыльләр, сөйләү эчтәлегендә боеру (каузация) мәгънәсе булган фигыльләр, бәяләү 

фигыльләре, эмоциональ мөнәсәбәт белдерүчеләр,сөйләмнең төрлечә яңгыравына ишарә 

итүче фигыльләр; Дип фигыле белән килүче фигыльләр, дәшмәүне белдерүче 

фигыльләр.  

Фразеологик берәмлекләр составында сөйләм эшчәнлеген белдергән фигыльләрнең 

кулланылыш үзенчәлекләренә тукталыйк:   

 төп фигыльләр: әйтү, сөйләү. Мәсәлән: кем әйткәндәй яки кем әйтмешли– 

сөйләгәндә куәт өчен кеше сүзен күчереп әйткән сылтау белән тыңлаучыга кирәкле берәр 

искәртеп әйтү; кем әйтте дисәләр, үзем белдем диген – бик гади, мәгълүм нәрсәне дә 

белмәүче кешегә шуны аңлатып биргәндә яки һәркем эшли ала торган гадәти эшне дә 

эшли алмаучыны өйрәткәндә малайсытып ироник көлеп әйтем; кыскача әйткәндә – 

җыйнап кына әйткәндә, бер сүз белән әйткәндә; колактан колакка сөйләү – кешегә 



ишеттермичә, колакка гына пышылдап серләшү; белер-белмәс көйгә сөйләү – тиешенчә, 

ахырына кадәр, төпле итеп белмичә сөйләү. 

 сөйләмнең характеры һәм эчтәлегенә бәйле фигыльләр: алдау, карышу. Мәсәлән: 

алдап-юлдап юлга салу – кешене төрле рәвешчә алдап-юмалап, кызыктырып, 

алдаштырып үз ягына аудару, үз файдасына эш иттерү; карышып каткан – тискәре, үҗәт, 

киребеткән кеше димәктән;  

 хәбәр итү фигыльләре: вәгъдә итү, йөрәкне ачу, Мәсәлән: вәгъдәләшкән ярым юк, 

елап калыр балам юк – киләчәккә бернинди бурыч, йөкләмә, җаваплылыгым юк, эшем 

җиңел, янәсе; йөрәкне ачу – йөрәк серен, мәхәббәт хисләрен я башка яшерен уен ачу, 

әйтү, бүлешү;  

 сөйләшүне, ягъни сөйләм вакытында контактка керүне белдергән фигыльләр: 

сөйләшү, гайбәт сату, каршы төшү, исәп итү. Мәсәлән: бер тиен биреп сөйләтеп булмас, 

ике тиен биреп туктатып булмас – башта озак ялындырып та, бер башлагач сөйләвеннән 

туктатып булмый торган кешегә карата; авызыңны җыеп сөйләш – бик иркен җәелеп, 

теләсә кем алдында теләсә ни сөйләүгә, чама белмәүгә каршы әйтелә; гайбәт сату – 

кешенең артында гаебен-кимчелеген сөйләү белән шөгыльләнү; исәп итү – 1. План кору, 

ниятләү, нәрсәне булса да күздә тоту; 2. Өмет итү, өмет башлау; килерле – китәрле 

сөйләшү – сүзенең рәте-чираты юк, ни дә булса өзекле генә сөйләшеп булмау. 

 сөйләү эчтәлегендә боеру (каузация) мәгънәсе булган фигыльләр: боеру, каршы 

төшү (төшмәү), ашыктыр (ашыктырмау, киңәш итү). Мәсәлән: боерган булса – насыйп 

булса, тәкъдирдә язылган булса, очраклы комачаулар аяк чалмаса дигәннән; боермак 

сездән, йөгермәк бездән – хезмәтегезгә әзербез, боерыгыз гына, янәсе; каршы төшү 

(төшмәү) – ризасызлык белдерү яки белдермәү; ашыкма, кызым, абынып егылырсың – 

ашыккан кешегә төрттереп әйтем. Бер мәзәктән: ашыкма, көт, борыныңны сөрт – була 

дип көтеп торып та булмый калганда я нәүбәт җиткәнче әйбер беткәндә әйтелә; киңәш-

табыш кору (киңәшләшү) – берәр эш яки мәшәкать төшкәндә бергә киңәшеп акыл 

табышу, уйлашу.  

 бәяләү фигыльләре: каһәр салу (каһәрләү) ачу тоту, ачуына бару (ачулану), гаеп 

итеп калмагыз (гаепләмәгез). Мәсәлән: каһәр салу – 1. Һәлакәт салу, куркыныч күкрәү-

яшеннәр атып ачуын салу, вату-кыру, стихиячел җимергеч ачу алу; 2. Каргау, илаһи 

хәтәр, куркыныч нәләт ору; ачу тоту – кемгә дә булса ачу саклау, күңелендә ачу йөртү; 

ачуына бару (ачулану) – ачуын тыя алмау, эчендә саклап йөргән ачуыннан әйтү, ни дә 

булса эшләү; гаеп итеп калмагыз – мәҗлес әдәбенчә әйтелә торган сүз. Кунактан-нидән 

киткәндә ишек төбендә хуҗаларга әйтелә.  

 эмоциональ мөнәсәбәт белдергән фигыльләр: гафу үтенү, битенә бәреп әйтү, 

Мәсәлән: гафу итегез, егылыгыз аякка – үз гаебе өчен гафу үтенер урынында үз алдында 

гафу үтенүне таләп итүгә карата;  

 сөйләмнең төрлечә яңгыравына ишарә иткән фигыльләр: кычкырып салу. Дип 

фигыле белән килүче фигыльләр: ... дип әйтеп әйтү, дип әйтем ташлау. Мәсәлән: 

кычкырып салу – кычкырып җибәрү, каты итеп әйтү; ... дип әйтеп әйтү – кеше сүзенең 

телдән телгә күчерелгән вариантын әйткәнлекне белдерү өчен һәм сүзгә көч бирү өчен 

кабатлап әйтем; ... дип әйтеп ташлау – кызулык я ашыгычлык белән кирәк булмаган сүзне 

әйтеп җибәрү, телдән ычкындырып ташлау. 

 дәшмәүне белдергән фигыльләр: дәшмәү, авызга су кабу, әйтмәү . Мәсәлән:  актан-

карадан сүз әйтмәү – яхшыдан-яманнан бер сүз әйтмәү, бер якка да булмау, яклап та, 

яманлап та, уңайдан да, киредән дә берни дәшмәү; авызга су кабу – сораганга җавап 

бирмәү, дәшми утыру; дәшмеш кеше – дәшми, сөйләми, аз сүзле; дәшмәки кеше – 

эндәшми торган кеше, тешләк.  

Нәтиҗә ясап әйткәндә, сөйләм эшчәнлеген белдерә торган фигыльләр мәгънә 

белдерү ягыннан татар телендә, шул исәптән, татар фразеологизмнарында зур урын алып 

торалар. Алар тормыш-көнкүрештә иң еш кулланыла торган сөйләм эшчәнлеге 

процессын атыйлар. Кайбер моментларны да исәпкә алып үтәргә кирәк: сөйләм 



эшчәнлеген белдергән фигыльләр аналитик формада, ягъни янәшә ике яки икедән артык 

сүздән торган формаларда кулланыла. Әлеге үзенчәлек хәбәр итү фигыльләре, 

сөйләшүне, ягъни сөйләм вакытында контактка керүне белдергән фигыльләр, бәяләү 

фигыльләре, эмоциональ мөнәсәбәт белдергән фигыльләр, дәшмәүне белдергән 

фигыльләр, сөйләмнең төрлечә яңгыравына ишарә иткән фигыльләрдә актив рәвештә 

очрады. Тагын бер мөһим үзенчәлек тә бар: күп кенә фигыльләр үзләре аңлаткан 

мәгънәләре белән туры килмиләр. Мәсәлән: йөрәкне ачу – йөрәк серен, мәхәббәт 

хисләрен я башка яшерен уй белән, бүлешү; гайбәт сату – кешенең артында гаебен-

кимчелеген сөйләү белән шөгыльләнү; каһәр салу – 1. Вату-кыру, стихиячел җимергеч 

ачу алу; 2. Каргау, куркыныч нәләт ору; ачу тоту – кемгә дә булса ачу саклау, күңелендә 

ачу йөртү. Шулай итеп, мәгънә ягыннан әлеге фигыльләр телдә мөһим урын тота һәм 

тормыш-көнкүрештәге сөйләм эшчәнлеге процессының төрле төрләрен билгелиләр. 

Кулланылган әдәбиятка килгәндә: теория өлешен язуда “Татар теле морфологиясе” 

(Хисамова Ф.М.), “Татар грамматикасы” (II том) хезмәтләреннән алынган 

материалларны кулландым. Мисалларны язуда  “Татар теленең фразеологик сүзлеге” (I 

том, Исәнбәт Н.) хезмәтеннән алдым. 
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Состояние изученности темы. Изучение реалий всегда вызывало большой интерес в 

лингвистике. В ХХ веке начали появляться труды Л. С. Бархударова, Е. М. Верещагина, В. 

Г. Костомарова, С. Влахова и С. Флорина, которые рассматривали слова не переводимые 

на другой язык как «реалии», «безэквивалентная лексика» и др. В сегодняшний день, в 

татарской лингвистике изучение реалий можно встретить в трудах Замалетдинова Р.Р., 

Нуртдиновой Г.М., Мухарлямовой Л.Р., Ашраповой А.Х. Теоретической основой нашей 

исследовательской работе послужила статья Нуртдиновой Г.М. «Татарские реалии на фоне 

английских эквивалентов».  
Основная часть. Развитие международных контактов в XX-XXI веках привело к 

укреплению роли английского языка, который сейчас используется в качестве языка-

посредника в общении народов всего мира. Благодаря знанию английского языка возможно 

осуществлять деловые, политические, экономические переговоры, подписывать контракты, 

реализовывать проекты, а также знакомиться, входить в межкультурные коммуникации с 

другими культурами других народов. Именно через английский язык современный 

европеец знакомиться с экзотической культурой других наций. 

В России Республика Татарстан считается одним из успешных регионов по 

привлекательности: выгодное географическое положение, развитая инфраструктура, 

низкие административные барьеры, высокий уровень благосостояния и другие 

положительные качества – всё это привлекает иностранных инвесторов. В связи с этим, 

возникает проблема ознакомления иностранных гостей с татарской культурой. 

На сегодняшний день степень освоенности татарской действительности английской 

лингвокультуры очень мала. Она стоит на пути к развитию, делает первые шаги. Поэтому 

переводные произведения с татарского языка на английский язык не привышают даже 50 

едениц. Существует ряд причин, которые ограничивают возможность абсолютного 

адекватного перевода произведений на английский язык. Один из них – это 



недостаточность слов-эквивалентов в другом, переводимым языке, то есть, например, 

отсутствие татарских реалии в английском языке. 

Реалия (от лат. realia – «вещественный», «действительный») – это слова 

обозначающие предметы, понятия, или ситуации, не существующие в практическом опыте 

людей, говорящих на другом языке [2: 95]. Данный термин относится к предметам, 

явлениям внеязыковой действительности культурным концептам, языковым единицам 

(например, фразеологизмы), которые обозночаются в языке.  

В лексическом фонде каждого языка существуют слова, которые не имеют 

эквивалента в другом языке, они называются безэквивалентными лексемами. По мнению 

языковедов Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, безэквивалентная лексика – это слова, 

которых нельзя семантизировать с помощью перевода, т.е. их невозможно сопоставить с 

какими-либо иноязычными лексическими понятиями. Ученые пологают, что 

безэквивалентная лексика состовляют небольшой процент от общего лексического состава 

языка. Например, в русском языке оно составляет 6-7%. Эти слова, обычно, переходят в 

другие языки путем заимствования [8].  

В татарском языкознании многие ученые работают над данной проблемой, изучают 

ее в различных аспектах. Нужно отметить работы Р.Р. Замалетдинова «Языковые 

реализации концептов материального мира и их национальная специфика» [6], Г.Ф. 

Замалетдиновой «Реалии как отражение самобытности татар», Г.М. Нуртдиновой 

«Способы трансляции татарских реалий на русский и английский языки» [10], З.А. 

Биктагировой «Реалии фауны и флоры в пословицах о семье и детях», А.Ш. Василовой 

«Лингвокультурологический концепт «Моң» в татарской языковой картине мира» [5]. 

В ходе исследования нашей научной работы, мы обратили внимание на работу Г.М. 

Нуртдиновой «Татарские реалии на фоне английских эквивалентов», в которой была 

составлена тематическая классификация татарских реалий (выбранные из татарских сказок) 

[8]. Например: 1) Термины родства и окружения человека; 2) Название животных; 3) 

Этнографические реалии – самая большая тематическая группа, которая включает в себя 

несколько тематические подгруппы: а) еда: «казылык» – «катык» – вид кисломолочного 

продукта; б) одежда: «калфак» – древний женский татарский головной убор; в) бытовая 

лексика: «хәситә / хасита» – женское нагрудное украшение; 3) Название элементов 

ландшафта и природных явлений: «аланлык» – поляна между участками леса и др. 4) 

Меры и деньги: «сум» – рубль; «чире(к)» – мера жидкости около 3 литров и др. 5) 

Сказочные герои: «Шүрәле» – мифологическое существо татарских, башкирских сказок.  

В современном мире, характеризующемся техническим ростом, развитием 

информационных технологий и разнообразием инноваций, традиционные национальные 

бытовые принадлежности, ценности, традиции, обряды постепенно переходят на второй 

план. Эти изменения нашли большое отражение на интерьере домов, обстановке и 

убранстве жилищ.  

Многие предметы быта и обихода приходят к нам из древности. В связи с этим, 

исследование бытовой лексики позволяет нам выявить не только лексико-семантические 

особенности, специфику функционирования данного разряда лексики, но и познакомиться 

с материальной культурой народа.  

Предметом нашего исследования является лексема “сандык / сундук” как 

определитель бытовой и национальной принадлежности, связанной с традициями и 

обычаями татарского народа, а также перевод данный лексической единицы на другие 

языки. 

В толковом словаре Д. Н. Ушакова слову «сундук» дается следующее определение: 

«это ящик с крышкою на петлях и замком, обычно окованный и со скобами, для хранения 

вещей» [11: 627]. В словарях татарского языка «сандык» отмечено в значениях “сундук”, 

“коробка” (Троянский, 1833: Т. 1.), сундук (Хальфин, 1785, Насыйри, 1878, Остроумов, 

1892; ТРС, 1931; 1966) [3: 73].  



В диалектах татарского языка можно встретить разновидности наименований 

лексемы “сундук”. Например, в нукратском говоре употребляется слово “әрҗә” (“әрҗә” 

– это коробочка, коробок): “Әрҗә китерүчеләргә кыз селге бирә.” А также вариативность 

в произношении, например: сондоҡ, сындыҡ, саҡтыҡ и др [3: 73].  

В литературных произведениях татарского языка, в публицистике можно найти 

ответы на вопросы “Что значит слово “сундук”?” Каким было его местоположение? Какие 

предметы в нем хранились? Детально разберем эти вопросы и попробуем ответить на них.  

Местоположение сундука было в передней части дома. В связи с тем, что сундук 

хранился в передней части дома, из выше сказанного можно сделать утверждение, что 

сундук нес функцию “сейфа”, поэтому внутри сундука всегда хранились ценные вещи как 

книги, документы, деньги, самая ценная одежда, а девшуки хранили украшения, 

косметические средства (“хушбуй / духи”, “иннек / помада”, “кершән / пудра”). Сундуки 

запирались на замки, а эти замки очень трудно было открыть.  

Сундук накрывали вышитой красивой тканью, сверху ставили пара подушек, ястык 

(наперник) и одеяло: Түрдә – сандык; самавар, чәйнек һәм чынаяклар, татар-халык 

ашлары куелган [14]. Уң якка карасаң, чигүле эскәтер белән капланган аш өстәле, чаршау 

артында агач карават, аның өстенә тукыган палас җәелгән, сандык өстенә чиккән 

тышлы мендәрләр өелгән [15]. 

В народе сундук употреблялся во время калыма. Эта традиция присутствует не 

только в культуре татар, но также казахов, тюрков, узбеков, а также других восточных 

национальностей. В романе известного татарского писателя, языковеда Г.Ибрагимова 

“Казакъ кызы” (“Дочь степи”), дается описание казахской традиции – о выдании девушки 

замуж. Например: 1)“Калым өчен күп сатулашу булып үтте. Озак талаштан соң йөз баш 

кара, дүрт йөз алтын, ике сандык асыл зат өстендә килештеләр.”[16] На сегодняшний 

день, к сожалению, данная традиция в татарской культуре потеряла свою актуальность. 

Обычаи, связанные с «сундуком», совсем не соблюдаются.  

По свадебным традициям татарского народа, невеста должна складывать приданое в 

сундуки. Там могут быть подарки родственникам жениха, вышитые самой невестой вещи, 

например, платки, наволочки, шаль и т.д. Поэтому в лексическом фонде татарского языка 

есть словосочетание как «мәһер сандыгы / сундук калыма», т.е. сундук подаренный невесте 

со стороны жениха. Невеста, в свою очередь, уже с детства собирает «бирнә», то есть 

приданое. Приведем пример из музыкальной комедии К.Тинчурина «Казан сөлгесе» (1923): 

“Әсма. Соң ничек, бирнәләрен күрдеңме? Нәрсәләре бар?Шәмси: Биш сандык тулы асыл 

күлмәкләре, дүрт сандык ефәк күлмәкләре, өч сандык йон күлмәкләре, бер сандык энҗеле 

калфак, беләзек, алка, йөзек. Мөршидә: Ситсы күлмәкләре юкмыни? Шәмси: Юк.Саҗидә: 

Тагын, тагын нәрсәләре бар?Шәмси: <...> дүрт сандык сөлгесе...”[16] То есть автор 

отметил, что в сундуке с приданным хранились: “асыл күлмәкләр / выходные платья”; 

“ефәк кулмәкләр / шелковые платья”; “йон кулмәкләр / шерстеные платья”; “энҗеле 

калфак / калфак, украшенный с жемчугом”, “беләзек / браслет”, “алка / сережки”, “йөзек 

/ перстень”, “сөллге / полотенце” и др. 

Лексема «сандык» не имеет эквивалента при переводе на английский язык. “Сундук” 

может быть переведен на английский языке как trunk, chest, box [7]. Нужно отметить, 

больше всего лексема “сундук” часто переводится на английский язык как chest, box. 

Например, приведем несколько примеров из романов Ф.Достоевского: «Ведь это сундук, а 

не квартира» – “This is a box, not a lodging” («Униженные и оскорбленные»). 

Заключение. В результате нашей исследовательской работы мы пришли к такому выводу, 

что «реалии» в татарском языке являются важной особенностью. Они несут в себе историю 

народа, традиции, обычаи, верования и быт этноса. Поэтому изучение реалий и их перевод 

представляет собой интересный процесс. На сегодняшний день очень мало татарских 

произведений, имеющих перевод на английский язык. Существует ряд причин, которые 

ограничивают возможность абсолютного адекватного перевода произведений на 



английский язык. Одна из них – это недостаточность слов-эквивалентов в другом, 

переводимым языке, то есть, например, отсутствие татарских реалии в английском языке.  
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Состояние изученности темы.  

В нашей работы мы бы хотели обратиться к паремиям татарского языка, которые 

содержат компонент «жилище», и провести подробный анализ, так как в настоящее время 

написано незначительное количество  научных трудов на данную тему, а изучение 

татарского языка и культуру по средствам пословиц и поговорок непременно достойно 

большего внимания и интереса. 

Основная часть.  

Паремиология – филологическая дисциплина, раздел филологии, посвященный 

изучению и классификации паремий(пословиц и поговорок). [Пермяков 1988:236]. 

Паремии являются неотъемлемой частью татарского языка и татарской культуры в 

целом. Пословицы и поговорки и по сей день активно используются как в художественной 
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литературе, так и в повседневном разговорном языке. В нашей работе будут рассмотрены 

значаения пословицы и поговорки татарского языка с компонентом «жилище».  

Необходимо отметить, что под словом «жилище» может подразумеваться как 

хорошо построенное и организованное для житья здание, так и простая хижина, шалаш или 

любое, пригодное для проживания помещение. В ходе нашей работы мы выявили, что в 

татарском языке компонент «жилище» в основном достигается по средствам таких 

паремиологических единиц как «өй» (дом), «йорт» (дом), «куыш» (шалаш, хижина), и 

выявили 221 паремии, содержащие данные единицы. 

Паремии, в которых компонент «жилище» передается с помощью 

паремиологической единицы «өй» (дом). Данная единица встречается в 168 паремиях из 

221, что составляет 76 % от общего количества. Также стоит сказать, что в ходе анализа мы 

столкнулись с диалектным употреблением слова «өй» – «өң», и посчитали целесообразным 

включить данную паремию в вышеуказанную группу. При этом паремии, содержащие 

компонент «жилище», могут нести различное семантическое значение. Рассмотрим 

паремии, содержащие паремиологическую единицу «өй». Здесь мы выделили несколько 

значений: 

a) Паремии со значением «дом – жилище, предназначенное для проживания». 

Здесь слово «өй» используется в прямом значении, т.е. как здание или помещение. Паремии 

с данным значением встречаются в 41 пословицах и поговорках из 168. Например: 

Яман булса да өең булсын. Яңа өйне утынга якмыйлар. Өе булгач, чәе дә булыр. Туган 

өйгә тугыз кил. Үз өйең, үлән түшәгең.[Н. Исанбат 1963:455], [Хакимджан 2004:131]. 

b) Паремии с семантикой «семья».  В ходе анализа мы столкнулись с тем, что 

«өй» (дом) – это не просто постройка или помещение для проживания, но скорее дом 

воспринимается как семья, проживающие в данном доме люди. Данные паремии имеют 

двойной смысл, так как можно сказать, что в них говорится о помещение как таковом, но 

также они имеют некий подтекст, который отсылает нас к семье в целом. Они составляют 

51 из 168 паремий с единицей «өй»:  

Хуҗасыз өй таркалыр. Ике өем, бер түбәм. Өендә рәхәт тапмаган урамда тапмас. 

Өенә кайтканның гаебе юк. Өең нинди, көең шундый. [Н. Исанбат 1963:462], [Хакимджан 

2004:150]. 

c) Паремии со значением «родной край». Во многих культурах мира страна 

проживания, родной край, земля и родной город воспринимаются как один большой дом, 

как родное место. Татарская культура не исключение, отображение такого восприятия мы 

встречаем и в татрском языке. Это значение встречается в 19 паремиях из 168: 

Олы өйгә ни кирәк, кече өйгә шул кирәк. Өе башканың моңы башка. Өенә китермәгән 

иленә китермәс. Олы өйнең үз тәртибе. Үз өеңдә үз булмасаң, үзгә җирдә үз булмассың.[Н. 

Исанбат 1963:479], [Хакимджан 2004:144]. 

d) Паремии с семантикой «характеристика человека». Пословицы и поговорки, 

содержащие компонент «жилище», могут в своем значении отображать, либо обращаться к 

человеческим качествам, указывать на определенные характерные черты, такие как 

трудолюбие, лень, воспитанность и т.д.: 

Өенә күрә иләге. Тугыз өйнең түбәсен тишүче. Өем читтә, ишегем чапта. Салган 

өйне һәркем сүтә ала, һәркем сала гына алмый. Уз өендә һәркем герой. [Н. Исанбат 

1963:487], [Хакимджан 2004:138]. 

e) Паремии со семантикой «совет-наставление». Практически все пословицы и 

поговорки имеют поучительный характер, заключают в себе какой-либо нравоучение, 

назедание и т.д. Но есть и те, которые имеют прямое обращение, и в них ярко выражен 

поучительный контекст:  

Өйне сала башлаганчы нигезен ныгыт. Өй эчендәге серне читкә сөйләмә. Өеңдәген 

урамга чыгарма. Өйне салганда нигездән башла, сүткәндә түбәдән. Би итмә, би төшә 

торган өй ит. [Н. Исанбат 1963:471], [Хакимджан 2004:143]. 

Паремий с таким значением мы насчитали 11 из 168. 



Как мы видим, наибольшим по количеству являются паремии с семантикой «семья», 

а значит, что в татарском языке и в татрской культуре в общем  «өй» больше ассоциируется 

с родственными отношениями, с семьей. Но это лишь предварительные выводы, для того, 

чтобы сделать окончательное умозаключение, обратимся к следующим паремиям, 

содержащим компонент «жилище». 

Пословицы и поговорки, в которых присуствует паремиологическая единица «йорт». 

Данная единица встречается в 49 из 221 паремиях, что составляет 22% от общего 

количества. Эта единица может  нести в себе следующие значения: 

a) Паремии со значением «дом – жилище, предназначенное для проживания». 

Они всречаются в 17 паремиях из 49. Например: 

Иске йортның кадерен яңасында беләсең. Йорт җиткерү йон теттерү түгел. Олы 

йорка ни кирәк, кече йортка шул кирәк. Торсаң – йортың, үлсәң каберең киң булсын. Иске 

йортның кадерен яңасында беләсең. [Н. Исанбат 1963:492], [Хакимджан 2004:138]. 

b) Паремии с семантикой «семья». Их количество составляет 13 из 49. 

Например: 

Иясез йорт мисез баш кебек. Йорт җилкә өстендә. Тавышлы йортта бәрәкәт 

булмас. Йортта кашык-аяк шалтырамый булмый. Йортның корты бар. [Н. Исанбат 

1963:465], [Хакимджан 2004:154]. 

c) Пословицы и поговорки со значением «родной край». Они встречаются 

только в 4-х из 49: 

Олы йортка ни кирәк, кече йортка шул кирәк. Тавышлы йортта бәрәкәт булмас. 

Тыйнаксыз йортта җан тынмас. Тавышлы йортта тау артына кач. [Н. Исанбат 

1963:462], [Хакимджан 2004:149]. 

d) Паремии с семантикой «характеристика человека». Они составляют 9 

паремий из 49. Например: 

Йорты янса да ашыкмас. Йортым читән булса да, сортым бүтән. Бар йорттан 

чыга. Кем эшли — аның йорты да биек. Кем эшләми — аның өйрәсе сыек. Салмый-кормый 

йорт булмый. [Н. Исанбат 1963:452], [Хакимджан 2004:136]. 

e) Пословицы и поговорки со значением «совет». Их мы встретили в 6 паремиях 

из 49. Например: 

Йорт хуҗалыгы чабата ясау түгел. Йорт җиткерү йон теттерү түгел. Начар 

булса да үз йортың булсын. Торсаң — йортың, үлсәң каберең киң булсын. Кешенеке белән 

йорт салма. [Н. Исанбат 1963:484], [Хакимджан 2004:156]. 

Сделав анализ паремий с паремиологической единицей «йорт», мы видим 

превалирование пословиц и поговорок со значение «дом – жилище, предназначенное для 

проживания», что отличается от паремий с паремиологической единицей «өй». 

Паремии, включающие в себя паремиологическую единицу «куыш». Куыш – это 

шалаш, предназначенный для укрытия от дождя, либо других погодных условий, это 

неустойчивое, сезонное сооружение, сделанное в основном подручными предметами 

(палки, ветки, доски, глина и т.д.) на скорую руку. Так как это тоже является своего рода 

жилищем, мы не можем оставить без внимания поговорки и пословицы с 

паремиологической единицей «куыш», несмотря на то, что данная единица встречается в 4 

из 220 и составляют всего 2%. Здесь можно выделить только одну семантику: 

a) Паремии со значением ««дом – жилище, предназначенное для проживания».». 

Они составляют 4 из 4: 

Коры өйдән куыш яхшы. Үз куышың — җан тынычың. Начар булса да, үз куышың 

булсын. Куыш ойдән кыры чыкма. [Н. Исанбат 1963:455], [Хакимджан 2004:136]. 

Таким образом, паремии с паремиологической единицей «өй» встречаются чаще, 

чем с «йорт» и «куыш».  

Теперь обратимся к значениям, которые несут паремии с компонентом “жилище”. 

Во всех 3 выделенных нами группах (с единицами «өй», «йорт», «куыш») встречаются 

паремии со значение «дом – место проживание». Остальные значения встречаются лишь в 



пословицах и поговорках с паремиологическими единицами «өй» и «йорт». И, если 

анализировать общее количество паремий во всех трех группах, то данное значение 

преобладает, что дает нам право сделать следующий вывод о том, что в татарском языке 

паремии с компонентом «жилище» несут прямое значение, т.е. значение здания, 

помещения, дома, в котором непосредственно проживают люди. 

Следует отметить, что паремии с единицей «өй» являются преобладающими, а 

значит наиболее употребляемыми. В пословицах и поговорках с данной единицей 

преобладающим значением является значение «семья». Поэтому считаем целесообразным 

отметить, что семейные отношения, родственные связи составляют нечто большее, чем 

просто помещение, а отношение к дому как к семейному очагу, является важным аспектом 

для татарского народа и культуры. 

Заключение. 

Делая окончательные выводы, мы считаем, что в татарском языке в паремиях с 

компонентом «жилище» можно выделить две основные, наиболее значимые группы 

пословиц и поговорок, которые несут в себе значение: 

 значение здания, помещения, дома, в котором  непосредственно 

проживают люди 

 значение семьи, семейного очага 
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«БЕРТУГАН ГРИММНАРНЫҢ «ROTKÄPPCHEN» ӘКИЯТЕН ТӘРҖЕМӘ ИТҮДӘ 

ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘР 

 

Гүзәл Фарсыева 

((КФУ, Л. Толстой ис. филология һәм мәдәниятара багланышлар институты, 1нче 

курс магистры) 

 

Тәрҗемә - ул төрле телдә сөйләшүче кешеләр арасында аралашу мөмкинлеге 

булдыру алымы. Шуңа күрә тәрҗемә теориясе өчен сөйләм үзенчәлекләре, кешенең нәрсә 

әйтергә теләгәнен күрсәтә торган туры һәм кыек сөйләм төзелеше мөһим урынны алып 

тора. 

Тәрҗемә теориясенең мәсьәләләрен тикшерү аерым тәрҗемә үрнәкләрен анализлау 

аша алып барыла. Безнең эшебезнең темасы да шул фикергә таянып билгеләнде: «Бертуган 

Гриммнарның «Rotkäppchen» әкиятен тәрҗемә итүдә лексик-семантик үзенчәлекләр». 

Бертуган Гриммнарның «Rotkäppchen» әкияте, аның Г. Петников тарафыннан 

башкарылган рус теленә тәрҗемәсе һәм К. Фәсәховның, С. Әдһәмованың  әлеге әсәрнең 

татар теленә тәрҗемәләре эшебезнең төп өйрәнү объекты булып тора. Тикшерү предметы-

алман әкиятенең һәм аның татар телендәге вариантларының лингвистик һәм  тәрҗемә 

барышында барлыкка килгән ике халыкның милли үзенчәлекләре. Безнең хезмәтебездә 



Я.  һәм  В. Гримм әкиятен һәм аның татар теленә тәрҗемәләрен лексик-семантик яктан 

тикшерү-анализлау максаты куелды. Әлеге максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар 

билгеләнде: 

1. Тәрҗемә теориясенә багышланган теоретик материалны өйрәнү. 

2. Текстлар белән җентекләп танышу. 

3. Тәрҗемәләрнең лексик-семантик үзенчәлекләрен өйрәнү. 

4. Тикшеренүләрне гомумиләштереп нәтиҗә чыгару. 

К. Фәсәхов тәрҗемәләрендә конкретлаштыру алымына мисаллар бик күп.                     

Тәрҗемәченең бу алымны актив куллануы иң беренче чиратта, татар телендә бер сүзне 

синонимнар белән, кабатлап бирү  тәэсир көчен бермә-бер арттыруга бәйле. Кайбер 

очракларда күплек мәгънәсен бирү өчен К. Фәсәхов саннарга мөрәҗәгать итә. 

«…weil ihm das so wohl stand…» [Brüder Grimm, 1994: 86]. 

«…Кызыкай калфакны бик ошаткан…» [Фәсәхов, 1982: 7]. 

«Das junge, zarte Ding» [Brüder Grimm, 1994: 86]. 

«Япь-яшь кызый» [Фәсәхов, 1982: 8]. 

С. Әдһәмова тәрҗемәләренә игътибар итсәк, биредә конкретлаштыруга мисаллар 

К. Фәсәхов белән чагыштырганда күпкә азрак.  Бү күренеш оригинал тел буларак 

Г. Петниковта конкретлашытруга  мисалларның бик күп булуы белән аңлатыла. 

Тәрҗемәче әкиятне үзгәртеп, үзеннән өстәмәләр кертеп тәрҗемә иткән. Бу исә һәрбер 

өлештә диярлек чагылыш таба. 

«… подарила она ей однажды из красного бархата шапочку…» 

[Петников, 1957: 120]. 

«Туган көненә әбисе бик матур  кызыл калфак бүләк иткән...» 

[Әдһәмова, 1948: 20]. 

«…проглотил бедную Красную Шапочку…» [Петников, 1957: 123]. 

«...аны башмагы, калфагы белән берьюлы кабып йоткан...» [Әдһәмова, 1948: 24]. 

Генерализацияләү – оригиналдагы тар мәгънәле сүзне тәрҗемә телендәге киң 

мәгънәле сүз белән алмаштыру, ягъни конкретлаштыруның киресе. Бу ысул стилистик 

сәбәпләр белән дә кулланылырга мөмкин. Мәсәлән, рус һәм татар телләрендә кешенең 

буен һәм авырлыгын төгәл күрсәтү кабул ителмәгән, ә алман телендә бу табигый күренеш. 

К. Фәсәхов генерализацияләү алымын актив куллана. Шул рәвешле ул тәрҗемәне 

сыйфатлар белән баета, телне яңгырашлы һәм зәвыклы итә.  

«…das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre 

Großmutter…» [Brüder Grimm, 1994: 86]. 

«…бигрәк тә әбисе иркәли...» [Фәсәхов, 1982: 7]. 

der Wolf [Brüder Grimm, 1994: 86]. 

Соры  җанвар [Фәсәхов, 1982: 8]. 

Алман әкияте кансыз эпизодларга бик бай. Бу Бертуган Гриммнарның әкиятне 

өлкәннәргә атап язулары белән аңлатыла. Тәрҗемәчеләр исә әлеге әсәрне балалар 

әдәбияты үрнәге буларак тәрҗемә иткәннәр. Шунлыктан күп кенә җөмләләр, кансыз 

сурәтләү чаралары  Сәрвәр Әдһәмова тарафыннан төшерелеп калдырылган. 

 «…взял ножницы и начал вспарывать брюхо спящему волку…» [Петников, 1957: 

123]. 

«...эчен ярганнар...» [Әдһәмова, 1948: 20]. 

Модуляцияләү (мәгънәви үстерелеш) – оригиналдагы сүз яки сүзтезмәне мәгънәсе 

логик аңлашылган тәрҗемә теле берәмлеге белән алмаштыру. 

К. Фәсәхов тәрҗемәсендә әлеге алымга мисаллар бик аз, ә С. Әдһәмовада исә 

киресенчә бик күп. Мәсәлән: 

«Волк был очень голодным…» [Петников, 1957: 122]. 

«Бүренең инде ничә көн авызына ризык капканы юк икән, ул ач күзләре белән Кызыл 

Калфакка караган...» [Әдһәмова, 1948: 23].  



Нәтиҗә ясап әйткәндә, тәрҗемә барышында лексик-семантик үзгәрешләр төптән 

уйлап башкарылган. Лексик-семантик системаның үзенчәлекле булуын Л.В. Щерба болай 

күрә: «...безгә үзебезнең турыдан-туры тәҗрибәбездә бирелгән дөнья, бөтен җирдә дә 

бертөрле булып калып, төрле телләрдә төрлечә үзләштерелә». Галимнең сүзләре 

хезмәтебездә төрле мисаллар белән ассызыкланды. 

Бертуган Гриммнар әкиятләрне язганда укучыга аңлаешлы гади тел куллануны алгы 

планга куйса, К. Фәсәхов исә сурәтлелек өстәп тәрҗемә итүне, әдәби телне өстенрәк күрә. 

Тәрҗемәченең әлеге үзенчәлеге әкиятләрнең эстетик һәм әдәби кыйммәтен арттыра. 

Укучыга да образлылыкка бай әсәрләрне кабул итү җайлырак, ятышлырак. 

С. Әдһәмова һәм К. Фәсәхов милли колоритны саклап калырга тырышканнар. Әмма, 

С. Әдһәмова тәрҗемәсендә югалтулар бихисап, бу үз чиратында, рус теленә таянып 

тәрҗемә итү белән аңлатыла. К. Фәсәхов исә үзеннән бик күп өстәмәләр керткән. Гади 

гыйбарәләрне татар теленә генә хас үзенчәлекле фразеологик әйләнмәләр, мәкаль-әйтемнәр 

белән бирергә тырышкан.  Гомумән алганда, К. Фәсәхов Бертуган Гриммнарның стилен 

саклап калуга ирешсә, С. Әдһәмовада исә стиль югалган. Тәрҗемәче хәтта Г. Петниковта 

сакланып калган кайбер стиль үзенчәлекләрен дә татар телендә тиешле дәрәҗәдә яңгырата 

алмаган. 
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ТАТАР ТЕЛЕН ЧИТ ТЕЛ БУЛАРАК ӨЙРӘТКӘНДӘ 

КРЕОЛЬ ТЕКСТЛАРНЫҢ ӘҺӘМИЯТЕ. 

 

Алинә Шамсутдинова 

(КФУ, Л. Толстой ис. филология һәм мәдәниятара багланышлар институты, 2нче 

курс студенты) 

 

 Төп төшенчәләр: креоль текстлар. 

Теманың тикшеренү хәле.Тел – ул кешелекнең бөек казанышы. Тел – кешеләрнең 

бер – берсе белән аралуша, бер нәселнең икенче нәселгә мәгълүмат тапшыру чыганагы 

булып тора. Юкка гына “теле барның, иле бар” димиләр.  

К.Д. Ушинский тел турында мондый фикерен әйтә: «Халыкның теле – аның бөтен 

рухи тормы- шының иң яхшы, беркайчан да шиңми, мәңге яшәреп тора торган иң матур 

чәчәге. Телдә бөтен халык һәм аның Ватаны җанлы рәвештә гәүдәләнә, телдә халыкның 

бөтен рухи тормышының тарихы чагыла». 

Татар теле дөньяның киң таралган ундүрт теле исәбенә керә. Бүгенге көндә рус 

балаларына татар телен өйрәтү бик актуаль мәсьәлә булып тора, чөнки Татарстан 

Республикасында ике дәүләт теле бар. Берсе – татар теле, икенчесе – рус теле. Татар һәм 

рус телләренең киләчәктә чын мәгънәсендә тигез хокуклы булып яшәеше өчен, беренче 

чиратта, татар телен татарларга гына түгел, башка милләт вәкилләренә, шул исәптән рус 

халкына да өйрәтү зарури. Рус мәктәпләрендә татар теле өйрәнү предметы буларак яши. 

Татарстан Республикасындагы рус мәктәпләренең төп бурычы – балаларны татарча 

сөйләшергә, укырга һәм язарга өйрәтү, укучыларны татар халкының мәдәни һәм рухи 

кыйммәтләренә якынайту. 

Төп өлеш. Татар телен чит тел буларак укытуга кагылышлы бөтен бер проблемалар 

комплексы буенча эш җанландырыла.  Әлеге проблема өстендә күп галимнәр эшли. Хәзерге 

көндә рус балаларына татар теле өйрәтү өчен мәктәп программалары һәм дәреслекләре 

төзеп бастырылды; методик кулланмалар һәм дидактик әсбаплар төзелде. Шулай ук әлеге 

проблемага багышланган берничә монографик хезмәт дөнья күрде. [1:32] 

Рус телендә сөйләшүче балаларны татарча сөйләм теленә өйрәтү бик катлаулы 

процесс. Рус мәктәпләрендә укучыларның татар телен белү дәрәҗәсе һәм аралашу 

мөмкинлекләре төрлечә. Шуны исәпкә алып, дәресләрдә заманча белем бирү 

технологияләрен кулланырга тырышырга кирәк. Яңа технологияләр ярдәмендә татар телен 

өйрәнү укучыны тагын да активлаштыра, мөстәкыйльлек тәрбияли. Рус балалары татар 

телен үзләштерсен өчен күп төрле технологияләр һәм алымнар файдаланалар. Шуларның 

берсе - креольләшкән текстлар.  

Креольләшкән текстлар ике өлештән тора: вербаль һәм вербаль булмаган, 

ягъни рәсемле һәм сүзле өлешләрдән. Икенче төрле креольләшкән текстларны кызыклы 

текстлар дип тә атарга мөмкин. Креольләшкән сүзе безнең лексикологиягә француз 

теленнән кергән.  “Креолами” (créole) барлыкка китерү дигәнне аңлата. [5:15] 

Галимнәр фикеренчә, креольләшкән текстлар инде моннан бик күп еллар 

элек барлыкка килгән. Безнең борынгы ата-бабаларыбыз, бер-берсе белән аралашу өчен, 

бер нәселдән икенче нәселгә мәгълүмат тапшыру өчен үзләре яши торган тау куышларына 

рәсемнәр ясаганнар. Әлеге куышлардагы рәсемнәрне, креольләшкән текстларның 

башлангычы буларак карыйлар.  

Е.Е. Анисимова фикеренчә, креольләшкән текст – вербаль һәм вербаль 

булмаган компанентларның визуальлеге, төзелеше, мәгънәсе, функциональ бөтенлеге 

берлегендә барлыкка килгән тулылык адресатка тәэсир итә һәм аңа яңа материалны кабул 

итүдә кызыксыну уята.  

Кызыклы текстларны куллану, аеруча башлангыч сыйныфларда татар телен чит тел 

буларак, өйрәтү өчен уңышлы дип санала. Билгеле булганча, кече яшьтәге мәктәп балалары 

дәрес материалын уен аша җиңелрәк үзләштерә. Әлеге кызыклы, креольләшкән текстлар да 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BB


балада кызыксыну хисе уята. Укучылар, үзләре дә сизмәстән бирелгән материалны, яки 

нинди дә булса сүзнең тәрҗемәсен истә калдыралар.  

Мәсәлән, башлангыч сыйныфларда укучыларга малай, алма һәм кыз рәсемнәре 

белән генә дә бик кызыклы һәм мавыктыргыч, текстлар һәм диалоглар төзеп була. Әлеге 

диалог һәм текст аша рус телле балалар яңа сүзләр өйрәнәләр, үзләренең татарча сүзлек 

запасларын баеталар. Шулай ук, креольләшкән текстлар югары сыйныф укучыларының да 

игътибарын үзенә җәлеп итеп тора. Югары сыйныф укучыларына, татар телен чит тел 

буларак өйрәткәндә, креольләшкән текстларны тормыш белән бәйләп сайлау бик уңышлы.  

Креольләшкән текстларның төп бурычы булып мәгълүматны адресатка, безнең 

очракта укучыга җиткерү тора. Укучыга аңлаешлы һәм кызыклы булсын өчен,  

креольләшкән текстларның дизайны, төсе, хәрефләрнең зурлыгы, рәсем-сурәтләрне дөрес 

сайлау да бик мөһим. Бүгенге көндә креоль “текстлар” тормыш рәвешебезгә әйләнеп бара. 

Без үзебездә сизмәстән, креольләшкән текстларны тормышта кулланабыз: кием-салымда, 

савыт-сабада, реклама текстларында һ.б. урын алалар, аз сүз һәм күрсәтмәлелек ярдәмендә 

тирән мәгънә җиткерелә. Бу күренешне телнең һәрвакыт экономиягә омтылуы белән дә 

аңлатырга мөмкин. 

Йомгак. Шулай итеп  татар телен чит тел буларак өйрәткән вакытта креоль 

текстлар:материалны җиңел, аңлаешлы, кызыклы итеп үзләштерергә ярдәм итә. Мондый 

төр текстлар укучыларда телне өйрәнүгә теләк, кызыксыну уята һәм күрмә материал 

буларак исләрендә кала. 
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2нче секция. Татар халкы, тарихы, мәдәнияты һәм әдәбияты: актуаль 

мәсьәләләр. 

 

ТАТАР ХАЛКЫ ТОРМЫШЫНДА МӘКАЛЬЛӘРНЕҢ РОЛЕ 

 

Динә Галимҗанова 

(КФУ, Л. Толстой ис. филология һәм мәдәниятара багланышлар институты, 5нче 

курс студенты) 

 

Төп төшенчәләр: Татар халык авыз иҗаты, мәкаль. 

 

Теманың тикшеренү хәле. Мәкальләрне өйрәнү фольклорчыларның һәм 

лингвистларның игътибар үзәгендә тора. Мәкальгә билгеләмә бирүдә, аларның 

үзенчәлекләрен бәяләүдә галимнәрнең карашларында якынлык күзәтелә. Мәкальләрне 

өйрәнү – татар халкының тарихын, торышын һәм сөйләм культурасын өйрәнү ул. Бүгенге 

көндә яңа мәкальләр иҗат ителмәсә дә, татар халкы тарихыннан килгән мәкальләрнең 

хәзерге сөйләм телендә кулланылуы, булганнарының татар милләте арасында үзгәртеп 

кулланылуы бик актуаль. 

 

Төп өлеш. Халыкның психологиясен өйрәнү өчен иң уңышлы чыганак – аның иҗаты. 

Халык авыз иҗаты – халык тарафыннан телдән иҗат ителеп, халык хәтерендә сакланып 

килгән чәчмә яки тезмә әсәрләр җыелмасы [1; 207].  

XX гасыр башында татарларда халык авыз иҗаты халык әдәбияты исеме белән атала. 

Фольклор төшенчәсе 20 нче еллардан соң гына килеп керә, 30 нчы елларда халык иҗаты 

термины белән алышына. 50 нче елларда татар фольклорын татар халык иҗаты дип атый 

башлыйлар. Хәзерге вакытта әлеге атамалар параллель рәвештә кулланылалар. Татар халык 

авыз иҗатында киң таралган жанрлар арасында мәкаль дә бар. 

Мәкаль – халык авыз иҗатында афористик жанрларның берсе, мәгънәсе ягыннан 

«сөйләү, әйтеп бирү» дигәнне аңлата. Галимнәр аның сыйфатлары төсендә төгәлләнгән 

җөмләләрдән тору, образлылык, тормыш тәҗрибәсен гомумиләштереп, билгеле бер нәтиҗә 

чыгару, гыйбрәт, үгет-нәсыйхәт өчен, дидактик максаттан әйтелү кебек үзенчәлекләрне 

билгели [1; 210].  

Мәкаль - җанлы сөйләм элементы. Халыкның тормыш тәҗрибәсе, дөньяга карашы, 

тирән акылы, гореф-гадәте, әхлак нормалары, бигрәк тә аның җор сүзләре, афоризмнар 

мирасында, шул исәптән, мәкальләрдә тулы чагыла. Мәкаль дип телдән телгә күчеп йөрүче, 

халыкның зур тормыш тәҗрибәсен чагылдырган дидактик эчтәлекле, кыска һәм образлы 

сөйләм берәмлекләренә әйтәләр. Мәкаль текстларында халыкның тарихы, тормыш-

көнкүреше, рухи дөньясы, иҗтимагый-сәяси, эстетик һәм әхлакый карашлары сәнгатьчә 

гәүдәләнеш тапкан. Мәкальнең һәрвакыт нинди дә булса вакыйга белән бәйле рәвештә искә 

төшерелүен һәм аңарга ияреп килүен, үзе ияргән вакыйга белән янәшәдә генә аның асыл 

эчтәлеге ачылуын, кыйммәте күренүен, вакыйгасы белән бергә килгәндә генә үзенең 

вазифасын үти алуын А.Яхин да басым ясап күрсәтә [2; 36].  

Мәкальләр кыска, рифмага салынган, тирән мәгънәгә ия булулары белән үзенчәлекле 

жанр, шуңа күрә алар хәтердә тиз калалар һәм кирәкле урында кулланган очракта сөйләмне 

матурлыйлар. Мәкаль һәрвакыт нинди дә булса вакыйгага бәйләнә, һәм үзе ияргән вакыйга 

белән янәшәдә генә аның асыл эчтәлеге ачыла ала («Балык булмаганда, кысла да балык», 

«Ат югында, ишәк тә ярый», «Сыйлы көнең сыер белән», «Арыш чәчсәң – көлгә чәч», 

«Еланның тышы йомшак, эче зәһәр», «Өе биек, өйрәсе сыек» һ.б.). Мәкальләр белән янәшә 

куеп әйтем жанрын да тикшерәләр. Ләкин алар арасында аерма бар. Әйтемнәргә күчерелмә 

мәгънәлелек кенә хас, алар читләтеп әйтү үзенчәлегенә ия. Татар теленең аңлатмалы 

сүзлегендә мәкальгә билгеләмә болай бирелгән: Мәкаль ис.гар. – тормыштагы төрле 

гыйбрәтле күренешләрне гомумиләштереп әйтелгән тапкыр тәгъбир [1; 95]. 



Халык иҗатында мәкаль жанрының кайчан барлыкка килгәнен төгәл генә әйтеп бирү 

мөмкин түгел. Төрле фактлар нигезендә аларның борынгы ыруглык җәмгыятендә үк 

булганлыгын чамаларга була. Беренче чиратта, мәкальләрнең эчтәлеге дә моны әйтеп 

бирергә сәләтле. Чөнки, кагыйдә буларак, эчтәлектә шул чор тормышы, гореф-гадәтләр, 

яшәп килгән тәртипләр чагылдырыла.  Мәкальләр халык авыз иҗатына кертеп карала. 

Андый әсәрләрнең авторы билгесез дип санала. Билгеле булганча, хикмәтле сүзне берәү дә 

мәкаль чыгару максатыннан әйтми. Ул тормышта килеп чыккан төрле хәлләргә бәйле 

рәвештә үзеннән-үзе килеп чыга. Бер кеше үзе дә сизмәстән мәгънәле, хикмәткә ия сүз әйтеп 

куя, икенче берәү әлеге сүзне отып ала, башкаларга да сөйли. Шулай чылбыр буенча бик 

күп кешенең сөйләменә күчә. Баштарак шул авылның шул кешесе әйткән дип иясен дә телгә 

алып сөйлиләр. Ахырга таба иясен кушып сөйләүнең кирәге дә калмый. Кагыйдә буларак, 

аның кем тарафыннан әйтелгәне онытыла, халык иҗатына әверелә. Шушы күренешкә 

Нәкый Исәнбәт «Татар халык мәкальләре» (Казан,1959) өч томлыгының беренче томында 

шундый мисал китерә: «Элекке заманда Казан арты Күәм авылында Зариф дигән бер кеше 

булган. Бала-чагасы күп, үзе фәкыйрь, ничек тә булса бер сыер сатып алырга хыялланып 

акча җыйган. Ләкин Зариф агай бик кызу, дуамал кеше икән. Яннарындагы Әтнә базарына 

барып, аны-моны карамыйча, сыер урынына үгез алып кайткан. Капка төбенә җыелышып 

торган күршеләре: - Карале, Зариф туган, сыер түгел, үгез бит бу, дигәч, Зариф кызып: - 

Үгез булмагае чорт булсын, балаларга сөт булсын! – дип, капкасын каерып ташлаган да, 

үгезен кертеп, ябып та куйган» [3; 35]. Ачудан, ашыгып кына әйтелгән сүз мәкаль булып 

киткән. Халык аңа “кеше берәр максат белән эш эшләгән вакытта озак кына килеп чыкмаса, 

чарасызлыктан бөтенләй туры килми торган эш эшләп куярга мөмкин” дигән тирән мәгънә 

сала.  Шулай итеп, хикмәтле сүзләр кешеләр тарафыннан тормыштагы вакыйгаларга 

мөнәсәбәтле әйтелә һәм халык арасында таралып китеп, мәкальгә әверелә икән. 

XX – XXI гасырларда мәдәниятара мөнәсәбәтләр актив үсеш ала. Әлеге 

мөнәсәбәтләр дәүләтнең алга китүенең нигезен тәшкил итә, аның нәтиҗәсендә дәүләтләр 

арасында бәйләнеш ныгый. Һәрбер халык икенчесе белән аралашкан вакытта 

аңлашылмаучанлыклар килеп чыкмасын өчен, халыкның мәдәни билгеләрен йөрткән тел 

берәмлекләрен өйрәнү, белү мөһим роль уйный. Шундый берәмлекләрнең берсе – 

мәкальләр. Мәкальләрдә халыкның гореф-гадәтләре, яшәү рәвешләре, уй-фикерләре, акылы 

ачык чагыла. Алар милләтнең көнкүреше, иҗаты, мәдәнияты турында белемнәребезне 

киңәйтә.  

Мәкальләр күпмедер дәрәҗәдә кулланылышка кереп киткәч, аларны җыю һәм 

бастыру эшләренә игътибар бирелә башлый. Шуларның берсе – Салихҗан Кукляшевның 

«Диване хикәяте татар» дигән китабы. Ул әлеге  китабын мәкальләр белән башлап 

җибәргән, барлыгы 90 мәкаль куллануы билгеле. Мөхәммәтшакир Салихов «Табышмаклар 

һәм һәртөрле халык арасында әйтелә торган мәкальләр» (1880) җыентыгын бастыра. Бу 

китапта бик күп мәкаль һәм әйтемнәр урын алган.  Каюм Насыйри «Фәвакиһел җөләса» 

дигән китабында мәкальләр җыеп  бастырган һәм шуларга аңлатмалар биргән. Башка 

галимнәрдән аермалы буларак, ул мәкальләрне җыеп бастыру эшенә җитдирәк караган. 

Шул максаттан чыгып, мәкальләргә шигъри мәгънә һәм үзенчәлекләре ягыннан күзәтү 

ясаган. Бу хезмәтеннән тыш, аның “Кырык бакча”да һәм «Ләһҗәи татари» сүзлегендә дә 

мәкальләр табыла. Габделгалләм Фәезханов «Хикәят вә мәкаләт» китабында әлеге эш 

төренә үзгәреш кертә – мәкальләр белән бәйләнешле мәсәлләр дә урнаштыра. Шул сәбәпле, 

әлеге китап укучылар арасында бик тиз таралып өлгерә, ун тапкыр басылып чыга. Таип 

Яхин, имам Гатаулла Миниев, Хәсән Гали, Латыйф Җәләй, Наҗия Борһанова  һ.б. галимнәр 

мәкальләр хәзинәсен баетуга үзләреннән өлеш кертәләр. 

Н.Исәнбәтнең «Татар халык мәкальләре» томнарында гаҗәп бай мәгълүмат 

тупланган. Биредә конкрет мәкальләрнең тууына сәбәпче булган риваятьләр, хикәятләр, 

мәсәлләр, тормышта булган сәер яки кызыклы хәлләр тасвирлана.Әлеге китаптагы 

мисаллардан күренгәнчә, татар халык иҗатында кайбер мәкальләр тарихи вакыйгаларга 

кагылышлы. «Ач французга ала карга да аш», «Рәсәйдә французларга салкын булды, 



фашистларга ялкын булды» кебек мәкальләрдә ил тарихында булып үткән күп санлы 

сугышлар чагылыш тапкан [3; 27]. Билгеле, әлеге мәкальләр хәзерге сөйләм телендә 

кулланылмый. 

Дөньяда мәкальләре булмаган бер генә тел дә юк. Һәр халыкта үз мәкальләренә 

карата хөрмәт, ышаныч яши. Мәкальләр фикернең үткенлегенә, сөйләмнең кыскалыгына 

ирешүдә әһәмиятле стиль чарасы булып торалар. 

Мәкальләр күп еллар дәвамында халык тарафыннан барлыкка китеререлгәннәр һәм 

еллар үткән саен үсешкә ирешкәннәр. Мәкальләренең барлыкка килү тарихын һәм 

классификациясен өйрәнүгә рус галимнәре В.П.Жуков, А.В.Кунин, Ю.М.Соколов, 

М.А.Рыбников зур өлеш кертәләр. Аларны җыюда, хезмәтләрендә файдалануда 

С.Кукляшев, К.Насыйри, М.Салихов, Г.Фәезханов, Т.Яхин, Н.Исәнбәт һ.б. татар 

галимнәренең эшчәнлеге игътибарга лаек [4; 45].  

. 

 

Йомгак. Шулай итеп, мәкаль гомер-гомергә халыкның аерылгысыз юлдашы, 

киңәшчесе, акыл, үгет-нәсихәт бирүчесе булып килгән дигән нәтиҗә ясап була. Алардагы 

киңәшләр, күрсәтмәләр, кагыйдәләр һәркем тарафыннан кабул ителсен, һәркемгә 

аңлашылсын өчен аларның дөреслеге, файдалы булулары турында шик тумаска тиеш. 

Мондый ышанычны тормыш тәҗрибәсе булган халык тудыра да. Мәкальләрнең нигезенә 

берәүләрнең акылы, икенчеләрнең тапкырлыгы салына. 

Хәзерге вакытта яңа мәкальләр барлыкка килә дип әйтеп булмый. Алар бары тик 

кешеләр тарафыннан үзгәртелеп кулланылырга мөмкиннәр.  

 

Кулланылган әдәбият. 

1.Әдәбият белеме: терминнар һәм төшенчәләр сүзлеге. – Казан:   Мәгариф, 2007. – 

231 б. 

2.Яхин А., Мәһдиев М. Халык иҗатын әсәрләрен система итеп тикшерү тәҗрибәсе 

(Мәкаль, табышмак, җырлар). – Казан: КДУ, - 1982. 

3.Исәнбәт Н. Мәкальләр турында бер сүз. // Татар халык мәкальләре. Өч томда. т. 1. 

– Казан: Тат. кит. нәшр., 1959. – 879 б. 

4.Ахунҗанов Г. Мәкальләр тәрҗемәсе турында/ Ике тел хәзинәсе/ Г.Ахунҗанов. – 

Казан: Тат.кит.нәшр., 1964. – 126 б.



1930нчы елларда Габдулла Тукай юбилейлары 

 
Гүзәлия Гиматдинова 

(КФУ, Халыкара мөнәсәбәтләр, тарих һәм Шәрыкъ белеме институты, 

магистратураның 2нче курс студенты) 

 

 

культурная память, национальная идентичность, коммеморативные практики, 

коммеморация, Габдулла Тукай, образ, народный поэт, юбилей 

 

Бу фәнни эзләнү memory studies дисциплина эченә кертеп була. Сүз мәдәни һәм 

тарихи хәтер турында бара. Нинди үзгәрешләр (иҗтимагый, мәдәни, сәяси) һәм нинди 

сәбәпләр аркасында, нинди шартлар эчендә кеше төркемнәре бер вакыйгаларны истә тота, 

ә икенчеләрен оныта? Әлеге сорауларга җавап бирүче дисциплина memory studies дип 

атала. 

Шул юнәлештә язылган һәм татар тарихына багышланган эзләнүләр миңа билгеле 

түгел. Әмма чит ил һәм рус телләрендә бу тема тирәнтен тикшерелгән. 

Хәтер бер генә кешегә түгел, бөтен төркемгә хас (коллектив-күмәк). Ул мәдәни һәм 

коллектив мирасы. Кеше төркеменең тарихи вакыйгалар һәм шәхесләр турындагы истәлек 

кешеләрнең охшашлыгын һәм бердәмлеген ныгыта. Бик еш очракларда бу истәлек мифка 

әверелә һәм аның дөреслеген белеп булмый. Мәдәни хәтер (культурная память) – үткән 

заманнарга карата караш, фикерләр һәм милләт төркеменең бердәмлеген ныгыткан истәлек. 

Бүгенге көн проблемалары тарихи вакыйгаларны актуальләштерә. Ник үткән вакыйгаларга 

игътибар итәбез, тарихка тартылабыз, чөнки бүгенге төркем өчен бу мөһим. Бүгенге көн 

үткән заманга карата сораулар бирә һәм тарихи вакыйгаларга карата төркемдә истәлекле 

фикер тудыра. 

Фәнни эзләнүдә Габдулла Тукайның юбилейлары коммеморатив практика дип 

исәпләнә. Коммеморация – искә төшерү һәм истә тоту мәгънәсендә кулланыла. 

Габдулла Тукай фигурасы татар милләт төркемен берләштерә. 1917нче һәм киләсе 

еллардагы вакыйгалар аркасында чит илгә күчкән милләтәшләребез Габдулла Тукай иҗатын 

хөрмәт иткәннәр һәм аңа багышлап истәлекле кичәләр үткәргәннәр. Бу чара чит илләрдә 

бердәмлекне сакларга булышкан. СССРда торган татарлар өчен Тукай фигурасы шулай ук 

бик мөһим булган. Совет чорында җәмгыять үзгәрешләр аркасында шагыйрьгә карата 

фикерләр үзгәрә. 1920нче елларда әдәбият өйрәнүчеләрнең төп сорау: 1913нче елда вафат 

булган шагыйрьнең иҗтимагый-сәяси карашы нинди булган? Пролетар, вак-буржуа яки 

либерал-буржуа икәнлеген ачыклап, төрле эзләнүчеләр төрлечә җавап биргән. Афзал Шамов 

1923нче елда Тукай кичәсендә әдәбиятчеләрнең бәхәсләшүләрен сүрәтли [1; 8-9], шуңа 

карамастан 1920нче елларда Тукайга багышланган чаралар үткәрелә. 

1937нче елда Бөтенсоюз Пушкин юбилеен билгеләп үткәрде, ул вакыйгадан сон 

Тукай юбилеен үткәрү идеясе барлыкка килде. Белгәнебезчә, Тукайны “татарский Пушкин” 

дип атыйлар. 1930нчы елларда “Тукай – Пушкин шәкерте” [2; 5] дип атаганнар, “Тукай 

Пушкинга охшарга тырышкан” [2; 9], Тукайның рус культурасына тартылуы, рус 

классикларыннан үрнәк алуы прогрессив борылыш дигәннәр [3; 3]. Тукай бөеклеген 

танысалар да, Пушкин һәм Шекспир янына бер рәткә пьедесталга куя алмаганнар. “Тукай-

Пушкин шәкерте” идеясы совет халыклары иерархиясен сүрәтли: Союз гаиләсендә рус 

халкы – олы абый дип билгеләнә, калган халыкларны өйрәтүче һәм алга алып баручы. 

1930нчы еллар Габдулла Тукай исемен мәңгеләштерү өчен мөһим период. 

Шагыйрьнең биография һәм иҗатына карата бер фикер киң тарала. Бу Тукайның пролетар 

шагыйре булуы турындагы караш. Аның иҗатында төп идея халыкчанлык, шагыйрь 

сыйнфый көрәшне сүрәтләгән дип санала. Халык азатлыгы өчен көрәшкән һәм патша 

хөкүмәтенә, буржуазиягә, реакциялы динчеләргә каршы чыккан дип әйткәннәр. 



1938нче елда Габдулла Тукайның үлүенә 25 ел тулу уңае белән Татарстан 

республикасында төрле чаралар әзерлиләр. Беренче тапкыр Тукай юбилеена әзерләнүдә 

ТАССР хөкүмәте җитәкләү эшен алып бара. Хөкүмәт юбилей комиссиясенә хакимият 

вәкилләре, Татарстан Совет язучылар союзы, Татгосиздат һәм гәҗит редакция вәкилләре 

кергәннәр [4; 4]. Комиссиянең беренче җыелышы соң булды – мартның ахырында, ә 

Тукайның вафат көне 15 апрель, туган көне 26 апрель. Юбилей чараларын үткәрү өчен бик 

аз вакыт калды. 

Татар интеллигенциясе юбилейга багышланган чараларда актив катнашты. Татар 

әдәби журнал “Совет әдәбияты” (хәзерге вакытта Казан утлары) – Татарстан Совет 

язучылар органы – Габдулла Тукайга бер номер багышлап чыгарган [5]. Язучылар белән 

бергә Татгосиздат Тукай архивын җыю буенча эш башкарганнар. “Кызыл Татарстан” һәм 

“Красная Татария” гәҗитләрендә Тукай юбилеена әзерләнүләр турында көн саен язып 

барганнар. Шагыйрьнең юбилее уңае белән Тукайның сайланма әсәрләрен русча һәм 

татарча, ике китап балалар өчен бастырып чыгарганнар. Апрель аенда Казан 

китапханәләрендә Тукай әсәрләрнең җитмәвен белдерәләр [6; 3]. Аеруча, авылда яшәгән 

укучылар, Татарстаннан читтә (Мәскәүдә, Куйбышев өлкәсендә) яшәгән татарлар арасында 

Тукай әсәрләренең яңа басма чыкмавына канәгатьсезлек сизелә. Шулай ук хөкүмәт 

комиссиясе карары буенча Әтнә районына Тукай исемен кушканнар (элек шул районга 

Тукай туган Кошлавыч авылы кергән). [4; 4] 

Башка планнарны тормышка ашыра алмаганнар. Беренчедән, Казанда Тукайга 

һәйкәл кую 1943 елга планлаштырганнар, әмма ул 1958 елда гына Куйбышев мәйданының 

бакчасында (хәзерге Тукай мәйданы һәм скверы) ачылган. Болгар номерларында Тукай 

бүлмәсен реставрацияләргә уйлаганнар, ләкин ул вакытта бинада тулай торак урнашкан. 

Болгар номерларында мемориаль такта куелуы гына билгеле.  

Ник бар планнарны чынга ашырмаганнар? Беренчедән, 1930нчы елларның ахыры 

бик кайгылы һәм фаҗигале вакыт иде: репрессияләр, бөтен көчләрне җыеп 

индустриализацияне үстерүгә һәм сугышка әзерләнүгә кертелгән. Икенчедән, Тукайның 

пролетар образы совет язучылар һәм шагыйрьләр пантеонына керү өчен формалаша 

башлый. 1938 елда хөкүмәт комиссияне оештыруы белән коммеморатив практикалар 

официаль (хөкүмәт) дәрәҗәгә җитә. Тоталитар җәмгыятьтә хәтер чикләрен хөкүмәт 

билгели: кем Тукай турында һәм нәрсә, ничек сөйләргә тиеш? Нинди фикерләр Тукай 

иҗатына хас, кайсы бүгенге көнгә актуаль, нәрсә турында сүз алып барырга ярамый. Әмма 

актуаль эчтәлекне бик еш мифлаштыралар: бу үткән һәм хәзерге заманга хас. 

Тукайга багышланган хәтер кичәләре шагыйрь вафат булганнан соң барлыкка килә. 

Әмма совет чорында үзгәрешләр кичерә: дин буенча ритуаллар юкка чыгалар, Тукайның 

танышлары-дуслары белән очрашулар бик сирәк була. Доклад белән чыгу, Тукайның 

тормышы һәм иҗаты турында сүз алып барулары элеккәгечә үтәлә, ләкин чыгыш эчтәлеге 

һәм шагыйрь образы совет идеологиясенә туры килә. Шулай ук Тукай кичәләрдә әсәрләрен 

укыйлар, җырлыйлар, спектакльләр куялар. Бер яктан шагыйрь турында хәтер 

коммуникатив формасында саклана (Тукай замандашлары белән очрашуларда, мәсәлән), 

икенче яктан мәдәни (культур) хәтере формасында саклана. Мәдәни (культур) хәтердә 

экспертлар зур роль уйный. Специалистның белеме һәм карашы дөрес дип санала, аның 

интерпретациясе халык арасында тарала. Интеллигенция күмәк хәтерне формалаштыра һәм 

образ эчтәлеген тупландыра дип әйтсәм буладыр. Коммуникатив һәм мәдәни формалар 

бергә кушылып, шәхес турында хәтерне оештыра, ә коммеморатив практикалар хәтерне 

саклап торалар. 
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Төп төшенчәләр: тарихи сүзләр, Г.Исхакый, этимология. 

 

Теманың тикшеренү хәле. Кызганычка каршы, бүгенге көндә яшь буынга бик еш 

аңлашылмаган сүзләр белән очрашырга туры килә. Әлеге сүзләрнең беркүпмесе 

неологизмнарны тәшкил итсә, күбесе тарихи һәм архаик сүзләргә карый. Телебезнең 

лексик фондында байтак искергән сүзләр сакланып ята. 

 

Төп өлеш. Әлеге мәкаләдә Гаяз Исхакыйның “Сөннәтче бабай” һәм “Остазбикә” 

әсәрләрендәге искергән тукыма исемнәре тикшерелә. XX гасыр башында иҗат ителгән 

әлеге әсәрләр бүгенге көн күзлегеннән караганда тарихи һәм архаик сүзләргә бай. Тарихи 

сүзләр әсәрдә байтак очраганга, без аларны бер системага салып, тематик төркемнәргә 

берләштереп анализларга булдык. Тикшерү нәтиҗәсендә кием-салым, тукыма атамаларына 

караган беркүпме тарихи сүз табылды. Иң күп очраган сүзләр тукыма атамалары булды: 

әдрәс, тула, манчестер, кытат.  
1) Ул шул көн җиткәч, тагы кияү булып кергәндәге күлмәкне, Кәбир хәзрәттән 

калган әдрәс камзолыны, мәхдүмәдән килгән кәләпүшене киеп, ап-ак чүпрәккә төргән мөгез 

салу әйберләрене күтәреп, иртәнге чәйне эчкәч тә хәзрәткә китә иде[2: 265]. Әдрәс 

(уйгыр<һинд) сүзенә аңлатмалы сүзлектә буйлыгы ефәк, аркавы мамык, үзенә бертөрле 

ярым ефәк чуар тукыма дип билгеләмә бирелә. Бу искергән сүзне без тарихи сүзгә кертеп 

карый алабыз, чөнки әлеге тукыма элек вакытта камзул, кафтан кебек кием-салымны тегүдә 

популяр кулланылган булса, бүген инде ул тегү материалы буларак сакланмаган, шул 

рәвешле атамасы да югалган дип билгеләп була.  

2) Карт хәзрәт кызын, үзенең сөекле кызын өстендә дублы мужик туны, кулында 

ярты аршинлы баригалы, башында ирләрдән калган мескен бүрекле, аягында тула оек 

өстенә юкәдән үреп ясаган башмаклы иттереп күрү хәйран калдырды [2:262]. Тула 

сүзенең килеп чыгышы төрле телләргә (чуваш, борынгы татар, чыгтай, азәрбайҗан) барып 

тоташса да, алар нигездә бер мәгънәне аңлаталар: аякка чорный торган калын материя [1: 

211]. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә тула – өйдә сугылган калын, тыгыз тупас постау 

кебек бирелә [3: 563]. Димәк, тула оек – аякка урый торган калын тукыма. Бу предмет һәм 

сүз күпләргә таныш булмаганга, тарихи сүз кебек саклана. 

3) Хәзер дә күз алдында: иң түргә, мулла җизнидән дә югарыга, бер таза кеше 

утырган: өстендә әллә нинди, мужик баендагы кебек, кытатмы, манчестермы казаки, 

башында старостаныкы кебек укалы такыя, кулында зур гына, акайган гына мужик 

килененеке кебек яулык [2;276]. Бу җөмләдән без кытат сүзен сүз аерып чыгара алабыз. 

Кытат (чув.) – электә: Кытайда эшләнә торган тыгыз ефәк тукыма. Бу тукыма элек вакытта 

кыйммәтле материаллардан саналган, аннан бары тик байлар өчен затлы өс-киемнәре, баш-

киемнәре эшләнелгән. Хәзерге вакытта инде кытат көнкүрешебездә файдаланылмый 

дияргә була, шуңа аның атамасы да искергән, кулланыштан төшкән. 



4) Хәзер дә күз алдында: иң түргә, мулла җизнидән дә югарыга, бер таза кеше 

утырган: өстендә әллә нинди, мужик баендагы кебек, кытатмы, манчестермы казаки, 

башында старостаныкы кебек укалы такыя, кулында зур гына, акайган гына мужик 

килененеке кебек яулык [2:256]. Манчестер(фар.) – киҗе-мамык тукымының бер 

төре[3:345]. Бу тукыма шулай ук көнкүрешебездән югалу сәбәпле, атамасы да пассив 

кулланышта гына яши. 

Әсәрләрдән кием-салым атамаларына караган өч тарихи сүзгә тап булдык: камзул, 

казаки, җилән. 
1) Ул шул көн җиткәч, тагы кияү булып кергәндәге күлмәкене, Кәбир хәзрәттән 

калган әдрәс камзолыны, мәхдүмәдән килгән кәләпүшене киеп, ап-ак чүпрәккә төргән мөгез 

салу әйберләрене күтәреп, иртәге чәйне эчкәч тә хәзрәткә китә иде [2:246]. Камзул 

сүзенең татар теленең лексик фондына килеп керүе кызыклы, аның беренчел чыганагы 

булып итальян теле (cammiciuola – “кечкенә күлмәк”) тора. Аннан соң камзул рус теле аша 

татар теленә керә [1:85]. Аңлатмалы сүзлектә әлеге сүзгә аңлатма болайрак яңгырый: 

камзул – күлмәк өстеннән кия торган җиңсез һәм якасыз кыска өс киеме [3]. Кайбер 

галимнәр фикеренчә, камзул искергән сүзгә карамый. Ләкин шулай да, аның актив лексика 

составыннан пассив кулланыш сүзләренә күчүен билгеләп була кебек. Камзул бүгенге 

көндә, өс-киеме буларак популяр түгел. Әлбәттә аңа охшаган кием-салымнар бар, ләкин 

алар башка исем белән йөртеләләр. Ул милли кием элементы буларак сакланган булса да, 

актив лексик берәмлек булмаганга, без аны иске сүз буларак билгеләргә тиеш дип 

саныйбыз.  

2) Мин уйладым, уйладым да, яңа тун киеп, кияү булып кергән казакины киеп, 

мәрхүм Кәбир хәзрәткә киттем [2:285]. Әлеге сүзне күптән инде тел галимнәре тарихи 

сүзләр рәтенә кертүләре күпләргә мәгълүм факт. Казаки (фар.) – озын камзулга охшаш, 

җинле һәм кечкенә утырма якалы өске кием [3: 221]. Әлеге өс-киеме хәзерге вакытта шулай 

ук киелми, шул сәбәпле сүз дә тарихи сүз кебек билгеләнә. 

3) Шәкертнең өстендә бары бер кат җилән иде [2:245].Җилән – эченә мамык 

куймый гына теккән юка, милли өс киеме (постау җилән) [3:366]. Әлбәттә бу реалия да 

телебездә тарихи сүзләр рәтендә карала. 

 

Йомгак. Шулай итеп, эшебезгә йомгак ясап, шуны әйтергә кирәк, тарихи сүзләр 

телебездә актив кулланмыйча, ә бары тик пассив сүзлек запасында гына яшәп килсәләр дә, 

телебездә гаять мөһим урын алып торалар. Әлеге сүзләр ярдәмендә телнең алдагы 

язмышын, тел берәмлекләренең алдагы эволюцион барышын, анда баручы үзгәрешләрне 

фаразлап була. 

 

Кулланылган әдәбият. 

1. Әхмәтьянов Р. Татар теленең кыскача тарихи-этимологик сүзлеге. – Казан: 

Тат. кит. нәшр., 2004, – Б. 270. 

2. Исхакый Г. Сайланма проза һәм сәхнә әсәрләре. – Казан: Тат. кит. нәшр, 1991. 

– 210-285 б. 

3. ТТАС = Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. Казан: Татар. кит. нәшр., 2005 – Б. 

848 
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Изученность темы: Александру Македонскому  посвящено множество 

исторических трудов, однако в народной памяти он запечатлен не только в образе 

правителя античности, а как герой сказок, подчас весьма мудрых и поучительных. Данное 

исследование направлено на раскрытие образа Александра  Македонского и 

трансформацию его образа в татарских народных сказках. 

Основная часть: О жизненном пути Александра Македонского за всю историю от 

античности до современности было написано немало трудов. Некоторые жизнеописания о 

походах и военной деятельности Александра Македонского  начали свое существование 

еще при жизни этой выдающейся личности (Каллисфен, Клитарх, Птолемей 

Египетский)[5;6]. 

Александр Македонский интересен исследователям и в наши дни, поскольку 

масштаб его деяний поражает даже искушенного ученого[6;301]. Его таланты в сфере  

военного искусства, в качестве властного правителя и просто мудрого человека нашли свое 

отображение еще в давних легендах ираноязычных народов(Навои ,Низами), а также в 

эпосе «Калила и Димна»,датированном  III-IVв .[3;6]. 

Многочисленные легенды и мифы, порой совершенно лишенные реальной основы в 

исторической канве становились преданиями предков, переходящими из уст в уста от 

старшего поколения к более молодому.  

Таким образом Александр был увековечен в народном творчестве Востока в 

различных «дастанах»,что, в свою очередь, в татарском языке имеет несколько значений – 

как «героический эпос»[9;124], так и средневековые литературные произведения, 

облеченные подчас в стихотворную форму [4;102]. В качестве примера такого 

произведения можно признать дастан  «Буз егет»- т.е. «Непорочный юноша», в котором 

речь идет о поиске «живой воды» и о суровом и справедливом хане, который умирает 

молодым, так и не обретя ее.[ 2;325-327.] 

Однако наибольшую известность образ Александра Македонского получил у 

татарского народа в образе героя сказок. Следует заметить, что сказки эти не являются 

исконно татарскими, а приходят в Поволжье с Востока, где образ Александра Македонского 

имеет свою историю, свои подвиги и даже новое имя- Искандер Зулькарнайн. 

Имя Искандер прижилось и в татарской традиции  и имеет значение 

«защитник».Загадочное слово Зулькарнайн объясняется тем, что по восточному преданию 

у Искандера было два рога[12], которые приносят удачу, счастье и процветание, пока они  

есть у своего владельца[3;22]. 

Рогатый Искандер в фольклорной традиции дошел и до наших дней в сказаниях 

различных народов, в том числе и у татар. Его присутствие  можно заметить в самом 

названии сказки «Рогатый падишах»[10; 464].Есть две версии этого сказания – в западной 

и восточной редакции. Начало у обеих сказок одинаковое – у царя есть рога, которые он 

тщательно скрывает, вследствие этого ему приходится казнить бреющих его раз в год 

цирюльников. Один из них спасается, доверяя тайну тростнику, из которого позже делают 

свирель и разглашает тайну царя. Этот вариант традиционно связан с мифом о Мидасе и 

его ослиными ушами, так как родиной этого сюжета считается древняя Греция. 

В европейских странах этот эпизод имеет несколько различных концовок- царь 

умирает, так как об ушах узнала общественность, царь начинает  быстро терять силу и 

поскорее ищет наследника престола, царя убивает лихой брадобрей, царь раскаивается и 



просит прощения у невинно убиенных. В любом из этих эпизодов мы можем проследить 

неотвратимость судьбы, то есть трагический конец, который как бы служит неким уроком 

в сказочной форме. [7;105-120]Татарский вариант сказки относится к сказкам восточного 

типа и имеет общую направленность повествования с персидскими, турецкими, 

казахскими, узбекскими повествованиями и рассказывает следующую историю: есть 

падишах по имени Зулькарнай,у которого посередине лба растет лишний рог ,и его 

приходится прятать, убивая в год по одному брадобрею, видевшему его. Мудрая мать 

спасает своего сына от жестокости царя, сделав их молочными братьями, однако тайна , 

известная ему гложет его ,то есть ее изложение болотному камышу есть ни что иное как 

попытка исцеления, а не  причинение намеренного вреда царю. Концовка сказки говорит 

лишь о том, что камыши обрели голос и разнесли тайну на далекие расстояния, однако , 

повлияло ли это на жизнеспособность царя и его управленческие функции не указывается            

[ 10;107-108]. 

Властность Александра Македонского как царя, его могущество в глазах восточных 

народов появилось неспроста- он знал как завоевать их расположение и понимал, что 

политика дома, в Македонии, и на Востоке -две разные вещи, поэтому на Востоке он 

предпочитал, чтоб его  считали  великим посланником божественной воли, и что его воля- 

закон, в котором сомневается только глупец или трус[5;46-48]. 

Жестокость Александра-Искандера стала лейтмотивом в еще одной татарской 

сказке, которая так и называется «Зулькарнаен падишах».В ней даже череп Зулькарнайна 

приносит смерть людям. По преданию торговец находит череп Зулькарнайна,на котором 

написано роковое послание, о том что при жизни этот человек погубил 40,а после смерти 

погубит целых 80, принеся его в дом, он начинает целый круговорот событий, который 

приводит к внебрачной беременности дочери, внуку сироте, выросшему в лесу, однако 

невероятно умному для своих  юных лет, продаже его продавцу жемчуга и раскрытию 

тайны якобы стеснительных падишахских дочек, приведшей к фатальной  смерти 80 

человек, как  и было указано на черепе[10; 105-107]. 

Исходя из вышеизложенного можно было бы заключить, что  в сказаниях Искандер 

предстает перед читателями исключительно в образе властного деспота, как в узбекской 

сказке «Мудрый лекарь» [11;413-423], однако, это не так. В сказаниях и легендах 

таджикского, узбекского, азербайджанского народа Искандер предстает как не лишенный 

тщеславия, но справедливый  и милостивый государь. Примером могут послужить  такие 

сказки как «Драгоценный камень» и «Советы отца», которые  отражают народную память 

горных народов об отмене возрастной казни стариков, бывшую до прихода Александра 

Македонского нормой в этих землях[8;413-415,560-562]. 

Такая сказка есть и у татарского народа, называется она «Мудрый старик» и 

повествует о том, что умудренные опытом старики не столь бесполезны как считалось ранее 

и могут добывать драгоценные камни, отличать молодых и старых лошадей и решать 

различные сложные задачи правителя, чего не могут молодые юноши. 

Итоги:Подводя итоги, следует заметить, что образ Александра Македонского явно 

и косвенно запечатлен  в таких татарских произведениях как дастаны и сказки. Кроме 

вышеупомянутых сказок примером также могут послужить такие сказания как  

«Джумджума Султан» Хусама Кятиба, «Гулистан бит- тюрки» Сайфа Сараи, «Дастан-е 

Бабахан» Сайади, «Тухфа-и мардан» Мухам- мадьяра, «Мухиммату-з-заман» Утыза Имяни, 

«Таварих-е Булгарийа» Таджет- дина Ялчыгула и др., где Зулькарнайн в основном был 

показан как идеальный правитель[1;124] 

Однако, несмотря на богатую коллекцию образов Искандера  в произведениях 

татарского народа, нельзя  не сказать о том, что эти произведения являются ничем иным 

как плодом творческого взаимодействия и народной переработки  произведений стран 

Востока. Именно тесные культурные связи Волжской Булгарии с арабскими и 

ираноязычными странами открыли для Поволжья новый мир восточных сказок, которые 



так полюбились нашим предкам, что они передавали их от поколения к поколению,  

постепенно трансформируя их под свою  бытовую культуру. 

Таким образом, волшебные элементы постепенно утрачивались, стирались границы 

исторических фактов в сказочном мире и  одни и те же сказки могли встречаться у разных 

народов  с немного измененным сюжетом и названием. Сказки об Искандере 

немногочисленны, но образ этот является неотъемлемой частью многих культур, в том 

числе и татарской. 

 

 

 

 

 

 

Использованная литература: 

 

1. А.М. Ахунов., Татарские легенды о Зу-л-Карнайне., Ученые записки Казанского 

государственного университета., Т .149,кн.4 -2007. 

2. Ф.В. Эхмэтова. Татар халык ижаты. Дастаннар – Казан: Татар. кит. нэшр., 1984. 

3. Ф. Бойназаров.Образ Искандера Зулькарнайна.,М.,МГУ,1991 

4. Т.Н.Галимуллин., Еллар юлга чакыра,Казан,1975. 

5. Н.Горелов. Повесть о рождении и победах Александра Великого. СПб: Азбука-

классика, 2004. 

6. П.Грин., Александр Македонский. Царь четырех сторон света., 

М.,Центрполиграф,2003.,301с. 

7.Е.А.Костюхин. Александр Македонский в литературной и фольклорной традиции, 

Москва,1972. 

8. Таджикские народные сказки .,М.,1961 

9. Тат.-русский словарь, М.,1964. 

10.Татарские народные сказки. Казань, Татарское кн.изд-во,1986. 

11. Узбекские народные сказки в 2 Т..,Ташкент.,1972., 

12.Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.С-Пб., 1890-1907 

 

 

 

Д. Г. ТУМАШЕВАНЫҢ СЕБЕР ТАТАРЛАРЫ ДИАЛЕКТЛАРЫН, ТЕЛЕН 

ӨЙРӘНҮГӘ КЕРТКӘН ӨЛЕШЕ 

 

Гөлия Сабирова 

(КФУ, Л. Толстой ис. филология һәм мәдәниятара багланышлар институты, 5нче 

курс студенты) 

 

Татар халкының илгә, дөньяга танылган шәхесләре аз түгел. Мондый шәхесләр 

арасында сәнгать осталары да, галимнәр дә, спортчылар да, уйлап табучылар да бар. Алар 

– үзләренең фидакарь хезмәтләре, тырышлыклары белән татар халкын халыкара мәйданга 

таратучылар. 

Халыкның көче турында сөйләшкәндә, ул халык аралаша торган тел турында 

әйтелмәсә, дөрес булмас иде. Чөнки халыкны халык итеп танылтан иң зур күрсәткеч – шул 

халык вәкилләре сөйләшкән тел. Халыкка атаманы үзара аралашкан теленә карап бирү – 

моның ачык дәлиле.  

XX гасыр башы – татар мәгърифәтенең олы юлга чыгу вакыты. Бу чор – татар 

мәдрәсәләренең заманга җайлашу чоры, төрле-төрле милли, дөньяви мәктәпләрнең оешып 

эшләү, аларда татар теле укытыла башлаган чор. Егерменче гасыр башында дөньяви 



мәктәпләргә нигез салуга Мөхетдин Корбангалиев, Гайнетдин Әхмәров, Хәсән Гали, 

Мөхәммәт Фазлуллин, Шәһит Әхмәдиев, Риза Газизов кебек бер төркем телче галимнәр һәм 

методистлар зур өлеш кертә. Татар педагогларының, методистларының, 

мәгърифәтчеләренең яңа буыны калкып чыгу чоры да. Алар арасында күренекле педагог 

һәм методист, академик, профессор, остаз Диләрә Тумашева лаеклы урын алып тора.  

Д. Г. Тумашеваның тормышы һәм эшчәнлеге татар халкының катлаулы, авыр, әмма 

мәгърифәтле язмышы белән аерылгысыз бәйләнгән. Аның мирасы гаять зур һәм күпкырлы. 

Д. Г. Тумашева – филология фәннәре докторы, профессор, академик, дөньякүләм 

танылган галимә. Ул – Россия һәм Татарстанның атказанган фән эшлеклесе. Фән һәм 

техника өлкәсендә Татарстан Республикасы дәүләт бүләге лауреаты, Төркия лингвистика 

җәмгыятенең шәрәфле әгъзасы. Һәм бүгенге чыгышымның максаты итеп, мин Диләрә 

ханым Тумашеваның Себер татарлары диалектлары телен өйрәнүгә керткән өлешен 

тикшерүне куйдым. 

Күп кенә борынгылыкларны саклап, башка төрки төлләрдән аерымланып беркадәр 

читтәрәк яшәп яткан себер татарлары теле галимнәрне, шул исәптән, чит ил галимнәрен дә 

күптәннән кызыксындырып килә. Әмма бу турыда беренче мәгълүматлар әле гасыр 

башында В. Радлов тарафыннан тупланган фольклор материалларында бирелсә дә, махсус 

тикшеренүчеләр булмый диярлек. 

Төмәннән икәнен белгәч, академик Н. Дмитриев Диләрә Гариф кызына, диплом 

темасы итеп, төмән сөйләшен өйрәнүне тапшыра. Шул рәвешле озак елларга сузылган 

фәнни тикшеренү эшләре башлана. 1951 нче елда аның нәтиҗәләре кандидатлык 

диссертациясендә яктыртыла. 

Себер татарлары диалектларын өйрәнү Диләрә ханымның фәнни эзләнүләренең бер 

юшәлеше һәм дөньякүләм танылган фәнни хезмәтләрнең барлыкка килүе бик җиңел генә 

булмый. 

Себер татарлары Көнбатыш Себернең нәкъ үзәгендә зур туфракта таралып яшиләр. 

Университетта укытудан бушаган чорда, җәйләрен Диләрә ханым үзе белән берничә 

студентны алып, Себер авылларына чыгып китә. Унбиш ел дәвамында Себернең биш 

өлкәсендә (Төмән, Тубыл, Омски, Новосибирски, Кемерово) татарлар яши торган йөзләп 

авылның сөйләм үзенчәлекләре җентекләп өйрәнелә. Кеше күзе уңаеннан еракта, сазлыклар 

эчендә утырган авылларга аеруча игътибар бирә алар. Чөнки андый авылларда, аралашу 

авыл булганлыктан, тел үзенчәлекләре, гадәттә ныграк саклана  

Дөрес, себер татарлары диалектларын өр-яңадан өйрәнә башлаган яшь галимәгә гаять 

зур туфракка таралган меңнәрчә әйтелешләр, сүзләр, грамматик калыпларның баштарак 

иксез-чиксез дәрья кебек күренә. Бу бер дә гаҗәп түгел. Әмма максатчан, эзлеклелек, дөрес 

методика сайлау һәм иң әһәмиятлесе – фәнгә җаны-тәне белән бирелгәнлек бу 

авырлыкларны җиңәргә ярдәм итә. Башта һәр аерым төбәк җентекләп өйрәнелә, диалект-

сөйләшләрне аера торган лингвистик күренешләр билгеләнә һәм, нәтиҗә буларак, себер 

татарлары телендә 3 диалект: тубыл-иртеш, бараба һәм том диалектлары һәм күпсанлы 

сөйләшләр булуы ачыклана (төмән, тубыл, тевриз, тара, саз ягы, яүштә чат, калмак 

сөйләшләре). Болар арасында 2 сөйләш – тевриз һәм саз ягы сөйләшләре галим тарафыннан 

яңабаштан ачыла. 

Диалектларны төрки телләр һәм борынгы язма истәлекләр белән чагыштырып өйрәнү 

себер татарлары шивәләрендә, чагыштырмача, яңа кыпчак теле элементларыннан тыш күп 

кенә борынгаларның да саклануын ачыкларга мөмкинлек бирә. 

Күпъеллык фәнни тикшеренүләрнең төп нәтиҗәсе буларак, шулай ук себер татарлары 

теленең төрки телләр арасындагы урыны да ачык билгеләнә. 

Себер татарлары диалектлары турында докторлык диссертациясе яклап, бу эшкә 

саллы йомгак ясалса да, Диләрә ханым тынычланып калмый. Беркадәр бу эштән бүленеп 

торганна соң ул себер татарлары теленең лексикасын өйрәнә башлый һәм 1992 елда себер 

татарлары диалектлары сүзлеген бастыра. Менә дөньякүләм атаклы немец тюркологы 

профессор Дерфернең Диләрә ханымның себер татарлары турындагы монографияләренә 



биргән бәяләмәсеннән өзек: “Көнбатыш Себер диалектлары төркеме турында чын 

мәгънәсендә фәнни нигезләнгән хезмәт күптән үк бик кирәк иде.”  

Д. Г. Тумашеваның 1977 елда “Себер татарлары диалекты” дигән хезмәте басылып 

чыга.  

Галимәнең тикшеренүләренең чагыштырмача тарихи яссылыкта алып барылуы себер 

татарлары, сөйләшүләренең татар теле белән генә түгел, алтай, хакас, үзбәк, уйгур һәм 

кыпчак телләре белән дә булган элемтәләрен күрергә, бу диалектның төрки телләр 

классификациясендәге урынын билгеләргә ярдәм итә.  

Диләрә Гариф кызы тормышының барлык этапларында бетмәс-төкәнмәс энергияле, 

максатчан, инициативалы һәм таләпчән шәхес булды. Зур гражданлык җаваплылыгы, 

эрудициясе, оештыру таланты һәм кешеләргә карата искиткеч мөгамәләсе Д. Г. Тумашевага 

лаеклы абруй һәм хөрмәт китерде. 
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МӨХӘММӘТ МӘҺДИЕВ ӘСӘРЛӘРЕНДӘ УКЫТУЧЫ ОБРАЗЫ 

 

Сайфутдинова Динә Хәбир кызы 
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курс студенты) 

 

Бер акыл иясе әйткән: “Берничә айдан уңыш алыйм дисәң – иген чәч, ун елдан 

җимеш ашыйм дисәң – агач утырт, гомерең буе кадер-хөрмәттә яшим, җир йөзендә якты эз 

калдырыйм дисәң – бала укыт! Әйе, укытучы һөнәре – иң дәрәҗәле, иң гадел, иң хөрмәтле 

һөнәрләрнең берсе. Әлеге мәкаләмдә мин әлеге һөнәр ияләренең Мөхәммәт Мәһдиев 

әсәрендә чагылышын карармын. 

Исемнәре үлемсез шәхесләр була. Үзләре бу дөньядан китсәләр дә, әсәрләре моңлы 

бер җыр кебек, халык күңелендә яши. Көр күңелле, олы җанлы, мәшһүр, зыялы асыл 

затларыбызның берсе Мөхәммәт Сөнгать улы Мәһдиев – әнә шундый үлемсез шәхес. 

Укытучы гаиләсендә туып, үзе дә озак еллар укытучы һөнәренә тугры калган Мәһдиев, 

үзенең әсәрләрендә укытучының профессиональ хезмәте һәм шәхси яшәеш узенчәлекләрен, 

аның ихтыяҗларын, борчу-өметләрен, үткәнен, хәзергесен һәм киләчәген эчтән яктыртып, 

көзгедәй чагылдырып тора. Бу мәкалә чикләрендә аның бөтен әсәрләрен дә колачлау 

мөмкин түгел. Шуңа күрә бу язмада аның “Без – кырык беренче ел балалары” әсәренә генә 

тукталып утәрмен. Бу әсәр педагогик әсәрләр рәтенә керә. Чөнки аларда гәүдәләнгән 

укытучыларның эш-гамәлләренә, алар катнашкан ситуацияләргә, сәнгатьчә итеп 

китерелгән аерым детальләргә автор тарафыннан бертөрле педагогик, конкрет методик 

төсмерле подтекст салына, һәм алар геройның шәхси һәм һөнәри сыйфатларын ачуга 

буйсындырыла. 

Менә класска Сталин репрессиясе чорында “глубинка”да укытучы булып эшләгән 

Мәскәү татары Хәлил Фәтхиевич килеп керә: 

“...– Шапки снять!” 

Аның укучыларга әйткән беренче сүзләре бу. Язучы алга таба әсәрне болай дип 

дәвам итә: “Тәрәзә пыялалары зыңгылдап алды. Кемнеңдер парта астындагы сөт салган 

чирек литрлы шешәсе тәгәрәде”.  Әгәр автор укытучы сүзләренең тәэсири көче (боеручан 



һәм буйсындыручан), интонациясе турында язса, әсәрне укуы кызыксыз булыр иде. 

Мөхәммәт Мәһдиев исә шушы ике җөмләсе белән укытучы репликасының көче турында 

да, шәһәр кешесенең тәрәзә пыяласын ныгыту кебек вак-төяккә илтифатсыз булуы турында 

да, авыл кешесенең иң мөһим, иң актив кулланылышта булган савыт-сабасы турында да 

бәян итеп өлгерә. Хәлил Фәтхиевичның дәресне башлап җибәрү рәвеше дә бик кызыклы: 

кесәсеннән саплы зур тарак алып, озын чәчләрен рәтли, аннан, күзлеген салып, аны ап-ак 

кулъяулык белән озаклап сөртә...Үзара хәл белешү бу, укытучының укытырга, ә 

укучыларын укырга хәзерлекле итүе. Хәлил Фәтхиевич, асылда, балаларын күзәтә, үз 

фәненә сукмак сала. Әле генә тәнәфестә чабулап, чабата тузаннарын кузгалткан, мең төрле 

проблема чишеп өлгергән яки чишеп өлгерә алмыйча калган укучыларга тын алырга , әлеге 

дәрескә күңел салырга мөмкинлек бирү бу. Үтүкләнгән чалбардан, ефәк шнурлы кап-кара 

ялтыравыклы ботинкалардан, ап-ак күлмәктән булыр ул, көмеш чылбырлы сәгатен өстәл 

өстенә чыгарып куяр. Тавышы дәрестән-дәрескә йомшый төшәр, ягымлылана барыр, әмма 

көрлеген югалтмас, укучыларына, якын итеп, “ребятки” дип мөрәҗәгать итә. Хәлил 

Фәтхиевичның ниндидер күрсәтмә материаллар, техник җайланмалар куллануы турында 

сүз алып барылмый. Төп чыганак – әсәр. Ә шулай да андагы вакыйгаларны балалар җанлы 

итеп күз алдына китерә, дулкынлана, кайгыра, шатлана. Күңелләре еракларга китә. 

Төшләрендә әдәби геройлар белән саташалар. 

“Без – кырык беренче ел балалары” әсәрендә берничә укытучы хәрәкәт итә. Аларның 

һәрберсе - үзенә бер дөнья. Әсәр авторы аларны үзләренә генә хас булган һөнәри 

сыйфатлары белән күз алдына китереп бастыра: өйрән генә, үзеңә гыйбрәт алып калырга 

гына өлгер. Туган тел дәресен укытучыга әдип әнисенең исемен бирә – Рабига апа. Аналар 

кебек ул, юл йөреп төн чыккан укучылары дәрестә йоклап китә калса, уятмый. 

Йөгәнсезләргә юл куймый – икенче дәрескә шәпләп әзерләнүне таләп итә. Аз яза әдип бу 

укытучысы турында, әмма берәгәйле итеп, җаны аша үткәреп яза. 

Тырышып, җаның-тәнеңне сарыф итеп укытуның нинди генә чагылышларын 

очратмыйсын бу “Без – кырык беренче ел балалары” повестенда. Менә күрер күзгә үк 

ямьсез булып тоелган немец теле укытучысы: нечкә аяклы, чандыр яңаклы, шүрәле 

бармагыдай нәзек озын бармаклы ир уртасы кеше. Уң кулындагы озын бармагын күзеңә 

терәгәндәй чукый-чукый белем бирә. Укучылар аның ни үзен, ни предметын яратмыйлар. 

Автор немец теле укытучысын, ни өчендер, исемсез итеп бирә.  “Сары күлмәкле”, “сары 

сатин гәүдә”, “чарт-чорт тавыш”, “озын бармак” дип кенә атый.  Ләкин бу атамалар 

укытучының намусына кер төшермиләр: яхшы итеп, өйрәнгәнче укытырга сүз биргән кеше 

ул. Аның укучыларга әйткән түбәндәге сүзләре укыту гамәлләренең серен ачып сала: 

“Партия, хөкүмәт мине бүгенге көндә, фронтка җибәрмичә, сезне укытырга кушты. Мин 

үземнең сугышчан бурычымны ил алдында намус белән үтәргә тиеш. Сезнең яхшы 

укуыгызга ирешү – минем изге бурычым һәм мин моңа сезнең белән берлектә 

ирешәчәкмен... Һичшиксез ирешәчәкмен!” 

Бер уйласаң, Мөхәммәт Мәһдиевнең “Без-кырык беренче ел балалары” әсәрендә 

җанландырылган укытучылар, аларның дәресләренең һәрберсе турында аерым-аерым 

мәкалә, хәтта, юл араларындагы уй-хисләрне барлый-барлый, китап язарга мөмкиндер. 

Мәһдиевның теле энҗе-мәрҗәннәр төсле. Аяз Гыйлаҗев юкка гына: “Мөхәммәт 

Мәһдиевның теле – Илһам Шакировның мәгърүр тавышы, Рөстәм Яхинның музыкаль 

факториясе кебек сирәк очрый торган милли байлыгыбыз”, – димәгән. Бик дөрес бәя биргән 

халык язучысы каләмдәшенә. 
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