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КЕРЕШ 

НӘРСӘ УЛ РИТОРИКА?  

УЛ КЕМГӘ, НИГӘ КИРӘК? 

 

Дәрескә өйдән үк әзерләнеп киләсең инде югыйсә; теманың юлда эчтән 

сөйләгәндә дә шактый шома килеп чыккан кебек тоела; әмма укытучы 

тактага чакыра-нитә калса, барыбер дулкынланасың; тел көрмәкләнергә генә 

тора. Укытучыңа, иптәшләреңә сөйләү үзеңә сөйләүдән нык аерыла микәнни 

соң? 

Ә имтихан бирәсеңне искә төшерсәң, дулкынлануың вәсвәсәгә, 

шөбһәгә үк әйләнә. Комиссия каршында сөйләү тагын да катлаулана, 

күрәсең. Инде сәхнәгә менеп, шигырь сөйләргә, спектакльдә уйнарга яисә 

радио, телевидениядән чыгыш ясарга яки берәр рәсми җыелышта нотык 

тотарга тәгъдим итсщлщр, коелып ук тцшщсеж – бцтен халык алдында 

сөйләү синең кулыңнан килмәстәй эштер, моңа мңхсус сәләтле, талантлылар 

гына алынадыр кебек тоела. 

Шулай да үзеңнең мондый “булдыксызлыгыңнан” күңелеңдә 

ризасызлык, канәгатьсезлек баш калкыта: “кай җирем ким соң бүтәннәрдән”, 

дисең. Канәгатьсезлектән үҗәтлеккә дә бер генә адым – булдырам дисәм, 

барыбер булдырам! 

Мондый чакта иң башта “йомыкыйлыгыңның” сәбәпләрен 

ачыклыйсың, аннары алардан котылу чараларын эзли башлыйсың. 

Сөйләү сәләтенең актив яисә пассив булуы, гадәттә, берничә сәбәпкә 

бәйле: тумыштан фикерләү үзенчәлегеңә, хиссилек куәсеңә, психологик һәм 

физиологик халәтеңә, белемеңә, сүз байлыгыңа һәм башка сәбәпләргә. 

Шулай да, кагыйдә буларак, иң беренчә сәбәп итеп кеше телгә осталык 

дәрәҗәсен күрә - сөйләр алдыннан дулкынлануын басар өчен “тел ачкычлары 
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бир, ходаем”, дип теләк тели, сөйләү кыенлыгы килеп туса, “тел очында гына 

тора да бит, әйтеп кенә булмый, сүз табылмый”, дип аклана. 

Тормышыңда тирән эз калдырган, иң хөрмәт иткән, кадерле 

кешеләреңнең сиңа кайсы ягы белән тәэсир итүен, хөрмәт иттерүен 

уйлаганда да иң башта аның сөйләү-сөйләшүе белән бәйле сыйфат-

үзенчәлекләрен искә төшерәсең. 

Мәсәлән: “Бервакыт йокы аралый әнинең кытыршы кулы белән 

башымнан сыйпавын тойдым, ягымлы тавышын ишеттем: 

- Тор инде, улым, тор, бик озак йокладың... (Б., З). Яисә: Әтинең 

“кулларымнан тотып: - өздереп чап, чалгың уйнап торсын, такыр калсын 

покос арасы”, дип печән чабарга өйрәтүе (С., 18). 

Шул ук вакытта эчке бер сиземләү белән ачыш ясыйсың: фикереңне 

үтемле, тәэсирле итеп җиткерүе, бәян итү өчен тел генә, ягъни сүзләр 

байлыгың, аларны җөмләләр, текст итеп оештыру осталыгың, хәтереңдә 

мәкаль, әйтем, канатлы гыйбарәләр саклануы гына җитеп бетми. Әле 

китерелгән мисалларда да кадерле кешеләрне искә төшергәндә аларның 

телдән башка сыйфат-үзенчәлекләре дә хәтер төпкеленә тирән уелып 

калганын күрәбез: әнинең кытыршы кулы белән сыйпавы, ягымлы тавышы; 

әтинең кулдан тотып, ничек печән чабарга күрсәтүе. Янә бер-ике мисал: 

“Шигырь яңгырый... Матур да, йомшак та, мишәрчәрәк ямле булып та 

Такташ тавышы яңгырый: Яшьлек, гомрең кыска синең...” (Габдрахман 

Минский истәлегеннән); 

“Менә Хәсән ага башын чөеп җибәрә. Аның аксыл ябык чыраена якты 

нур иңгәндәй була. Ул шигырь ритмына уң кулы белән һаваны кыеп-кыеп 

ала: Җитәр җирләр безнең ерак әле / /Үтәсе бар озын юлларны...” (Марс 

Шабаев истәлегеннән). 

Монда да шагыйрьләрнең сүзләреннән тыш, Такташның “матур да, 

йомшак та, мишәрләрчә ямьле тавышы, Туфанның башын чөеп җибәрүе, 

шигырь ритмына уң кулы белән һаваны коеп-коеп алуы аларның сөйләмен 

тулыландыра, тасвирлы итә. 
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Шулай итеп, тормышта без яраткан артистыбызның да аңа гына хас 

тавышын, икенчесенең сөйкемле көлүен, тәүге укытучыбызың буй-сынын, 

үз-үзен тотышын хәтердә саклыйбыз... 

Берәр чыгыш әзерләргә яисә текст язарга татынып, кешегә тәэсир 

итәрлек чара, юлларны барлый башласаң, аларның күплегеннән һәм кайсын 

сайларга гаҗизлектән аптырап та каласың. Ә соң аларны барлый торган 

берәр тәртип-система юк микәнни? Берәр фән аларны берләштереп, махсус 

өйрәнми микәнни? 

Әлбәттә, без бу юлы да иң башта тел фәнен күз алдына китерәбез. 

Чыннанда нәфис сөйләм осталыгының да нигез ташлары телнең төзелешен 

яхшы белеп, сүзләренең мәгънәсен, куллану үзенчәлекләрен сизгер тоемлап, 

сөйләмне оештыру закончалыкларын үзләштереп кенә салынадыр; моңа 

әдәбият фәне, сәнгатьле уку өлкәсе бирә торган белем-күнекмәләр дә 

өстәлер. Тик, уйлый калсаң, алар кирәкле осталыкның барлык якларын да 

биреп бетерә алмый икән. Фикерләү өлкәсенә караганнарын фәлсәфә, 

мантыйк /логика/ фәннәреннән алырга кирәк; психология, физиология, 

социология һәм башка фәннәргә дә мөрәҗәгать итү ихтыяҗы туачак. 

Чү, тукта! Тәэсирле сөйләм, нәфис сүз, ораторлык осталыгын бер 

ноктага төйнәп өйрәнә торган махсус фән үзе бар түгелме соң!? Әйе, әйе, бар 

бит, ул – риторика. 

Өлкән буын кешеләренә дә “риторика” сүзе таныш иде – иҗтимагый 

тормышта сәхнә-артистлык өлкәсенә, нәфис сүз, ораторлык эшчәнлегенә 

кагылганда искә алына, шигърият, сәнгать темаларында чагылыш таба, 

кайбер фәннәрдә термин буларак та ишетелгәли иде (мәсәлән, тел, әдәбият 

фәннәрендә “риторик сорау“, “ риторик җөмлә”, “риторик фигура” 

төшенчәләре мәгълүм иде). Элекке заманнарда аның мәктәп, мәдрәсәләрдә 

вәгазь-хөтбә сөйләүгә – хатыйблыкка өйрәткән дисциплина буларак 

укытылуын да ишетеп беләбез. 

Шөкер, хәзерге буын яшьләренә риторика инде махсус уку 

йортларында гына түгел, гомуми урта мәктәп, гимназия, лицейларда, 
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мәдрәсәләләрдә дә фән буларак укытыла башлады. Урыс телендә бер–бер 

артлы дәреслек, кулланмалар басылып чыгып килә. 

Бик тә вакытлы укытыла башлаган лабаса риторика. Аның тормышта 

кирәклеген әле менә үзебезнең кереш фикерләвебез барышында, үз 

мисалларыбызда да тойдык бит. 

Фән бар икән, аны өйрәнү ихтыяҗы  бар икән, димәк, ул иҗтимагый 

кирәкле нәрсәне өйрәнә. Нәрсәне соң? Әлегә бик кыска гына әйткәндә, 

“риторика” фәнни термины сүзгә осталык, нәфис сүз, ораторлык сәнгате 

төшенчәләрен гомумиләштерә. “Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”ндә аның 

менә мондый тамырдаш төрләре дә теркәлгән: ритор (грекча оратор) 

Борынгы Грециядә һәм Римда оратор һәм ораторлыкка өйрәтүче; Риторик – 

риторика кагыйдәләренә нигезләнгән. Күчерелмә мәгънәсе дә бар: 

тасвирлауда, сурәтләүдә артык күтәренкелек, кабарынкылык белән аерылып 

торган; Риторик сорау – ораторлар сөйләмендәге алым: сорау формасында 

раслап әйтүдән гыйбарәт сөйләм әйләнмәсе ( ТТАС, 596). 

Риторика ул теләсә нинди максатка кулланыла торган нәфис сүз, 

ораторлык, хатыйблык эшчәнлеге өйрәтмәсе түгел, риторика ул мәгълүм бер 

кыйблага, тәгълиматка инандыру, аерым очракларда элекке, инде аңда 

береккән фикер, кыйблалардан кире кайтару, яңасына күндерү, мәсләкне 

үзгәртү максатында кулланыла торган нәфис сүз, ораторлык осталыгы, 

хатыйблык эшчәнлеге.    

 

 

Риторикага билгеләмә турында 

 

Риторика төшенчәсе бүген өч төп мәгънәдә кулланыла: сүз сәнгатенең 

бер төре; шул сәнгатьне өйрәнүче фән; шул фәнне мәктәптә һәм башка уку 

йортларында укыта торган фән-дисциплина. 

Болары бәхәссез. Тик шул ук вакытта риториканың билгеләмәсе һәм 

әле санап кителгән төшенчә-юнәлешләрнең билгеләмәләре тотрыклы түгел, 



 7 

бик төрле. Мисалга, Зур Совет Энциклопедиясендә: “Риторика, реторика 

(грекча rhetorike), ораторлык сәнгате һәм тагын да киңрәк – тулаем сәнгати 

проза турында фән”, диелгән ( БСЭ, 135); югары уку йортлары өчен яңа 

дәреслекләрнең берсендә  (Д.Н.Александров): “Риторика – ораторлык сәнгате 

теориясе, нәфис сөйләм теориясе, максат куеп матур, яхшы сөйли белү 

турындагы фән”. “Ул элек “Риторика”, “Ораторлык сәнгате нигезләре”, 

“Русча нәфис сөйләм” (“Русское красноречие”) дигән уку курсларында 

мәҗбүри өйрәтелде”, диелгән (Александров,7). 

Фикер төрлелеге чыннан да күзәтелә икәнен исбатлаучы тагын бер 

мисал: “Риторика – ул сәнгати тәэсирле сөйләмне (иң әүвәл проза һәм телдән 

сөйләмне) төзү алымнарын өйрәнә торган филология дисциплинасы; 

поэтикага һәм стилистикага якыннан кагылышлы (ЛЭС, 416). 

Татар фәне дөньясында да “риторика” төшенчәсенә аңлатма бирүләр 

бар. Мәсәлән, Р.С.Абдуллина: Риторика, хатыйблык, сүз сәнгате гыйлеме 

төшенчәләрен бер рәткә куя (Абдуллина,5). “Тел белеме буенча терминнар 

һәм әйтелмәләр сүзлеге”ндә (Р.Ф.Шакирова редакциясендә) мондый 

билгеләмәне укыйбыз: “Риторика (реторика) 1. ораторлык сәнгате турындагы 

фән, матур сөйләм теориясе; 2. сай эчтәлекле матур сүзләр; 3. киң мәгънәдә 

“стилистика” дигәнне дә аңлата (Тел, 56). 

Бу билгеләмәдәге соңгы пунктка игътибар итик әле – риториканың 

“стилистика” белән арадашлыгы, керешүе элек-электән күзәтеп киленә. 

Риториканы бүгенге стилистика фәненең элгәрләре “бәлягать”, “өслүбият” 

төшенчәләре белән синоним дип билгеләү дә очрый. Мәсәлән, 

Г.Ибраһимовның “Сайланма әсәрләре”ндә редколлегия теркәгән мондый 

искәрмә бар: “бәлягате бәян” – стилистика, риторика, ораторлык сәнгате” 

(Ибраһимов, 8 т., 59); икенче бер искәрмәдә: “бәлягать – стилистика; 

риторика, красноречие, ораторлык”, дип аңлатылган (Ибраһимов, 8 т., 76). 

Шул ук вакытта “бәлягать” сүзе Г.Ибраһимовның үз хезмәтләрендә 

“матур, сәнгатьле сөйләм”, “матур итеп сөйләү, язу” төшенчәләренә дә 

тәңгәл килә (Ибраһимов, 5 т, 71, 79). Гарәп сүзе буларак “бәлягать” “сүз 
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сөйләүдә, яки язуда булган матурлык, тулылык, төзеклек” дип теркәлгән 

(“Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүзлеге”, Казан, 1965, 41 бит). Ә фәнни 

термин буларак Г.Ибраһимов аны болай аңлаткан: “... Гарәпләрнең мәган 

(сүзнең мәгънәгә туры килүен өйрәнү – Н.И.), бәян (дөреслек, күчерелмә 

мәгънә, чагыштыру, охшату, киная һ.б. күренешләрен өйрәнү), бәдигъ 

(сәнгати чараларны өйрәнү) исме илә аерып зур җилдләрдә (кисәкләрдә) 

тәфсыйль ителгән бәлягать фәне бар. Анда гарәп теленең тик үзенә генә хас 

булган бөтен серләре тәфсыйләте белән тикшерелгән (җентекле 

сыйфатланган). Ләкин хәзерге заман әлфаз бәхсенә (сүзләрне тикшерү) ул 

чаклы киң урын бирүне күтәрми. Аңа вакыт та, форсат та тапмый. Хәзер 

гәрәпнең ул бәлягать дигән нәрсәсен әсаси (төп, нигез) биш-ун кагыйдәгә 

әйләндергәннәр дә, аны нәзарияте әдәбиянең кечек бер өлеше ясап 

йибәргәннәр. Ул һәм “эстилистикә” исеме белән шул фәннең эченә кереп 

калган. Бу – нәзарияте әдәбиянең (әдәбият теориясенең) иң гади бер фаслы 

(бүлеге) гына. Дәхи анда да шундый кагыйдәләр калган ки, анлар баягыча 

һәр милләткә - руска да, гарәпкә дә, татарга да – бер төрле ярый, мизан 

(үлчәү, критерий) була ала торган шәкелгә кергәннәр. Мәсәлән, өслүб 

бәхәсенең әсаси маддәләрендән сүзнең дөрестлеге, сүзнең тугърылыгы, 

ачыклыгы, пакълеге кебек назарияләр бар икән, боларның төп мәгънәсе һәр 

милләттә бергә кайта, тик тәтбикъ итү (кулланышы) мәсьәләсе генә һәр 

милләтнең үзенчә, үз әдәбиятына гаид була. Андан үтеп өслүбнең 

мәзаясендән булган (үзенчәлекләре) ихтирагъ (уйлап чыгару, фараз), 

истигарә (күчерелмә, метафора), мәҗаз (сурәтлелек), тәшбиһ (охшату, 

чагыштыру, эпитет), тәшхис (сынландыру, гәүдәләндерү) кебек нәрсәләр бар 

икән, болар гарәпнең Тахисендә дә, Ливанов әсәрләрендә дә бер үк төрле 

тәгъриф ителәләр, димәк, татарлык – руслык аермасы төп мәгънәдә юк. 

Бәлягать – эстилистика шундый әсаси кагыйдәләргә калдырылып, ул да 

һәр милләткә ярарлык бер шәкелгә кергәч, татар бәлягате иҗат кылуга монда 

урын да күренми. Ләкин мин һаман да әйтәм: шөбһәсез, безнең үз телебезгә 
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генә хас бераз серләр бар. Анлар чыгарылырга, фән шәкеленә керергә 

тиешлеләр... (Ибраһимов, 8 т, 77). 

Әле әйтелгәннәрдән берничә гомумиерәк фикер – нәтиҗә килеп чыга. 

Беренчедән, галим томнарын төзүчеләрнең бәлягатьне риторика дип тәрҗемә 

итүләре аның үз билгеләмәсе белән тәңгәл килми. Әлеге уйлануларында ул 

бәлягатьне эстилистика белән тәңгәл санаса да риторика белән 

тәңгәлләштерми. Икенчедән, галимнең үз фикерләре дә каршылыклы: 

бәлягать – эстилистика әдәбият теориясенең кайбер мәсьәләләре белән генә 

шөгыльләнә икән, “үз телебезгә хас серләр”не нинди фән өйрәнергә тиеш 

була соң?  Гарәпләрдә бәлягать фәне үз көчендә кала биргәндә, урысларда да 

риторика (словесность, красноречие) тулы көченә укытылып ятканда татарда 

шуларга тиң фәннең булмавы ким дигәндә аңлашылып бетми түгелме соң?! 

Менә бу томан әле дә таралып бетмәгән, беренче чиратта, бүген дә 

хәрәкәттәге “әдәбият теориясе”, “поэтика”, “стилистика” фәннәренең үзара 

да, риторикага карата да мөнәсәбәте тулаем ачык түгел. Гәрчә кайбер 

галимнәр ачыклык кертергә омтылса да. Мәсәлән, Х.Курбатов: “...фәнни 

трактатларда һәм кулланмаларда элек (вакыт-вакыт хәзер дә) тел 

стилистикасы йә риторика дип, йә поэтика дип йөртелә. Хәзер инде 

“риторика” термины Аристотель  заманындагыча үзенең төп мәгънәсендә 

кулланыла”, дисә дә (Курбатов,1978,4). Ләкин кайбер кулланмаларда 

каршылык дәвам итә. Әйтик: “Риторика (грекча: оратор, сөйләүче) – сөйләү 

осталыгы турында борынгы Грециядә туган фән. Хәзерге заманда Р. буш һәм 

төче сүз сөйләү мәгънәсендә тәнкыйть ителә торган күренеш”, (Әдәбият, 151) 

дигән “билгеләмә”гә юлыккач, ничек аптырамыйсың?! 

Андый фикернең менә шулай гомумиләштерелүе бөтенләй үк очраклы 

да түгел икән – риторикага турыдан-туры катышы булган әдип, галимнәребез 

арасында да аның менә шушы тискәре сыйфатын алга куярга күнеккәннәр дә 

бар бит. Мәсәлән, Сибгат Хәким: “...Ул (Такташ) бик реалистик шигырьләр 

яза, аларда кеше хисе күп, халыкчан, җылы, ягымлылыр. Ул 1929 елларга 

тикле шушы эздән чыкмый. Ләкин 1929-1934 еллар арасында аның 
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шигырьләренең дә сыйфаты, камиллеге түбәнәя, риторика көчәя, технологик 

процесс кеше хисен басып китә” (С.Х., 257); Тел галиме Рифкать Әхмәтьянов 

бүген болай яза: “Тел гыйлеме төгәл фән ул һәм анда чын фәнни 

тәнкыйтьчәнлек таләп ителә. Һәм монда төп рольләрне дәлилләр, фактлар 

һәм логика, дөрес методика уйный. Риторикага һәм авторитетларга таяну 

фәндә зур зыян китерергә мөмкин” (кулъязмадан). 

Күрәсез, “риторика” терминын шәхси-субъектив, берьяклы аңлау һәм 

куллануның иҗтимагый зарары күз алдыбызда. 

 

 

 

Риториканың асылы: сәнгать һәм фән 

 

Нәфис сүз белән ышандыру сәнгате 

Инде әйтелгәннәрдән аңлашылганча, риторика төшенчәсе төп ике 

яссылыкта өйрәнелергә тиеш. Беренчесе, ул сүз ярдәмендә ышандыру 

сәнгате. Аталуы төрлечә: матур сөйләм, нәфис сүз осталыгы, сәнгатьчә 

сыйләү, сәнгатьле уку, ораторлык, хатыйблык осталыгы һәм башкалар. 

Әйе, риторика – ул сәнгатьнең бер төре. Биредә сүзнең, телнең башка 

чараларының акылга гына түгел, хискә дә тәэсир итә торган сыйфат-

үзенчәлекләре эшкә җигелә, алар тавыш, көй-моң, ым, ишарә һәм күңелгә 

тәэсир итүнең башка чаралары белән бергә үрелеп бара. 

Борын заманда да кешенең фикерен, рухын үзгәртү, аны тәрбияләү 

бурычын куйган чичәннәр, шаманнар, идеологлар, башлыклар иң әүвәл нәкь 

менә шагыйрълек, артистлык, сурәтчелек сәнгате чараларыннан файдалана 

торган булган. Көнбатыш классик риторикасын өйрәнүчеләр дә аның нәкъ 

менә сәнгати юнәлеш булып тууын билгелиләр. Ул үзенең беренче 

адымнарыннан ук яшәешнең, дөньяның эстетик нигезләрен ачыклаудан, 

кешеләрне шуларга таянып тәрбияләүдән башлаган: кеше яхшыны начардан, 

матурлыкны шыксызлыктан, чистаны пычрактан аерырга өйрәткән. Һәм моңа 



 11 

өйрәтүчеләр артист, җырчы, биючеләр булган, алар кешеләрне нәкъ менә 

үзләренең сәнгати осталыклары ярдәмендә мәгълүм фикергә, иман-кыйблага 

юнәлтә алганнар да. Көнбатышта безнең эрага кадәр Ү гасырда ук 

Сиракузада беренче риторика мәктәбе ачкан һәм беренче дөреслек язган 

Коракс мәктәбенең беренче бурычы итеп шәкертләрендә нәкъ менә нәфис сүз 

осталыгы тәрбияләү бурычы куйган, “нәфис сүз ул ышандыру өчен хезмәт 

итә”, дип өйрәткән. 

Татар галимнәренең соңгы елларда язылган хезмәтләреннән 

күренгәнчә, Көнчыгышта нәфис сүз – ораторлык сәнгате һәм  фәне антик 

дәвер риторикасыннан да иртәрәк туган һәм гасырлар буена дәвам итеп 

килгән. Мәсәлән, бабаларыбыз аралашып килгән Кытайда матур сөйләм 

осталыгына, ораторлак сәнгатенә өйрәтә торган төрле мәктәпләр булган. 

Әгәр грек һәм римлыларның аерым мәктәпләрендә (әйтик, софистларда) һәм, 

гомумән, өлешчә риторикаларында тыңлаучыларны ничек кенә булса да әсир 

итү, сөйләгәненә ышандыру, куйган максатына ирешү өчен сүз уйнату, 

хәйлә, софистика алымнарына да өйрәтелсә, Кытай мәктәпләре өчен мондый 

алымнар белән мавыгу, һәрхәлдә аларны күрәләтә хуплау һәм пропагандалау 

бик үк хас түгел. Киресенчә, соңгыларында мантыйкка, фәлсәфилеккә, акыл 

культына өстенлек бирелә, әмма шул ук вакытта оратор телмәренең яки 

сөйләменең антик дөньядагы кебек үк тәэсирле, хисле һәм сәнгатьле булуына 

да зур игътибар ителә. 

Матур сөйләмгә, ораторлык сәгатенә өйрәтү борыңгы кытайларның 

уку-укыту системасында да җитди урын тоткан. Әгәр безнең эрага кадәр II 

меңенче елларда, ыруглык җәмгыятенә хас булганча, Кытайда яшь буынны 

укыту, киләчәккә әзерләү программасын җәядән ук атарга өйрәтү, җырларга 

өйрәтү һәм ата-баба йолаларына өйрәтү кебек өч дисциплинадан торган 

булса, безнең эрага кадәр 1 меңенче елның уртасыннан программага янә өч 

мәҗбүри дисциплина өстәлгән: атта атланып йөрергә, язарга һәм исәп-

хисапка һәм,  ахыр килеп, оста-матур сөйләргә өйрәтү. Бу дисциплиналарны 

“алты төрле һөнәр” дип йөрткәннәр, һәм янә басым ясап әйтергә кирәк: ул 
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чорда матур сөйләргә, ораторлык сәнгатенә өйрәтү хәтта укый-язарга, исәп- 

хисапка өйрәтүдән өстенрәк торган яки белем алуның югары дәрәҗәсе булып 

исәпләнгән (Бакиров, 177). 

 Инде турыдан-туры бабаларыбызга килсәк, Азиядә яшәгән Көнчыгыш 

һуннарына да, шулай ук Көнбатыштагы Аурупа һуннарына да ораторлык 

сәнгате яхшы таныш булган. Алар матур сөйләмнең төрле риторик 

алымнарын, шулай ук сәнгатьле, дипломатик, сәяси стильләрен үзләштергән 

булганнар. Шул рәвешле, руннар йола-миф синкретизмына һәм йоласыз – 

магиясез башлангычка нигезләнүче күп төрле шигъри әсәрләр яки жанрлар 

гына тудырып калмаганнар, ә сүз сәнгатенең югары стиле булган ораторлык 

сәнгатен дә тудыруга һәм үстерүгә ирешкәннәр. Ул, әлбәттә, фольклор белән 

тыгыз бәйләнештә булган, соңрак инде язма культура белән бәйләнешкә 

кереп, язма шигъри һәм ритмик прозалы жанрлар тууына һәм аларның 

үсешенә дә шактый зур йогынты ясаган. 

Шунысы әһәмиятле, менә бу бик борынгы бай мирас халык авыз 

иҗатында, мифологиядә һәм йола-гадәтләрдә генә түгел, иң борыңгы язма 

чыганакларда да сакланып калган. Мәгълүм булганча, Орхон – Енисей 

ташъязма текстлары ук жанр табигате, стиль ягыннан ораторлык сәнгате 

традицияләре һәм, матур сөйләм төре буларак, монолог – телмәр рәвешендә 

төзелүләре белән аерылып торалар (Бакиров., 206). 

Шул ук вакытта риторика безнең аңда икенче яссылыкта да – фән 

буларак та яши. 

 

Эстетик һәм этик юнәлешле фән 

Эстетик башлангычлар нигезендә туса да, төп коралы сәнгати чаралар 

булса да, дөньяны танып белүдә, кешеләрне ышандыру, инандыру чараларын 

эзләп табу һәм куллануда риторика чынбарлыкка – рациональлеккә дә 

таянган, шулай итеп дөреслекне ялганнан, чынбарлыкны хыялдан, 

булырдайны булмастайдан аерырга өйрәнгән. Ягъни риториканың бөреләнеп 

килүендә, чәчәк атуында шагыйрь, артист кына түгел, фәлсәфәче, мантыйк 
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белгече һәм бүтән төрле галим дә катнашкан. Борыңгы кешеләр әллә кайчан 

ук инде риториканың, бер яктан, сәнгати осталык, талант белән йогынты 

ясавын, икенче яктан, әлеге осталыкның күп санлы тәҗрибәне өйрәнеп, 

бөртекләп җыелган тормыш мәгълүматын анализлап туплануын яхшы аңлап 

килгәннәр. Димәк, шундый фән барлыгын танып, аңа ышанып, аннан 

файдаланып яшәгәннәр. Без менә шул фәнне өйрәнергә керешәбез дә инде. 

Риторика белгечләре арасында риториканың өченче яссылыгы 

барлыгын танучылар да аз түгел – алар риториканың асылы эстетик һәм 

фәнни башлангычларны берләштерүче этика белән бәйлиләр, ягъни ул 

намуслыны намуссыздан, гаделлекне гаделсезлектән, лаекны лаексыздан 

аерырга өйрәтүче юнәлеш. Алар белән дә килешергә мөмкиндер. Димәк, 

риторика ул өч яссылыктагы бердәйлекле күренеш: ул – нәфис (оста) сөйләү 

ярдәмендә ышандыручы (инандыручы) сәнгать, ул – сүз сәнгате белән 

ышандыруны һәм әхлак кагыйдәләренә таянып ышандыруны өйрәнүче фән. 

Менә шушы өч үзәк – нәфис сүз белән йогынты ясап ышандыру 

сәнгате, шул сәнгатьне өйрәнү нәтиҗәләре белән әхлак кагыйдәләрен бәйләп, 

шул осталыкка өйрәтү процессы бер-берсеннән аерылгысыз. Риторика фәнен 

– дисциплинасын өйрәнү барышында менә шушы өч үзәкнең бердәйлеге 

безгә юлдаш булсын иде. 

Риторика фән буларак төрле чорда, төрле цивилизациядә һәм 

төбәкләрдә бик төрлечә күзалланган, барлыкка килгән һәм өйрәнелгән. 

Кайбер рәвешләрен генә искә төшереп китик. Риториканың тарихын бәян 

иткәндә без аларга тәфсиллерәк тукталырбыз әле. 

Көнбатышта риторика гадәттә биш өлештән тора дип фаразланган:  

1) фикерне барлыкка китерү (“invention”), 2) фикерне бер тәртиптә 

урнаштыру (“composition”), 3) фикерне бизәкләү (“ornamenta”), 4) хәтергә 

теркәү яисә зиһенгә беркетү (“memoria”), 5) Сөйләм барлыкка китерү 

(сөйләү, чыгыш ясау) (“exercitum”). 

Көнчыгыш риторикасының нигезен тәшкил иткән хезмәтләргә күз 

салсак, гарәпләрдә — гыйлем әл-бәдигътән беренче хезмәт Ибн-әл- 
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Мөгътаззаның “Китаб әл-бәдигъ” трактатында биш сурәтләү чарасы: 

истигарә (метафора), тәҗнис (охшату), мөтабәка (каршы кую), рәддел гаҗ 

галәс-садр (әйләнеп кайту), әл-мәхзаб әл-каләми (силлогизм) тасвирлана. Әл-

Җаһизнең “Китаб әл – бәян” хезмәтендә автор әдәбият категориясен сөйләм, 

шигърият, мөрәҗәгать дигән өлешләргә бүлеп тәкъдим итә. Шигърият 

тудыру чарасы буларак аерым фигураларны аңлатуга да урын бирә 

(Заһидуллина, 27). 

Янә бер мисал: риториканың бер юнәлеше-тармагы саналырга хаклы 

хатыйблык осталыгына өйрәнү фәне мәдрәсәләрдә махсус укытылган. Бу 

эшне беренчеләрдән гамәлгә ашырган Уфа ахуны Җиһангир Абызгилдин 

шул максатта махсус дәреслекләр язган. Берсенең кыскача эчтәлегенә генә 

игътибар итик: вәгазь (хөтбә) сөйләүнең шарт, предмет, өлешләре; тел, аңа 

тәрбия; тавышка бәйле мәсьәләләр; тон, көй, мотив; сүзнең тыннары; 

хатыйбның тышкы күренеше; әхлак вә табигате; хатыйпның тыңлаучылары 

белән мөнәсәбәте (фикет алышу, сөйләшеп утыру, бәхәсләшү); хөтбәне 

исеңдә тоту, ятлау сәләте һәм башкалар. 

Кайчан гына, кайда гына хәрәкәт итмәсен, риторика фәне ораторга 

үзенең көчен , белемен һәм сәләтен биш бурычны үтәргә өйрәтергә тиеш 

була:  

1) сөйләячәк чыгышның эчтәлеген уйлап табарга(булдырырга)һәм 

әзерләргә, 

2) шул эчтәлекне ышандырырлык дәлилләргә нигезләнеп бер тәртип 

белән тезәргә, 3) шул эчтәлекне сүз һәм телнең башка чаралары, телдән 

башка чаралар белән бәян итә, тасвирлый алырлык итеп оештырырга һәм 

бизәргә, 4) сөйләмне зиһендә беркетергә, 5) аны тәэсирле, үтемле итеп, 

йогынты ясарлык итеп сөйләп бирергә. 

Бу бурычлар, аларны үтәү юллары, алымнары барлык ораторлар өчен 

дә (нинди милләттән булуларына, кайсы чорда, нинди урында яшәүләренә 

карамастан) уртак булса да, аларның шул бурычларны үтәү корал – чаралары 

(тел һәм телдән башка чаралары), бурычны үтәү шартлары, һәм башка 
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мотивлары бик төрле булганга күрә риторика бик төрлеләнә. Бу бик 

борыңгыдан күзәтелгән күренеш. Бүген инде нәфис сөйләмнең төрләре 

бихисап: академик сөйләм, дипломатик, административ-идарә, педагогик, 

хатыйблык, суд, рухани, сәүдә сөйләме һәм тагын да күп төрләрен аерып 

алып өйрәнергә мөмкин. 

Риториканың төп корал-чарасы тел булганга һәм һәр тел төзелеше 

белән генә түгел, тәэсир итү сыйфат, мөмкинлекләре белән дә аерылып 

торганга, милли риторикаларның булуы да бәхәссез.  

Менә шундый төрле һәм күп кырлы булуы риториканы гомуми һәм 

аерым яссылыкларда өйрәнү ихтыяҗы тудырган. Без дә гомуми риторика һәм 

хосусый (максатый) риторикалар барлыгын таныйбыз. Бу дәреслек- кулланма 

гомуми риторика кысаларында, аның таләп-ихтыяҗларына җавап бирерлек 

эчтәлектә төзелсә дә хосусый риторикаларга да игътибар ителәчәк. Аерым 

алганда, журналистик риторикага шактый зур урын биреләчәк. 

Риториканы болай өйрәнүнең гамәли әһәмияте дә бар. Гадәттә бит 

риторика эшчәнлеге күз алдына бертөрлерәк китерелә: бер якта оратор, 

икенче якта тыңлаучы (тыңлаучылар төркеме), бер якта – трибунада 

(мөнбәрдә) ышанырга, инанырга үгетләүче, өндәүче нәфис сүз яңгырый, 

икенче якта шуны тыңлау һәм үзләштерү бара. Алай гына да түгел бит. 

Ышандыру максатында нәфис сөйләм академия-университетларда гына 

түгел, парламент, съезд, корылтай, сессияләрдә генә түгел, судта, мәктәптә, 

мәчетләрдә генә түгел, ә бәлки адәм баласы яшәп, хезмәт итә торган һәркайда 

файдаланыла – транспортта, базарда, урамда, хзмәт урынында, өйдә... Газет-

журналларда, радио, телевидениедә төрле җанрда язылган, сөйләнгән, 

күрсәтелгән текстлар, афиша, реклам һәм башка төр язулар риторик 

алымнарны эшкә җигәргә омтыла. Ул алым, чараларның күплеге-азлыгы, 

ягъни осталык дәрәҗәсе ягыннан хосусый риторикаларны берсен мактап, 

икенчесен яманларлык – мәгълүм бер рангларга тезеп кую мөмкин түгел. Бер 

китапта билгеләп үтелгәнчә, яшелчә сатучы хатын бер көндә кулланган 
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төрледән-төрле риторик фигураларны кайбер академик ел буена да шул 

чаклы әйтә микән әле?! 

Ышандыргыч сөйләм алымнарын эш язуларыннан, шәхси һәм рәсми 

хатлардан, газет-журнал, радио, телевидение публицистикасыннан һәм, 

әлбәттә инде, матур әдәбият әсәрләреннән дә өйрәнергә була.  

Сүз уңаенда әйтик, ул әсәрләрдә риторик чара һәм алымнар автор 

сөйләмендә генә түгел, персонажлар сөйләмендә дә күпләп очрый. Аларда 

инде “нәфис сүз осталыгы” турыдан-туры чагыла. Менә ни өчен без бу 

дәреслектә чыганак итеп күбрәк матур әдәбият һәм публицистика әсәрләрен 

файдаланырга омтылдык. 

 

 

Риторик сөйләмнең төзелеше 

 

Ягъни анда кем, ничек катнаша, аларның хәрәкәт механизмы нинди? 

Төренең нинди булуына карамастан, - парламент мөнбәреннән сәясәтче 

чыгышымы, укытучының яисә мулланың үгет-нәсихәтеме, судта адвокат 

телмәреме. әллә базарда сатучының өндәү-дәшүеме, – ышандыру сөйләме 

беркайчан да гади генә, бер күзәнәкле генә булмый. Сөйләүченең башында 

фикер булып оешканнан алып, тыңлаучыга (адресатка) барып ишетелгәнче 

сөйләм катлаулы бер фикри-мантыйкый, психологик һәм физиологик 

механизм эшчәнлеге рәвешендә уза. Димәк, риторик сөйләмнең 

компонентлары һәм “хәрәкәт технологиясе” була. 

Гадәттә тышкы һәм эчке компонентлар аерып күрсәтелә. Тышкы 

компонентлар ул риторик сөйләмдә катнашучылар: ышандыручы (автор, 

оратор, хатыйб, нотыкчы һ.б.) һәм ышандырылучы (аудитория, тыңлаучы, 

тамашачы, адресат һ. б.). Шушы мәҗбүри катнашучыларга өстәлмә – “өченче 

як”ның да булуы ихтимал. Ягъни оратор каршы як белән әңгәмә, бәхәс 

барышында башкаларның фикер, дәлилләрен дә файдалана ала. 
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Ышандыру барышы механизмын ачыклаганда классик риторика 

гадәттә оратор сөйләменең җиде эчке компонентын билгели: 1) кереш, 2) 

бәян итү, 3) теманы билгеләү һәм аны башка темалардан чикләү, 4) исбатлау 

(дәлилләү), 5) каршы якның исбатлавын (дәлилләрен) инкарь итү, 6) 

чигенешләр, 7) йомгаклау. 

Һәр компонентның теге-бу чыгышта булу-булмавы оратор алдында 

торган бурычларга һәм аның үз алдына куйган максатларына бәйле. 

Бурычлар турында әйткән идек инде. Риторик чыгышның (гомумән дә, 

ышандыргыч сөйләмнең) төп максаты (төп мәгънәсе) – ул аудиториянең теге-

бу факт, вакыйга һ. б. карата элекке фикереннән, нәтиҗәләреннән ваз 

кичтерү, элек хәл кылынган карарын үзгәрттереп, мәгълүм эш , фигыль, 

хәрәкәттән тыелдыру. Яисә, ким дигәндә, шул максатның бер өлешен, бер 

юнәлешен (бер установкасын, үтәттерү). Сүз, әлбәттә, аудиториянең шул 

установканы оратор билгеләп, шуны үткәргән дәлилләр, башка ышандыру 

чаралары тәэсирендә үтәве турында бара. 

Димәк, ораторның гомуми максаты һәр чыгышта коммуникатив 

установка (максат юнәлеше) рәвешендә гамәлгә ашырыла. Башлыча 

установка өч типта була: 1) күзәтү (булды – булмады), 2) фикерләү (чын – 

ялган), 3) хәрәкәт (эш) (эшләргә кирәк – эшләргә кирәкми). Бу юнәлешнең 

ничек гамәлгә ашырылуын алдагы бүлекләрдә күзәтербез әле. 

   

Күнегү: Әле әйтелгәннәрне үлчәп-анализлап,  укытучыларыгыз, 

әти-әни,  дусларыгыз белән киңәш тотып,  моңарчы белгән,  

ишеткәннәрне искә төшереп,  риторика турында мәгълүм бер фикергә 

килергә тырышыгыз.  Риторика сәнгатенең кайсы юнәлеш, сыйфатлары 

сезнең алдагы тормышыгызда кирәк булыр дип уйлыйсыз,  шуларны 

үзләштерү-зиһенегездә  беректерер өчен нишләргә җыенасыз? Тел,  

әдәбият,  стилистика,  сәнгатьле уку кебек фән-курсларда үткәннәрне 

искә  төшерегез, шул төр фәннәрне төпле өйрәнү риторикага нәрсә бирә 

дип уйлыйсыз? 
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БЕРЕНЧЕ БҮЛЕК 

РИТОРИКАНЫҢ НИГЕЗ ТӨШЕНЧӘЛӘРЕ 

 

Риторика фәне тагын нинди төшенчә-категорияләр белән эш итә? Бу 

бүлектә шуларның нигез төшенчәләре белән кыскача гына таныштырып,  

алдагы бүлекләрдә аларның куллану үзенчәлекләре,  закончалыкларына 

тәфсиллерәк  тукталырбыз, күнегүләр ясарбыз. 

 

Акыл. Уй. Фикер. 

Әйтәсе сүзне башта уйлап куярга кирәк. Акыл иясе буларак, кешенең 

бөтен гомере уйлап уза. Уй аның яшәү чарасы һәм чыганагы. Өйдә, мәктәптә 

дә, эштә, уенда, ял иткәндә дә уй арты уй туып кына тора. 

Уйлау нәтиҗәсендә барлыкка килгән фикер (теләк, ният, максат 

рәвешендә) кешене  яшәтә,  хәрәкәтләнергә  омтылдыра. 

Кешенең аңында фикер бик озакка саклана ала. Хәтер ярдәмендә без 

бүгенге фикерне иртәгә дә файдалана алабыз; зиһен ярдәмендә исә ата-баба 

кайчандыр уйлаган уйларны да яңарта алабыз. 

Уйлау, фикерләү турында халык болай ди: ”Безнең сукмак киткән су 

буйлап, гомер үтә икән уй уйлап”; “Бүре куйдан туймас, адәм уйдан туймас”; 

“Иң элек уйла, аннан соң эшлә”; Хәтта “Уен төбе уй булыр, уйлаган кеше 

уендагын әйтер”, ди. 

Алда риторик сөйләм барлыкка китерүдә әле саналган төшенчәләргә 

өстәп аң, акыл, уй хәләте белән бәйле психологик күренешләргә, аерым 

алганда, диккать, игътибар, хәтер төшенчәлеренә аерым тукталырбыз. 

 

Күңел. Җан. Хис. 

Риторика сәнгатендә бу төшенчәләр дә еш очрый, алар үзеннән-үзе 

риториканың төп төшенчә-категорияләре: фикер, нәфис сүз, ышандыру 
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төшенчәләре белән аваздаш, хәтта бер-берсен алыштыра торган синонимнар 

булып та йөриләр. “Уй һәм хис”, “Күңел һәм тел” бердәйлекләре яшәештә 

аерылгысыз. Риторик сөйләм оештыруда моны истә тоту бик әһәмиятле. 

Шагыйрь Шәүкәт Галиев: “Уе-тойгысы белән бергә туган шигырьләр рәхәт 

языла, бөтенлек була аларда. Башта фикерен теркәп, соңыннан шуңа тәңгәл 

хис өрү читенрәк... Ә фикер ачык тоемланып өлгермәгән хиснең күңелдә 

кабатланмас булып югалуы бар...”, ди. Янә дә: “Кешенең рухи тормышы 

морзе әлифбасы шикелле өзлексез чылбырдан тора: нокта – сызык, нокта – 

сызык... Ягъни, уй – тойгы, уй – тойгы... Шагыйрь хисен уйга күчереп яза. 

Шигыйрь-уй укучы күңелендә тойгы тудыра. Тойгы яңадан уйга әйләнә...”, 

ди. (Ш. Г.,). 

Күренә ки, акыл эшчәнлеге – фикер белән, күңел (җан) эшчәнлеге – хис 

белән тел (сөйләм) мәңге аерылгысыз. “Күңелгә килмәсә телгә килми”, 

“Күңеле ачыкның өне ачык”, ди халык та. 

 

 

 

Тел. Сүз. Сөйләм. 

Уй уйлауда, фикер барлыкка китерүдә төп корал – ул тел. Монда 

телнең чаралары (өн, иҗек-кушымча, сүз, сүзтезмә, җөмлә, тезем, текст һ. б.) 

белән бергә, телдән башка чаралар (тавыш, ым, ишарә, сурәт һ. б.) бердәй 

катнаша. Фикернең тел һәм башка чаралар белән (әйтеп һәм язып) 

белдерелгән рәвеше сөйләм дип атала. Бу процесс милләт аңында менә 

мондый гыйбарәләр белән тасвирлана: Баш сандык, тел ачкыч; күңел – 

сүзнең сандыгы; тел – күңелнең тылмачы; күңелдә бар, телгә килер. 
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Күнегү: Кеше күрке йөз (Йөзнең күрке – күз) (Уйның күрке – тел) 

(Телнең күрке – сүз; Акыллы кешенең сүзе алдан йөри; Үзе ахмакның 

сүзе ахмак; Сүземдәдер акылым, эшемдәдер акылым; Сүз – фикернең 

коралы.  

Менә бу мәкальләрне уйлап-анализлап, фикер белән тел (сүз) 

нисбәтен, аларның бер-берсенә бәйләнеш-мөнәсәбәтен ачыклагыз. Бу 

канатлы гыйбарәләрнең туу җирлеген күз алдына китереп, алардан бүген 

нинди гамәли “акыл” алырга мөмкин икәнен ачыклап карыйк. 

 

Риторика һәм “тел” 

 

Гаҗәп бер хәл: тормышыбыздан һич аерылгысыз күренеш булуына 

карамастан, сәнгать буларак та, фән буларак та “риторика” сүзе көндәлек 

сөйләмдә кулланылмый диярлек. Ә нәрсә алыштыра соң аны, нинди 

синонимнары бар? 

Бар икән шул. Мәсәлән, иң якын мәгънәдәшләре “тел” һәм “сүз” 

сүзләре икән. Әйтик “тел” сүзенең менә бу мәгънәләренә игътибар итик әле: 

теле телгә йокмый; кул ярасы китсә дә, тел ярасы китми; тел юата да, елата 

да; телдән бал да тамар, зәһәр дә тамар. 

“Тел” сүзенең болардагы мәгънә төсмерләренең башка мәгънәләреннән 

(мәсәлән, тел чартлату, тел тотлыгу, телдән аңлату һ. б.) аерылуын тою кыен 

түгелдер. Хәер, риториканы өйрәнүчегә “тел” сүзенең барлык мәгънә 

төсмерләренә дә игътибар итү, аларны хәтердә тоту фарыздыр. Инде ким 

дигәндә “Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”ндә теркәлгән унөч мәгънә 

төсмере, - аларның һәркайсы риторика сәнгатенең коралы-чарасы санала 

алганга, - риторика фәненең төп төшенчәләре рәтенә керергә хаклыдыр. 

....”Тел” – ул җәмгыятьтә кешеләргә үзара аралашу, аңлашу өчен хезмәт 

итә, фикерләү нәтиҗәләрен беркетә торган, һәр халыкта үзгә, үзенчә булган 

сүзләр һәм грамматик чаралар системасы. И туган тел, и матур тел - әткәм, 

әнкәмнең теле. Г. Тукай. 
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Күнегү: Мисалларны үзегездән дә өсти барыгыз. Мәсәлән: татар 

теле – дәүләт теле. Алдагы мәгънә төсмерләренә дә мисалларны 

“Сүзлек...”тән дә карап барыгыз, башка чыганаклардан да 3 – 4 мисал 

табып, “Күнегү дәфтәре”гезгә теркәп куегыз. 

 

“Тел – ул шундый системаның халыкның аерым группаларына, аерым 

профессия кешеләренә яки аерым фән өчен хас булган үзенчәлекле варианты. 

Врачлар теле... 

... – ул мәктәптә өйрәнү предметы. Яхшы укый Миләүшә...Хисап белән 

рәсемнән, физкультурадан, телдән. Ш. Маннур. 

... – ул билгеле бер кәефкә, хискә, рухи хәләткә һ. б. туры килә торган 

сүзләр, тәгъбирләр яки аңлашу чаралары. Мөхәббәт теле. Ялагайлану теле... 

Дуслык теле. Власть теле. 

... – ул сүз сәнгатендә тәгъбирләү һәм тасвирлау чаралары системасы. 

М.Гафуриның мәсәлләре җиңел тел белән матур итеп язылганнар. М.Җәлил. 

... – ул сөйләү, тәгъбирләү куәсе. Теле бар, димәк, кеше. Бишектәге 

Шамилнең ... теле юк әле, мактана белми. Ш. Маннур. 

... – ул сөйләү, сүз әйтү. Сафура яшьтән үк бик усал телле, талашчы 

булган. Үсеп буй җиткәндә аның теленә беркем дә чыдый алмаган. 

Н.Исәнбәт. 

... – ул сөйләүче, сөйләгән кеше. Карчык бер елады, бер яман телләрне 

каргады. Г. Ибраһимов. Татлы телгә ышанма, дустым, татлы телләр башны 

ашый. Җыр. 

... – ул фән һәм сәнгатьнең нинди дә булса бер тәгъбирләү системасы, 

чаралары турында. Сызым – техника теле. Музыка теле. 

... – ул әләкләү, гаепләү. Сары башлы малай минем өстемнән тел 

сөйләде. Г. Ибраһимов.. 

Янә дә “Сүзлек...” тә менә мондый мәгънә төсмерләре теркәлгән: 
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– телдә, телемдә, телендә, телеңдә. Сөйләгән формада. Сөйләгән сүздә 

(сүземдә). Соңгы сулышымны алган вакытта да минем телдә әнкәй белән син 

булырсың. Р. Ишморат. 

– телендә. Язма сөйләмгә каршы куюны белдерә: сөйләп, әйтеп. Шамил 

өстеннән жалобалар күп. Язылганы да, телдән әйтелгәне дә. А. Гыйләҗев. 

“Сүзлек...”тә шулай ук “тел” сүзе белән береккән фразеологизмнар да 

бихисап. Аларны да игътибар белән өйрәнергә, хәтердә тотарга тәкъдим 

итәбез – аларның күпчелеге ораторлык чыгышы әзерләгәндә, сөйләү 

барышында аны җанлы, тасвирлы, сурәтле итү, сөйләшү (әңгәмә, бәхәс)  

вакытында фикер агышын контрольдә тоту, аны үзгәртүне җиңеләйтер 

(төртелеп тормас) өчен уңайлы. Берничәсен генә атап китәбез: тел ачкычы, 

тел бистәсе, телбәйләү, тел кычыту, тел көрмәкләнү, тел озайту, тел очында, 

теле телгә йокмау, тел төбе, тел уйнату, тел чарлану, тел чишү, тел шомарту, 

тел әйләнмәү, телгә беткән, теле озын, телеңне йоту, телеңә салыну, телеңне 

кыскарту һ. б. (ТТАС., 3т.,69 – 73). 

Күнегү: фразеологизмнар “банкыгызны” “Сүзлек...”тән 

файдаланып та, Н. Исәнбәт, Г. Әхәтов һ. б. сүзлекләренә  таянып та, 

башка чыганаклардан да тулыландыра барыгыз, аларны куллану 

күнегүләре ясагыз. 

Күнегүләр барышында менә нәрсәгә игътибар итәргә онытмагыз: 

халык борын-борыннан иҗат итеп килгән фразеологизмнар, канатлы 

гыйбарәләр бүген дә ясала тора. Берничә генә мисал: “Тел тидерткән 

дөнья”, “Зынҗырланган телләр” – Г. Тукай; “Тургайлар теле”, “Алтын 

телле иҗат”  - Х. Туфан; “Җыр теле” – С. Сөләйманова һ. б. Башка әдип, 

галимнәрдән укыган, әби-бабай, әти-әни, туганнардан ишеткән иҗат 

“җимешләрен” терки барырга күнегик әле. 

Сөйләм оештырганда “тел” төшенчәсен мәгънә берәмлеге дип кенә 

түгел, ә грамматика берәмлеге буларак та күзаллау әһәмиятле. Һәр конкрет 

очракта “тел” сүзе тел структурасының теләсә кайсы берәмлеге (аваз, сүз, 

сүзтезмә; җөмлә, бөтен бер тезмә, текст, сөйләм һ. б.) була ала. Мәсәлән, 
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телчәннең теле башына җитә, дигәндә “тел”не бер сүз дип тә, бер җөмлә , 

бөтен бер текст, сөйләм дип тә күз алдына китерергә мөмкин. 

Контекстта “тел” сүзе әйтү, сөйләү күренешен дә (теле телгә йокмый), 

эш, хәрәкәтне (телгә салыну), фикерне, мәгълүм бер психологик халәт (кеше 

теленә керү, тел талавы, тел кидермәү һ. б.), бөтен бер фәлсәфи юнәлешне дә 

(яла теле еланнан яман) күз алдында тота ала. 

“Тел” сүзенең төрле берәмлек була алуын “тәмле тел” гыйбарәсе 

(фразеологизмы) мисалында карыйк. Н. Исәнбәт сүзлегендә ул – күңелгә 

ягымлы, күңелне ачучы матур сүзләр сөйли белүче тел. Мин бүген тәмле 

телле. М. Әмир. Сиңа соң тәмле телемне әрәм итеп торган булам. Ф. Хөсни. 

“Аңлатмалы сүзлек...” тә: “күңелгә ягышлы, ягымлы, йомшак сүзләр”. Биредә 

шулай ук бу тезмә нигезендә барлыкка килгән бөтен бер оя теркәлгән: тәмле 

телле, тәмле телләнү , тәмле телне тәмсезләү. 

Ә язучы Туфан Миңнуллин “Тәмле тел” дигән парча-тасвирнамәсендә 

шушы гыйбарәнең асылын да, шундый телгә “ия булган” кешенең холкын-

фигылен дә сурәтле итеп тасвирлап бирә алган. Тәмле тел – ул үзенә бер 

характер. 

“Исәнмесез, Туфан абый, - дип исәнләшә дә шуңа тагын биш-алты 

җөмлә өстәп куя. Гаҗәп хәл - әллә нинди матур сүзләр сыеп бетә шул 

җөмләләргә. Мине ничек хөрмәт иткәнен дә, үзенең, гаиләсенең хәлләрен дә, 

районда ниләр эшләнгәнен дә - барысын да белгертеп өлгертә шул 

җөмләләрдә... Ярты, бер минут эчендә аңардан ишеткән ягымлы сүзләр миңа 

көн буена әйбәт кәеф белән йөрергә җитә. 

Ләкин ханымның сүзләрендә, сизем, ниндидер бер конкрет максат та 

бар. Болай гына – ата казың күкәй саламы дип, сүз юкта сүз табып кына 

эндәшми ул миңа. Җае чыкканда Туфан абыйсыннан аерым игътибар да өмет 

итә бугай,  нидер әйтергә җыенган сыманрак... 

Ул гап-гади гозерен матур итеп, юмалап әйтә белә. Шуңа күрә 

тыңлаучыга рәхәт. Сөйкемле булып күренү серенә өйрәнгән . Шуңа күрә аңа 

карап торасы килә. Андый кешенең үтенечен дә кире кагып булмый. 
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Шунысын да әйтергә кирәк: бу – ямьсез итеп, төчеләнеп ялагайлану да 

түгел. Ялагайның теле тәмле булмый. Чөнки сүзләренең төбендә мәкер ята. 

Шуңа да алар агулылар. Андыйлар турында халык мәкале, биздергән дә тел, 

дип, кисәтеп куя” (Татарстан яшьләре, 1998, 27 авг.). 

Ниһаять, “тел” сүзенең төп (беренчел) мәгънәсен – кеше әгъзасын 

белдерүче сүз булуын дә хәтердә тоту әһәмиятле. Ул сөйләмдә (оратор 

чыгышында) экстралингвистик чара буларак та файдаланыла. “Ачу телдән 

ачыла, тел дәшмәсә басыла”, мәкалендә беренче “тел”  сүзе сүз мәгънәсендә 

булса, икенчесендә кешенең сөйләү әгъзасы мәгънәсендә. “Тыйнакның кулы 

эшләр, мактанчыкның теле эшләр”, “ тел күрсәтү (үчекләү)” мисалларында 

да ул – кеше әгъзасы. “Тел” нең бу мәгънәсенә алда әле тукталырбыз.  

 

Риторика һәм “сүз” 

 

 “Сүз” сүзенең “риторика” , “риторик сөйләм” (“чыгыш”, “нотык”, 

“текст”) төшенчәләренә тәңгәл килүе, ягъни синонимлыгы тагын да 

көчлерәк: “мие сыекның сүзе сыек”, “сүзнең җае бар”, “сүзгә кысылу”, “үз 

сүзеңә хуҗа бул”, “адәмне сүз бозар, ярны су бозар”, “кеше сүзе кеше үтерә”, 

“сүзен сүз итәр”, “сүз көрәштерү” һ.б., һ.б. 

  Бу факт риторик сәнгатьтә һәм аның фәнендә сүзнең ифрат әһәмиятле 

урын тотуының бер ягын күрсәтсә, аннан да әһәмиятлесе: сүз ул риторик 

сөйләм барлыкка китерүдә телнең иң күп кулланыла торган берәмлеге дә. 

Менә ни өчен сөйләм оештыру белән мәшгуль теләсә кем, әлбәттә инде, 

беренче нәүбәттә оратор, хатыйб, сүзне үзенең эш коралы-инструменты 

сыйфатында күзалларга, акылы-уе белән генә түгел, күңеле-хисе белән, хәтта 

авызы-теле белән “әвәләп”-әйтеп карап та тоемларга тиештер. 

Сүзне “тоемларга” ике юнәлештә күнегергә кирәк. Беренчедән, сүзне 

мәгънә белдерүче берәмлек буларак күзаллау һәм куллану күнекмәләре алу 

зарур.”Сүз” сүзе нинди мәгънә төсмерләре белдерә? Янә “Аңлатмалы 

сүзлек...”кә мөрәҗәгать итик. 
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“Сүз – ул сөйләшү, әңгәмә; сөйләп бирелә торган фикер. Сүзгә 

катнашу. Эшкә оста – сүзгә кыска. 

Күнегү: “Сүз”нең бу мәгнәсенә дә, алдагы мәгьнәләренә дә 

“Сүзлек...”тә теркәлгән мисалларны анализларга; мисалларны башка 

чыганаклардан, үзегезнең тәҗрибәдән дә табып, “Күнегү дәфтәре”гезне 

тулыландыру өчен тырышыгыз. Мәсәлән, бу пунктка янә мисаллар: “бер 

сүзем бар”, “сүз чыккач”, “бауның озыны, сүзнең кыскасы яхшы” һ.б. 

Сүз – ул җыелышта һ.б.ш. җирдә ясала торган чыгыш. Сүздән тукталу. 

Соңгы сүз белән чыгу. 

... – сөйләү хокукы. Сүз иреге даулау. 

... – фикер, караш; бәяләмә. Ул һаман үз сүзендә калды. Ф. Әмирхан. 

... – киңәш, тәкъдим һ.б.ш. Олылар сүзен тоту. 

... – шелтә, тәнкыйть, гайбәт һ.б.ш. Сүз ирештерү. 

... – вәгъдә; ант. Сүз куешу. 

... – музыкаль яисә шигъри әсәр тексты. Җыр сүзләре. 

Татар телендә “сүз” мәгънәләре кергән фразеологизмнар да ишле. 

Иллеләбе “Сүзлек...”тә дә теркәлгән. Менә кайберләре генә: сүз алышу, сүз 

ара (артыннан) сүз чыгу, сүз белән сыйлау, сүз бер булу, сүз бөркетү, сүз 

берләшү, сүз бистәсе, сүз булсын дип, сүзботкасы, сүз иярә сүз чыгу, сүз 

кайтару, сүз килешү, сүз кушу, сүз көрәштерү, сүз рәте, сүз салу, сүз эштән 

аерылмау, сүз югында сүзе булсын дип, сүз эзләп кесәгә кермәү, сүзгә кешегә 

чыкмау, сүз җилеме, сүзгә килү – ызгышу, сүздә генә калу, сүздән түбән – 

тәнкыйтьтән түбән, сүздән чыкмау, сүзне бирмәү, сүзне сүз итү һ.б.,һ.б. 

(ТТАС., 2Т., 721 – 723). 

Күнегү: Бу фразеологизм, мәкаль, әйтем, канатлы гыйбарәләрнең 

оратор чыгышын, әңгәмә, бәхәсләрне конкретлаштыруда да, җанландыру, 

сурәтле итүдә дә зур әһәмияткә ия икәнен истә тотып, аларны төрле 

чыганаклардан (Н.Исәнбәт. Г.Әхәтев, Ф.Сафиуллина һ.б. сүзлекләреннән, 

әдәби әсәрләрдән, халык авыз иҗатыннан, көндәлек матбугаттан даими 
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чүпләп” барыгыз, сөйләмегездә күбрәк кулланырга тырышыгыз.      

 

Фикер сөрешебездән һәм мисаллардан күргәнчә, “сүз” ул теләсә нинди 

сөйләм оештыру өчен сан ягыннан иң күп кулланыла торган берәмлек булу 

белән бергә, риторикада  куллану өчен бик күп мәгънәле төшенчә-термин 

буларак та аерылып тора. Без инде аның “риторика”, “риторик сөйләм”, 

“оратор чыгышы”, “бәхәс” кебек төшенчәләргә синоним була алуын да 

искәртеп киткән идек. 

Димәк, “сүз” башлыча ике төшенчәне аңлата: беренчесе – аваз, 

иҗекләрдән торган грамматик берәмлек һәм мәгълүм мәгънә белдерүче 

лексик төшенчә. “Һәр гөлнең бер исе бар, һәр сүзнең бер мәгънәсе бар”, 

диелә мәкальдә дә. Нинди мәгънәләр? Бөтен яшәешебезне уратып алган 

әйбер, күренеш, вакыйгаларны атаучы конкрет сүзләр (ипи, бәрәңге, торак, 

ат, йорт, авыл, аяк, күлмәк һ.б.); абстракт мәгънәле сүзләр (азатлык, бәхет, 

шәфкать һ.б.), сыйфат, рәвеш, вакыт, сан, микъдарь, хәрәкәтне һәм башка 

төшенчәләрне, теләсә нинди хисне бәян итә алучы сүзләр. 

Чыгыш ясаучы кеше һәр сүзнең мәгънәсен белеп, тоеп эш итәргә тиеш. 

Сүз иң башта кешегә мәгънәсе белән тәэсир итә.  “Табып әйткән сүз 

җәүһәрдән дә ким булмас”. Габдулла Тукай: “Әтнә дигән сүзне язгач, 

җырлыйсым килде шулай”, дигән. Гомәр Бәширов әсәреннән берничә мисал: 

“Кемнең “җебегән” дигән сүзне ишетәсе килә” (Б.,33). “Шул сүзе әллә 

нишләтте” (Б.,13). “Олылар арасында “ясин чыгу”, “бәхилләшеп калу” кебек 

шомлы сүзләр ишетелгәли башлады” (Б.,400). “Газет битләреннән, берсен-

берсе куып, моңарчы сирәк ишетелгән купшы сүзләр килеп чыга башлый: 

инкыйлап, милли шура, милли мөхтарият, тәрәккыйть, учредительное 

собрание... (Б.,42). 

Әдипләр, нәфис сүз осталары зиһенендә конкрет мәгънәле сүзләр 

гадәттә тәэсир итү чыганагы буларак аерым төркемчәләр булып берегә 

килгән. Мәсәлән, Г.Тукай әсәрләрендә: хак сүз, татлы..., әрәм..., тугры..., 
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шагыйрәнә..., салмак..., көфер..., оятсыз…, энҗе кебек , .., тәмле …, 

ишетелмәгән ( моңарчы – Н . И . ) …, тәмсез …, үткен … һ.б.  

Г. Бәширов әсәреннән : китап сүзе , җылы сүз …, иң чын , иң дөрес …, 

ят ( чит тел сүзләре –Н. И.)…, бизәкле…, матур…, юньле…, газиз…, яңа…, 

иң акыллы…, өметле…, буш…, сәер…, шомлы…, ягымлы…, йомшак…, 

җылы…, усал…, серле…, йомшак… һ.б. 

Хәсән Туфан иҗатыннан: рәтле сүз, дорфа… һ.б. ; Саҗидә 

Сөләйманова иҗатыннан: тылсымлы сүз, яшендәй..., купшы сүз..., кызыл..., 

яман..., таныш... һ. б.  

Күнегү: Сүзләрне янә нинди конкрет  мәгънәле ( мәсәлән, дөрес 

сүз) һәм күчерелмә (хисси) мәгънәле (мәсәлән, йомшак сүз) төркемнәргә 

берләштереп була. Мисалларны яраткан язучыгыз, публицистыгыз 

әсәрләреннән “чүпләргә” була. Күзәтү, анализ һәм классификация 

үрнәге өчен Йосыф Гәрәй, Лена Шагыйрьҗан, Флера Сафиуллина, 

Илдар Низамов һ. б. хезмәтләрен тәкъдим итәбез. 

 

Хәзер килеп “сүзнең” грамматик берәмлек буларак күзаллану 

мөмкинлекләренә тукталыйк. Көндәлек кулланышта ул, иң башта: “бер яки 

берничә аваздан төзелеп мәгълүм грамматик форма алган һәм төшенчә 

белдерә торган иң кечкенә лексик берәмлек”. Бүтәннәрне үз фикереңә 

ышандырырга алынган кеше сүзне нәкъ менә, кем әйтмешли, тотып, капшап 

карый торган, язуда тере итеп күрә торган нәрсә дип хис итәргә күнегә. Юкка 

гына Гомәр Бәширов: “сүзне тәмләп карагандай...” димәгәндер (Б.,149). 

Шагыйрь Шәүкәт Галиев аерым-аерым сүз-коралларны менә ничегрәк күз 

алдына китерә: “Дошман белән сугыш кырында очрашкандай, сүзләр 

очраша: мәйданда, эфирда, кәгазьдә... Хәйләкәр сүз, астыртын сүз, мәкерле 

сүз, икейөзле... 

Дус сүзләр дә очраша. Көрәш мәйданнарында алар бер сафта. Ярты 

сүздән аңлашалар (Ш.Г.,32). 
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Сүзне болай конкрет күзаллау язучыга аның укучыга ничек-ничек 

тәэсир итүен тоемлау өчен кирәк. Ул һәр сүзнең тәэсир көчен реаль тоеп эш 

итә. Тәҗрибәле ораторлар, хатыйблар да шулай эшли. 

 

Күнегү: Менә бу мисалларда авторлар аерым бер сүзне ничек күз 

алдына китерәләр, тәэсир итү чарасы буларак сүздән ничек 

файдаланалар? 

“Минем бик усал сүзләр әйтәсем, әти старостаның авызын 

томалагандай, моның да бер-ике сүз белән сынын катырасым килә 

башлады. Ниндидер явыз шатлык белән ярсып, кинәт кенә борылдым да 

капкага таба киттем: 

– Алып кит! (Сабанны – Н. И.) 

Бикбулат сакал астын капшап торды-торды да миңа карап көлеп 

җибәрде: 

– Һе, ярлы тәкәббер! Нәкъ атасы! – диде. 

– Әтигә кагылма! 

Минем шул кадәр каным каткан иде, сабансыз калсак та тешне 

кысып булса да түзәргә, бер генә сүз белән дә ялынмаска, хәтта борылып 

та карамаска булдым” (Б.,405). 

“Ярлы, ләкин мәгърур иде алар: 

“Без, янәсе, гәрчә йолкышлар, 

Ну, “прлитар” дигән алтын сүздә 

Безнең дә бит, яшьләр, өлеш бар” (Х.Т.,372).  

 

Сүзне “тере” берәмлек итеп күз алдына китерү аны төзегән ваграк 

берәмлекләрне – аваз (хәреф), иҗек, кушымчаларны аерым-аерым җанлы 

итеп күз алдына китерүдән башланадыр. Менә Шәүкәт Галиев фикерләре: 

“Ат белән җир сөрдем. “А” хәрефенә охшашлы таяк белән җир үлчәдем. 

Тормыш әлифбасын шулай башлап киттем. Нинди генә эшләр кулдан үтмәде. 

Нинди хәрефенә җиттем икән инде?” (Ш.Г.,17). 
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“Беренче класста укыганда хәрефләрне тәмләп-тәмләп язганымны 

хәтерлим. Көтелмәгән, күрелмәгән яңа сызык-сурәтләр... Гомер буе эш итәсе 

ачкычны, серле дөньяның кызыклы ачкычын ясаганмын ул чакта. Әле дә 

булса хәрефләр тансык: мәгънә көче, сере, хикмәте кызыктырып тора” (Ш.Г., 

30). 

Андый күзаллауга Г.Тукай иҗатыннан да бер мисал: сөям “җаным” 

дигәндә “җим”еңезне, сөям “дустым” дигәндә “мим”еңезне (Сүз “Җ” һәм 

“М” авазлары турында бара – Н.И.) (Т.,1т.,37). 

Бер берәмлек-корал буларак сүз сурәт, образ рәвешендә белдерелсә, 

аеруча конкрет күзаллана. Телебездә, көндәлек сөйләмебездә “сүз” нинди 

генә “җанлы” эпитетлар белән тасвирланмый – без аларны әдипләребез 

иҗатыннан байтак китердек тә инде: йомшак сүз, татлы сүз, олы сүз һ.б. 

“Туры сүз тимерне тишәр, йомшак сүз кылычны кисәр”, “Яхшының сүзе 

коймак, яманның сүзе тукмак” һ.б. 

Иҗат кешеләре, ораторлар һәр сүзнең төзелешен дә, мәгънәви 

бөтенлеген дә уч төбенә салып үлчәгән кебек тою сәләтенә ия булырга тиеш. 

“Сүзеңне үлчәп әйт”, дигән әйтем шуңа туры киләдер. Г.Тукай да бит: 

“Сүзләре салмак аның, койган кебек кургаш белән”, ди (Т.,1т., 175). 

Күнегү: Шагыйрә Саҗидә Сөләйманова берәмлек буларак сүзне 

нинди сурәтләрдә күрә? Укучыга, тыңлаучыга мондый образларны күз 

алдына китерү, зиһенгә сеңдерү кыен түгелме? 

Ач, шигърият, серләреңне, 

Тылсымлы сүзләр өйрәт. 

 

Уйларымны җырга салам 

Яшендәй сүзләр кирәк. 

 

“Кызыл” дип утлы чор сүзләрен 

 

Хурламагыз, килер буыннар. 
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Ни белән үлчәнә үткән гомер? 

Калган эзләр белән. 

Кеше күңеленә орлык итеп 

Салган сүзләр белән     (С.С., 8,64,113). 

 

 Шул ук вакытта “сүз” төшенчәсенең мәгънә күләме бер сөйләм 

агышында (бер чыгышта, бер текстта) ук бик үзгәрүчән. “Сүз” авазны да, 

иҗек, сүз, сүзтезмә, җөмләне һәм бөтен бер текстны да белдерә ала. Моны 

мисаллар белән дәлиллик: 

а) “Сүз” дигәндә сүзтезмә, кыска җөмлә фаразлана:  

“ Әмма безнең колакларга Мулланур Вахитов чыгарган  “Кызыл 

Байрак” газетасындагы гади сүзләр ятышлырак иде. “Җир-су игенчегә!”, 

“Бетсен изүчеләр, бетсен залим алпавытлар!”, “Халыкның азатлыгы – аның 

үз кулында”, “Күтәрел, хезмәт иясе!” (Б., 421); 

б) “сүз” дигәндә җөмлә, берничә җөмлә фаразлана: “Мин шомланып, 

баш асларын актара башлаган идем, шул ук Әхмәт мине тынычландырырга 

да сүз тапты: 

– Син курыкма, керсә чыгарып та була аны (авызга кергән еланны) 

– Булмас ла! Бер кергәч, нишләп чыксын инде ул. 

– Чыга ул чыгара белсәң. Яман да кызу итеп мунча ягасың...(Б., 

213); 

 в) “сүз” дигәндә бөтен бер текст /чыгыш, сөйләм/ фаразлана: 

“Бөтен бер сүз”, “ярты сүздә бүлдерү” гыйбарәләре киң 

кулланыла. 

“Әни, башын чайкап уйланып торганнан соң: 

– Ай-һай! Ул (сандугач) аңа тоттырырмы икән? – дип шикләнеп 

башлаган иде, әти аны ярты сүздә бүлдерде: 

– Бүтән кем булсын! Бүтән кемгә кирәк?... (Б.,45); 

г) текстның чагыштырмача мөстәкыйль аталып йөртелә торган 

өлешләре дә “сүз” дип фаразлана: 
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– башлангыч сүз, исәнләшү, соңгы сүз, саубуллашу һ.б. 

“Иң беренче сүз әтинеке: 

– Исәнме, саумы, кода, таза-сау гына килеп җиттегезме? Уллар-

кызлар исәнме? Йорт-җир, мал-туар иминме, хәвеф-хәтәр юкмы? (Б., 262); 

” Иң соңгы сүзне Мөхәммәтҗан солдат әйтте: 

– Шулай, эчемлек сата алмыйсыз! Җәмәгать җыены рөхсәт итми! 

(Б., 357). 

– мәгълүм бер хәбәр; газетта язылган, радио, телевидениедә игълан 

ителгән яңалык; яңалык хакында берәр игълан яисә чыгыш, хәбәр әйтү; 

йомыш юллау: – Карале!- ди ул (Әхмәт). – Газетта алпутларның җирләрен 

бүлү чутыннан берәр яңа сүз бармы әллә? Безнекеләрне нәрсә шулай эссе  

табага бастырды икән? (Б., 421). 

– берәр карар; документ тексты һ.б. “Агайлар моңа гына канәгать 

түгелләр иде, күрәсең: 

– Түрәсе яңа булудан безгә ни файда? Түрә яңа, сүзләре иске, 

закуннары иске! Нишләп сугышны туктатмыйлар? – диләр” (Б.,413); 

“Бөтенесен уртага салып сөйләштеләр дә шунда ук бер сүзгә килделәр: 

- Писәрне авылга кертмәскә, ашлыкны яздырмаска!(Б.,423). 

 

– гәп; әңгәмә; сөйләшү; бәхәс һ.б.: сүздән әүвәл сәләмлә; сүзгә килү; 

кешенең сүзен өзмә; сүзгә кысылу һ.б. 

– аерым бер текст; сөйләм рәвеше; чыгыш; нотык: (Х. Туфан 

әсәрләреннән): яшьләр сүз бирде, сүземнең уртасы, сүзне ничек башлап 

китәргә, сүзнең бисмилласы, соңгы сүзләр, ахыр сүзе һ.б. 

– әсәрнең композиция өлеше; жанр: кереш сүз. 

 

Болар тел фәне, сөйләмият фәне төшенчәләренең “сүз” термины белән 

атала алу очраклары иде. Болардан тыш “сүз” фәлсәфә, мантыйк, психология 

һ.б. фәннәр берәмлекләре белән дә синоним була ала. Мәсәлән, “фикер”, 

“акыл”, “юнәлеш”, “кыйбла”, “идея”, “иман” һ.б. төшенчәләрен алыштыра 
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ала. “Әйтеп куйган сүзе бар” – вәгъдә, ант мәгънәсендә (Б.,54); “Кеше сүзен 

тыңла, үз акылыңны тот” – акыл, кыйбла мәгънәсендә; “Сүзгә килү”, “Сүзен 

бирмәс” – бәхәс, диалог, дискуссия һ.б. мәгънәсендә; “Ассалар да үз сүзеннән 

кайтмас” – иман, кыйбла, идея һ.б. мәгънәсендә; “Акыллы сүздән курка, 

ахмак таяктан курка” – вәгазь, үгет-нәсихәт һ.б. мәгънәсендә. 

 

Күнегү: Бу текстларда “сүз”нең ни аңлатуын анализлап карыйк. 

Аны нинди синоним белән алыштырып булыр иде? 

“ Аның (Г.Тукайның) сүзләре нәкъ кирәк вакытында, күктән иңгән 

кебек, ничектер үзеннән-үзе күңелгә килеп керә башлады. Әллә ничек 

кенә искә килә дә, яраткан җыруың шикелле, үзеннән-үзе көйләнә. 

Күбәләк яисә карлыгач күзгә чалындымы, аның шигырьләре искә төшә”; 

“Минем башка сыеп җитмәстәй тирән мәгънәле, эчендә ниндидер бөек 

серләр яшергән хикмәтле сүзләр мине бөтенләй әсир итте, 

дулкынландырды...” (Б., 337, 342). 

 

Ниһаять, “сүз” ул уй-фикер, хис-тойгы бердәмлеге белән өртелгән 

хәрәкәт, эш, гамәл күренешен, шуларның нәтиҗәсен дә белдерү өчен 

кулланыла. 

–  “Җүләр ачуын сүз белән ала, акыллы – эш белән”, “сөңге берне 

үтерер, сүз меңне үтерер”, “әйткән сүз – аткан ук” һ.б. дигәндә, “сүз” - ният, 

гамәл, эшнең коралы; 

–  “кошны азык белән, кешене сүз белән тозакка төшерәләр”, “сүз 

кушу”, “сүзенең рәте юк”, “сүзне куерту”, “бер сүздә булу”, “акыллы 

кешенең сүзе алдан йөрер” һ.б. дигәндә, “сүз” - ният, гамәл, эш, хәрәкәтнең 

үзе; 

–  “сүз” дигәндә кешенең бөтен бер сыйфаты, холкы, кыйбла, иманы да 

фаразлана: “үз сүзен бирәсе килмәде” (Б.,393); “яманның бер кылыгы булыр, 

ул да сүзе булыр” һ.б. 
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–  “сүз” дигәндә кешенең мәгълүм бер рухи һәм җисми халәте дә 

күзаллана: “озак кына сүзсез ятты”, “сүзен җөпләп торды”, “уен сүзне күтәрә 

бел”, “хәйләкәрнең сүзе мәкер”, “хәйлә сүзгә ышанма, хәйлә сүзләр башны 

ашый” һ.б. 

–  “сүз” хәтта әле күзалдына китерелеп бетмәгән төшенчә, күренешне 

дә атый ала: “Мин аңа карап китап укуны ташлый алмаячагымны яхшы 

беләм. Тик моны аңлатырга сүзем генә җитми” (Б.,328). 

 

 

Риторика һәм “сөйләм” 

 

Башта бу төшенчәнең дә “Аңлатмалы сүзлек”тә беркетелгән барлык 

мәгънә төсмерләрен искә төшерик, чөнки аларның һәркайсы риторика белән 

бәйләнештә: 1)аралашу чарасы буларак тел. Язма тел; 2) фикер белдерү өчен 

әйтелгән җөмлә (җөмләләр) яки тәкъбир яисә сүз (сүзләр). Аның сөйләме 

челтерәп ишетелә, тыңларга күңелле иде. Г.Бәширов; З) телне куллануның 

берәр формасы яки алымы; стиль. Шигъри сөйләм . Автор  сөйләме. (ТТАС., 

714).  

Күренә ки,”сөйләм”нең иң беренче төп мәгънәсе ул “тел”нең төп 

мәгънәсенә тәңгәл килә, ягъни ул “риторика”га да синоним була ала.  

 Шулай булуга да карамастан, “сөйләм” термины бу мәгънәсендә 

көндәлек аралашуда гына түгел, тел фәненең үзендә дә соңгы елларда гына 

активлаша башлады, ул әле күпчелек аңында, башлыча, ”телдән сөйләү” 

терминын алыштыра.          

 Моңа терминнар буталышы дип кенә карамаска кирәктер, бу – 

җитдирәк мәсьәлә: бездә әлегә сөйләмгә, ягъни терминның таррак 

мәгънәсендә – телнең аралашу коралы буларак кулланыштагы хәленә, ә 

киңрәк мәгънәдә – тулаем аралашу системасына, бүгенге тормыш таләп 

иткән дәрәҗәдә тиешле игътибар бирелми. Һәркем күз алдына китерә ала: 

телне корал-чара буларак белү – бер нәрсә, шул коралның хәрәкәттәге, 
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кулланыштагы хәлен белү, шул белемне үзең практикада куллана алу – 

икенче. Аннары, аңлашу, аралашу телдән башка чараларны да җәлеп итә бит. 

Кыскасы, сөйләм күренеше берничек тә “тел” белән тәңгәл була алмый.

 Чамалап алдыгыз булса кирәк: ”сөйләм” төшенчәсе риторикага “тел” 

һәм “сүз” төшенчәләренә караганда да якынрак һәм аның мәнфәгатъләрен 

тулырак яктырта торган төшенчә. Аларның икесенең дә үсешенең егерменче 

гасыр азагында тоткарлануы бер үк сәбәпләр белән аңлатыла да: татар 

теленең кулланылу өлкә, даирәләренең гасырлар буена чикләнеп килүе.

 Хәзер сөйләм күренешен өйрәнүче махсус фән , -сөйләмият, – үсеп 

килә. Аның хакында махсус хезмәтләр укырга була. Аларны риторика 

курсын үзләштерергә керешкәнче өйрәнү хәерлерәк. Ә хәзергә без сөйләм 

төшенчәсен һәм аның асылына бәйле төшенчәләрне риторика сәнгате һәм 

фәненә якынрак яссылыкта ачыклап китәрбез.  

Сөйләм – ул аерым бер шәхеснең конкрет максат (ният) тәэсирендә 

туган фикеренең икенче бер шәхескә (яисә шәхесләргә) юнәлтелеп, конкрет 

урынга, вакытка һәм башка шартларга бәйле рәвештә, нигездә тел ярдәмендә  

(башка чараларны да кулланып ) оешуы һәм, теге яки бу реаль рәвешкә кереп 

(телдән, язмача һ.б.) адресатка җиткерелү һәм кабул ителү системасы.  

Бу билгеләмәне формула рәвешендә дә күзалларга мөмкин: Сөйләм 

барлыкка килсен өчен Мотив белән Чараның кушылуы кирәк (С=М+Ч). 

Мотив ул  Сөйләм иясеннән (С.И.), Сөйләм адресатыннан (С.А.), Сөйләм 

ниятеннән (С.Н.),Сөйләм шартыннан (С.Ш.) тора. Димәк, 

М=С.И.+С.А.+С.Н.+С.Ш. Ә чара дигәнебез ул – тел һәм башка чаралар 

(тавыш, мимика, ишарә, ым, төс, тамга һ.б.).      

 Риторика сәнгате һәм фәне белән хәбәрдар булырга омтылган кешегә 

сөйләм күренешенең асылын , беренче чиратта, “сөйләм  – тел” мөнәсәбәтен 

тулаем да, сөйләм формуласын хасил иткән компонентларны аерым-аерым да 

яхшы белү зарур. Сөйләм мотивларына игътибар беләнрәк карыйк.  

 Сөйләм иясе (С.И.) дигәндә үз аңында фикер формалаштырып, шуны 

хәбәр (бәян) итүче  шәхес күздә тотыла. Гадәттә ул әңгәмәне беренче 
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башлаучы, әңгәмәдә төп сүзне әйтә баручы, кыскасы, аның нәтиҗәсе белән 

кызыксынган, оештырылу өчен дә җаваплы шәхес дип  уйланыла. 

Риторикада аны оратор,  нәфис сүз остасы, хатыйб, вәгазь, хөтбә сөйләүче, 

телмәрче, нотыкчы һәм башка терминнар белән атау гадәткә кергән, хәлбүки 

фән-өлкәләрдә кулланыла торган төшенчәләргә дә (автор, адресант, 

коммуникатор, беренче зат. “автор мине”, ия һ.б.) риторика игътибарлы 

булырга тиеш. 

Риторикада алгы планда, әлбәттә инде, оратор, хатыйб, нәфис сүз 

остасы терминнары белән беррәттән “ышандыручы” терминының да актив 

кулланышта булуы лазем.  

Гомумән дә С. И. нең ифрат күп төрле булуын һәм аларның төрледән-

төрле чаралардан файдалана алу мөмкинлегенең бик төрле булуын күз 

алдында тоту зарур. Чыннан да, сөйләменә карап аның иясе нинди генә 

рәвештә (кыяфәттә, холыкта, фигыльдә, халәттә һ. б.) күзалланмый : акыллы, 

яхшы, юньле, үзсүзле, телчән, салмак, кызу, кыланчык, наян, киребеткән, 

үҗәт, мактанчык, бәйләнчек, тәкәббер һ. б., һ. б. Кыскасы, Мәҗит Гафури 

әйтмешли: 

Һәр кеше үзе күргән хәлен сөйли; 

Сәүдәгәргә юлдаш булсаң, малын сөйли, 

Мөхәррир, мөгаллимгә юлдаш булсаң, 

Гайльме белән китабының санын сөйли. 

Халык мәкальләре дә кешеләрне тел куллануга бәйле рәвештә 

“классификацияли”: төрле авыздан төрле сүз чыгар; сөйли белмәгән сүзенә 

батар; үзе ахмакның сүзе ахмак; азамат ирнең билгесе аз сөйләр дә күп 

тыңлар; үзсүзле үз сүзе өстендә үләр; куштан эшләп ярамаса, кешнәп ярый; 

ач күп ашар, ачулы күп сөйләр; егет кеше күп сөйләми; төрле авыздан төрле 

сүз чыгар һ. б. 

Сөйләмият фәне исә мондыерак классификация тәганләгән. Мәсәлән, 

кешенең яшенә карап С. И. өч зур төркем тәшкил итә. “Картлар, карчыклар, 

балалар, яшүсмерләр телендәге үзенчәлекне “тотып” алуы көч җитмәслек эш 
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түгел”, ди Гомәр Баширов. Сөйләм шулай ук җенесенә, һөнәренә, эш төренә, 

вазифасына, холкына, психологик халәтенә, социаль хәленә һ. б. карап та 

аерыла, классификацияләнә. 

С. И. сенә хас тел чараларының ачыклануы риторика өчен әһәмиятле 

булуын аерып әйтеп тору кирәкмидер, ул, иң беренче чиратта, теләсә кайсы 

ораторның, укытучы-мөгаллимнең, гомумән дә, кемнедер нәрсәгәдер сөйләм 

белән ышандырырга алынган һәркемнең үзен, яше, холкы, психологик һәм 

физиологик хәле, белеме, тәҗрибәсе дәрәҗәсен яхшы белергә, сөйләргә 

алыныр алдыннан үзен үлчәүгә салып карарга тиеш. Гомәр Баширов 

әсәрләреннән бер өзек: “Арбага менеп сөйләүчеләрне тыңлап дөньяда ниләр 

барын, сугыш хәлләрен, җилләрнең кайсы яктан исүен белеп кайтырга дип 

баралар иде (авыл кешеләре базарга –Н.И.) ... Сөйләүчеләрнең һәркайсының 

үз сүзе, үз иманы бар, һәрберсе авызын ачып тыңлап торган агайларны үз 

ягына аударырга чамалый...” (Б., 414-415). 

Менә - менә! С.И.се (оратор) төрле булган кебек, һәр риторик 

сөйләмнең адресаты(С.А.) , тыңлаучысы да бик төрле шул. Бу очракта ул 

аудитория – “авызын ачып тыңлап торучы агайлар”. 

Һәр төр сөйләм кемгә булса да (реаль яисә булуы ихтимал 

әңгәмәдәшкә) мөрәҗәгать итә. Без аны сөйләм адресаты (С.А.) дип атадык. 

Төрле фәннәрдә ул төшенчә тыңлаучы, укучы, тамашачы, партнёр, 

реципиент, икенче зат һ.б. дип атала. Риторикада тыңлаучы, аудитория, 

ышандырылучы дигән терминнар кулланыла. 

Тыңлаучысының кем булуына карап оратор, лектор, укытучы, вәгазьче 

һ.б. аңарга тәэсир итү, ышандыру чараларын, беренче чиратта, тел чаралары 

сайлап ала да. Балалар өчен барган спектакль, радио,-телевидение 

тапшыруларына, матбугатка игътибар итегез әле – иң башта махсус тел 

чараларына юлыгырсыз. 

Сөйләмият буенча хезмәтләрдә С.А. тының яше, җенесе, һөнәре, 

социаль чыгышы һ.б. яклап тел үзенчәлекләрен ачыклау күзәтелә. 
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Риторика С.А.ның иҗтимагый төрләре барлыгын да, икенче төрле 

әйткәндә, аудитория дигәндә аерым (шәхси) С.А. да, күмәк (иҗтимагый) С.А. 

ты да истә тотылырга тиеш ( мәсәлән, бер авыл кешеләре һәм гомумән татар 

авылы халкы). Аннары, риторика тыңлаучыны нәкъ менә ишетү, тыңлау 

сәләте, сыйфаты ягыннан классификацияләргә тиеш. Ораторга нәкъ шундый 

классификация, төркемнәр кирәк тә. 

Тыңлау – ул әйтү кебек үк катлаулы күренеш. Оратор, гадәттә, әйтү 

процессын фәнни нигездә яхшы үзләштерсә дә ишетү, тыңлау процессына 

фәнни нигездә игътибар бирми, тыңлаучы ролендә булып, үзен үзе ишетеп, 

тыңлап гадәтләнми. 

Тыңлау – ул пассив процесс түгел, – ишетү генә дә түгел, – ишеткәнне 

аңда чагылдырып, төп мәгънәне табып алу, ишеткәнне чын ситуация белән 

чагыштырып карау. Тыңлау ул аңлау белән үрелеп бара. 

С.А.тын конкрет шәхес буларак ачык күзалларга кирәк булган кебек, 

аудиторияне “күмәк шәхес” итеп күз алдына китерү бик мөһим. Гомумән дә, 

“телне яхшы белә” дигән гыйбарә ул телне (һәм башка чараларны) кешесенә, 

максат-ниятенә карап урынлы, оста куллана белүне аңлатмый микән әле? 

Кешесенә карап сөйли, әйтә белүгә өндәгән акыллы киңәшләр халык 

мәкалләрендә бихисап: йөрешең илгә ошасын, сөйләгән сүзең миргә ошасын;  

белгәнгә бер сүз җитә; олы кешеләргә озын итеп сөйләмә; талымсыз колакка 

ни әйтсәң дә бара; уен сүзне һәркем белмәс, кешесенә карап сөйлә; үзсүзлегә 

сүз өнәмәс һ.б. 

С.А.тын классификацияләүгә дә халык үзенчә килгән: тыңлаучы гына 

дими, тыңлый белүче дә ди; талымсыз колак, ди. С.А. тына бәяне дә ул 

үзенчә бирә: сөйләүче акыллы булса, тыңлаучы хәким (бик акыллы) булыр, 

ди. 

Сөйләм нияте (С.Н.) – аралашу мотивларыннан телгә аеруча нык 

бәйлесе. Риторикада да ул үзәк төшенчәләрнең берсе санала.  

Ышандыру, инандыруның сәбәби нигезе мәгьлүм бер теләк, ният, 

максат, сәбәп, мәсләк һ.б. төшенчәләре белән бәйле. 
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Ораторның төп максаты ул, әлбәттә, ышандыру, инандыру. Шул ук 

вакытта шул төп максатка ирешү өчен сөйләмгә башка өлешчә максатларны 

да җәлеп итә: хәбәр   итү, раслау яисә инкарь итү, хикәяләү, исбат итү,  

ачыклау,  кисәтү,  таләп итү, боеру, киңәш итү, сорау, танышу һ.б. максат-

ниятләр. 

Сөйләмият фәненә  караган  хезмәтләрдә С.Н. күп төрле яссылыкта 

төркемләнә-класификацияләнә. Мондый төркемләүнең нигезенә, беренче 

чиратта, шушы С.Н. нә карап тел чараларын куллану үзенчәлекләре салына. 

Менә бер хезмәтнең шушы бүлекчәгә караган эчтәлеге: максат-ниятнең уй 

дәрәҗәсендә белдерелүе; ситуатив сәбәп белән бәйле тел чаралары; гомуми 

хәләткә (холыкка) бәйле тел чаралары; мөнәсәбәтне (модальлекне) белдерү 

чаралары; максат-ниятнең мөрәҗәгать итүдә белдерелүе; хәбәр итүнең тел 

чаралары; максат-ниятне хикәяләүдә (тасвирлауда) белдерү чаралары.  

Күренә ки, риторик сөйләмдә С.Н. нең  әле саналган төрләре һәм 

төсмөрләре теге-бу дәрәҗәдә һичшиксез чагылыш таба. Алдагы бүлекләрнең 

берсендә без аларны гамәлдә куллану мәсьәләсенә тәфсиллерәк тукталырбыз. 

Аеруча хис  белдерүдә, образ барлыкка китерүдә тел, стиль чараларын табып, 

куллана белү осталыгы әһәмиятле. Ә хәзергә бүлекчәбезне кайбер гомуми 

кагыйдәләр белән очлыйк. 

С. Н. тен башка мотивлар белән, аеруча С. И. се һәм С. А. ты белән 

бергә генә күзәтергә кирәк. Аларны аерым-аерым тикшерү фәнни анализ 

өчен генә кирәк. Менә төп мотивларның сөйләм барлыкка китерүдә бер-

берсеннән аерылгысыз икәнен дәлилләүче берничә генә күзәтү: 

– сөйләм коммуникациясе акты, хәрәкәт итүче (функцияләнүче) 

система буларак, аралашу процессы рәвешендә яши – ул коммуникациядә 

катнашучыларның максатлы коммуникатив эшчәнлегенә закончалыклы 

нигездә бәйләнгән булуыннан гыйбарәт; 

– аралашу процессында проблемалы ситуация белән бәйле барлык 

сәбәби-психик күренешләр (исбатлау, кызып китү, йомылу, йомшару һ. б. – 

алар йөзләрчә) барысы да диярлек тел куллануда чагылыш таба; 
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– С. Н.тен һичшиксез ике катламда истә тоту кирәк: С. И. сенең ниятен 

һәм С. А.тының ниятен. Болар бит туры килергә дә, килмәскә дә мөмкин. Бу 

– үтә катлаулы процесс. Тел чараларын сайлаганда-билгеләгәндә ике тараф та 

бу закончалыкны тоеп эш итәргә бурычлы; 

– шәхеснең теләге, максат, мәсләге сөйләмендә аерым сүзләрдә һәм 

башка берәмлекләрдә генә түгел, ә бөтен текст (сөйләм) буена җыела килә: ул 

фикер агышын төрле төзелеш чаралары (композиция, сюжет, һ. б.), ул сөйләм 

тоны, хис чагылышы, өни-интонацион  һәм экстралингвистик чаралар да 

(әйтик, язмада ул төрле сурәт, шрифт һ. б. чаралар да). (Низамов., Уем...,80). 

 

Сөйләмнең кайда, кайчан, нинди физик һәм психик халәттә оешуы, 

кайда, ничек бәян ителүенә карап һәм башка шартларга бәйле рәвештә дә 

риторик чаралар үзгәрүе мөмкин. Мәсәлән, фикерне телдән әйтү белән язып 

белдерү арасында, радиодан сөйләү белән телевидениедән аңлашу арасында 

аерма зур. Сөйләм мотивларының монысы сөйләмияттә сөйләм шарты (С. 

Ш.) дип атала. Сөйләм төзегәндә моңа игътибар итәргә кирәклеген мәкальләр 

дә кисәтә: сүз вакытында әйтелсә генә сүз; сүзнең урыны килмәгәндә яхшы 

сүзне әрәм итмә. 

Сөйләм оештыру өчен бу компонентны истә тотуның зарурлыгын 

кисәтә килгән психологлар һәм лингвистлар аз түгел. “Сөйләм аңлы хәрәкәт, 

эш булсын өчен (безнең шартларда ул: ышандыру көченә ия булсын өчен – 

Н.И.) сөйләм иясе (әйтүче йә язучы) үз сөйләме алдына куелган бурычны бик 

төгәл күз алдына китерергә, ягьни сөйләменә төп максат куя алырга тиеш. 

Һәм шул ук вакытта ул шушы сөйләм гамәлгә ашырылачак  шартларны да  

истә тотарга тиеш ...”,  ди  психолог С.Рубинштейн. 

С.Ш.ты классификациясенең нигезен  сөйләмнең өч төп рәвеше: әйтү-

тыңлау,  язу-уку, күрсәтү-күрү (карау) тәшкил итә. Иң мөһиме, теләсә нинди 

күзәтү,  анализ барышында әлеге парлы күренешләрне бер-берсеннән 

аерырга ярамый. Дөрес, өйрәнү объекты буларак, бар әйтү акты , бар язу 

акты, бар ишетү яисә карау акты, әмма сөйләм акты буларак алар аерым-
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аерым  күзәтелә алмый, анализлана алмый сөйләмият өчен (риторика өчен 

дә) әйтү-ишетү, язу-укуның бер төшенчә булуы мәҗбүри. Әйтик, бу 

процессларны яртышар боҗрадан торган бербөтен боҗра дип күз алдына 

китерергә  күнегергә кирәктер. 

Бу мотивка нисбәтән тел  чаралары менә нинди шартларга бәйле дип 

санала: сөйләмнең чорына (заманына), иҗтимагый шартларга, әдәбият 

төренә, жанрга, сөйләмнең барлыкка килүе һәм бәян итү урынына, сөйләмнең 

яшәеш (хәрәкәт) яссылыгына (мәсәлән,үзең язган текст, тәрҗемә тексты, 

редакцияләнгән текст) карап, сөйләм барлыкка китергәндә физик һәм психик 

халәтеңә карап һ.б. 

 

Сөйләмнең берәмлекләре 

 

Хәзер инде сөйләм “формуласы”ның икенче ягына күз салыйк. 

Чараларга. Төп корал-чара, әлбәттә, тел. Бу сүзнең  “Аңлатмалы сүзлек”тәге 

нәкъ менә сөйләм оештырыр өчен кулланыла торган корал дигән мәгънәсенә 

игътибар итегез. Риторикада шул төсмерен алгы планга чыгару әһәмиятле. 

“Сөйләм” белән “тел”не тәңгәл куярга ярамый. Икесе ике төшенчә. Бу 

хакыйкатьне тәмам төшенер өчен байтак күнегергә, махсус әдәбият өстендә 

эшләргә кирәк (Низамов И.М. Уем – тел очында...”, һ.б.). Хәзергә гомуми 

күзаллау өчен кайбер закончалыкларны гына ачыклап китик. 

 Сөйләм ул аерым шәхесләр белән, аларның физиологик һәм 

психологик үзенчәлекләре белән бәйле, шуңа күрә дә ул матди, конкрет. Аңа 

очраклы чаралар (һөнәри терминнар, махсус символ, тамгалар һ.б.) җәлеп 

ителә, алар язуда теркәлми дә. Ә тел ул аерым кеше белән, аның гына 

эшчәнлеге белән бәйләнеп тормый, җәмгыять белән тулаем бәйләнештә була. 

Тел аерым-аерым кешеләрнең физиологик һәм психологик үзенчәлекләре 

белән бәйләнмәгән. Сөйләм – кешенеке, тел – халыкныкы. Шуңа күрә дә ул 

абстрактрак һәм береккәнрәк. Де Сюссюр, сөйләм эшчәнлегендә сөйләм һәм 



 41 

тел бер үк вакытта барлыкка килгән, ди. Сөйләм аңлашылсын өчен тел булуы 

мәҗбүри, тел яшәсен һәм кешеләр аны өйрәнсен өчен сөйләм булу мәҗбүри. 

 Бу хакта башка галимнәрдән, мәсәлән, Г.О. Винокур: “Телнең 

төзелеш проблемасы белән бер рәттә аның куллану проблемасы да яши”; 

А.А. Леонтьев: “Лингвистика телне, система буларак, йә матди аспектта 

(сөйләм рәвешендә), йә инде, аның кулланылуы белән кызыксынмыйча, 

идеаль аспектта өйрәнә”; В. Х. Хаков: “Сөйләмгә кергәч, сүз һәм телдәге 

башка күренешләр кайбер үзгәрешләргә тартыла, төрле мәгънә төсмерләренә 

ия була”. 

Аңлашыла булса кирәк, риторика нигездә сөйләм белән эш итә; “тел” 

дигәндә дә күз уңында сөйләм категориясе тотыла. Риторика, бер яктан, 

сөйләм барлыкка китерүдә төп корал саналган аваз, иҗек, сүз, сүзтезмә, 

җөмлә, синтаксик бөтен, текст кебек тел төзелеше берәмлекләрен бик яхшы 

үзләштергән булса, икенче яктан, сөйләмнең үз берәмлекләрен дә төпле 

үзләштергән булырга тиеш. 

 Сүз хәбәрләмә, фикерләмә кебек берәмлекләр турында бара. Алар 

белән махсус әдәбият укып танышырга кирәк (Низамов, Уем...). Кайберләрен 

генә бик кыскача күз алдына китереп китик. 

Хәбәрләмә ул мөстәкыйль бер конкрет фикернең мәгълүм бер сөйләм 

системасында сөйләм мотивлары нигезендә, асылда, тел чаралары белән 

оешып, телдән әйтү, язу, күрсәтү, ишарәләү һ.б. кебек ысуллар белән 

теркәлгән (фиксацияләнгән) формасы. 

Кешенең фикере хәбәрләмә хәлендә оеша. Бу берәмлек тел ярдәмендә 

формалашса да, баштагы мәлдә ул конкрет лингвистик берәмлекләр белән 

тәмам ныгымаган була. Әгәр әйтү яисә язу хаҗәте тоткарланса, хәбәрләмә 

шулай, конкрет бер калып – формага салынып бетмичә кала. Эчтән үз-үзен 

белән “сөйләшкәндә” дә, мәсәлән, шулай килеп чыга. Хәбәрләмәне телдән 

әйткәндә дә әле фикернең барлык төшенчәләренә дә сүз табу ихтыяҗы 

булмый – кайберләрен ым, ишарәләр, интонацияләр, паузалар алыштыра ала, 

аеруча төшенчәләрне бәйләү чаралары конкретлаштырылмаган килеш кала. 
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Хәбәрләмәне язып бетерергә кирәк булганда инде һәм төшенчә, һәм аларны 

бәйләү юллары тел һәм башка чаралар – тыныш билгеләре, сурәт, тамгалар 

һ.б. – белән конкрет тәгаенләнә, димәк , эчтәлеккә муафыйк форма эзләнә. 

 Бербөтен фикри берәмлекнең мәгънә күләме бер хөкем белән дә 

(мантыйкый берәмлек), уннарча, йөзләрчә хөкемнәр белән дә белдерелергә 

мөмкин. Димәк, хәбәрләмә үзе дә зур сөйләм күләмендә дә, кечкенә күләмдә 

дә була ала. Күпчелек очракта үзеннән кечерәк күләмле, фикри яктан 

мөстәкыйль кисәкләрдән оеша. Моны галәм яисә молекула системасы белән 

чагыштырырга мөмкин. Хәбәрләмәнең инде бүтәнчә таркалмый торган иң 

кечкенә, әмма фикри бөтен өлешен атом дип күз алдына китерергә мөмкин. 

Ул фразема дип атала. Көндәлек сөйләмдә гыйбарә, тәгъбир, әйтем 

терминнары белән дә атау очрый. Булсын. Тик тел фәнендәге җөмлә 

төшенчәсен фраземага тәңгәлләштерергә без каршы. Дөрес, фразема (шулай 

ук  хәбәрләмә дә) бер җөмлә рәвешендә белдерелгән очраклар да бар 

(мәсәлән, мәкаль, әйтем, канатлы сүзләр, газет жанры буларак хәбәр-хроника 

һәм башка кыска гыйбарәләр), ләкин андыйларның саны тулаем сөйләм 

белән чагыштырганда күп түгел. 

Фразема үзе чагыштырмача конкрет бер мөстәкыйль фикерне белдерсә 

дә, аның да асылы бары тик хәбәрләмә эчендә генә карала, ачыклана ала. 

Димәк, фраземаны кайсы гына яктан – эчтәлек ягыннанмы, структура 

ягыннанмы – анализларга кирәк булганда да аны төп хөбәрләмә составында 

гына карау – катгый закон булырга тиеш. Шушы кагыйдәне тибәреп, текстны 

тулаем укып чыкмыйча ук җөмләне җөмләгә “авыштырырга” тотынган 

кайбер тәрҗемәчеләр зур хаталар җибәрә дә. Яисә яшь укытучы дәрестә 

“иптәш” сүзенә синоним таптыра. Мисалга газеттан аерып алган бер җөмләне 

китергән икән. Балалар “дустым” сүзенә тукталалар. Бактың исә текстта сүз 

хатын, тормыш иптәше, җәмәгате вариантлары турында бара икән.     

Хәбәрләмәнең иң кечкенә мәгънәви өлеше лексема дип атала. Фразема 

һәм хәбәрләмә лексемалардан оеша. Кешенең оператив хәтере 7 – 2 мәгънәви 
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берәмлектән (сүздән түгел, мәгънәви берәмлектән), ягъни лексемадан тора 

икән. 

Тел берәмлегенә күчергәндә лексеманың аваз да, иҗек, сүз дә, берничә 

сүздән торган тезмә дә булуы ихтимал. Сурәт белән катнаш сүз, тавыш, ым, 

ишарә белән катнаш сүз һәм тезмәләр дә булуы бар. Хәер, болар хакында без 

әле алдагы бүлекчәдә тәфсиллерәк тукталырбыз. 

Сөйләм төшенчәсен һәм аңа бәйле төшенчә – күренешләрне барлап 

чыкканнан соң, берникадәр гомуми нәтиҗә ясау ихтыяҗы да туа. 

Гомумиләштереп әйткәндә, дөрес сөйләм төзер өчен, фикер тоткарлыксыз, 

тиз, төгәл, аһәң белән барып җитсен өчен берничә төп шарт бар:  

– игътибарны җәлеп итәрлек, иҗтимагый әһәмиятле фикерең булу, аны 

бүлдермичә тыңларга теләүче булу;  

–  фикер тормышны, чынбарлыкны дөрес чагылдырган реаль вакыйга, 

факт, күренешләргә генә таянырга тиеш. Уйлап чыгарылган әдәби образлар 

турында сүз барганда, алар да табигый, тормышчан булырга тиеш; 

– мантыйк (логика) законнарына һәм кагыйдәләренә нигезләнеп төзелсә 

генә, сөйләм дөрес, аңлаешлы, үтемле була; 

– дөрес сөйләм тәшкил иткән фикер ул бер-беренә эзлекле, тыгыз 

бәйләнгән мәгънә берәмлекләре чылбырыннан гыйбарәт; 

– мәгънә берәмлекләре исә нәкъ шушы мәгънәгә тәңгәл тел берәмлекләре 

(сүз, сүзтезмә, фразеологизм һ. б.) белән белдерелергә, ул берәмлекләр сөйләм 

чылбырында нәкъ үз урынында торырга һәм нәкъ шушы очракка гына яраклы 

бәйләү чаралары белән бәйләнгән булырга тиеш. 

Менә болар – риторик сөйләмнең, ягъни нәфис сүз белән ышандыру өчен 

махсус оештырыла торган сөйләмнең дә нигезен тәшкил итә торган 

кагыйдәнамәләр. 

Күнегү: Тел нәрсә дә сөйләм  нәрсә? Радиодан сөйләнгән бер 

чыгыш яисә митингтан ишеткән бер чыгыш мисалында сөйләмнең 

төзелеш компонентларын ачыкларга тырышыгыз әле. Шәхсән үзегез 

кемгә сөйләвегезгә карап тел чараларын ( һәм телдән башка чараларны) 
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төрләндерәсезме? Сөйләм ниятенең һәм шартының үзгәрүе сездә сүз 

сайлауда кыенлык тудырамы? 

 

Риторика һәм “сөйләү”, “әйтү”  

 

“Тел “, “сөйләм “,”сүз” төшенчәләрен алыштыру өчен дәшү (эндәшү), 

әйтү (әйтеш, әйтелеш), сөйләү, сөйләшү, сөйләнү сүзләре дә кулланыла. 

Риторик сәнгатьтә һәм аны өйрәнүче фәндә боларның да мәгънә төсмерләрен 

ачыклау әһәмиятле. 

 Нәрсә ул “сөйләү”?  

1)телдән файдалану, фикереңне тел белән әйтеп бирә алу //Берәр нәрсә 

турында сүз алып бару, хәбәр итү, әйтеп бирү// Җыелышта һ.б.ш. урында 

чыгыш ясау //Яттан уку // Берәр башка телне белү, 2) күчерелмә мәгънә. 

Чагылдыру, аңлату, белдерү, күрсәтү. 

 Күренә ки, “сөйләү” дә риторика төшенчәсенә тәңгәл килә ала. 

“Сүз сөйләү – һөнәр, сөйли белмәгән үләр”, “Сөйләвең – көмеш, тик 

торуың – алтын”, “Сөйләмәгән сүз булмас”, “Авызыңны ачып сөйлә”, “Аз 

сөйләсәң, күп сөйләрсең” һ.б. 

 “Әйтү” сүзенең дә бихисап төсмерләре теркәлгән: сүз башлау, сүз 

кушу, ярып салу, сүз кату, каршы дәшү, дию, дип әйтү, чыр-чу килү, авыз 

салу, сүз яудыру, телгә салыну, гөрләшү, әйтергә тотыну, теле авызына 

сыймау, такылдау, өзеп әйтү, өздереп әйтү, лыкылдау, сүз салу, нәләт әйтә- 

әйтә, әйттең ни, әйтмәдең ни, сер итеп кенә әйтү, йомшак кына әйтү, мактап 

әйтү, бәйләнеп әйтү. 

 “Әйтү”,”сөйләү” сүзләренең бер-берсен алыштырып килү 

мөмкинлеге дә чиксез: сүзеңне ачык, җиткереп әйт, сүзне катлама, кыеклап 

әйтү, түгәрәк сөйлә, сүз хәйләсен белү, сүз уравы, сүзнең асылын белеп 

сөйләү, дәлилле сөйләү, төпчеп сөйләү, кычкырып, шаулап сөйләү, уйлап 
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сөйләү, уйнап сөйләү, аңгармый сөйләү, чибәр сөйләү, гаеп итеп сөйләү 

(гайбәт), бар белгәнеңне сөйләмә. 

 

Күнегү: Матур әдәбият, публицистика, сәхнә   әсәрләренә 

нигезләнеп, ”әйтү”, “сөйләү” төшенчәләренең нечкәлекле төсмерләренә 

анализ ясагыз, оратор чыгышларында бу берәмлекләрдән файдалану 

мөмкинлеген ачыклагыз. Үзегез алардан еш файдаланасызмы?    

 

Риторикада телдән (сүздән) башка чаралар 

 

Үз фикерен ышандырырга омтылып чыгыш ясаучы ораторның яисә 

укытучы, мөгәллимнең тәэсир итү алым, чараларын игътибар белән күзәтә 

барсак, безне аның теле – сүзләре генә түгел, тавышы, ым, ишарәләр, үз-үзен 

тотышы һәм башка сыйфат, гамәлләре дә җәлеп итәр. Исегездәдер, 

китабыбызның керешендә үк әле без кадерле кешеләребезне искә төшергәндә 

аларның күңелгә сеңгән сүз, гыйбарәләре белән бергә тавыш, ым, ишарә, 

хәрәкәт, кыяфәтләренең дә хәтергә уелып калуын әйткән идек. Кире кайтып, 

шул сыйфатларны күздән кичерик әле. 

Сүз уңаеннан шул мисалларга янә берне өстәп китик. Күренекле әдип 

Ризаэтдин Фәхретдиннең хәтеренә атаклы чичән Мифтахетдин Акмулла менә 

ничек гәүдәләнеп калган: “Менә аның шигырь укуын сорыйлар. Йөрәге 

ташып торган чак булса кирәк, хәтта тамак кырып та тормады, ниндидер бер 

моң белән, үз шигырьләрен үзе укып, ташып китте...” 

Димәк ки, риторик сөйләмнең төп чаралары ул ике чыганаклы: тел һәм 

телдән башка (экстралингвистик һәм паралингвистик) чаралар. Һәр ике төрен 

берәм – берәм шәрехләргә кирәк. Бигрәк тә риторик сөйләмдә кайсындыр 

өстен куеп, шуңа гына күнегү, шуның белән генә мавыгу, әлбәттә, зарарлы. 

Риториканың “тел”, “сүз”, “сөйләм” кебек нигез төшенчәләре турында 

сөйләгәндә әле алар хакында мәгълүматны укып кына, ягъни ишетмичә дә, бу 

төшенчәләрне тавыш белән бәйләмичә дә аңлап-төшенеп була иде, ә менә 
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“дәшү”, “әйтү”, “сөйләү” төшенчәләре турында мәгълүматны аңлау-төшенү 

өчен аларны, мәсәлән, тавыш дигән төшенчә белән бәйләү мәҗбүри була 

башлады. 

Тавышның риторик сөйләм оештыруда әһәмиятенә махсус 

тукталганчы, экстралингвистик чараларны тулаем бәяләп китик әле. “Хәл 

теле сүз теленнән яхшырак әйтә”, дигән аңлатмасында Нәкый Исәнбәт “хәл 

телен” “күренеп торган хәл, күренеш яки ым-ишарәләр теле”, ди. “Сүзгә 

ышанма, күзгә ышан”, “Акылга бер ишарә дә җитә”, “Акыллыга ишарәт, 

акылсызга тик бишәр әйт” һ. б. гыйбарәләр дә экстралингвистик чараларның 

әһәмияте турында ачык сөйлидер. 

 

 

Тавыш, аның сыйфаты, компонентлары 

 

Әйткәнебезчә, риториканың нигез төшенчәләре “сөйләм”, “сөйләү”, 

“әйтү” тавыш төшенчәсеннән башка бөтенләй мөмкин түгел. Әйтмә сөйләм, 

нәфис сүз белән бәйле теләсә кемгә бу категорияне “телдән башка” 

(экстралингвистик) дип күз алдына китерү дә кыен. Гамәлдә аларны аерырга 

ярамый да. Оратор чыгышында тел чаралары һәм телдән башка чаралар бары 

бердәйлектә генә кулланыла ала. Риторикада тавыш төшенчәсен аерып карау 

бары фәнни максатта гына, бик шартлы рәвештә генә мөмкиндер. 

“Татар теленең аңлатмалы сүзлеге” ндә “тавыш” төшенчәсенең берничә 

төсмеренә билгеләмә бирелгән. Чыгыш ясаучы кешегә аларның һәркайсын 

белергә, гамәлдә кулланырга кирәк була. Менә беренче ике төсмере: 1) 

махсус ярылар тибрәнүдән хәрәкәт чагылышы һәм 2) мәгънә, хис белдерү 

чарасы. Беренче очракта тавыш ул индивидуаль үзенчәлекләр – көч, 

югарулык-түбәнлек, тембр һ. б. белән аерыла торган авазлар //тон, кешенең 

билгеле бер кәефен, хис-тойгысын, характерын, темпераментын, белдереп 

торган авазы. Ачы тавыш. Йомшак тавыш.// Вокаль сәнгать материалы 

буларак, җырлагандагы, сөйләгәндәге аваз.// Билгеле бер музыка 
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системасында кабул ителгән һәм югарылык-түбәнлек белән аерымланган 

аваз. //Нинди дә булса бер җансыз предмет, хәрәкәт чыгарган яки шулар өчен 

җаваплы характерлы булган авазлар турында. Язгы ташу тавышы.// Фән, 

техника һәм сәнгать предметы булган авазлар турында. Шау-шу, ыгы-зыгы; 

кычкырыш, талаш, әрләшү. 

Телебездә “тавыш” төшенчәсенә бәйле фразеологизм һәм гыйбарәләр 

дә ишле. Алар да сөйләм оештыруда актив кулланыла: тавыш бетү, тавыш 

киселү, тавыш кысылу, тавышны кысу, тавыш күпертү, тавышка килү, 

тавышны күтәрү, тавышы бөереннән чыгу, тавышы таш яра, тавышлану, 

тавышлы, тавышсыз һ. б. 

Күнегү: Менә бу мисалларда “тавыш” төшенчәсе нәрсәне аңлата? 

Шул күренешләрне, бүтән мисаллар белән дә беркетеп, ачык күзалларга 

тырышыгыз. Бу күренешләргә тел чаралары катнашамы? 

“Бу тавышка сискәнеп, торган йокысыннан әни: 

– Ни кирәк? Кем бу? Кара төндә вакытсыз кем йөри?” 

(Т.,1т.,192). 

 

“Мин тагын бер тавыш бирдем. Ахрысы, әни мине шунда гына 

шәйли башлады” (Б.,179). 

 

Кеше тавышының физик, физиологик күренеш буларак риторик 

сөйләмдә әһәмияте бик зур. Оратор гына түгел, чыгыш ясарга алынган 

һәркем тавышның физик сыйфатламасын яхшы белергә тиеш. Бу хакта 

тәфсилле сөйләүче махсус фәнни әдәбият аз түгел. Мәсәлән, инде телгә 

алынган мәгълүм кулланмасында Ф. Галимуллин “Тавыш” дигән бөтен бер 

бүлекчә тәкъдим итә. Тавышның менә мондый сыйфатлары икрар ителә: 

көчле тавыш, саф..., яңгыравыклы..., еракка ишетелә торган..., матур..., 

тонык..., йомшак... һ. б. “Тавышның көче сәнгатьле укуны бәяләү күрсәткече 

булып хезмәт итә”, “Тавыш көченең дәрәҗәләре була: пышылдау 

дәрәҗәсендә акрын; йомшак; уртача; көчле; бик көчле. Сәнгатьле укучы бу 
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диапозонны төрләндереп куллана белергә тиеш. Ягъни тавыш сыгылмалыгы 

өстендә эшләү көндәлек шөгыль булып әверелсен (Галимуллин, 61 – 62). 

Болар – тавыш сыйфатларының, кем әйтмешли, йөздән, меңнән 

берничә нуры гына. Тавышны төрле яссылыкта “сыйфатларга” мөмкин.Иң 

башта тавыш – ул мәгънә белдерү чарасы – аның ярдәмендә менә нинди 

мәгънә төсмерләрен белдереп була: дәшү, ачулану, шелтәләү, куркыту, 

өркетү, үчекләү, котырту, орышу, юату, кисәтү, юашлык күрсәтү һ. б. 

 

Күнегү: Бу исемлекне дәвам иттерегез. Һәр төсмерне үзегез әйтеп, 

бүтәннәр әйткәнне тыңлап, интонация үзенчәлеген, нечкәлеген 

тоемлагыз. Ышандыру максатында сөйләм оештырганда моның 

әһәмиятен дәлилләгән мисаллар китерегез. 

  

Тавышны икенче яссылыкта – аның көчен, рәвешен, сыйфатын 

тасвирлау классификациясе дә риторика өчен бик әһәмиятле. Аларны 

Ф.Галимуллин хезмәтеннән саный башлаган идек инде, дәвам иттерик: 

калын, төшенке, саңгырау, калынлы-нечкәле һ. б. Чагыштырып тасвирланган 

тавыш: бала тавышы, күгәрчен гөрләгәндәй йомшак тавыш, шөлдердәй 

сөйкемле тавыш; Тавышның көч дәрәҗәсен (күтәренке-төшенкелеген һ. б.) 

белдерүче махсус төшенчә-терминнар кулланыла: кычкыру, кычкырып кую 

(...алу, ...җибәрү, кычкыра-кычкыра һ. б.), ачыргыланып кычкыру, акыру, 

акыру-бакыру, чәрелдәү һ. б. 

Тавышның бу сыйфаты мәгънә төсмере белдерү белән синтезлана: 

ыңгырашу, мыгырдау, уфылдау, пышылдау, өзгәләнү, көйләп әйтү, тамак 

кыру һ. б. 

Тавышның сыйфат “күрсәткечләрен” аңлау, ачык күзаллау, тоемлау 

оратор өчен бик әһәмиятле. Менә бу мәкальләр шуңа ишарәдер: “Коры сәлам 

колакка ятмый”, “акыллы акыллының сүзен тыңлый”, “ахмак кычкырып 

сөйләгәнне тыңлый”, “аңлаган кешегә чебен тавышы да җитәр, аңламаганга 

барабан да аз” һ. б. 
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Интонация 

Менә бу үзенчәлек, ягъни тавышның көче, сыйфаты белән аның мәгънә 

белдерү үзенчәлеге һәм сөйләм максатында куллану чарасы интонация дип 

атала. “Интонация сөйләүченең хисләрен, текстка шәхси мөнәсәбәтен, бәясен 

белдерә һәм шуңа бәйле рәвештә аның башкарылу стиле дә төрле булу”, ди 

Р.Нуриев (Нуриев, 1998, 124). 

“Шәхси тавыш”, “шәхси интонация” дигән төшенчәләрне аңлау, күз 

алдына китерү, шул нигездә үз тавышыңның мөмкинлекләрен ачыклау, 

аларның мәгънә төсмерләрен тыңлаучыга җиткерү оратор өчен бик 

әһәмиятле. Интонацияне барлыкка китерә торган басым, пауза, ритм кебек 

компонентларның асылын төшенү бик мөһим – “шәхси тавыш”, “шәхси 

интонация” төшенчәләрен аңлау ул менә шушы чараларны аңлау дигән сүз дә 

инде. 

 

Күнегү: Менә шушы мисаллардан үзегез өчен “шәхси тавыш”, 

“шәхси интонация” төшенчәләрен күз алдына китерергә тырышыгыз , үз 

тавышыгызның, гаилә әгъзалары, бергә эшләгән таныш-белеш, 

якыннарыгыз яисә үзегез яраткан артистның шәхси интонациясен 

анализлап, ачыклап карагыз: 

“Капкадан керсәм, өйалдында үзенчә бик сәер генә итеп, көйләп-

көйләп сөйләгән саңгырау гына ягымлы тавыш ишетелде. Кибәхуҗаның 

Җиһан тәтәй тавыш иде бу! Аның шикелле шулай мәзәк кенә итеп, ике 

сүзнең берендә бик озак итеп “и – и – и” дип сузып сөйләүче бүтән 

беркем дә юк” (Б., 56); “Шундук Бикә түтинең зарлануын да ишетәсең. 

Тамагы бераз карлыккан, һәрвакыттагыча тавышы бераз тыңкышланып 

чыга. 

– Кодайларым, тәңреләрем! – ди ул, – Менәтерәк!” (Б., 226). 
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Тавыш ул, риторик сөйләмнең башка төп төшенчәләреннән аермалы 

буларак, “тере” берәмлек; ягъни ул хәрәкәт белән бәйле (тавыш бирү, тавыш 

күтәрү, аваз салу, тавыш колакка чалыну, тавышны сузу һ. б. гыйбарәләр 

шуңа мисал). Аның бу үзенчәлеге тавышны физиологик күренеш буларак та 

карау мөмкинлеге бирә. Ул өн, тын, сулыш төшенчәләре белән дә бәйле. 

Алары да мәгънә төсмерләре белдерү сәләтенә ия. 

Тавыш хәрәкәте сөйләүче, чыгыш ясаучының башка хәрәкәтләре белән 

дә тыгыз мөнәсәбәттә (пышылдау, мыгырдау, тел шартлату, сызгыру, көйләп 

әйтү, ду килү, пыр туздыру, гауга чыгару, талаш, бәхәс, әйтеш, сыктау, 

сыкрау һ. б.). 

Димәк ки, тавышның мәгънә белдерү сәләтен өч җәпкә аерып 

анализларга кирәк: 1) тавышның үзенең генә мәгънә белдерә алуы; 2) 

тавышның мәгънәне башка хәрәкәтләр белән бергә белдерә алуы; 3) 

тавышның мәгънәне сүз белән бергә белдерә алуы. Тавышның риторик 

сөйләмдәге иң табигый, иң нәтиҗәле куллану рәвеше – ул менә шушы өч 

мөмкинлекнең органик синтезына – бердәйлегенә ирешү. Нәкъ менә шушы 

хәлендә “тавыш” риторик сөйләмнең төп төшенчәсе булып әверелә дә. 

Шушы халәттә ул “сөйләм”, “тел”, “сүз”, хәтта “риторика” төшенчәсенә дә 

тәңгәл (синоним) булып йөри (“әдәбияттә аның үз йөзе, үз тавышы бар”, 

“сиңа каты әйтсәләр дә, син йомшак сүз белән җавап бир...” һ. б. Янә бер 

мисал: “Менә ачык ишектән әти тавышы колакка чалынды: 

– Һи! Бу малай һаман тормыймыни әле? Нигә уятмыйсың? Белми ята 

ошай (белешмичә ятканга охшый). Бия аңа колын алып кайтты бит!” Бу 

өзектә “әти тавышы” ул эчтәлек-мәгънәсе белән әтинең тавышы гына түгел, ә 

бәлки яңа хәбәрне җиткергән сөйләм дә, формасы белән эчке диолог та. 

 

Күнегү: Түбәндәге мисалларда “тавыш” төшенчәсен тәэсир 

чарасы буларак анализлагыз. Аның сүз һәм хәрәкәт белән нинди 

бәйләнештә булуын ачыклагыз, моның мәгънә һәм хис белдерү 

механизмын төшендереп бирегез: 
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“Гыйльми түтәй каушамады, китмәде, старостаның каршысына үзе 

килеп басты: 

– Бер дә алай урынлы-урынсыз кешенең иманына тиясе түгел иде 

сиңа, Йосыф абзый, - ди-ди, ашыкмыйча гына итәкләрен каккаларга 

кереште. – Андый әшәке сүзләр белән мыскыл итәргә нишләгән без ул 

тикле? Патшага тел озайтканмы, динне хурлаганмы?! Йә, нишләгән? 

“Сыбызгы борын” (староста) агарынды, күгәренде. Хәтта читек-

кәвешле аягы белән, гайрәтләнеп, җиргә тибеп алды: 

– Ә нәстә? Ничек! Кара син аны, ыштыр битне, кара оятсызны! 

Кара, нәстә әйтә олы кешегә! Тының чыкмасын! 

Болайга киткәч, Гыйльми түти дә кыза башлады. Аның күзләре 

усалланды, бөтен кыяфәте әллә ничек үзгәреп китте: 

– Әйтмәскә, әллә телем юкмы минем! Һе, олы кеше дигән була...” 

(Б., 75). 

Бу диолог, бәхәс барышында тавыш белдерү чараларының 

үзгәрүен күзәтегез, тавышның башка чаралар белән синтезына игътибар 

итегез. 

 

“Таң алдыннан ялгыш йоклап киткән чагым, 

Төшемдә дә нурлы бәйрәм көткәм чагым; 

Әнкәемнең тавышлары колагымда: 

“Гает җитте, тор аппагым! Тор аппагым!, (Т., 1 т., 128). 

 

 

Риторикада “ишетү”, “тыңлау” төшенчәләре 

 

Тавыш, интонация төшенчәләре ишетү, тыңлау процессларыннан 

аерылгысыз. Риторик сөйләмнең, ягъни ышандыру максатының беренчел 

адым-нәтиҗәсе ишеттерү, тыңлатудан гыйбарәт тә. “Әйтү”, “сөйләү” әле ул 

максат кына, нәтиҗәсе – ишетү, тыңлау. Әлбәттә, оратор өчен ишеттерү, 
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тыңлаттыру зарур. Ә бит моңа ирешү өчен башта үзең ишетү, тыңлау 

сәләтенә ия булырга, моңа күнегергә тиешсең. Бу хакта халык киңәшенә 

колак салыйк әле: “Сиңа бирелгән ике колак бар, бер тел: ике тыңла, бер 

сөйлә, калганын үзең бел! “Азамат ирнең билгесе – аз сөйләр дә күп тыңлар”, 

“Ике ишет, бер сөйлә” һ. б., һ. б. 

Шагыйрь-чичән Нәҗип Думави да: “Үзең сөйли башлаганчы, кеше 

сүзен тыңлап бетер”, дигән, әйтерсең халыкның “суның башы болак, сүзнең 

башы колак”, дигән гыйбарәсен ничек аңлавын төшендереп биргән. 

Тыңлау ул тыңлаучыны күз алдына китерү, аны әңгәмәдәш була аламы 

– юкмы дип бәяләү чарасы да. “Үзе аңламый, кешене тыңламый”, “Аңкау 

аңламас, үзсүзле тыңламас”, “Акыллы акыллының сүзен тыңлый, ахмак 

кычкырып сөйләгәнне тыңлый”. һ. б., һ. б. 

 

Күнегү: Ишетү, тыңлау белән бәйле гыйбарә, фразеологизмнарны 

җыегыз; аларны риторик сөйләмдә куллану, ораторлык чыгышында 

файдалану мөмкинлекләрен ачыклагыз (мәсәлән, “колакка килеп керде”, 

“колакка чалыну”, “бер колактан кереп, икенчесеннән чыгу”, “бирелеп 

тыңлау”, “тыңлаганга (ишеткәнгә) сабышу” һ. б.). 

 

 

Риторик сөйләмдә басым һәм пауза 

 

Риторик сөйләм оештыруда тавыш ярдәмендә әйтү барышында мәгънә 

төсмерләре белдерү чараларыннан басым һәм пауза ифрат әһәмиятле урын 

тота. Дөресен әйткәндә, интонация белдерү, ягъни сүз белән әйтеп бетереп 

булмый торган бик нечкә мәгънәви төсмерләрне тавыш белән белдерү өчен 

менә шушы ике чара хәлиткеч роль уйный да инде. 

Татар теле белемендә бу темаларның шактый төпле өйрәнелгән булуы 

һич очраклы түгел. Шуңа сөенеп, без бу төшенчәләрнең асылын, риториканы 

өйрәнүчеләр өчен файдасын һәм кирәклеген аңлау максатында махсус 
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әдәбияткә, беренче чиратта Р. С. Абдуллинаның “Риторика һәм интонация” 

дигән хезмәтенә таянырга киңәш итәбез. Ә бу юнәлештә күнегүләргә 

дәреслегебезнең алдагы бүләгендә күбрәк урын бирербез. 

 

Күнегү: Текстта паузага игътибар итегез. Ул нинди мәгънә 

төсмерен ачыклау өчен кулланыла? “Мәзин абзый, шикәр шакмагын 

авызында әвәли торгач, бераз көттереп кенә җавап бирде: 

– Кем белә инде! Алда ни буласын әйтер хәлем юк. Тирәнтәй 

стражник һаман да бездә бит. Сагалап кына тора...” (Б., 120). 

 

 

Риторикада тон, көй, моң, аһәң төшенчәләре 

 

Оратор чыгышының ышандыру тәэсире турында сүз барганда, кагыйдә 

буларак, тон төшенчә-термины да кулланыла. Грекча tonos киеренкелек, 

басым мәгънәсен генә бирсә дә тон сүзе бездә хәзер киң мәгънәдә, хәтта 

берничә мәгънәдә кулланыла. Шулай да аның күпчелек мәгънәсе тавыш 

белән, сөйләм белән бәйле. “Аңлатмалы сүзлек...” тә мондый тасвирламалар 

теркәлгән: – билгеле бер югарылыктагы тавыш, шаулаудан аермалы буларак, 

саф музыкаль тавыш. Түбән тон. Югары тон; – сөйләүченең тыңлаучыга яки 

сүз предметына карата мөнәсәбәтен белдерү өчен сөйләү бирелгән төсмер. 

Ачулы тон. Җитди  тон. (ТТАС., 116 – 117). 

Күпчелек хезмәтләрдә тон төшенчәсе интонация дип тә йөртелә. 

Безнеңчә, болай тәңгәлләштерү риторика фәнендә урынлы түгелдер. 

Интонация ул тавыш төшенчәсе белән чикләнә, ә тонда тавыш биргәннән 

башка мәгънәви төсмерләр дә кушылуы ихтимал. 

Гамәли кулланышта, матур әдәбияттә, гадәттә, тон мәгънәсендә көй, 

моң, аһәң сүзләре дә файдаланыла. Әйтик, “аһәң” “Аңлатмалы сүзлек...” тә 

болай аңлатыла: 1) яңгыраш, 2) тавыш, тон; 3) моң; ләззәтле кичереш, тойгы. 

Кулланышта аһәңле, аһәңлелек, аһәңләштерү сүзләре дә очрый. Шагыйрә 
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Саҗидә Сөләйманова да: “Тылсымлы аһәңнәр җилкетте гомергә”, дигән (С. 

С., 55). 

Түбәндәге мисаллардан тон төшенчәсен күзалларга мөмкин:  

“Ул миңа карап каш-күзләрен шундый матур иттереп ясады, ачуланыр 

җиреңнән дәшми калырсың. Мәликә апай киндерне кулы белән сыйпап, 

битенә куеп карады да икеләнә калды. Калын тавышы белән матур гына 

көйли төшеп: 

– И күрше генәм, – диде. – Бер дә генә дә кытыршы шикелле түгел дә 

соң болай югыйсә...” (Б., 250). 

 

“Бикә түти акрын гына башын чайкый–чайкый, иреннәрен кызык кына 

чөмәкәйләндереп, калтыранган тавышы белән көйләр-көйләмәс кенә җырлап 

та күрсәтте” (Б., 235). 

“Балаларның кайтыр алдыннан (мәдрәсәдән) көйләп укулары ишетелә 

башлауга, чишмәгә төшеп баручы хатын-кызлар, әбиләр, узып баручы 

бабайлар мәдрәсә янына туктыйлар. Без аның саен дәртләнәрәк төшеп, 

кычкырыбрак көйли башлыйбыз. 

Без чыкканда әбиләр, күзләрен сөрткәләп, аркадан сөеп калалар иде. 

– И рәхмәт төшкерләре! Әнә нинди әйбәт мөнәҗәт әйтәләр, күңелләрне 

әллә нишләтеп җибәрә, – диләр (Б., 159). 

 

Риторикада кешенеке булмаган тавышлар 

 

Табигатьтә дә, җәмгыять тормышында да алар бихисап, теләсә кайсы 

сөйләм төрен алардан башка күз алдына китерү мөмкин дә түгел. Башлыча 

аларны ике зур төркемгә берләштерергә булыр иде: 1) җансыз әйберләрдән 

хасил булган тавыш (җил, давыл, яңгыр; ышкылу, бәрү-бәрелү, техника 

хәрәкәтенә бәйле тавышлар һ. б.); 2) тереклек ияләреннән барлыкка килгән 

тавыш (кош-корт, мал-туар һ. б.). Боларның барысын да сөйләмгә җәлеп 
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итеп, аның тәэсирен көчәйтергә, мәгънә һәм хис төсмерләрен төрләндерергә 

мөмкин. Сәхнә, радио, телевидение сөйләме алардан аеруча киң файдалана. 

Тагын бер әһәмиятле фактны онытмыйк: татар телендә җанлы һәм 

җансыз тавышларга охшатып ясалган сүзләр (мимизмнар) бихисап: 

пышылдау, ухылдау, челтерәү, пипелдәү, выжылдау һ. б. Аларны сөйләмгә 

җәлеп иткәндә фикернең, хиснең конкретлыгы көчәя, табигый-самимилек, 

сыгылмалылык арта, әйтмәгә тартымлыгы көчлерәк була. 

Табигый тавышларның үзләренә охшатып әйтә алу да чыгыш 

ясаучының интонация мөмкинлеген арттырып, чыгышның тәэсирен көчәйтә. 

Күнегү: Шагыйрә Саҗидә Сөләйманованың шигырьдә 

табигатьнең “җанлы” һәм “җансыз” тавышларын файдаланып, хисси 

тәэсирне көчәйтүен күзәтегез:  

“Бер ухылдый, ярсып, йә сулкылдый 

солдат моңнарына кушылып ургый 

Амур дулкыннары” (С. С., 217). 

 

“–Кыйгак-кыйгак, – казлар оча  

Ерак-ерак илләр аша”. (С. С., 14). 

 

“Җыр башласаң, болыннарга, тугайларга 

Сахраларга әйди көмеш кыңгырау. 

Ике күзең, ике күзең якты йолдыз 

Сүндерәдер бик күпләрнең кайгысын” (С. С., 54). 

 

 

 

Риторикада ритм төшенчәсе 
 

Риторик сөйләмнең әле барлап чыккан барлык төп төшенчәләре 

һәркайсы мөстәкыйль берәмлек дип каралсалар-сыйфатлансалар да аларның 
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һәркайсы бер бөтенне – сөйләмне хасил итүгә җигеләләр. Бер бөтен тәшкил 

итү максатын үтәүдә аларны бер үзәккә берләштерүче могъҗизалы көч ул 

ритм дисәк, һич арттыру булмастыр. “Әйтү”, “сөйләү”, “тавыш”, 

“интонация”, “көй”, “аһәң” һәм башка күренеш-төшенчәләрне төптән аңларга 

омтылсак, һәркайсының ритм белән бәйле булуын төшенербез. Алай гына 

түгел, милли риторика бар дигән хакыйкатьне, мәсәлән, татар көе, татар 

интонациясе дигән төшенчәләрнең асылын аңлау өчен ритм гына нигез була 

ала.  

“Ритм” – хәрәкәт белән бәйле төшенчә: кешенең сулавы; атлап баруы; 

эшләве; сүзне сүзгә, җөмләне җөмләгә бәйләп сөйләм барлыкка китерүе һ. б. 

– барысы да хәрәкәт, һәм шушы һәр төр хәрәкәтне төрледән-төрле ритм 

күренеше, ягъни шушы хәрәкәтне төрле элемент, өлешләрнең (тавыш, сулыш 

һ. б.) билгеле бер эзлеклелек, ешлык белән кабатланып тезелүе, оештырылуы. 

Кеше көйли яисә тел ярдәмендә сөйләм оештыра икән (чыгыш ясый, шигырь 

яза, җырлый һ. б.), димәк, ул ритмны сизә, аны фикерен белдерү өчен 

максатчан куллана. 

Ритмны күзәтү, фәнни өйрәнү һәр хәрәкәттә бер үк дәрәҗәдә тормый. 

Шулай да сөйләмне телдән оештыруда (сөйләм ритмы), музыкада, 

шигърияттә ритм төшенчәсе хәтта ритмика дигән үзенә бер өлкә, тармак 

булып өйрәнелә дә. 

Риторика сәнгатендә ритм төшенчәсе һәрьяклап әһәмиятле.Беренчедән, 

ритм ул риториканың төп төшенчәләре сулыш, тавыш, моң-көй, тон, пауза, 

интонация һәм башка төшенчәләр белән турыдан-туры бәйле, дидек. 

Икенчедән, ритм күзәтелгән күпчелек иҗат өлкәләре – хәрәкәт тә (гәүдә, 

аның әгъзалары, төрле предметларның – дирижер таякчыгы, артист, 

укытучы, лектор кулындагы теләсә нәрсә – кулъяулык, акбур, карандаш, 

эшләпә, күрсәткеч таяк һ. б.), көй, музыка да, текст (проза, шигырь, рәсми 

документ, хат, газет тексты, радио, телевидение тапшыруы һ. б.) – барысында 

да ритм сөйләм барлыкка китерү чарасы гына түгел, ә бәлки тәэсир итү, 

ышандыру һәм риториканың төп максаты инандыру чараларының иң 
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мөһимнәреннән дә. Ритм әле ул сүздән кала да күләмлерәк, универсальрәк тә, 

ул сүзсез – вербаль булмаган чараларда да (әйткәнебезчә, төрле ым, ишарә, 

хәрәкәтләрдә дә) төп урында. 

Тик, ни кызганыч, ритм төшенчәсе безнең аңда көй-музыка белән, 

шигырь төзелеше белән, инде күп дигәндә сәнгатьле сөйләм, сәнгатьле уку 

белән генә бәйле. Аның өйрәнелү дәрәҗәсе менә шушы өч өлкә белән 

чикләнә дә шикелле. Заманында сәнгатьле уку белгече Әхәт Нигъмәтуллин 

болай дип борчылган иде: “Кайберәүләр ни өчендер ритмны поэзиягә генә 

кайтарып калдыралар. Бу дөрес түгел. Әгәр, мәсәлән, “Тирән тамырлар” 

романының сюжет элементлары, “Кызыл чәчәкләр”нең әһәмияте дигән фраза 

“Тирән тамырлар”романының сюжет элементлары “Кызыл чәчәкләр” 

хикәясенең тел үзенчәлекләре” дигән фразаны үзара интонацион укылыш 

буенча чагыштырып карагыз, беренче текстның “әһәмияте” дигән җирдә 

ритмик яктан аксавын, ә икенче төшенчәдә мондый аксауның булмавын бик 

ачык күрергә мөмкин. Димәк, ритм прозада да (шулай ук драматургиядә дә) 

бар дигән сүз (Ә. Н. Урта..., 172). 

Ритм турында киләсе бүлектә тәфсиллерәк сөйләшербез, ә әлегә менә 

шушы күнегүгә таянып, бу төшенчәнең асылын аңлый торыйк. 

 

Күнегү: Менә бу ике текст үрнәгендә ритмның – сөйләмдә көй, 

аһәңнең нинди чаралар белән барлыкка килүен, шушы агышның ничек 

тәэсир ясавын тасвирлап бирегез: 

“Гасырлар буе безнең рухыбызны кимсетеп, иманыбыздан көлеп, 

дәвамлы рәвештә буыннан-буынга сеңдереп килделәр: сез коллар, сез 

кимсетелгәннәр, сез хәрефсезләр, сез булдыксызлар! Без бүген авыз 

тутырып әйтәбез: юк, без коллар түгел! Без булдыклылар! Без 

булдырмаган нәрсә җир йөзендә юк – чөнки без исән!”. (Айдар Хәлим). 
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“Таллы алан. Чыклы үлән... 

Көмеш бит ул, чыкмыни? 

Чыланам дип чыкмый калма, 

Чыктан куркыр чакмыни? 

..... 

Чыкка чыланамын дисәң, 

Көмеш бит ул, чыкмыни!? 

Иртәгә дә чык аланга, 

Чыктан куркыр чакмыни?”   (Рәдиф Гаташ). 

    

Риторик чара буларак көлү, көлдерү 

 

Татар холкы-табигатенең елмаю, көлүдән аерылгысызлыгы һичшиксез 

аның сөйләмендә дә чагыла. Риторик сөйләмдә исә елмаю-елмайдыру, көлү-

көлдерү ул төп ышандыру, тәэсир итү чараларыннан саналырга хаклы. 

Иң башта, оратор көлүнең уңай мәгънәле (“көлү гомерне озайта”, 

“көлгән авыз күрекле”, “күңел калса, көлкегә бор” һ. б.) һәм тискәре мәгънә- 

хисле (“көлмә кешедән, авызың өшегән”, “кеше көлкесе кешедән көлә” һ. б.) 

күз алдында тотарга тиеш. Аның бурычы, әлбәттә инде, чыгыш вакытында 

уңай көлү белән генә тәэсир итү. 

Һәрхәлдә сөйләм оештыручы көлүнең психологик күренеш буларак 

бөтен рәвеш, сыйфатларын, төрләрен яхшы тоемларга тиеш. Әйтик, Гомәр 

Бәшировның “Туган ягым – яшел бишек” әсәрендә көлү-көлдерү белән бәйле 

менә мондый гыйбарәләргә юлыгабыз. Шуларның мәгънә-хис төсмерләрен 

үзебезгә ачыклап китик әле: тавышсыз көлү, егылышып ..., күңелләнеп ..., 

авызын ерып ..., пырх – пырх ..., ягымлы, хәйләкәр ..., кет-кет көләргә тотыну, 
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көлеп җибәрде, көлгән була, иптәшләре үк теш ыржайтып тора, көлкегә калу 

һ. б. 

Әдәбият теориясендә дә, лингвистикада, сөйләмияттә дә көлү – көлдерү 

чаралары берникадәр системага салынган. Гадәттә, С. Н. те буларак бу чара 

менә мондый термин-төшенчәләр белән белдерелә: мәзәк, юмор, ирония, 

сатира, пародия, комиклык, көлкелек, көлемсар, көлемчак, сарказм һ. б. 

Эчтәлек төсмерләренә килгәндә, инде саналганнарына тагын да берничәне 

өстик: елмаю, елмаеп көлү, җиңелчә көлү, шатланып, риясыз көлү, шуклык, 

шаярып көлү, дусларча шаярып көлү, авыз еру, мыек астыннан көлү, 

төрттереп көлү, астыртын көлү, ачы көлү, нәфрәтле көлү, көйдереп, усал 

итеп, каһкәһәле, мыскыллап, үтергеч көлүләр; кору шаярту, сүз уйнату, 

тапкыр сүз әйтеп остару, үчекләп көлү һ. б. 

Тавышның тембрына, авыз, ирен, карашына мөнәсәбәттә, йөз 

кыяфәтенә карап, көлүнең төрләре: яңгыратып, кычкырып, шаркылдап, 

кеткелдәп, ихахайлап көлү, авыз ерып, авыз күтәреп, авыз эченнән, авызы 

колагына җиткәнче, ирен читеп ерып, күзен кысып көлү һ. б. 

Көлдерү чараларына килгәндә, иң башта, бу төр С. Н.тен белдерүдә тел 

чаралары белән мантыйкый чараларның үрелеп бару үзенчәлеген әйтергә 

кирәк. Менә кайберләре: 1) кире мәгънәдә, ягъни яманны яхшы, ямьсезне 

чибәр дию, 2) мактанган яки акланган булып кылану, 3) ике күренешне кара- 

каршы куеп яисә чагыштырып күрсәтү, 4) алогизм күренеше һ. б. 

(Мисалларны кара: Низамов, Уем..118). 

Көлү-көлдерү чараларының мантыйк һәм тел чаралары синтезы ул 1) 

көлүнең үзеннән генә торуы,  2) “сүзле” көлү чаралары, 3) көлү чараларының, 

тел һәм бүтән төрле хәрәкәт (ым, ишарә һ. б.) рәвешендә гамәлгә ашырылуы 

(Мисалларны кара: Низамов, Уем...119). 
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Риторикада “елау” 

 

Елау – ул кешенең тән һәм җан авыруына, борчылу-кайгысына, 

башына төшкән фаҗигагә бәйле тетрәнү халәте. Елау күренеше, һичшиксез, 

мәгънә һәм, иң башта, хис белдергәнгә күрә ышандыру чараларыннан 

саналырга хаклы. Дөрес, оратор, үгет-нәсихәтче аны турыдан-туры үзе 

кулланмаса да, елау хис-халәтен ул яхшы белергә, бу хәлгә төшкән 

кешеләрнең психологик, физик хәлен нечкә белеп, үзе тоеп эш итәргә, андый 

хәлгә төшкән кешеләрне тасвирлый, сурәтли белергә тиеш. Күренекле 

артистыбыз Наилә Гәрәева аның “классик” көлү таланты турында сүз чыккач, 

болай диде: “Пьеса текстында бит ха-ха-ха дип кенә языла, ә чын-чынлап 

көләргә миңа елый-елый өйрәнергә туры килде”. 

Ә бит еларга да өйрәнергә кирәк була. Беренче чиратта, артистларга. 

Андый хисне белдерү чарасын ораторга табигать үзе биргән булырга тиеш. 

“Кайгылы-хәсрәтле нәрсәләр хакында сөйләгәндә хатыйбның күзләре кызара, 

яшь белән тула”, ди мәдрәсә шәкертләренә риторика-хатыйблыктан 

дәреслекләр язган ахун Җиһангир Абызгилдин. 

Гадәттә, әйтмә һәм әйтмә-күрсәтмә сөйләм барышында (радио, - 

телевидение тапшыруында, спектакльдә, кинофильмдә һ.б.) елау үзе 

мөстәкыйль чара булып, ирен, авыз һәм башка әгъзалар хәрәкәте белән, күз 

яше белән, авыр, сузынкы тавыш, салкылдау, ахылдау-уфылдау өннәре белән 

белдерелсә, язмада исә ул тел чаралары һәм башка пара, - экстралингвистик 

чара-хәрәкәтләр белән тасвирлана. Менә Г. Бәшировның “Туган ягым – яшел 

бишек”тә бу хәләтне белдергән-тасвирлаган кайбер сүз-гыйбарәләр: 

сулкылдау (7 бит), елаганда әйтү (7), авыз күтәрү (8), еламсырау (13), еларга 

җитешү (29), елый-елый (30) һ.б. Елау халәтен белдерә-тасвирлый торган 

чараларны махсус классификацияләгән хезмәтләр дә бар (Низамов, Уем... 

89). 
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Күнегү: Менә бу текстларда елау күренешенең нинди компонент-

чаралар белән белдерелүен күзәтеп, анализлагыз, шул чараларны оратор 

чыгышында ничек кулланырга мөмкин икәнен күзаллагыз: 

“... Әнкәмнең җеназасын күтәреп алып киткәннәрен сизгәч, яланаяк, 

яланбаш хәлендә, капка астыннан елый-елый, йөгереп чыгып: “Әнкәйне 

кайтарыгыз, әнкәйне бирегез!” дип, шактый гына җир мәет күтәрүчеләрдән 

калмый барганымны хәзер дә тәхаттыр иткәнемне (хәтерләвемне) язамын” 

(Т., 4т., 13). 

“Миңа авыз ачып сүз әйтүе дә кыен, елый-елый сулкылдап беткән 

идем. 

– Кайчан? дип кенә сорый алдым. 

– Язган булса, яз көне! Быел булмаса, яренгә (диде әти)”. (Б., 7). 

 

 

Риторик сөйләмдә хәрәкәт чаралары 

 

Аралашуда мәгънә, хисне әйтеп белдерү чаралары белән бергә күрсәтеп 

тәэсир итү чараларының да әһәмияте аз түгел. “Йөз кат ишетүдән бер кат 

күрү яхшырак”, мәкале, әлбәттә инде, гасырлар буе күзәтүдән барлыкка 

килгән. 

Телдән башка чаралар тулаем экстралингвистик чаралар дип аталса да 

күрсәтү, күрү  белән бәйле хәрәкәт чаралары башлыча паралингвистик 

чаралар дип тә йөртелә. Аралашу барышында, аерым алганда, риторик 

сөйләм оештырганда бу төр чаралар мәгънә, хис белдерү өчен төрле рәвештә 

тормышка ашырыла: 

– ым, ишарә, хәрәкәт тел чаралары белән аралаша: “Әхәт абый тегене 

куып тормады. Сәлимгә таба бармагы белән күрсәтте дә кисәтеп кенә куйды: 

– Әйтегез әле шул сасы көзәнгә. Тагын да телен тыя алмаса, билләһи 

дип әйтәм, чебеш урынына муенын борып ыргытам, - диде” (Б., 208). 
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– ым, ишарә, хәрәкәт тел чаралары һәм башка экстралингвистик 

чаралар белән аралаша (мәсәлән, әгъза хәрәкәтнең, тын алу, уфылдау, 

ахылдау, пышылдау, сызгыру кебек сулыш, тавыш хәрәкәтләренең күз 

карашы, кул һәм башка әгъзалар хәрәкәте белән аралашуы). 

“... Лапас артында тыела алмыйча мин елыйм. Шунда әни килеп чыкты: 

- Тукта, улым, тагын булыр колының, булыр. – диде, башымнан 

сыйпап, аркамнан сөйде. – Менә күрерсең, бия тагын алып кайтыр боерган 

булса...”(Б.,7). 

Әйтү, язу, күрсәтү чараларын комбинациядә (бердәйлектә) синтезлап 

куллану – ораторлык чыгышын тәэсирле итүдә бик әһәмиятле алым. Ул сәхнә 

сөйләме, спектакль өчен генә түгел, һәр радио, -телевидение тапшыруы өчен, 

гомумән, һәр чыгыш өчен дә, көндәлек аралашу өчен дә зарур. 

Инде килеп, хәрәкәтләрне мөстәкыйль мәгънә белдерүче чара буларак 

анализларга алынсак, аларның иң башта мәгънәви яки хисси лексема яисә 

хәтта хәбәрләмә була алуын ачыкларбыз. Менә шуңа мисаллар: 

Ымладың да ышандырдың мине 

Йөрәгеңдә яшим икәнгә, 

Сүзсез генә, күзең белән генә 

Исәнләшеп үтеп киткәндә...(Х. Т., 153). 

 

Мин әллә кайчаннан күрмәгән кеше шикелле, аның каршысына барып 

бастым: 

- Апай! 

Аның борчулы чырае бераз яктыра төште. Тик ул бер сүз дә әйтмәде. 

Күзен тутырып миңа бераз карап торды да иңбашыма кулын тидереп алды. 

Нишләптер миңа бик рәхәт тә, моңсу да булып китте (Б., 274). 

 

Күбрәк нинди хәрәкәтләр сөйләм оештыруда катнаша? 

– тулаем гәүдә, тән хәрәкәтләре (килү, китү, йөренү, иелү-бөгелү, 

боргалану, йөгерү, очу кыяфәте ясау, арка белән борылу, гәүдәнең берәр 



 63 

әгъзасына ишарәләү яисә күрсәтү, тыпырдап кую, борылу, таптану, ян белән 

борылу һ.б.); 

– гәүдә әгъзалары белән (баш, муен, кул, аяк, йодрык, бармак, авыз, 

ирен, күз, каш, һ.б. белән) хәрәкәт ясау. Мәсәлән, күз, караш белән – карап 

алу (ягымлы, усал итеп һ.б.), күз кысу, күзен елтыратып, күзе уйнаклый, 

караш ташлау, туп-туры карап, чырае яктыру һ.б. Яисә кул  белән 

хәрәкәтләр: кул селтәү, кул җылысын тою, йодрык күрсәтү, йодрык айкау, 

җиң сызгану һ.б.; 

– ым, ишарә, хәрәкәтнең үз гәүдәң тирәсе белән генә чикләнмичә, 

әңгәмәдәшеңә, аудиториягә бәйләнеп китү, хәрәкәтне төрле әйбер белән 

кушып ясау (күрсәткеч таяк, күзлек, кулъяулык, бүрек, яулык, эшләпә, акбур, 

акча, көрәк-сәнәк, балта-пычкы һ.б.). 

“...Гыйбаш абзый, таягы белән кешеләрнең аягына суга-суга мәйданны 

киңәйтергә тотынды: 

- Чиген, чиген! Күрмисезмени, кысып бетердегез!...” (Б.,61). 

 

Ым, ишарәнең сүз, тавыш кебек үк мөстәкыйльлеге аның милли 

күренеш булуы турында да сөйли. Аралашу барышында, ышандыргыч 

сөйләм оештырганда аудиторияне күз алдында тотканда моны да истән 

чыгармаска кирәктер. Милли мимика, ишарә булуын раслаучы галимнәр арта 

бара. Заманында инглиз психологы Майкл Арджайл җир шары тирәли 

сәяхәтендә ишарәләрне өйрәнгән. Ул менә нинди нәтиҗә ясаган: бер 

сәгатьлек әңгәмә барышында фин бер тапкыр, итальян – 80, француз – 120, ә 

мексикалы 180 тапкыр ым, ишарә ясый икән (Знание – сила, 1985, №1, 46 б.). 

Галимнәрдән Аллан Пиз, А. Акишиналар да милли мимика барына бихисап 

мисаллар китерә. Безнең бик тә борынгы бабаларыбыз – Дунай буе 

болгарларының “кил” дигән ишарәсе безнең “кит”кә туры килә икән. 

Татарның да үз холкы-фигыле, менталитеты, мәдәниятенә муафыйкъ 

килгән ым, ишарәсе, хәрәкәтләре булуы бәхәссез. Әйтик, аның рәхмәт әйтүне 

баш ию, ияк кагу хәрәкәте белән белдерелүенә бик урынлы рәвештә Г. Тукай 
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да киная ясаган: кәҗә рәхмәт әйтә, сакалын селкетә, дигән. (Бу хакта тагын 

Низамов. Уем..., 176). 

Йомгак урынына шагыйрь Шәүкәт Галиев фикерен китерик: “Җанлы 

сөйләм, фикер алышу иң төгәл диалог тудыра. Соңыннан шуны терелтеп язу 

кыенрак. Сүз араларын җылы сулыш, тын белән тутырырга, көен сакларга 

кирәк...” (Ш.Г.,31). Күрәсез, фикер агышының, сөйләмнең чишмә башы дип 

шагыйрь тынны, сулышны, көйне, ягъни экстралингвистик, -паралингвистик 

чараларны саный. 

 

Күнегү: Менә бу текстларны укыганда тасвирланган күренешләрне 

спектакль рәвешендә күз алдына китерегез, мәгънә һәм хис төсмерләрен 

белдерү чараларын санап чыгыгыз, аларның бербөтен чара булып 

синтезлануын аңлатыгыз: 

“Ул арада (сабан туе көнне) тагын бер төркем килеп керде. Әни 

күчтәнәчләрен ала да ишек янында шәүләләре генә шәйләнеп торган эреле-

ваклы балалар каршысына килеп баса: 

– И оланнар, сезне кем балалары дип кенә әйтим соң? – ди. 

Тегеләрнең тыелып кына хихылдаулары ишетелә. Шаян гына балалар 

тавышы: 

– Танымыйсыңмыни? – ди. – Бәдерниса белән Хәерниса, Хәлимә 

белән Мәликә ич без! 

Әни бот чабып үкенергә тотына: 

– Әй аллам, менә син! – ди. – Оятлы була язганмын лабаса. 

Үзебезнең кызларыбыз икәнсез ләбаса!” (Б., 50-51). 

 

“Корылык (Сүз шул хакта). Уфылдыйлар, телләрен чартлатып куялар. 

Кызу. Мич алды шикелле эссе бөркеп торган саргылт күккә карап, башларын 

чайкыйлар: 

– Ихма, нишләргә инде? Игеннәр көя башлады бит, – диләр.” (Б., 

82). 
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Риториканың мантыйкый нигезләре 

 

Ораторлык (нәфис сүз) осталыгына ирешүнең үз методик нигезләре 

береккән. Алар, башлыча, дүртәү: мантыйк (логик), психологик, педагогик 

һәм эстетик. 

Нәфис сүз сәнгатенең асылы бит ышандыруда. Гомумән дә, сәнгать бит 

ул, шагыйрь әйтмешли, берәүнең үзенең бүгенге халәтен, хис-кичерешен 

бүтәннәргә җиткерүе. Үзеннән-үзе аңлашылса кирәк, кемнедер ышандырырга 

алынасың икән, иң башта шул фикереңә үзеңнең ышанган булуың ләземдер. 

Нәрсә ул ышану, ышандыру? “Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”ндә:  

– ышану 1) берәр нәрсәнең булачагына, уңышлы башкарылуына һ.б. ныклы 

ышаныч булу; инану; нәрсәнең дә булса чынлыгына, дөреслегенә инану, 

шулай яки шундый икәнлегенә һич шикләнмәү; 2) чын, хакыйкать дип кабул 

итү; нәрсәне дә булса чынбарлыкта бар, яши дип санау; 3) нәрсәгә дә булса 

өмет баглау, исәп тоту; 4) кемгә дә булса ышаныч баглау; ышанычны, өметне 

акларга сәләтле дип санау. (ТТАС., 552-553). 

Оратор эшчәнлегендә “ышану”дан бигрәк шул тамырда ясалган 

“ышандыру” төшенчәсе киңрәк кулланыла. Ышандыру – нәрсәгә дә булса 

ышаныч тудыру, инандыру. Бизмән җансыз булса да һәркемне ышандыра. 

Мәкаль. 

Риторик сөйләмдә бу тамыр белән ясалган башка сүз һәм гыйбарәләргә 

дә игътибар итик: ышандырып әйтү, ышандыргыч, ышанучан, ышанучанлык, 

ышаныч, ышанычлы һ.б. (ТТАС., 552-553). 

Күренүенчә, “инандыру” төшенчәсе дә мәгънә ягыннан шушы рәттә. 

Шул ук вакытта ул гомумилеккә, абстрактлыкка да тартым (мәгълүм бер 

кыйбла, иманга, идеягә инану). “Ышандыру” төшенчәсе шулай ук “фикерне 

үзгәртү”, “икенче бер фикергә күндерү”, “карашны үзгәртү”, “димләү”, 
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“үгетләү”, “күндерү” төшенчәләренә тәңгәл килә, шул төшенчәләрне үз эченә 

ала. 

Ышандыру – табигый ихтыяҗ, чөнки һәркемнең үз фикере. Г Тукай 

әйтмешли: “Төрле сүзләргә ышанмаска кушам, 

            Чөнки һәркем үз уенча зур иман”. 

Тормышта ышандырырга мөмкин икәнен халык үзе дә таный, “ышанма 

үз күзеңә, ышан минем сүземә”, ди. 

Кемнедер ышандыру өчен, әлбәттә, фикереңә үзеңнең ышанган булуың 

ләзем, дидек. Үз-үзеңне ышандыру – катлаулы психологик күренеш. Шуны 

үзләштерә алган, шул халәтне үзе кичергән оратор гына башкаларны 

ышандырырга алына ала. Менә Сибгат Хәкимнең Габдулла Тукай талантына 

карата фикер агышын күзәтик әле. Башта ул үз-үзе белән сөйләшеп, 

бәхәсләшеп үзен ышандыра (әлбәттә, бу алым белән ул бүтәннәргә дә тәэсир 

итә), аннары инде башкаларны ышандырырга омтыла: 

“...Миңа кайчакта татар халкы фәкать Тукай белән генә яшәгәндер 

шикелле тоела. Нигә шулай тоела икән? Әсәрләреннән алган бай тәэсир 

сәбәпчедер. 

Чабасың-чабасың да яшең сиксәнгә җитеп килгәндә кинәт туктап, 

шагыйрь чыннан да кем соң? дигән сорау алдында каласың. Нигә элегрәк бу 

турыда уйланылмаган? Ә гомумән шагыйрь язганда ул сорауны үзенә куя 

микән? Ә Тукай? Әллә куйды микән? Бөек шәхесләр туганда ук шул сорауга 

җавап булып туалардыр, бәлки? Тукай уйландыра. Бөтен ягы белән 

уйландыра. Ник шул тикле уйландыра икән ул? Әллә мине генәме? Мине 

генә түгелдер. Тукай ул борчу. Бетми торган борчу... Бездән соң да татар 

поэзиясенә күп төрле шагыйрьләр килер; төрле талантлар килер. Татар 

халкының талантлы икәненә шигем юк. Ул шагыйрьләр дә каядыр 

ашыгырлар, тормыш шундый. Еллар узар, алар да барыбер минем кебек 

туктап шушы сорауны бирерләр үзләренә: шагыйрь кем? Җавапны, 

һичшиксез, Тукайдан эзләрләр. Башка беркемнән дә түгел. Тукайдан. Татарда 

– Тукайдан...” (С.Х., 254). 
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“... Шагыйрь кем?... Барыбыздан да шагыйрьлек Тукайда күбрәк. Күп 

язган өченме? Юк. Күп язу ягыннан без Тукайны күптән узып киттек. Ул 

түгел. Фидәкарьлектәме? Иҗатта фидәкарьләрчә эшләүчеләр бездә дә бар. 

Фидәкарьлек кенә Тукайны ачып бетерми. Һәр тырыш кеше фидәкарь. 

Батырлык? Бу сүз Тукайга килешә. Барыбер әле нәрсәдер җитми кебек. 

Шагыйрьнең үзе яшәгән җәмгыятьтә теләгән эшенең микъдаре турында 

уйландым мин. Микъдарь. Кем күпме көч сала. Рухи көч. “Бетте көч, сынды 

кылач, шул булды эш”, дигән сүзләрнең мәгънәсен мин тора-тора аңладым. 

Шушындый гади генә юллар яшәү-көрәшнең нәтиҗәсе буларак кына туа 

икән...” (С.Х., 253). 

“... Тукай гади кешеләрнең хисләрен җырларга яратылган шагыйрь. Бер 

мыскал да ялган кушмыйча, ясамыйча һәм ясанмыйча, фәкать дөреслекне 

генә алга сөргән, шуны гына язарга яратылган шагыйрь. Буяу, кызарту, ясап 

азаплану, буш сүз чәйнәү, формада моң чыгару – аның эше түгел. Аның 

белән бүтәннәр шөгыльләнсен... Тукай дөреслекне сөйләп кенә дә сине 

буйсындыра алуына ышана...” (С.Х., 266). 

 

Фикерне ышандырырлык итеп оештыруда безгә мантыйк ярдәмгә килә. 

Гомумән дә, теләсә нинди фикер һәм аны сөйләм итеп, текст итеп иншалау 

мантыйкый нигездә оешырга тиеш. Бу – фикернең агышы анык, аңлаешлы, 

тоткарлыксыз, эзлекле, дәлилле бара дигән сүз. Кызганыч ки, элекке 

заманнарда мәдрәсәләрдә, илленче елларда урта мәктәпләрдә мантыйк 

мөстәкыйль фән-дисциплина буларак укытылса да, хәзер хәтта күпчелек 

югары уку йортларында да аңа әһәмият бирелми. Шуңа күрә, форсаттан 

файдаланып, бу фәннең башлангыч саналган төшенчәләрен аңлатып китүне 

кирәк санадык. 

Хәер, фикернең мантыйкый булырга тиешлеге тел белән аралашуның, 

ягъни сөйләм оештыруның гомуми кануны икәнлеге һәркемгә аңлашыладыр 

кебек. Фикерләү шундый мантыйкый нигездә булмаганда кеше эштә 

дисеңме, көнкүрештә дисеңме бүтәннәр белән юньле-башлы аңлаша-аралаша 
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алмас иде. Сәламәт акыллы һәркем менә шундый фикерләүгә күнеккән дә. Ул 

моның өчен нинди дә булса фәннең нинди дә булса закон, кагыйдәләрен белү 

кирәк дип уйламый да. 

Мондый гадәти караштан оратор һичшиксез котылырга тиеш. Ул 

теләсә нинди фикер агышын – дөрес мантыйкый агышны эчтән күзәтеп, аңа 

бәя биреп бара торган кеше. Моңа дөрес текстны укып, тыңлап, карап 

күнегергә кирәк. 

Иң башта, фикернең мантыйкый эзлеклелегенә ирешергә, шуны 

чыгышның буеннан-буена сакларга кирәк. Чыгышны әзерләгәндә үк фикер 

өлешләренең, һәр факт, мисалның һ.б. бер-берсенә бәйләнешен өзмәскә, 

аларның төп идея, теманың буйсынуына ирешү мөһим. 

Мантыйклыкны чыгышның максатчанлыгыннан аерып карап булмый. 

Максатчанлык ул барлык дәлил, нигезләмәләрнең төп максатка, баш идеягә 

буйсындырылуы. Турыдан-туры максатлык, беренче чиратта, актуаль-

көнүзәк чыгышларга, ягъни иҗтимагый-сәяси темаларга хас. Оста 

оештырылган лекция-чыгышта барлык мәсьәлә, сораулар да үзәк темага, 

яхшы төзелгән үзәк тирәсендә укмаша. Оста оратор С. М. Киров: “Иң кыены 

докладның үзәген тәгаенләү, ул табылса, аны тасвирлауга материал барыбер 

табылыр...”, дигән. 

Мантыйкый эзлеклелек таләбе һәр төр риторик сөйләмгә дә тулысы 

белән кагыла. Гамәлдә бу һәр төр сөйләмдә фикер агышы гадидән 

катлаулыга, мәгълүмнән мәгълүм булмаганга барырга тиеш дигән сүз. 

Фикернең, мәсьәләнең бер өлеше аңлашылып бетүенә ышанмый торып 

яңасына күчәргә ярамый. Сүз агышында, урта бер җирдә фикерне аңламый 

калса, тыңлаучы алга таба кызыксынмый башлый – тыңлаучы белән оратор 

арасында бәйләнеш өзелә. Димәк ки, теманың эзлекле үсеше ул лекторга 

тыңлаучының игътибарын тоту чарасы да. 

Фикер эзлеклелегенә мантыйк моңарчы туплаган бөтен хәзинә-

арсеналны өйрәтеп, эшкә җигеп ирешелә. Иң башта ул – диалектик һәм 
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формаль мантыйк арсеналы. Диалектик мантыйк оратордан менә нәрсәләр 

таләп итә: 

– материалның бөтен яктан әзерләнгән булуын һәм тулы бәян 

ителүен; материалның күп нәрсәгә бәйләнешле һәм күп нәрсәгә нисбәтле 

булуын истә тотуны; 

– тарихилык принцибын; күренешне, факт, вакыйганы хәрәкәттә, 

үсештә, диалектиканың барлык төп закончалыклары белән бәйләнештә 

карарга; 

– нотыкны турыдан-туры практика белән, тормыш, бүгенге көн 

белән бәйләнештән аермаска; 

– конкрет булырга; 

Конкретлык (төгәллек) принцибына киңрәк тукталыйк. Конкретлык, 

беренчедән, лектордан нотык багышланган хәлнең барлык яклары, шартларын 

истә тотуны таләп итә. Нәрсә турында сөйләсә, шул предметны үзәктә тотарга, 

аннан тайпылмаска, икенчедән, тыңлаучыны күз алдында тотарга, шуны 

бүгенге ситуациядән, бүгенге сәгать, минуттан аермаска тиеш. Конкретлыкны 

шагыйрь Сибгат Хәким, мәсәлән, болай күзаллый: “Мин ничектер үз 

җирлегемне тоеп торсам гына яза алам. Гомуми эчендә югалып калганчы,  

конкрет җирлектән төртеп чыгып, гомумигә кушылу әйбәтрәк..." (С.Х., 261). 

Темасы нинди генә дөньякүләм, дәүләткүләм әһәмиятледән булмасын, 

лекторның фикере барыбер артык гомуми, абстракт булмаска тиеш. Һәp яңа 

фикер үз урынында, үз вакытында әһәмиятле. В.Белинский әйтмешли, 

Демосфен терелеп, Англия парламентында инглиз телендә нотык тота 

башласа, аны сызгырып куарлар иде, ә  безнең ораторларның чыгышын 

Борыңгы Грециядә яисә Римдә бөтенләй да кабул итмәсләр  иде. Алай 

гынамы! Англия ораторын Франциядә, Франциянекен анда бер да егылып 

тыңламаслар иде, гәрчә аларның һәркайсын үз илендә меңләгән халык исләре 

китeп тыңласа да. 

Иҗтимагый-сәяси ораторлык остасы В. И. Ленин болай дигән: темаң гел 

республика булса да реппублика турында гел бер төрле сөйләргә ярамый; ул 
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заводтагы митингта бер төрле, казаклар авылында икенче, парламент 

трибунасыннан бүтәнчә, студент җыелышында үзгә булырга тиеш. 

Конкретлыкка ирешү осталыгы шуннан гыйбарәт тә инде: нәкъ шушы 

аудиториягә иң үтемле, тәэсирле итеп мәгълүм хакыйкатьне иң ышанычлы 

итеп, күз алдына китерерлек итеп, озакка хәтердә калырлык итеп җиткерергә 

кирәк... 

Диалектик мантыйк таләпләрен санга сукмау хакыйкатьне догматик 

(ягъни үзгәрмәүчән, катып калган, мәңгелек дип) кабул итүгә һәм релятив 

(ягъни кеше таный торган гомуми мәгълүматны берьяклы, үзеңчә, субъектив) 

кабул итүгә һәм аңлауга китерәчәк. 

Марксистларда яманаты чыккан "революцион фраза" дигән төшенчә бар 

иде. В. И. Ленин "сул" ревизионистларның мавыктыргыч, әмма тормыш 

чынбарлыгыннан бик нык аерылган купшы нотыкларын шулай атаган. 

"Революцион фраза ул революцион лозунгларны бүгенге хәлне, бүгенге 

борылыш, үзгәрешләрне искә алмыйча тәкърарлау", ди. Лозунг (шигарьләр) 

бер дигән, мавыктыргыч, исерткеч, әмма аларның нигезе юк, - революцион 

фраза менә  шул була",  ди. 

Күренә ки, диалектик мантыйк нотык ясаганда берьюлы күп факторны 

истә тотуны таләп итә. Беренчедән,  чыгышка җәлеп ителергә тиешле hәp 

хәбәр /информация/ һәм социаль,  һәм шәхси /хосусый/ яктан әһәмиятле. 

Аның социаль бәһәсе  нәкъ менә шушы җәмгыятькә, шушы сыйныфка 

/катлам, төркемгә/ муафыйк, кирәкле булуы белән билгеләнә. Ә шәхси бәя 

ораторны тыңлаучы hәp конкрет кешенең /шәхеснең/ ихтыяҗ һәм 

мәнфәгатенә туры килүе белән бәяләнә. 

Димәк, икенчедән, ораторга бик тә төрле аудитория алдында сөйләргә 

туры килә; тыңлаучылар төрле мәнфәгатьле, төрле яшьтә, төрле белемле, 

төрле фигыль-холыклы һ.б. Тыңлаучыларның саны да әһәмиятле. Зур 

булмаган аудитория белән тыгыз бәйләнеш тоту җиңелрәк. Тыңлаучыларның 

барысы да оратор тавышының барлык нечкәлекләрен аңлап бара, ым, 

ишарәләрен күреп, күңелгә үткәреп тора. 
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Мондый аудиториядә һич тә язганны укып сөйләргә ярамый - икеарада 

тыгыз контакт берекмәс. Тыңлаучылар саны арткан саен оратор белән 

тыңлаучының бер-берсен күзәтү мөмкинлеге кими.  

Хәер, болар инде чыгышны оештыру осталыгы мәсьәләләре, без әле 

аларга алда аерым тукталырбыз. Ә хәзергә оратор чыгышының мантыйкый 

нигезләрен барлауны дәвам иттерик. 

Мантыйкый фикерләү "әлифбасы" мантыйк законнарыннан башлана. 

Нигезгә гадәттә дүрт закон салына: бердәйлек законы, каршылык булмаска 

тиешлек законы, өченченең юклыгы законы һәм җитәрлек нигез законы. 

Аларны заманында әле Аристотель бәян иткан булган. 

Бердәйлек законы: "мәгълүм бер фикер йөртүдә, бәхәстә, дискуссиядә 

бер төшенчә бер үк мәгънәдә кулланылырга, ул үзгәрмәскә тиеш". 

Колачлырак итеп әйтсәк, закон фикернең бер тәртип белән белдерелүен таләп 

итә. Фикер төп бер мәгълүм эчтәлекле булырга тиеш. Нотыкның буеннан-

буена фикернең предметы бер була, сәбәпсез икенче предметка күчү 

аңлаешлыкны, ачыклыкны киметә.  Мәсәлән, мәктәп директоры яңа уку елы 

башында беренче чиректә ниләр эшләргә кирәклекне аңлатырга алына да сүз 

сөрешендә укучыларның җәй көне колхозда ничек эшләүләренә күчеп китә; 

төп предмет "онытыла", чыгышның максаты үтәлми. 

Кыскасы, фикер, аның предметы hәp конкрет очракта чыгышның 

буеннан-буена эзлекле барырга тиеш. 

Бу закон шулай ук билгеләмә, кагыйдәнамәләрнең төгәллегенә ирешүдә 

нигез була. Л. Н. Толстой: төшенчәләрне төгәл билгеләү һәм бертөрле 

куллану гына оратор белән тыңлаучы арасында тыгыз бәйләнеш булдырырга, 

гомумән дә, кешеләрнең дөрес аралашуын булдырырга мөмкинлек бирә, 

дигән. 

Ә бит hәp мәгънә, төшенчә сүз белән тәгаенләнә, ә сүз күп мәгънәле, 

димәк, бер үк текстта, бер үк чыгышта бер мәгънәнең берничә сүз белән 

белдерелү куркынычы бар. Чынбарлыкта шундый хәл еш күзәтелә. 

Экономика-икътисад, шифаханә-хастаханә, квартир-фатир, тамырдан 
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үзгәрешләр-сыйфат үзгәрешләре һәм башка күп кенә терминнарның бер  

текстта төрлечә кулланылуы аңлашмаучылык, буталчыклык, икеле-

микелелек китереп чыгара. 

 

 

Күнегү: Түбәндәге мисалларда ни өчен бердәйлек законының 

бозылуын аңлатып бирегез, сүз бердәйлеге булганда гына фикер 

бердәйлегенә ирешеп буласына тагын да мисаллар китерегез. 

"Станциянең  500 автомашинаны газ белән тәэмин итәрлек 

мөмкинлекләре бар. Әмма бүгенге көндә газга эшләүче машиналар бик аз – 

25-30 процент"  (газеттан). 

 

"Йосыф бәк тимеркүк кара айгырын болдыр каршына ук туктатты" 

(М.Хәбибуллин,  Мирас. – 1992.— №6. – 121 б.). 

 

"...Измә-бетон узелы узган елның октябрендә эшли башлады. Аңарчы 

газ-компрессор станцияләре урнашкан җирдә 2 кубометр измә-бетон ясауга 

ярты сәгать вакыт кирәк булса, хәзер бер автомашина измә 5 минутта 

төялә..." /газеттан/. 

 

Каршылык булмаска тиешлек законы: "бер үк предмет турындагы ике 

капма-каршы фикер икесе дә бер үк вакытта һәм бер үк нисбәттә дөрес була 

алмый". Балалар газетында бер язманың исеме: "Балалар урман һәм кыр 

байлыкларын саклыйлар". Ә язманың эчендә мондый фикер әйтелә: "Ләкин, 

гомумән алганда, лагерьларда табигатьне саклау эше тиешле югарылыкта 

алып барылмый". Каршылык - күз алдында. Янә икенче бер газеттан мисал: 

бер язма болай башланып китә: "Биредә оннан экономияле файдалануга зур 

әһәмият бирелә. Узган ел, мәсәлән, 130 центнер онга экономия ясала. Бу – 

икмәк продуктларын пешерү процессында югалтуларны hәм бракны 

булдырмау өчен күрелгән чараларның нәтиҗәсе...". Шуннан соң өч кызыл 
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юлдан ук:  "...Әмма заводта без кимчелекләргә дә тап булдык. Биредә 

алдынгыларның эш тәҗрибәсен пропагандалауга, технологик процессларны 

камилләштерүгә җитәрлек игътибар бирелми әле. Бракка юл куела...". 

/газеттан/. 

– Фикер, әле китерелгән мисаллардагыча, тулы каршылыклы һәм 

өлешчә каршылыклы булырга мөмкин. Мәсәлән:  "...Туган тел дәресләрен 

алып баручыларның барысын да бер нәрсә  борчый: методик  әсбаплар юк, 

булса да бик аз" /газеттан/; "Нәрсәгә барып тотынсаң да - акча кирәк, диләр. 

Мин моның белән килешәм дә, килешмим дә" /газеттан/; 

 – каршылыклы фикер еш кына уйлап җиткермәү, фикер агышын 

күзәтмәү, сөйләм оештыруга жавапсызлык аркасында килеп туа: "Азнакай 

вокзалында ач яңаклары эчкә баткан, тешләре дә инде берән-сәрән генә 

калган бер бик матур әбекәй утыра. Өс-башлары традицион: башында 

йомшак мамык шәл, өстендә плюш жакет. Аягында тирән эчле яңа галошлар. 

Урта бармагында алтын балдагы да ялтырый..." (А.Хәсәнев. С.Т., 1991, 25 

июнь/; "Җитезләрнең дә җитезләре гер күтәрүдә, турникта күтәрелүдә, аркан 

тартуда ярыша алалар /газеттан/; 

 – каршылыклы фикер үзмаксат белән, ягъни кимчелекне ничек тә 

"яшерү" ниятеннән дә туарга мөмкин. "Колхозда быел югалтулар юк 

диярлек"  /газеттан/; "Бу  район быел түбән уңышларга ирешкән" 

/телевидение тапшыруыннан/. 

 

Күнегү: Түбәндәге мисалларда фикер каршылыгын ачыклагыз, 

сәбәпләрен аңлатыгыз:  "Ул вакытта кызым тәпи дә йөрми иде әле, – ди 

Рәйханә,- репетициягә аны күтәреп алып барам. Уйнап йөри-йөри дә 

балакаем йоклап китә. Тулай торакка алып кайтып, аны йокларга салгач, өй 

эшләренә тотынам"/газеттан/. 

“Шундый ямьсез хәлләр турында язган өчен укучыдан гафу үтенәм, 

чөнки бу татар авылларында яшәүче татар хатын-кызларына хас нәрсә түгел. 

Әмма юк-юк та мондый яисә шуңа oхшаш хәлләрне һәркемнең ишеткәне-
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күргәне бардыр. Исереклек, наркомания, тирән рухи кризис чорында, 

нишлисең, тормышның шундый ямьсез яклары да күбрәк ачыла шул. 70 ел 

буена атеистик рухта тәрбияләнгән ата-аналардан алласызлар тумыйча кем 

тусын? Хәзерге балалардан, оныклардан, бернинди көч-тәрбия куймыйча, 

югары әхлак, әдәплелек көтү биле сынган атны чабышка җибәрү кебегрәк 

булыр иде. 

Мин еш кына өлкән буын кешеләренең узган чорны – алтмыш-

җитмеш-сиксәненче елларны сагынып искә алуларын күзәтәм. Чыннан да ул 

елларда кешеләр рухи яктан да,  матди яктан да баерак яшиләр иде. 

Күңелләре ачык, эчке дөньялары бай, уен-көлке күп иде..." (Мәдәни җомга, 

2001, 28 сент.).  

 

Өченченең юклыгы законы: "әгәр ике фикер бер-берсенә каршы килә 

икән ике каршы хөкемнең һәрвакыт берсе дөрес, икенчесе ялган була, ә 

өченче хөкем булырга мөмкин түгел." 

Бу закон каршы хөкемнәргә генә карый. Каршы хөкемнәр ул берсе 

нәрсәне булса да раслый, ә икенчесе шул ук нәрсәне инкарь итә торган 

каршылыклы хөкемнәр була. "Бу группа студентларының барысы да дүрт-

бишкә генә укый"; "Студентларның бу группасында дүрт-бишкә генә 

укымаучылар да бар". Шушы ике фикернең бары берсе дөрес була, өченче 

хөкемнең булуы мөмкин түгел. Өченченең юклыгы законы татарның “Ул 

тумаса, кыз тумый хәле юк" дигән мәкалендә бик ачык чагыла. Өченчесе 

берничек тә була алмый. 

Каршылыклы хөкемнәр һәрвакыт альтернативаны, ягъни берсе 

икенчесен инкарьлый торган ике генә ихтималны күздә тота. Әгәр 

хөкемнәрдә альтернатива  булмаса, алар каршылыклы булмый, димәк, аларга 

карата өченченең юклыгы законы кулланыла алмый. 

Каршы фикерләрнең берсенең дөрес икәнлеге исбатланган икән, аңа 

каршы фикернең  ялган икәне дә исбатланган  дигән сүз. Һәм, киресенчә, бер 

фикернең ялган икәне расланса, каршысы дөрес була. 



 75 

Өченченең юклыгы законы фикер йөртүдә эзлексезлеккә, сорауга 

җавап биргәндә икеле-микелелеккә, боргалануларга, бәхәстә 

принципсызлыкка каршы корал була ала. 

 

 

Күнегү:  Сәясмәннәрнең, депутатлыкка кандидатларның сайлау алды 

компаниясендә барган дебатларын кабаттан  укып чыгып, текстлардагы 

каршылыкларга игътибар итегез, мантыйкый хаталарны анализлагыз, 

каршылыкка китергән сәбәпләрне ачыкларга тырышыгыз. 

 

Җитәрлек нигез (дәлил) законы: “Һәрбер дөрес фикер нигезләнгән 

(дәлилләнгән) булырга тиеш”. 

Безнең яшәештә бер генә күренеш, вакыйга да, бер генә гамәл дә 

сәбәпсез булмый. “Урамда сулар катып, боз пәйда булды, чөнки һаваның 

температурасы төште.” Нигезләнмәгән хөкемгә ышанырга ярамый, һәртөрле 

хорафатларга, уйдырмаларга ышану зарарлы – закон шуны кисәтә. Аралашу 

барышында “бу фикер дөрес, хакыйкый!” дип коры тәкърарлау җитми, һәр 

фикер дәлилләнгән булырга тиеш. Иң ышанычлы дәлилләр ул: 

– кешелек үз яшәешендә гасырлар буена туплаган, практикада сынаган 

закон, закончалыклар, кагыйдә, нигезләмәләр (положениеләр) (алар 

“аксиома” дип атала; мәсәлән, суның минуслы температурада туңуы – алар 

исбатлауны таләп итми); 

– үзең күргән, ишеткән, үз әгъзаларың белән тойган мәгълүмат (алар 

тугыз катлы йортның дүртенче катында яши; зур бүлмәләрендә өч тәрәзә 

һ.б.); 

– тормыш тәҗрибәсе белән сыналып гомумиләштерелгән фикер, 

хөкемнәр. Алар аеруча мәкаль, әйтемнәрдә, канатлы гыйбарәләрдә тупланган 

була. Киңәшле эш таркалмас; Атың ашамсак булса, уңдың; 

– фактлар. Аерым факт кына җитми, фактлар системасы кирәк. 

Сөйләүченең һәм тыңлаучының үзләренә турыдан-туры караган, алар белән 
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аралашкан кешеләргә, коллективларга караган фактлар аеруча тәэсирле, 

ышандыргыч; 

– фәнни мәгълүмат, ачышлар, кагыйдә, кануннар, принциплар; 

– тормышта бай тәҗрибә туплаган тарихи шәхесләрнең (галимнәр, 

әдип, сәяхәтче, җәмәгать эшлеклеләренең һ.б.), алар тарафыннан 

популярлашкан герой, персонажларның хакыйкый гыйбарә, әйтемнәре, 

бәяләмә, билгеләмәләреннән өзекләр һ.б.  

 

Күнегү: Түбәндәге мисалларда фикернең ничек дәлилләнүен 

анализлагыз: алар исбатлау өчен җитәрлекме, нинди төрдән? Бу фикерне 

(тезисны) сез ничегрәк нигезләр идегез? 

“Концертның икенче бүлегендә бер генә (!) татар җыры да, татар биюе 

дә булмады! Менә, программа буенча санап китәм: ирланд халык биюе, япон 

җыры “Акатомбо”, аргентин җыры, “Боливия кичләре” исемле бию, итальян 

җыры, грек биюе, “Шәрык риваяте”, “Джентльменнар” биюләре, испан 

фламенкосы, мексика халык җыры, аргентина көтүчеләре биюе, негрларның 

спиричуэлы, һәм концерт америка авыл биюе белән тәмамланды. 

Янәшәмдәге бер абый: 

— Арада бер-ике чит халык биюе, җыры булганда аңлашыла әле, 

ләкин бу нәрсә соң инде?—дип аптырап утырды...” (газеттан). 

“...Мин Р.Фәизов фикере белән килешмим, чөнки ул фикер Карл 

Маркс, Лениннардан калган...” (радиодан). 

“Аерылганны аю ашар”, ди халык. Бу мәкаль хәзер кулланылыштан 

чыга башлады. Зур колхозлардан аерылып чыккан авыллар артканнан арта 

бара...” (язма эштән). 

“Быел кыш колхозның бәрәңгесе күп череде, чөнки узган көз явымлы 

булган иде...”(газеттан). 
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Мантыйкый фикерләүнең кагыйдәләре, метод, алымнары 

 

Мантыйк законнарын белү, ятлау гына җитми, ышандырырлык сөйләм 

оештыру өчен аларны куллану күнегүләре дә кирәк. Моның өчен шул 

законнардан килеп чыккан мантыйкый фикерләү кагыйдәләре, методлары 

һәм алымнарын үзләштерергә кирәк. Шуларның кайберләренә тукталып 

китик. 

 

Анализ һәм синтез 

 

Анализ ул бер бөтенне тәшкил иткән фикерне өлеш, кисәкләргә, як, 

тарафларга, билге, компонентларга, сыйфат, үзенчәлекләргә таркатып күзәтү. 

Синтез исә төрле мәгънәви өлеш, кисәкләрдән, элемент, кушымталардан, 

сыйфат, билгеләрдән бербөтен фикер туплау. Бер караганда, алар капма-

каршы күренешләр кебек.Шул ук вакытта алар аерылгысыз. 

Анализ ярдәмендә оратор бербөтенне истә тоткан хәлдә, теманың 

аерым бер өлешен, бер күренешне җентекле күзаллый һәм тасвирлый ала. 

Шул ук вакытта аңа темадан бөтенләй читкә китмәс өчен, конкретлыкка 

хилафлык китермәс өчен гомумилектән, бөтенлектән тайпылмас өчен синтез 

алымын да онытмау хәерле. Синтез ул анализның аерым-аерым конкрет 

нәтиҗәләрен гомумиләштерә, система ясарга мөмкинлек бирә. 

 

Индукция һәм дедукция  

 

Индукция (туплау, юнәлтү мәгънәсендә) — фикерләүдә хосусыйдан 

гомумигә күчү алымы. Оратор башта темага аерым факт, күренеш, 

вакыйгаларны бәян итеп, шуларны анализлый, бәяли, аннары шуларга 

таянып, нәтиҗә ясый, гомуми тәкъдимнәр әйтә, киңәшләр бирә.Теге-бу факт, 

вакыйга, күренешләрне сайлап алганда аларны гомумиләштерү, нәтиҗә ясау 
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өчен әһәмиятле төп сыйфатларын ача, тасвирлап бирә, шуларга охшаш 

күренешләргә таянып, гомуми закончалыклар чыгара. 

Дедукция (тарату, чыгару мәгнәсендә) — фикерләүдә нәтиҗәгә 

гомумидән хосусыйга килү. Киң колачлы, гомуми закончалык, 

нигезләмәләрдән кечерәкләрен — конкретлыракларын, хосусыйракларын 

чыгару. Дедукция алымы гомуми нәзари нигезләрне конкрет факт, күренеш, 

вакыйганы ачыграк, төплерәк аңлату өчен кулланырга булыша. 

Ике алымның да уңай һәм тискәре яклары бар. 

Индукция конкрет фактларны үзәккә алып, игътибарны шуларга төбәп, 

шуның нәтиҗәсендә нотыкны ачык,  тасвирлы итәргә мөмкинлек бирә. Болай 

тыңлаучының фикерләү активлыгын көчәйтеп була, аның игътибары аерым 

фактлардан гомумиләштерүгә таба юнәлтелә. Индуктив юл белән шулай ук 

гипотезалар тәкъдим итәргә, куелганнарын анализларга да юл ачыла. 

Материал тиз төшенү, үзләштерү өчен бик кулай булмаганда яисә 

аудитория "йомшаграк" әзерлекле булганда, ягъни дәлилләп аңлатуга 

караганда  тәфсилле тасвирлап төшендерү ихтыяҗы туганда индукциягә 

таяныла. 

Кимчелеге: фактик материалның күплеге һәм тәэсир көче тыңлаучыга 

бирергә тиешле белемне катгый бер системага туплый алмау, 

гомумиләштерүгә ирешә алмау куркыныч тудыра; дәлилләр аерым-аерым 

күзалланып кала, хакыйкатъне исбатланган бербөтен итеп аңлауга ирешелми. 

Дедукция алымы, – гомумилекнең ихтыярый көче тәэсирендә, – 

фикерләүне мантыйкый эзлекле, нигезле, системалы итә. Фактларның 

исбатланганлыгы, тыгыз бәйләнгәнлеге хисе тудыра. 

Кимчелеге: гомуми нигезләмәләрнең тәэсире көчле булганга, аерым 

фактларнын, конкрет дәлилләрнең мөмкинлекләре ачылып бетми. 

Гадәттә, оста оратор нотык әзерләгәндә ике алымнан да тигез 

файдалана яисә чыгышның максатына ярашлы рәвештә теге яки бу алымга 

өстенлек бирүне үзе хәл итә. Җәмәгать эшлеклесе һәм журналист Мулланур 

Вахитов, мәсәлән, заманында халык каршында митинг, демонстрацияләрдә, 
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аудитория мәнфәгатен истә тотып, актуаль яңгырашлы фактлар тезмәсеннән 

сәяси нәтиҗәләрне оста гомумиләштерә торган булган. Ә менә газетка 

язганда, – фәлсәфи, хокукый, сәяси мәсьәләләрне күтәргәндә,— көндәлек, 

актуаль фактларны ул нәзари гомумиләштерү өчен дәлил итеп алып, аларны 

дедуктив нигездә файдалана. 

Кыскасы, бу алымнарның я берсен, я икенчесен генә кулланырга кирәк 

дип кисәтү урынлы түгелдер. Аларның аерылгысыз булуын, бер-берсен 

тулыландыра алуын истә  тотарга кирәк. Теләсә кайсы аерым бер факт, 

күренеш ул бары гомуми мәгълүмат, белем, тәгьлимат-теория системасында 

гына анлашыла һәм тәэсир көченә ия була. 

 

Кунегү: Сибгат Хәким иҗатыннан китерелгән түбәндәге мисаллар- 

дан индуктив һәм дедуктив фикерләү алымнарын анализлагыз, аерым- 

лык билгеләренә игътибар итегез: 

"Ләйсән – татар халкында элек-электән иң таралган исемнәрнең берсе. 

Татарлар кыз балаларын шул исем белән атаганнар. Шигъри исем. Яз башы 

белән бәйле. Язның беренче җылы, шифалы яңгыры бит Ләйсән. Яшәртә, 

үстерә торган кояшлы, ягымлы яңгыр. Татар балалар ансамбле бу исемне 

үзенә белеп сайлаган" (С.Х.,216). 

"Бәхәссез исемнәр бар. Безнен поэзия фронтовик шагыйрьләргә бай. 

Һәркайсы сугышты һәм язды. Ләкин шулай да: ул чорда татар халкының иң 

популяр шагыйре кем?-дип сораучылар булса, аз гына да уйлап тормастан, ул 

– Фатих Кәрим, дияр идем" (С.Х., 165). 

 

 

Исбатлауның төзелеше һәм алымнары 

 

Ышандырыр өчен исбатларга кирәк. Исбатлау, исбат итү – берәр 

нәрсәнең, күренешнең, эшнең дөреслеген, булганлыгын фактлар белән 

дәлилләү, раслау яисә инкарь итү. Исбат ул берәр нәрсәнең дөреслеген, 
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реальлеген, булганлыгын фактлар белән раслау өчен китерелгән дәлил 

(ТТАС, 417). 

Ораторлык, хатыйблык сәнгатенең барлык төрләрендә дә исбатлау төп 

мантыйкый эшчәнлеккә кайтып кала.  

hәp конкрет исбатлау мантыйкый закончалыкларга,  гомумилекләргә 

нигезләнә. Шуңа күрә исбатлауның үз төшенчә-категорияләре формалашкан 

– алар башлыча икәү: исбатлауның структурасы (төзелеше) һәм исбатлауның 

ысуллары. 

Исбатлауның төзелеше өч өлештән тора: тезис, дәлил (аргумент), 

нәтиҗә (демонстрация). 

Тезис – дөреслеген исбат итәргә кирәк булган фикер яисә нигезләмә 

/положение/. Төп тезис hәм ярдәмче тезислар була. Тезисны шулай ук 

фактлы, бәяле һәм норматив тезис дип төркемләү дә гадәткә кергән. Менә бу 

мисалда беренче җөмлә төп тезисны белдерсә, икенче җөмләдә ике ярдәмче 

тезис белдерелә: "Мәхәббәт hәp кешенең үз күңеле, рухи байлыгы 

дәрәҗәсендә була. Күңеле сайның мәхәббәте сай, хыяллары фәкыйрьнең – 

гыйшкы фәкыйрь (Ш.Г.Л01). 

Кагыйдә буларак, курс, диплом эшләренен, фәнни рефератларның 

максаты, публицистик мәкалә, хатларның төп фикере тезисны тәшкил итә. 

Оратор чыгышындагы тезиска катгый таләпләр куела: 

– тезис һичшиксез исбатланырга тиеш, аны хәбәр итү яисә анализлау 

белән генә чикләнергә ярамый, исбатлау зарур; 

– тезис тормышчан дөреслеккә туры килергә, ачык, төгәл булырга 

тиеш, югыйсә исбатлауның, дәлилләр китерүнең мәгънәсе калмый. Ялган 

тезисны дөрес дип күрсәтергә маташу софизм – күрәләтә күзбуяу,  алдашу, 

сәяси һәм фәнни намуссызлык билгесе; 

– тезис фикер бөтенлеген тәшкил иткән ачык, мәгълүм чикләргә, 

кысаларга кергән булырга тиеш; югыйсә ул томанлы, аңлаешсыз була; аңа 

ышану кыенлаша; өстәмә дәлилләр таләп ителәчәк; 
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– тезис чыгышның башында да, дәвамында да каршылыклы булмаска 

тиеш; 

– күптән мәгълүм, ягъни исбатлап тору соралмаган фикер тезис була 

алмый. 

Сүз уңаенда, чыгышта тезисны лозунг (шигарь) белән бутау 

куркынычы булуын кисәтеп китәргә кирәк. Шигарь ул - өндәү, кыска, үткен, 

искә сеңеп калырлык фраза (Яшәсен 1 Май! Татарстан халкына дан!). 

Фикерен тезисны исбатлап түгел, лозунг белән алга сөрүче ораторлар да 

була. Ул лозунгны үзенә тартып торган тавышы белән яңгыравыклы итеп 

сөйләр, әмма шул өндәвен гамәлгә ничек ашырасын әйтә алмас, тәкъдимнәр 

җиткермәс. Ара-тирә аудитория андыйларны да ярата, чөнки ул мәсьәләне 

тормышка ашыру өчен түгел, ә мәгълүм бер тыңлаучы катламын кыздыру, 

ялкынландыру максатын куяр, кешеләрнең мантыйкый уйлау сәләтеннән 

бигрәк, хисләренә тәэсир итәргә алына. Сәяси ораторлар тезис беләнме әллә 

шигарь беләнме эш итүенә карап популист, интеллектуал, ортодокс, радикал 

яисә консерватор дип атала. 

 

Дәлил (аргумент) – исбатлауның нигезе. “Аңлатмалы сүзлек”тә: “Дәлил 

берәр нәрсәне раслау, исбатлау өчен китерелгән фикер, нигез. Раслый, 

исбатлый торган факт”. “Дәлилләү – сүзне, карашны һ.б. дәлил белән 

беркетү, фикерне раслау өчен дәлил китерү, берәр фикерне раслау, 

исбатлау”, диелгән (ТТАС., 319). Халык мәкальләренә дә игътибар итеп 

китик: “Акыллы дәлилгә каршы корал юк”, “Дәлиле азның сүзе озын ” һ.б. 

Дәлилләрнең төрен ачыклауга күчкәнче бер чигенеш ясыйк әле. 

Тормыш күрсәткәнчә, дәлил ул сүз генә түгел, ә гамәл, эш тә. Берәүләр 

кешене сүз белән, ягъни тәмлетелләнеп (“конфет” биреп) яисә куркытып-

өркетеп, усалтелләнеп (“чыбыркы” белән) ышандыра. Икенчеләре исә шул 

сүз-чыбыркының яисә сүз-конфетның урынына чын чыбыркыны яисә 

конфетны эшкә җигәләр, ягъни эш, гамәл, хәрәкәт белән тәэсир итеп 

ышандыралар. 
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Сүз дәлиленең эш /гамәл/ дәлиленнән аерымлыгы турында ике фикер 

аерылып чыккан: беренчесе – сүз дәлиле үзенә башка күренеш. Ул эш дәлиле 

белән бөркетеләме-юкмы монысы игътибарга алынмый. Тулаем алганда, 

мондый караш белән килешергә ярамый: ул бит риториканы  ышандыру 

сәнгатеннән бигрәк, "алдау" сәнгатенә әверелдерергә  мөмкин.  

Икенче капма-каршы фараз ул - сүз дәлиленең мөстәкыйлеге  бөтенләй 

дә сакланмый, янәсе сүз ул алдан мәгълүм дәлилнең чын эчтәлеген кабатлый 

гына, янәсе башта эш, ә сүз аны икрар гына итә. Моңа табынсаң, риторика 

"фәне" лыгырдыкларга, кызыл авызларга гына хезмәт итәргә яраклы булып 

чыга. 

Мондый хәлдә, әлбәттә, урталыкка сайлау хәерле – сүз белән эшнең 

бердәмлегенә ирешергә кирәк. Дөрес, сүз дәлиле вакыт ягыннан эш 

дәлиленнән берникадәр алда була, сөйләгәндә эш дәлиле вакытлыча булмый 

тора. Әмма вакытлыча гына. Фикер сөрешендә, бераздан соң ул барыбер 

булырга тиеш. Моңа ышаныч та сүнмәскә тиеш. Немец философы Ф.Ницше 

болай дигән: "Мин алтынга барәбәр сүзен башкарасы  эшеннән алдан әйтеп 

куеп, соңгыннан исә эшен шул әйткән вәгъдәсеннән күбрәк итеп үтәгән 

кешене яратам". 

Дәлилләр Көнбатыш риторикасында Аристотель заманнарыннан ук  

әле ике төргә төркемләнгән булган:  1) табигый дәлилләр ("эвиденция"),  

мәсәлән,  шаһитлар биргән мәгълүмат,  төрле  документ,  фәнни анализ, 

гамәли экспертиза нәтиҗәләре һ.б.;  2) ясалма,  уйлап чыгарылган  дәлилләр. 

Болары үз чиратында:  1) мантыйкый дәлилләргә, ягъни а) индукциягә (аңа 

фәнни индукция, аналогия (охшату), хәтта төрле мисаллар да керә), б) 

дедукциягә (аңа силлогизмнар – фәнни исбатланган дәлилләр һәм 

энтимемалар - ихтималый  дәлилләр керә) аерыла. Уйлап табылган 

дәлилләргә шулай ук: 2) этик (әхлакый) дәлилләр (ышандыручының һәм 

ышандырылучының күзаллауларының бердәйлегенә таянган күрсәткечләр); 

3) хисси яки психологик дәлилләр (ышандыручыларның эчке тойгы-
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хисләренә, кәеф, вәсвәсә, шик-шөбһәләренә кагылу, мөрәҗәгать итү һ.б.) 

керә. 

Классик риторикада мантыйкый дәлилләр, кагыйдә буларак, “ad zem” 

(чынбарлыкча, булганча) дип, ә уйлап табылган дәлилләр исә “ ad hominem” 

(“кешегә юнәлтелгән”) дип аталып, беренчесе икенчесенә каршы да куелган. 

Гомумиләштереп әйткәндә: 1) чынбарлыктагыча дәлилләү “эвиденция” 

дип, 2) фикерләүгә, уйлауга нигезләнгән дәлилләү “логос” дип, 3) хис-

тойгыга нигезләнгәне “пафос” дип, 4) эстетик, этик нигезләре “этос” дип 

атала. 

Публика өчен риторик чыгыш әзерләгәндә бу дәлилләрнең я берсенә 

генә, я берничәсенә берьюлы нигезләнелә. Хосусый риторикаларда дәлилләр 

белән эш итүнең үзенә аерым система-тәртибе бар. 

Дәлилгә карата да кагыйдәләр урнашкан: 1) дәлилнең дә, тезисныкы 

кебек үк, дөреслеге ачыкланган булырга тиеш. Бу таләпнең бозылуы 

мантыйкый хатага китерә – ялган дәлилгә корылган “ялган нигезле” тезис 

барлыкка килә; 2) дәлил итеп әле үзен исбатларга кирәк булган факт, 

нигезләмәләр алырга ярамый.  

Мантыйкый дәлилләр системасы чын факт, саннар, статистик 

мәгълүмат, фән нәтиҗәләре, ышанычлы, абруйлы шәхес, белгечләрнең 

фикерләре тәшкил итә. Иң көчле дәлил – ул мисал. “Мисалга бәхәс юк”, ди 

мәкаль дә. Чын фактлар да ышандыру коралы. Дәлилләү өчен аерым 

фактлардан бигрәк, тикшерелә торган темага, мәсьәләгә турыдан-туры 

караган фактларның бөтен бер системасы җәлеп ителә. Тыңлаучыларның үз 

тормыш-яшәешләреннән алынган факт, мисаллар аеруча тәэсирле була. 

Димәк, оратор шушы тыңлаучыларның, шушы коллективның хәл-әхвәлен, 

тормышын, бүгенге хәлләрен яхшы белергә тиеш. 

Фәнни мәгълүмат, нәтиҗәләр белгечләр аудиториясендә, – үз эш, 

һөнәрен төпле белгән, шул мәсьәлә белән тирәнтен кызыксынганнар 

арасында, – аеруча кулай. 
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Абруйлы шәхесләр фикеренә таяну да – тәэсирле алым. Бу шәхеснең 

тыңлаучыларга, ораторның үзенә дә чын-чыннан үрнәк, абруйлы булуы 

шарт. Югыйсә бездә әле гомуми классикларга, рәсми (түрә) шәхесләргә 

табыну, шуларның хезмәтеннән цитата китерү һаман гадәттән чыкмый. 

Чыгыш барышында ничек куллануына карап дәлил ике төрле булырга 

мөмкин: турыдан-туры дәлил (тезисыңның дөреслеген бәян итү өчен 

китерелгән, бернинди дә шиге булмаган дәлил), турыдан-туры булмаган 

дәлил (каршы куелган тезисның дөрес түгеллеген исбатлау өчен китерелгән 

дәлил). 

Дәлилләү тәҗрибәсе җитмәү, дәлилләр җитәрлек булмау яисә аларны 

урынлы-урынсыз куллану аркасында менә мондый ялгышлар җибәрелә. 1) 

нигезсез, ялгыш нәтиҗә ясала; а) ашыгу, уйлап бетермәү яисә дәлилләр 

җитмәү сәбәпле, б) типик булмаган, кирәкле фактлар системасына турыдан-

туры карамаган, очраклы фактка таяну аркасында; в) бөтен турында 

өлешләргә карап кына нәтиҗә чыгару сәбәпле. Мәсәлән: “Элек яшьләр 

бүгенгегә караганда яхшырак иде”.  

2) шәхеснең аерым сыйфатларын дәлиллисе урынга, аңа тулаем бәя 

бирелә. Мәсьәлән, “ ул үрнәк укытучы”, дип белдерелгәндә “ ул яхшы кеше”, 

“...җәмәгать эшлеклесе”, “...үрнәк гаилә башлыгы” кебек гомуми сыйфатлар 

санала. Алар шәхесне гомумән дәлилли, ә куелган тезисны дәлилләми. 

3) дәлилләүдә аудиториянең хисенә тәэсир итү өстенлек ала. Дөрес, 

ораторлык сәнгате, инде әйткәнебезчә, хис-тойгыга тәэсир итеп ышандыруны 

да инкарь итми. Тик монда нисбәт саклануы зарур. Хис акылдан өстенлек 

итсә, ораторлык сәнгатенең асылы – дөреслек, фәннилек принциплары 

бозыла. 

4) оратор тезисны исбатлау урынына “инде мәгълүм булганча”, “сез 

инде беләсез”, “барыбыз да белгәнчә” дигән гыйбарәләр белән “майлап” 

кына китә. Ә тыңлаучы кыен хәлдә кала, белмәгәнен белдерәсе килмичә 

сорау бирүдән тыелып кала, гомумән дә активлыгын киметә. 
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Дәлил төрле синтаксик формалар, сөйләм рәвешләре белән белдерелә. 

Мәсәлән, шарт, сәбәп һ.б. җөмләләр, кеше сүзен кабатлау, туры сөйләм, 

риторик сорау, өндәү җөмләләр, мәкаль, әйтем, канатлы сүзләр, чагыштыру, 

киңәш тоту, үгетләү, вәгазьләү, мөрәҗәгать итү, каршы кую, кире кагу, 

антитеза һ.б. синтаксик фигуралар белән.  

Тезис – дәлил – нәтиҗәне бәйләү махсус чаралар белән башкарыла. 

Мантыйкый эзлеклелекне дәлилләүне белдерә торган сүзләр: башта, аннары, 

чөнки, мәсәлән, димәк, билгеле, мәгълүм ки, дөрес, югыйсә, карамастан, 

шулай ук, гомумән, чыннан да, минемчә дә, безнеңчә дә, янә һ.б. 

 

Күнегү: Менә бу мисалларда дәлилләүдәге кимчелекләрнең төрләрен 

күрсәтегез, сәбәпләрен ачыклап аңлатып бирегез. 

“Быел юбилей елы булмаса да сугыш ветераннарын хөрмәтләячәкбез, 

чөнки аларның саны кимегәннән-кими бара (“Татарстан” радиосы, 1996)”. 

“...Моннан 20 еллар элек башкорт теленнән кергән “тәүге” сүзе әдәби 

телебездә сеңеп калды, чөнки безнең телебездә нәкъ шул мәгънәне аңлатучы 

сүз юк иде” (Т.Я., 1992, 22 май). 

 

“Быел алтынчы классны тәмамлаган Әмингә... көтүдән мал-туарны 

каршылау, каз бәпкәләрен карау да йөкләнгән. Әле әнисенә дә булышырга да 

вакыт таба. Аның өчен каравылда да тора (Т.Я.,1984,28 июль). 

         

Һәр исбатлау тезисны дәлил белән беркетүче фәнни нәтиҗә 

(демонстрация) белән очлана, ягъни шул чара белән аргументларга 

нигезләнеп, тезисның дөреслеге яисә ялганлыгы турында йомгак ясала. 

Фикри нәтиҗә – ул тезис белән дәлилнең тыгыз бәйләнешен раслый торган 

мантыйкый элемтә. Тезисның исбатлануы уңышлымы-түгелме, дөресме-

ялганмы дигән сорауга җавап ул – нәтиҗә. Аны бәян иткәндә оратор 

исбатланырга тиешле тезис ышанычлы аргументлар белән дәлилләнә дип 

тыңлаучыны ышандыра (инандыра) бара.  



 86 

Нәтиҗә белән йомгак бер үк төшенчә түгел. Нәтиҗәләр чыгыш, доклад, 

язма текстның буеннан-буена (тезисны дәлилләгәннән соң, бүлек, бүлекчә, 

параграф азагында) сыгымта рәвешендә, фикернең иң әһәмиятле “каймагы” 

сыйфатында бәян ителә бара. Бу алым югары әзерлеге җитешмәгән 

аудитория алдындагы чыгышларда ешрак кулланыла. Фәнни әзерлекле 

белгечләргә сөйләгәндә әлеге нәтиҗәләр кабатланмый, ә бәлки азактан 

йомгак рәвешендә – инде сөйләгәнгә таянып, шушы мәсьәләнең киләчәгенә 

алдан караш (прогноз) кебегрәк, яңача әйтеп, тасвирлырак итеп түгәрәкләнә. 

Нәтиҗәне тыңлаучы, укучыга үтемле  тәэсирле  итеп җиткерү бик 

әһәмиятле. Татар сөйләмендә бу юнәлештә бай осталык тәҗрибәсе туплаган. 

Нәтиҗә чыгаруның һәм бәян итүнең үзенчәлекләрен ике яссылыкта күзәтергә 

була: 1) нәтиҗәнең тезиска һәм дәлилгә мөнәсәбәттә мәгънәви-эчтәлек 

асылы; 2) нәтиҗәнең чыгыш яисә текстта композицион урыны. Һәр икесен 

Габдулла Тукайның кечкенә хикәяләре һәм мәсәлләре мисалында күзәтү 

кызыклы. Әйтик, бер мәсәлдә нәтиҗә эчтәлектә сөйләгән төп фикерне 

гомуми фәлсәфи яисә нәзари йомгаклау рәвешендә ясаса (“Бертөрле кешеләр 

бар: син аларга дус булсаң, алар каршында галим дә син, мөхәррир дә син, 

әмма бераз салкынлык булса, алар синдә булган фазыйләтне (уңай, якты 

якны) уйларга да куркалар”).  (Т., 3т., 195б.); икенчесендә мәсәлдә сөйләнгән 

конкрет материалга өр-яңа мәгълүмат өстәү рәвешендә ясый (“Аюларның 

үлгән кеше ашамаганлыклары мәгълүм”). (Шунда ук, 235б.) һ.б. 

Фикри нәтиҗәнең формасы белән дә төрледән-төрле булуы күзәтелә. 

Ул гади җөмлә дә, 3-4 җөмләдән торган синтаксик бөтен (микротекст) дә, 

монолог, диалог сыйфатында да була ала. Мәкаль белән дә (“Коега төкермә, 

бервакыт су эчәргә кирәк булыр, диләр”. Шунда ук, 277б.), үзе уйлап тапкан 

канатлы сүз белән дә (“Явызларга тыштан гына булса да охшарга ярамый”. 

Шунда ук, 279 бит.), шигъри юллар белән дә (“Бән димәгел, бән димәктә күп 

бәла; Бән димәклә улды шайтан мөбтәла /бәлага очрау). Шунда ук, 265 б.), 

хәтта мәсәлләрнең баш исемнәре белән дә бәян ителә (“Үзен белгәнне 
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кешедән сорама”. 295 б.; “Һәр нәрсәнең урыны бар”. 301 б.; “Тыш якка карап 

кына хөкем итмә”, 294 б.) һ.б. 

Фикри нәтиҗәнең композициядәге урыны да төрлечә буларга мөмкин: 

гадәттә ул текстның азагында, хәтта аннан бераз аерылып торган очлам 

рәвешендә бәян ителә, шул ук вакытта текстның уртасында һәм башлам 

рәвешендә дә була ала. 

Инде фикри нәтиҗәнең тел-стиль,  бизәкләү чараларына килсәк, татар 

телендә һәм сөйләмендә нәтиҗә (йомгак)  ясауны белдерүнең үз калып,  

рәвешләре дә береккәнен  күрербез.  

 

Күнегү: Габдулла Тукай мәсәлләренең (3 т., 183-315 б.) нәтиҗә 

йомгакларын тел, стиль үзенчәлеге ягыннан анализлагыз. Аеруча 

гомумиләштерү, мөрәҗәгать итү өчен  хезмәт итә торган синтаксик 

конструкцияләргә, фигураларга игътибар итегез. Түбәндәге мисалларда шул 

чараларның кайсылары кулланылган? 

"Укучы! Ушбу хикәядә кем гаепле икәнен үзең хаким булып табып 

хөкем ит!"(197 б.); 

"Дуслар! Бу тәмсилдән (охшатудан) нәрсә фәһемлисез?" (246 б.); 

"Дуслар! Уйлап карыйк әле, Мәче тырнагында Сандугач сайрармы?” 

(239б.); 

"Ни өчен, алладан курыкмыйча, Күке әтәчне мактый? Аның өчен Әтәч 

Күкене мактый." (238 б.). 

"Көнчеләр синең тәрәккыеңне күрсәләр, әбәда (һаман, бертуктамый) 

өрерләр. Әмма син аларга карама, үз юлың берлән бар. Өрерләр дә 

туктарлар" (289 б.). 

 

Дәлилләүнең нинди ысул, алымын куллануга карап нәтиҗә дә 

индуктив, дедуктив, аналогия (чагыштыруга) корылган, сәбәби-нәтиҗәви, 

антитезик исбатлаулы төрләрендә була ала. Боларның һәркайсы ышандыру 

өчен исбатлауда сөйләм мотивларына, мохит-ситуациягә бәйле рәвештә 



 88 

хосусан кулланыла. Алар үзгә тел, стиль чаралары, үзләренә "беркетелгән" 

риторик фигуралар белән эш итә. Аларга без әле алдагы бүлектә - "Осталык 

дәресләрендә" тәфсиллерәк тукталырбыз. 

Риторикада кире кагу. Риторика сәнгате ул раслауны дәлилләүдән генә 

тормый, инкарьне дәлилләүдән, кире кага белүдән дә гыйбарәт. Кире кагу ул 

теге-бу тезисның ялган яисә ышанычсыз икәнен дәлилләү. Кире кагу 

(опровержение) ул рәсми язма документ та. 

Оппонент, бәхәсче тарафыннан куелган тезисны кире кагуның иң 

уңышлы чарасы – ул икенче тарафны фактларга таянып ышандыру. Шик-

шөбһәсез, бәхәссез фактлар – ялган һәм шикле караш, раслауларны инкаръ 

итү,  кире кагуның иң ышанычлысы. 

Кире кагу ул кирегә таба, каршы максатны исбатлау  кебек була инде. 

Шулай булгач, моның өчен дә уңай исбатлауда кулланыла торган чара, 

алымнарның барчасын файдаланырга була. Кирәк тә. Менә аларның 

кайберләре: 

– ялган тезисны кире кагу өчен дә фактлар, мисаллар – көчле чара; 

– каршы якның аргумент, дәлилләрен тәнкыйть итү, аларнын ялган, 

ялгыш икәнен күрсәтеп, оппонентның бөтен исбатлау системасын "җимереп" 

була; 

– каршы якның ялган фикри нәтиҗәсеннән килеп чыга торган 

мантыйкый хаталы йомгаклар тикшерүгә алынып, аларның ялган икәне 

исбатлана. "Ялганлык" тасвирланып, төрттереп, көлкегә алып, абсурдка 

җиткерелеп күзалдына китерелә; 

– “кешегә мөрәҗәгать" (ad hominem) чарасы, ягъни әлеге ялган тезисны 

куйган кешенең үзенә мөрәҗәгать итеп, яисә аның турында реплик, 

комментар әйтеп,  тезисның тискәрелеген, ялганлыгын исбат итү – шуңа 

киная ясау. Бу - психологик алым, ул акылга караганда күбрәк хискә 

(күңелгә) тәэсир итә. "Кешегә мөрәҗәгать" алымының үзгә бер төpe ул - 

"халыкка (публикага, массага) мөрәҗәгать"; 
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– тагын бер психологик /хисси/ алым ул - "каршы удар" – каршы якның 

тискәре реплик, комментар, "төрттерүләре"нә диккатъ итеп, тотып алып, 

аның үзенә каршы “җибәрү". 

Риторикада кире кагу ул сорау - җавап, бәхәс, дискуссия төшенчәләре 

белән дә бәйле. Ышандыргыч /риторик/ сөйләм гадәти сөйләмнән шуның 

белән аерыла ки: оратор “адресат, һичшиксез, каршы фикерле”, дип 

фаразларга тиеш. Ораторның һәм аудиториянең максатый юнәлеше 

(коммуникатив установкасы) бер-берсенә каршы, ягъни конфронтациядә 

була. Димәк, оратор үз чыгышын бөтенләй яңача дип, сөйли башлаганда 

хәтта ул аудитория белән капма-каршы фикердә дип уйларга тиеш була. 

Менә шушы "яңалыгын" тасвирлап бирү - аның төп максаты да. Моның 

өчен аңарга яңа, аудиториягә моңарчы таныш булмаган тасвир, ышандыру, 

инандыру чаралары табарга кирәк була. Шуңа күрә ул гомуми, гадәти 

(күпчелеккә мәгълүм) троп һәм фигуралардан тыш махсусыйларын да эзләп 

табарга, үзе дә уйлап чыгарырга, “ясарга" тиеш була. 

Чыгышны әзерләгәндә үк оратор моны күзалларга, үзенә-үзе сорау – 

җавап әңгәмәсе, бәхәс "сценасы" оештырып, күнегүләр үткәрсә, нәтиҗәсе дә 

булмый калмас. Күнегүләр өчен без тәҗрибәле сәясәтчеләрнең, 

журналистларның көчле тәнкыйди чыгышларын, публицистларның үзара 

бәхәс, полемика язмаларын, теледебатларны, шулай ук әдип, 

журналистларның үз-үзе белән бәхәсле интервью, полемика формасында 

язылган чыгышларын укып анализларга тәкъдим итәбез (Мәсәлән: 

С.Хәкимнең Г.Тукай турында Г.Ибраһимов белән фаразый бәхәсе 

(С.Х.,408б.), Туфан Миңнуллин "Үзем белән әңгәмә" (Т.Я., 2000, 23 ноябрь), 

Рахмай Хисмәтулланың "Тәңречелек – ул тән, җан, табигать берлеге” дигән 

язмасына (Шәһри Казан, 2000, 5 сент.) мөнәсәбәттә Фәүзия Бәйрәмованың 

“Саташу” язмасында (Шәһри Казан, 2000, 26 сент.) кузгатылган бәхәс һ. б. 

Сорау – җавап рәвеше теләсә кайсы әңгәмәнең (журналистикада теләсә 

кайсы җанрның) башлангыч этәргече, эчтәлекне барлыкка китерү хәрәкәте-
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механизмы гына түгел, ә һәр чыгышны, язма текстны кызыксынулы, җанлы, 

тасвирлы, эзлекле, бәйләнешле, конкрет итү чарасы да була ала. 

Әңгәмә, бәхәс барышында сораулар эчтәлеге, әйтелеше һәм синтаксик 

төзелеше ягыннан төрле була. Мәсәлән, “котырткыч”, риторик, контр 

(каршы), ачыклаучы, конкрет, белгечлек таләп иткән һ. б. Ораторга, 

интервью оештыручыга аларны үзләштерү бик кирәк. Аерым алганда, 

риторик сорау фигураларын белү зарурдыр. 

Сорау ролен бәхәс барышында репликлар (“кысылулар”) да үти ала. 

Алар, гадәттә, урынлы (конструктив) һәм урынсыз (деструктив) була. 

Урынлылары: алдан кисәтү, тынычландыру, хуплау, өстәмә мәгълүмат бирү 

өчен, раслаучы, аңлатма бирүче һ. б.; ә тискәреләре: “котыртучы”, 

“төрттерүче”, өметсезләндерүче (скептик), астыртын, өркетүче, акыл сатучы, 

читкә җибәрүче (ялгыш юлга кертүче), урынсыз мактаучы (ялагай) һ. б. 

Сорауның кызыксындыру, тарту көче, тулылыгы, тәэсирлеге җавапның 

канәгатьләндерерлек килеп чыгуына төп сәбәптер. “Соравына күрә җавабы”, 

ди халык. Бу бәйлелекне мәкальләр шактый төгәл күз алдына китерә: “Яхшы 

сүзгә яхшы җавап”, “Уйлап сораганга чынлап җавап бир”, “Дөрес сүзгә 

җавап юк”, “Телең ни әйтсә, колагың шуны ишетер” һ. б. Фатих Әмирхан да: 

“Мантыйксыз сүзгә җавап бирелми”, дигән. 

Сорауга җавап уңай да, тискәре дә буларга мөмкин. Инкарьле, кире, 

төрттерүле, сорауга сораулы һ. б. җаваплар да ихтимал. 

 

Күнегү: Бу тексттагы сорау (үзеңә, бүтәннәргә һ. б.) һәм җавап 

рәвешләрен семантик һәм синтаксик яктан анализлагыз, үзегез көндәлек 

тормышта (әйтүдә һәм язуда) куллана торган формалар белән 

чагыштырыгыз. 

“...Ник әле бу болай төзелгән? Ник әле берәүләр икешәр, өчәр катлы 

җылы, якты, сауналары, коену бассейннары булган, җәннәт кебек сарайларда 

яшиләр дә, икенчеләре әллә ничә гаилә бергә тупланып, читлек кебек тар, 

салкын, шыксыз, тартмаларда көн итеп яталар?... Кайда монда дөреслек, 
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хакыйкать дигән нәрсә кайда? Соң, бу дөньяга кешеләр табигать тарафыннан, 

инде килеп Алланың үзе тарафыннан да бертигез итеп яратылмаган 

микәнни? Андый баскычларга кем бүлгән, ник бүлгән адәм балаларын? 

Кайда монда мантыйк дигән нәрсә? Син, зыялы дустым, рәхим итеп кенә 

шушыларны аңлатып бир миңа! – дип таләп итә ул ярсу белән. 

– Юк, әгәренки кодрәтемнән килсә, мин бу дөньяны үзгәртер идем. 

Үземчә корыр идем мин аны, – дип дәвам итә Нурул, хыялый төстә. – Бу 

кадәрле тигезсезлеккә чик куяр идем. 

– Ә ничек итеп? – дип кызыксынам мин. 

– Моның юлы бик гади. Мин баеп киткәннәрнең, барча түрәләрнең, 

кап-корсакларның акчаларын шатырдатып тартып алыр идем. Ул акчаларны 

бер чүмәләгә өеп, тиененә кадәр санар идем дә һәркемгә тигез итеп бүләр 

идем... 

– Моның дөрес юл булуына зур шик тотучылар бар әле. Әйтик, менә 

без, – дим. 

– Ничек алай?! – ди ул, яңадан кабынып. 

– Шулай! Чөнки нәкъ менә син әйткән табигать тарафыннан, бу 

дөньяга адәм балалары, дөрестән дә тигез итеп яратылмаган. Ошбу дөньяның 

кеме юк, минем әти әйтмешли. (Радик Фәизев. К. У., 2000, №11, 516.). 

 

Оратор чыгышы яисә журналистның кискен, проблемалы язмасы бәхәс 

кузгата ала яисә бәхәс башлау максатында махсус чыгыш ясалырга, язма 

тәкъдим ителергә мөмкин. 

Бәхәс ул “берәр мәсьәләне тикшергәндә һәркемнең үз фикерен, хаклы 

булуын яклап сөйләве, сүз көрәштерү”, диелгән “Аңлатмалы сүзлек”тә 

(ТТАС., 212). Бәхәснең төп максаты хакыйкатьне табу, шуны ачыклау 

булырга тиеш. 

Бәхәс – табигый ихтыяҗ. “Кемдер аз сүзле, бөтенләй сүзсез дә яши ала. 

Мин алай булдыра алмыйм, яшәү – тормыш белән диалог, бәхәс дигән сүз ул, 

үз дигәнеңне, үз ышанганыңны раслау”, ди Шәүкәт Галиев (82 б.). 
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Бәхәснең асылында әйтешү, әрләшү, ызгышу, чәкәшү, әрепләшү, 

гаугалашу, тиргәшү, кычкырышу, талашу һ. б. төшенчәләре дә ята. Бу 

төшенчәләр бәхәс барышында сөйләмдә катнашучыларның үз-үзен тотышы, 

сүзләрне һәм телдән башка чараларны куллану дәрәҗәсе дә чагыла. Шулай 

ук мәкаль, әйтемнәрдә дә бәхәс процессының асылы, агышы, нәтиҗәләре 

турында фикерләр дә береккән: “Ике акыллы даулашса, сүзләре таудай 

булыр; бер тинтәк, бер акыллы даулашса, атышкан яудай булыр”, “Акыллы 

әйтер – юл куйдым, ахмак әйтер – җиңдем”, “Сөйләшкәнче ахмак акыллы 

булып балкый”, “Кычкырышка яхшы сүз керми” һ. б. 

Бәхәснең риторика сәнгатендә чагылыш таба торган төрләрен һәм аңа 

якын төшенчә - күренешләрне санап кына китәбез: 

Диспут (латинча – фикер йөртү, бәхәсләшү) – төрледән-төрле (сәяси, 

әхлакый, әдәби, һөнәри һәм башка) темаларга багышланган күмәк фикер 

алышу. Аның барышында катнашучылар куелган мәсьәләгә, вакыйга, 

күренешкә карата төрле караш, бәя белдерәләр. Диспутта бер фикергә 

киленми, катгый карар чыгарылмый. 

Дискуссия (латинча – карау, тикшерү; тикшеренү) – бәхәсле мәсьәлә, 

проблеманы күмәкләп, публика белән тикшерү. Уку-укыту өлкәсен алсак, 

гадәттә аерым катлаулы бер тема тикшерелә. Димәк, дискуссия мәгълүм бер 

укыту чарасының (мәсәлән, семинарның) үзенә бер алымы була ала. 

Полемика (грекча – дошманлык, сугышчан каршылык) – кискен бәхәс, 

капма-каршы фикерләр чәкәше. Диспут, дискуссияләрдә хакыйкатьне 

күмәкләшеп эзләгәндә тыныч шартларда фикер алышу күздә тотылса, 

полемик бәхәснең максаты ул каршы якны ничек тә җиңү, аңардан өстен 

чыгу. 

Һәрхәлдә барлык очракларда да бәхәс күренеше күзәтелә. Татар 

телендә дискуссия бәхәс сүзенең мәгънәдәше (синонимы) булып йөри. 

“Аңлатмалы сүзлек”тә: “Берәр мәсьәлә буенча җыелышта, матбугатта яки 

үзара әңгәмәдә фикер алышу тәртибендә алып барылган бәхәс” (306 б.,). 
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Бәхәс-дискуссия (диспут, дебат) булсын өчен ким дигәндә 

каршылыклы ике фикер булырга тиеш Гадәттә аларда төрле-төрле берничә 

фикернең күтәрелүе дә ихтимал. Белгечләр күзәтүенчә, бәхәс-дискуссия 

барышы гадәттә җиде юнәлешнең берсеннән китәргә мөмкин: эвристик, 

мантыйкый, софистик, авторитар, тәнкыйди, демагогик, прагматик. Куелган 

максатына карап, башлыча, конструктив һәм деструктив юнәлешләр була. 

Бәхәс-дискуссия барышында анда катнашучыларның холкы-табигате 

ачыла, икенче төрле әйтсәк, катнашучыларның характер төренә карап бәхәс-

дискуссиянең нинди юнәлештә китүе дә хәл ителүе ихтимал. Гадәттә 

катнашучылар ике төркем хасил итә: уңай холыклылар (авторитет, эврист, 

альтруист, зыялы, дипломат, тәнкыйтьче, инициатор, принципиаль, 

максатчан, теоретик, практик, аралашучан, лидер, мөстәкыйль, кыю 

(тәвәккәл), оптимист; тискәре холыклылар (авторитар, скептик, ялганчы, 

низагчы, конфликтчы, эгоист, килешүчән, күзәтче, пессимист, популист, 

котыртучы, куркак, агрессор, сугыш чукмары, фанатик, консерватор, демагог 

(лыгырдык), гөрбиян). 

Боларның һәркайсының бәхәс-дискуссия барышында сөйләм оештыру, 

тел-стиль чараларын үзенчә куллану алымнары бар (Мисалларны кара: 

Низамов И. М. Уем – тел очында, 38 – 49 б.). 

Бәхәс-дискуссияне уңышлы әзерләү һәм үткәрү өчен гамәлдә мәгълүм 

принцип – кагыйдәләр береккән. Менә кайберләре: 

– бәхәс-дискуссиягә алдан әзерләнү; 

– каршы фикер әйтүчеләгә карата түземле, сабырлы булу; 

– бүтән (каршы) фикерләрне эзлекле анализлау; 

– бәхәсне әдәпле (корректлы) үткәрү; 

– психологик каршылыкларны җиңә белү; 

– хакыйкатькә баскычлы (этаплы) юл белән килү; 

– альтернатив (каршы) доклад, чыгышларны хуплау; 

– каршы як шәхескә (оппонентка) хөрмәт күрсәтү; 

– дәлилле (конструктив) тәнкыйть белән эш итү. 



 94 

Бәхәс-дискуссиядә конкрет гадәт-кагыйдәләр дә береккән: 

–бәхәскә дөрес максат куярга, бәхәснең төп-төгәл предметын 

билгеләргә; каршы як куллана торган төшенчәләрне төгәл аңларга һәм 

кулланырга; фикернең дөрес дәлилләнүен күзәтергә; 

– үз фикер, карашыңның дөреслегенә шик белдерүдән курыкмаска; 

– каршы як (оппонент) фикерен вакытлыча булса да кабул итеп, аның 

яклы булып карарга; 

– әңгәмә, тикшерү, бәхәс барышында хакыйкатьне эзләргә; үз 

фикереңнең өстен чыгуын гына кайгыртмаска; бүтәннәргә акыл сату юлына 

басмаска; 

– бәхәстә монолог (үзең генә сөйләү) белән мавыкмаска, оппонентның 

дәлилләрен игътибар белән тыңларга, ни өчен бәхәсләшүегезне онытмаска; 

– каршы якка сорауларны шулай куярга кирәк ки, алар аның йомшак 

ягын ачарга ярдәм итсен; 

– күбрәк фактларга таянырга; 

–“минем карашымча”, “минем ышануымча”, “күпчелек фикер 

йөрткәнчә” кебек гомуми, дәлилсез гыйбарәләрне кулланмаска; 

– төп мәсьәләне, мөмкин булса, үзара бәйләнгән өлешләргә, аерым 

сорау, проблемаларга бүлгәләп исбат итәргә; 

– бәхәсне бәхәс өчен дип түгел, ә хакыйкатьне табу өчен дип алып 

барырга. 

Бу кагыйдәләрне үтәгәндә дә бәхәсченең ана телен ни дәрәҗәдә белүе, 

аны ничек оста куллануы хәлиткеч урын тота. Әйтик, әдипле тон өстенлек 

иткәндә, бәхәсчеләр бер-берсенә гадел булмаган сыйфатлар тагу, сүгенү 

сүзләре әйтүдән тыелыр. Үзенең күп сөйләмичә, бәхәсчене тыңлап, аның 

сөйләп бетерүен, кем әйтмешли, “пар чыгарып бетерүен” көтү хәерлерәк. 

Вакыт-вакыт көлү-мәзәк, шаярту, җор теллелек тә ярдәм итүен онытмаска 

кирәк. 

Күнегү: “Идегәй” дастаныннан Идегәй белән Киң Җанбай бәхәс - 

әйтешен кабат укып чыгыгыз әле (әйтеп чыгыгыз). 
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   Анда килеп Киң Җанбай, 

   Идел аша һайкарып, 

   Идегәйне чакырып, 

   Тулгай биреп аны әйтте: 

   – Кайт, Идегәй, кайтсана! 

Ханың – ияң чакырадыр, 

Борылып Идел чыксана, 

Бездән борын заманда 

Тунику атлы хан үтте. 

Югалчыдан үстергән 

Таубатыр аны куганда 

Тат торуның Колатай 

Яман юлга басмады – 

Тунику данын саклады, 

Кайт, Идегәй, кайтсана! 

: 

Идегәй аваз кайтарды: 

   – Кара елан, Киң 

Җанбай, 

Акылың чонтык, тинтәк 

би, 

Тунику олы хан иде, 

Утыз йортка дан иде, 

Далада үскән Тимертау 

Тат торуным кузгатып, 

Тунику данын юк итте. 

Аваз бирде Киң Җанбай: 

   – Әй, Идегәй, Идегәй, 

Юк гоманга син чумган, 

Туктамыштай олы хан – 

Аңа каршы кем торган? 

Яуларың аз, тотылырсың, 

Чебен җанлы атаңдай 

Канлы күз яшь коярсың! 

Кайт, Идегәй, кайтсана!  
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Бәхәс-әйтешне азагынача күзәтегез, анда сорау – җавап рәвешләренә, 

диалог мөмкинлекләренә, тәэсир чараларына игътибар итегез.  

 

 

Нәрсә ул софизм, софистика? 

 

Классик риторикада бу төшенчәләргә урын күп бирелә. Софизм 

(грекча– хәйләгә, уйдырмага корылган дәлил, нәтиҗә), софистика (грекча – 

бәхәс, дискуссиядә исбатлануны шул уйдырма, хәйләгә кору юнәлешен 

өйрәтү) күренешләре бүгенге сәяси бәхәс, дискуссияләрдә дә чагылыш 

тапкалый. Бер караганда “дөрес” кебек күренгән дәлилдән ялган фикри 

нәтиҗә ясала. Мәсәлән: “Утырып торган кеше торып басты. Димәк, утырып 

торган кеше басып тора”. 

Борыңгы заманнарда Грециядә һәм Римдә софизмнар белән дәлилләү 

киң таралып, софистика махсус юнәлеш, хәтта фән өлкәсе булып таралган. 

Софистларда киң кулланыш алган “алдавычлар”ны махсус туплап, өйрәнеп, 

Аристотель “Софизмнарны кире кагу” дигән трактат язарга мәҗбүр булган, 

аларга каршы системалы көрәш алып барган. Ул софистиканы “ялган 

зирәклек, акыллылык” дип атаган. Анда ул төрледән-төрле мисаллар китерә. 

Менә берничәсе: “Бу статуя – сәнгать әсәре. Ул синеке. Димәк, ул синең 

әсәрең”. Яисә: “Авыруга бирелә торган дару – игелекле әйбер. Ул күбрәк 

булган саен – яхшырак. Димәк, даруны күбрәк кабул итү кирәк”. 

Софистиканың фәннилектән ерак торган, зарарлы юнәлеш икәнен 

алдыңгы мантыйкчылар кисәтеп килә. Софистика тыңлаучы, укучы 

игътибарын әһәмиятле булган, вак-төяк детальләргә юнәлдереп, төрле 

хәйләле, алдау-юлдаулы, икеле-микеле фикер, дәлилләргә төенли; төрлечә 

сүз уйнату, төшенчәләрне бутап, зиһенне томалый. Ә мондый хәл, гадәттә, 

фәнни хакыйкатьне, ачышларны инкарь итә. Предмет һәм күренешләр 

арасындагы дөрес, фәнни бәйләнешләр, ягъни тормыш чынбарлыгы инкарь  

ителә. 
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Софистик фикер, дәлил, башлыча, тышкы охшашлыкка корыла. 

Гомуми бәйләнештән аерып, өзеп алынган мисал, факт, фикерләр, гадәттә, 

шундыйлар. 

Заманында – мәдрәсә шәкертләренә мантыйк фәне укытканда, авыр 

аңлаешлы төшенчә, гыйбарәләрне, дәлил төрләрен төшендерүдә дә менә 

шундый софизмга тартым, катлаулы, буталчык төшенчәләр белән эш 

ителгән. Боларны ачыклауны бик мөһим санап, гади муллалар гына түгел, иң 

югары дин әһелләре дә мәҗлесләрдә сүз куерга торган булган. Мондый 

бәхәсләрнең берсен Шиһабетдин Мәрҗани “Мөстәфадел-әхбар фи әхвали 

Казан вә Болгар” (“Казан вә Болгар хәлләре турында файдаланылган 

хәбәрләр”) китабында (353 – 357 битләр) бик тәфсилле тасвирлап бирә. 

Күпчелек гарәби “софизмнар”, гадәттә, гарәп теленең әйтелеше һәм 

язылышының татар теленә ярашмавы аркасында да килеп чыккан. Мәсәлән, 

әле телгә алынган бәхәс мәҗлесе ахырында анда катнашкан бер хәзрәт 

Мәрҗәнидән аңлатып бирүен үтенә: “Гыйлләт” һәм “мәгълүл”нең мәгънәсе 

“үтерә торган авыру” түгелме соң, моны Мөхәммәдкәрим ничек белмәде 

икән?” – диде. Мин әйттем: “Юк, “гыйлләт” һәм “мәгълүл” сүзләре һәр икесе 

ноктасыз “г” хәрефе белән язып, “сәбәп” һәм “нәтиҗә” мәгънәсендә була. 

Әгәр дә “гыйлләт” һәм “мәгълүл” сүзләре нокталы “г” хәрефе белән язылса, 

“үтәрә торган авыру” дигән мәгънәдә булыр иде, бу алай түгел”, – дидем” 

(358 б.). 

Күнегү: Ш. Мәрҗанинең бу әсәрендәге телгә алынган бәхәс-мәҗлеснең 

эчтәлеген җентекле анализлагыз, бәхәскә алынган тезис, дәлилләрнең, фикри 

нәтиҗәләрнең ни өчен томанлы, буталчык, икеле-микеле икәнлеген 

ачыклагыз, андый “софизмнар”ны ни өчен бәхәскә җәлеп ителүе сәбәпләрен 

аңлатыгыз.  
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Риторика һәм психология 

 

Риторик сөйләм оештырганда кешенең физиологик хәле белән (әйтү, 

ишетү, күрү, тою әгъзаларының катнашуы) психик, рухи халәте аерылгысыз 

бәйләнештә була. Без инде “Сөйләм”не ачыклаганда аралашу өчен хис һәм 

башка психологик күренешләрнең сөйләм оештырганда сөйләм иясенә 

(С.И.), сөйләм адресатына (С. А.) һәм сөйләм ниятенә (С. Н.) мөнәсәбәттә 

ничек чагылуын, аңлашуның үтемле, тәэсирле булуында зур урын тотуын 

берникадәр ачыклаган идек. 

Риторик сөйләмне әзерләгәндә һәм аны башкарганда уй белән хиснең 

бердәйлегенә ирешү аеруча мөһим, дидек. Хис ул сөйләүченең һәм 

тыңлаучының психик халәте белән аеруча тыгыз бәйләнештә. Аннары, 

аңлашу барышында төп корал – телне, ягъни сүзләрнең мәгънә һәм хис 

төсмерләрен дөрес аңлау, үзләштерү дә психологик халәткә бәйле. Галим 

Ю.М.Скребнев, мәсәлән, стиль күренешләренең лингвистик механизмын 

анализлаганда тел куллануның биш баскычын күрсәтә: беренче өч баскыч 

шәхеснең менә мондый сәләтләренә бәйле: 1) кеше сөйләмен табигатьнең 

башка тавышларыннан аеру, 2) сөйләүченең конкрет нинди телдә сөйләвен 

ачыклый алу, 3) сөйләмнең мәгънәсенә (эчтәлегенә) төшенә алу. Дүртенче 

баскычта кеше сөйләмнең коннотациясен аңлый, – әйткән сөйләм ни 

дәрәҗәдә урынлы, нинди сөйләм шартларында ул тәэсирлерәк булыр иде, – 

менә шуны аңлый ала. Ниһаять, бишенче, иң югары, баскычта – стиль 

коннотацияләрен истә тотып, сөйләм төзи белү (Низамов, Уем – тел очында, 

29 б.). 

Баланың, яшүсмернең, олыларның психологик йөзен ачыклау бик 

мөһим. Һәр оратор яисә лектор, укытучы, вәгазьче моны белергә тиеш. 

Аерым алганда, яшүсмернең психологик “сурәтен” генә күзаллап китик. 

Ун яшькә кадәр, – алтын еллар, – ул сабыр, тормышны ничек бар 

шулай кабул итә; ышанучан, әти-әнисе белән үзен тиң тота, тышкы кыяфәте 

белән мавыкмый; Унбер яшьтән инде импульсив хәрәкәтчән, каршылыклы, 
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кәефе еш үзгәрә, яшьтәшләре белән еш ачуланыша, әти-әнисенә каршы дәшә; 

Унике яшьләрдә “утыра” башлый, гаиләдән ерагая, яшьтәшләренә якыная. 

Төп сыйфатлары: уйлап эш итә башлый, сабырлана, көлүне аңлый башлый, 

үзе теләп инициатива күрсәтә, тышкы кыяфәтенә һәм бүтән җенескә 

игътибар итә башлый; Унөч яшь – үзенә йомыла, үз-үзенә тәнкыйтчел, 

гомумән дә, тәнкыйтькә үтә игьтибарлы, психология белән кызыксынып 

китә; әти-әнисен тәнкыйтли, кәефе үзгәрүчән; Ундүрт яшь – аралашучан, 

экспансив, энергиясе кайнап тора, үз-үзенә ышанучан, кешеләргә 

игътибарлы, үзен бүтәннәр белән чагыштыра, кино, китап геройларын уйлый, 

охшарга тырыша; Унбиш яшь – бәйсезлек рухы үсә, димәк, өйдә һәм 

мәктәптә киеренкелек; бүтәннәр контроленнән чыгарга, иреккә омтыла, аңлы 

рәвештә үзен карый, тәрбияли; күңеле тиз кителә, чит тәэсиргә тиз бирелә; 

Уналты яшьтә янә “утыра”, дуамаллыгы, дорфалыгы тормыштан канәгатьлек 

белән алмаша, эчке мөстәкыйльлек сизелерлек арта, хисси басынкылык, 

аралашучанлык, киләчәккә омтылу көчәя. 

Сөйләм оештырыр өчен телнең барлык чараларын һәм телдән башка 

чараларны дөрес сайлап алганда сөйләм мотивларының (С.И., С.А., С. Н., С. 

Ш.) һәркайсын нечкә тоемлаганда гына сөйләм үтемле, аңлаешлы, тәэсирле 

була, дидек. Сөйләм оештыручының чын-чыннан оста психолог булуы зарур. 

Бу тел белән сөйләмне аерудан ук башлана. Яхшы мәгълүм психолог С. Л. 

Рубинштейнның фикерләре: тел кемгәдер юнәлтелми, ә сөйләм юнәлтелә, 

шуңа күрә дә тәэсирлерәк; сөйләм – психологик күренеш, ә тел – социаль; 

шәхси аң иҗтимагый аңнан, ә психология, идеологиядән аерылган кебек, 

сөйләм дә телгә тәңгәл түгел. 

Сөйләм мотивларына карап тел һәм башка чараларны сайлауның 

психологик халәткә бәйлелегенә мисалларны кара: Низамов. Уем – тел 

очында, 28 – 120 б. 

Хәзер килеп турыдан-туры риторик сөйләм оештыру барышында 

психология фәне күздә тота торган күренеш, төшенчәләрне барлыйк. 
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Сөйләм барлыкка китерү процессын өйрәнгәндә, сөйләм 

мотивларының, беренче чиратта С. И. се һәм С. А. тының шәхси һәм күмәк 

(иҗтимагый) төрләре булуына игътибар итәргә кирәк. Әйтик, бар аерым бер 

табипның шәхси сөйләм үзенчәлеге, бар күпчелек табиплар сөйләмен 

берләштергән табиплык (медицина) сөйләме үзенчәлекләге; бар С. А. ты 

буларак бер укучы баланың тыңлап (сөйләгәнне кабул итү) сәләте, бар, 

әйтик, 5нче класс укучысының яисә 1нче курс студентларының гомуми 

тыңлау сәләте, үзенчәлекләре. 

Риторик сөйләм нәкъ менә күмәк аудитория белән эш итә дә. Аңа 

нинди үзенчәлекләр хас? Күмәк булганда кешеләр бер-берсенә йогынты 

ясый; гомуми мохитнең йогынтысына бирелә; бер-берсенең кәефенә, үз-үзен 

тотышына игътибар итми калмый. Әйтик, өйдә йә эштә үзе генә булганда 

кеше ихтыярсыздан көлеп яисә елап җибәрми, ә менә күмәк мохит 

тәэсирендә андый хәл килеп чыккалый. Бу күренеш кешеләрнең бер-берсенә 

“кәеф йоктыруы” дип тә атала. Ул, әлбәттә, оратор чыгышы тәэсирендә 

барлыкка килә. 

Ораторның сүз тәэсире башта бер тыңлаучыны “кузгатып” җибәрә, 

аннан бу “тибрәнү” дулкын кебек икенчесенә, өченчесенә... “бәрә” бара, 

ниһаять, бөтен аудиторияне “айкатып-чайкатып” җибәрә. Гомуми кәеф 

дулкыны барлыкка килә – бөтен аудитория дирижер каршында хәрәкәт иткән 

хор кебек күмәк бербөтенгә әверелә. 

Тик бу бөтенлек мәңгелек түгел – оратор шушы кәеф-хәрәкәткә каршы 

төшкән фикер-сүз әйтсә яисә кәгазенә озаграк “төртелеп” торса яисә инде 

тыңлаучыларга электән мәгълүм факт, мәгълүматны тәкърарласа, кызыксыну 

сүнә башлый, диккать кими, игътибар юнәлеше үзгәрә. Бердәмлек тә 

“какшый”. 

Кызыксыну, диккать, игътибар – психология төшенчәләре. 

Аудиториянең бердәмлеген булдыру, саклау өчен ораторга бу төшенчәләрне 

яхшы белергә, үзендә аларны куллану күнегүләре булдырырга, осталар 

тәҗрибәсен даими үзләштерә барырга кирәк. 
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Игътибар ул кешенең акыл һәм күңел эшчәнлегенең бер юнәлешкә, бер 

ноктага тупланган (“төенләнгән”) булуы. Урыс мәгърифәтчесе 

К.Д.Ушинский: “Кеше җанына тышкы дөньядан керә торган барлык нәрсә 

игътибар дип атала торган ишектән керә”, дигән. 

Игътибар юнәлтелгән предмет, объект, күренеш белән кызыксыну 

көчлерәк була, ул аерылыбрак күзәтелә, аның турында күбрәк уйланыла. 

Ягъни оратор әйткән хәбәр, фактны тыңлаучы ишетеп кенә калмый, диккать 

биреп тыңлый башлый, күреп кенә калмый, күзәтә, уйлана башлый. 

Әйтелгән факт, дәлилләргә тыңлаучы диккатен салкын, игътибарын 

юнәлтсен өчен оратор “коры” әйтү белән генә тынычланмаска тиеш. 

Диккатьне уяту-кузгату гына җитми, аны тибрәтеп, дәртләндереп, ярсытып 

торырга туры килә. Ни өчен дигәндә, тыңлаучы бит – үзе дә әңгәмәдәш, ул да 

уйлый, хисләнә, үзе дә хәбәр чыганагы, димәк, аның игътибарының 

оратордан тайпылу ихтималы кечкенә түгел. Өстәвенә әле, тыштан да 

йогынты ясалуы ихтимал: урамнан, күрше бүлмәдән берәр тавыш-фәлән 

килеп керә яисә янәшә тыңлаучылар пышылдый башлый. Кыскасы, 

тыңлаучының (аудиториянең) игътибарын тотып тору – ораторның максаты 

һәм бурычы. 

Игътибарның иң көчле ноктасы доминанта дип атала. Доминантадан 

бер нәрсә дә читкә тайпылдыра алмый. Тик ул үзеннән-үзе барлыкка килми, 

аны булдыру өчен көч салырга, тырышырга кирәк. Игътибар бит ике җәпле – 

ул, бер яктан, тыңлаучының үзенә, икенче яктан, сөйләүчегә бәйле. Оратор 

сөйли торган тема, яңалык, фактлар, мисаллар үзенә кирәк дип, үзенең 

ихтыяҗына, зәвыгына туры килә дип санаса, тыңлаучы игътибарын эшкә 

“җигә”. Ораторның әйткәне үзе көткәнгә, теләгәнгә тиң булса, үзара 

теләктәш-фикердәшләр икәне дә ачыкланса, үзигътибар бермә-бер көчәя, 

ныгыганнан-ныгый бара. Риторик чыгышның уңышы менә шушы да инде. 

Үзенә бәйсез игътибар тыңлаучыдан ихтыярын “көчләп” җигүне таләп 

итми. Монда инде “дилбегә” ораторның кулында – аның осталыгы, 
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тапкырлыгы эшкә җигелә. Әлбәттә инде, тыңлаучының үз игътибары 

булганда гына “читтән кергән” игътибарга да өмет итәргә мөмкин. 

Күрәсез, игътибарны булдыру, аны саклау ике тарафның да акыл 

эшчәнлеге нәтиҗәсе: башта игътибарны тыңлаучы “төенли”, аннары инде 

оратор аны “чиштермәскә”, таркатмаска чаралар таба. Димәк ки, оратор 

тыңлаучының, ягъни шушы аудиториянең ихтыяҗын, мәнфәгатен, зәвыгын 

һәм таләпләрен белеп торырга, сөйләр алдыннан боларны уйларга-үлчәргә 

тиеш була. 

Шуңа күрә тыңлаучының ихтыяҗы дигән төшенчә дә риториканың 

психологик төшенчәләре рәтендә йөри. Тыңлаучыда, һәр кешедәге кебек, ике 

төрле ихтыяҗ була: табигый (тумыштан була торган) ихтыяҗ һәм яшәешкә 

бәйле, икенчел ихтыяҗлар. Кешенең игътибары, әлбәттә инде, иң башта 

табигый ихтыяҗларга (ашау-эчү, киенү һәм башка көндәлек тормыш 

таләпләренә) юнәлтелә, ягъни иң әүвәл мәҗбүри рефлекслар 

канәгатьләндерелә. Совет хакимияте елларында оратор, пропагандист, 

агитатор чыгышының бу темаларга багышлануы хупланмый иде, “буржуаз” 

идеологиягә хас күренеш дип тәнкыйть ителә иде. Ә бит информацияне 

кабул иткәндә кеше мәҗбүри рефлекс таләп иткән ихтыяҗ үтәлгәч кенә 

игътибарын бүтән таләпләргә (дөнья хәлләре, әдәби-мәдәни, эстетик-әхлакый 

һәм башка ихтыяҗларга) юнәлтәчәк. 

Һәр шәхеснең игътибары үзенчә чагылыш таба. Иң башта ул яшенә 

карап аерыла. Яшь психологиясе дигән төшенчә бар. Яшенә карап 

тыңлаучының танып белү, хискә бирелү, тирә-як мохиткә, кешеләргә 

мөнәсәбәтендәге, хәтта төрле органнарның (күз, колак һ. б.) тою, кабул 

итүдәге үзенчәлекләрен истә тоту зарур. Мәсәлән, без инде яшьүсмерләрнең 

кайбер психологик үзенчәлекләрен берникадәр ачыклап киткән идек. Хәзер 

риторик сөйләмгә мөнәсәбәттә бүгенге яшь тыңлаучының, кем әйтмешли, 

“эймиҗына” бәйле кайбер сызыкларны билгеләп китик. 

Алар темага битараф түгел. “Тапталган” темаларны өнәмиләр. 

Кайсыдыр ягы белән барыбер яңа булырга тиеш. Яшьләрнең шәхси 
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ихтыяҗларының гомуми социаль ихтыяҗларга туры килүе мөһим. Бүген 

аларны романтик темалардан (тугры мәхәббәт, патриотлык, армия, хәрби 

диңгез хезмәте, космонавтика һ. б.) бигрәк икътисад, бизнес темалары күбрәк 

тарта. Аларга гомуми “агышка” каршы әйтелгән фикерләр якынрак. 

Яшьләр ихласый. Турысын ярырга ярата. Яңача мисаллар, сәер, көчле 

дәлилләр кирәк. Сөйләм нәкъ менә шушы төр С. А. тын – яшьүсмерләрне күз 

алдында тотып оештырылырга тиеш тә. 

Яшьләр аудиториясендә психологиянең хәтер дигән категориясен истә 

тоту да бик мөһим. Бу төшенчә классик риторикада өч төргә аерыла: 

оператив хәтер, кыска вакытка һәм озак вакытка исәпләнгән хәтер. 

Оператив хәтер ул төенләгәч ролен үти. Информация-хәбәрләрне бер 

секунттан алып берничә минут эчендә бер чылбырга бәйләп, мәгънәне аңлап, 

үзләштереп, зиһенгә беркетә бара. Оператив хәтерне истә тотып, оратор үз 

чыгышының композициясен тәртипле, үтемле итеп төзи ала, хәбәрне нәкъ 

менә шул хәтер кысаларына сыярлык күләмдә һәм вакытта урнаштырып 

бирә, ягъни бу хәтер нотыкның темпын көйләргә булыша. Галимнәр һәм 

практиклар исәпләвенчә, минутына 120 сүз әйтелә торган чыгыш уңышлы, 

тәэсирле була. Лекция, гадәттә, акрынрак бара – 100 сүзле була. 

Кыска хәтер кабул ителгән информацияне 1 – 2 тәүлек саклый. Бу – 

аралашканнан соң яисә лекция, дәрестән соң күпчелек мәгълүматның бер 

тәүлек үткәч баштан очып бетүе ихтимал дигәнне аңлата. 

Озак хәтер информацияне чиксез вакытта сакларга сәләтле. Шундый 

хәтерле булу аркасында да инде кеше белемне, тәҗрибәне үзләштерә ала. 

Ышандыру (инандыру) мөмкинлеге дә шуңа нигезләнә. Чөнки без кабул 

иткән информациянең 40 проценты шушы төр хәтер ярдәмендә үзләштерелә. 

Ораторлык, нәфис сүз эшчәнлеге кешенең хис-тойгысы белән дә 

аерылгысыз. Ышандыру бурычын үтәүдә тыңлаучының хис-тойгысына 

тәэсир итү – иң көчле чаралардан. Шуңа күрә ул психологик нигезләрдән 

санала да. Күптән мәгълүм: тыңлаучының аңына аның йөрәге (күңеле) аша 

үтәргә кирәк. 
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Хис ул – кешенең чынбарлыкка шәхси мөнәсәбәтен эчке кичерешләр 

белән белдерү. Хисси халәт ул тойгы кичерү, кәеф, күңел кичереше кебек 

төшенчәләр белән мәгънәдәш. Кичереш, хисләр уңай һәм тискәре була. 

Сөйләм әзерләүче, чыгыш ясарга җыенучы оратор кешеләрдә тискәре хис 

кузгату ихтималын да күз алдында тотарга тиеш. 

Тормыш тәҗрибәсеннән күренгәнчә, кайбер чыгыш вакытында 

тыңлаучының аффект – үз-үзен белештермәү хәленә төшү очраклары да 

күзәтелә. Бу вәсвәсә, борчылу, кайгыру, пошыну, кызып китү, ярсу, үз-үзен 

тота алмау, елау, шашу һ. б. кебек хис-хәрәкәтләргә бәйле. 

Хис-тойгының милли үзенчәлекле икәнен дә онытырга ярамый, туган 

илгә, милләткә, үз халкына, үз ягына, ана теленә, табигатькә мәхәббәт, 

хөрмәт, мөкиббәнлек, олыны олы, кечене кече дип тану, шәфкать, 

миһербанлыкны, шәригать канун-кагыйдәләренә тугрылык хисе татарда 

аеруча көчле. 

Кешедә хиссилек, хис тою һәм саклау дәрәҗәсе, беренчедән, кешенең 

үз психикасы, нерв системасына, икенче яктан, нәселдәнлек, гаилә 

тәрбиясенә бәйле булса, өченче яктан, яшәгән, хезмәт иткән мохиткә, шулай 

ук бөтен илдәге социаль халәткә, тормыш-көнкүреш шартларына бәйле. 

Бөтен илдә борчулы, киеренке мохит икән, мәзәк кичәсендә көлдереп кенә 

кешеләрдә уңай хис тудырырга өмет итү – мәгънәсезлек түгелмени?! 

Акыл һәм хис нисбәтен саклау бик мөһим. Бары акыл белән генә аңлап 

була торган вакыйга, күренешләрне төшендергәндә дә хис-тойгы ярдәмгә 

килә ала. Галим И. П. Павлов “Яшьләргә хат”ында: “Фән кешедән акыл 

киеренкелеге һәм иң бөек хиссилек таләп итә”, дигән. 

Менә ни өчен классик риторика бу төр сәнгатькә ышандыру өчен 

кулланыла торган дәлилләрнең ике төп рәвештә дә булырга тиешлегенә 

басым ясый – объектив дәлилләр (adzem) һәм кеше мөнәсәбәтләренә 

кагылышлы дәлилләр (ad hominem) аерылгысыз булуын икърар итә. Без бу 

хакта тукталган идек инде. Тәҗрибәле ораторлар соңгылары әле көчлерәк тә 

дип саный. 
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Хиссилеккә ирешүнең юллары, алым, чаралары. Әлбәттә, иң әүвәле – 

ораторның шәхес буларак – үзе; үзен-үзе тотышы үзәк урында. Әйтергә 

җыенган фикеренең үз мәнфәгатенә туры килүен, шуңа ихласый 

ышандырырга омтылуы, тыңлаучы башта ук төшенсен, “минем өчен тырыша 

бит, ә нигә мин гамьсез, битараф? Кая, игътибарлырак булыйм әле”, дип 

диккатен “уятсын”. Әнә бит кирәкле теманы сайлый белгән, хәзер шуны 

төшендерер өчен моңарчы миңа мәгьлүм булмаган яңа фактлар китерә, 

аларны хисләндерерлек итеп сурәтләргә омтыла, дип ораторга теләктәшлек 

күрсәтә барсын... 

Әйе, хис-тойгы уятыр өчен, дулкынландырыр өчен теманың яңа булуы, 

яңача куелышы, проблемадан курыкмау, фикернең калыплашмаган булуы, 

күптән таныш, шомарган сүз, гыйбарәләр белән әйтелмәве, үз-үзенә ышанып, 

синең дә инанасыңа өмет баглап бәян итүе тыңлаучыны үзенә тартачак. 

Лекторның нәрсә әйтүе генә түгел, нинди тавыш-интонация белән 

әйтүе, үзен-үзе ничек тотышы да дулкынлану өчен сәбәп була ала. Тыңлаучы 

бит ишетеп кенә утырмый, күрә дә. Сөйләмнең яңгыравыклы, аһәңле булуы, 

ачык, яхшы ишетелүе; тавышның аңа гына хас интонация белән, ягымлы, 

мөлаем яңгыравы; йөзенең, карашының, кием-салымы, гәүдә тотышының, 

ым, ишарә, мимик хәрәкәтләренең күңелгә ятышлы булуы – болар барысы да 

әйткән сүзенең мәгънәсен төгәлрәк ачарга, хисен көчәйтүенә хезмәт итә ала. 

    Хисси чаралар тудыруда төрле өстәмә мөмкинлекләр – күрсәтмә 

әсбаплар, техник җиһазлар да, матур әдәбияттән өзек-образлар, сурәт-фото-

графика-сыннар, музыка, җыр, кызыклы кешеләрнең истәлекләре һ.б. 

мөмкинлекләр дә фикерне тулыландыра ала. 

    Иң мөһиме: лекторның тыңлаучы белән бер дулкында, бер үк кәефтә 

булуы. Тыңлаучыда “оратор үз фикерен көчләп тага,” дигән ризасызлык 

тумаска тиеш. Тәҗрибәсе җитешсез оратор шундый тайгак юлдан китә дә  – 

ул үзен бу теманың иң яхшы белгече, барысын да өйрәтергә хокуклы дип, 

кыскасы, үзен тыңлаучыдан ничек тә өстен итеп куярга омтыла. Төп фикергә 
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кабат-кабат басым ясый, мәгълүм фактларны кабатлый, аларны яңа дип, ул 

гына тапкан дип тәкърарлый. 

    Мондый халәтнең нечкәлекләренә без әле алдагы бүлектә 

тәфсиллерәк  тукталырбыз, ә хәзергә... 

Күнегү: Менә бу тексттагы хискә тәэсир итү чараларын күзәтегез, 

шулар йогынтысында кеше күңелендә нинди психологик үзгәреш барлыкка 

килүне фаразлагыз, күз алдына китерегез. Бу психологик тәэсирдә тел 

чараларыннан башка тагы нинди тавыш-интонация, ым-хәрәкәт чаралары да 

катнашуын тасвирлап биреп карагыз. 

...Ә бит ислам дине – бөтен кешелек өчен килгән дин. Соңгы дин, иң 

дөрес, иң гадел дин. Милләтебезнең кайчандыр шушы изге динне 

сайлаганнарына сөенеп, инде бернинди кыргыйлыкларга да кире кайтмыйча, 

мөселман булып яшәп, мөселман булып бу дөньядан китәргә дә бит... Юк, 

күреп торасыз, үз татарларыбыз ук бүген төрле яктан ислам диненә һөҗүм 

итә, төрле ялтыравыклы кабыкларга төрә-төрә, милләткә агу төртә. Ни 

кызганыч, гади халыктан да бигрәк, бу куркыныч идеяләр татар 

зыялыларының аңында кайнаша башлады. Әлбәттә, алар “тәңречелек кирәк” 

дип өздереп үк әйтмиләр, әмма соңгы вакытта еш кына “татарга үз дине 

кирәк” дигән сүзләр ишетелә башлады. Нинди дин, җәмәгать? Безнең ислам 

динебез бар бит инде, нигә халыкның башын катырырга? Урта белемле 

электрик Зиннур Әһлиуллин “торгызган” тәңречелек сезне коткарып калыр, 

дип уйласагыз, бик нык ялгышырсыз. Без бит күреп торабыз – бу кешеләр 

бүген үзләрен дә коткарырлык хәлдә түгел. Бу саташкан, бәхетсез 

бәндәләрнең тизрәк хак юлга – Аллаһ юлына басуларын 

телик...(Ф.Бәйрәмова. Ш.К., 2000, 26 сент.). 
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 Риторикада педагогика алымнары 

 

Ораторлык осталыгының педагогик алшартлары аның методологик, 

мантыйкый һәм психологик нигезләре белән үрелеп бара. Ышандыру 

максатында оештырылган сөйләмдә гомумән дә үгет-нәсихәт, педагогика 

элементлары да булмый кала алмый. 

Риторика сәнгатендә дә иң башта педагогиканың бик мөһим кыйбла-

принципларыннан берсе – белем бирү белән тәрбиянең бердәмлеге принцибы 

урын ала. Ул безнең  шартларда күп еллык тәҗрибә белән беркетелгән. 

Укыту ул белем һәм күнекмәләр бирүдән, шуларны гамәли эшчәнлектә, 

ягъни тормышта кулланырга өйрәтүдән гыйбарәт. Ә тәрбия ул шәхесне 

дөньяны танып белергә, идея-сәяси мәгълүматлы булырга, әхлакый камил, 

эстетик хисси бай булырга омтылышлы итү максатындагы эшчәнлек. 

Аларның тигез нисбәттә булуы зарур. Кызганыч ки, совет 

педагогикасында бу нисбәтнең бозылгалавы ( мәсәлән, турыдан-туры 

идеяләштерелгән, сәясәтләштерелгән булуы, диннән бөтенләй читләштерелүе 

һ.б.) ораторлык эшчәнлегенә дә тискәре йогынты ясады. 

Яңалыкка омтылу алымы. Кеше бит көндәлек, гадәти хәл, 

күренешләргә күнегеп бетә. Оратор чыгышы аны шушы “торгынлык”тан 

чыгарырга тиеш тә. Һәр чыгышта нинди дә булса яңалык тәкъдим итәргә 

кирәк – яңа факт, мәгълүмат, фикер-тәкъдим таныш теманы да мавыктыргыч, 

кызыклы итә. 

Инде мәгълүм фикерне дә яңача төзеп әйтергә була, эчтәлекне яңа 

әсбап белән тулыландырырга, өстәмә чыганаклар кулланырга мөмкин. 

Онытмыйк: сөйләү бертонлыгы, шомарып беткән штамп-калыплар кайвакыт 

яңа мәгълүмат, фикерне дә күңелсез, томанлы итә. 

Яңалык ул тыңлаучының игътибарын уятып-кузгатып кына калмый, ә 

кызыксыну-уйлану-эзләнү баскычына бастыра, иҗади эзләнүләргә этәргеч 

бирә һәм активлаштыра. Хәзерге шартларда, -- алдан билгеләнгән күрсәтмә, 

директиваларга күнегелгән ораторлыктан ваз кичеп, фикер төрлелеге, 
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информация, тәэсир чараларын сайлау иреге әкренләп гамәлгә керә башлаган 

заманда, -- бу аеруча әһәмиятле. Бүген бит кешенең һәр яңалыкка “колагы 

тора”, чөнки ул төрле чыганаклардан барлыкка килә. 

Мәнфәгать уртаклыгы алымы. Оратор белән аудиториянең бер 

дулкында булуы өчен ике арадагы ихтыяҗ һәм мәнфәгать берлегенә ирешү 

бик мөһим, дигән идек. Ике якка да таныш, ике якны да борчыган мәсьәләне 

ачыклаудан башлаган чыгыш игътибарны тизрәк җәлеп итә. Ә бит вакыт-

вакыт киресе килеп чыга – син бүген азык-төлеккә бәяләр тагын артты, 

нилектән? дип көтеп утырасың, ә лектор Марста тереклек бармы? дигән 

сорау куя яисә тәвә кошы йомыркасының файдалы икәнен исбатларга 

керешә. 

Персонификация (шәхсилек) алымы. Чыгышта аерым шәхесләргә, 

аларның фикер, тәкъдимнәренә таяну аудиториянең кызыксынуын арттыра. 

Әлбәттә, ул тарихи шәхес, күренекле галим яисә әдип булып, аның 

тәгълиматы нәкъ шушы чорга, шушы тыңлаучыларга туры килсә, әһәмиятле 

була... Моны аңлатуы кыен түгел – кеше бит үзе дә шәхес, аның үзенә 

охшашлык эзләп кызыксынуы – табигый хәлдер. Газет-журнал язмаларыннан 

аермалы буларак, оратор чыгышында андый шәхеснең тәрҗемәи хәлен 

сөйләүдән тыелып, аны тасвирлауда яңарак фактлар, төрлерәк чаралар 

(хикәят, тасвирнамә, истәлек-хәтирә яисә лирик чигенеш, видео, аудео язма 

һ.б.) тәкъдим  ителергә мөмкин. Болар шактый абстракт, гомуми темаларны 

да конкретлаштыра, аларга тасвири сурәтләр бирә ала. 

Әгәр шундый күренекле, танылган шәхес тамашачы, тыңлаучылар 

арасында үзе дә утырса, аны аудитория белән таныштырып, аның турында 

факт, күренешләр искә төшереп, әңгәмәне җанландыру аеруча тәэсирле була. 

Радио, телевидениедә соңгы вакытта бу алым шактый актив кулланыла 

башлады. 

Проблемалы халәт алымы. Чыгышта мәгълүм бер проблема куеп, 

шуның тирәсендә бәхәс, полемика кузгатып җибәрү – тыңлаучыларның 
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үзләрен уйланырга, дәлилләр эзләргә тарту юлы ул. Бу – мәсьәләне аларның 

үзләреннән чиштерү юлын эзләргә омтылганда кулланыла. 

Мондый алым ярдәмендә аргументларның төрлелегенә ирешелә, 

аларны тыңлаучыга тәкъдим итү, бәхәскә җәлеп итү юллары үзенчәлекле 

була. Фәнни проблемалар турында сүз куертканда ул аеруча үтемле, 

нәтиҗәле. Белгечләр әйтүенчә, зур бер фәнни проблеманы төрле төркемнәргә 

план-проспект рәвешендә  тикшерергә шушы юнәлештә тәкъдим итү дә 

уңышлы нәтиҗә бирә икән. Дәвамлы дискуссияләрне дә шулай оештыру 

кулаерак икән. 

Катнашу хисе булдыру алымы. Кешеләрне ышандыру максатында 

оратор үз чыгышы барышында аларны үзләрен дә шушы хәлдә катнашучы 

конкрет шәхесләр дип хис иттерә ала. Моның өчен ул бөтен аудиториягә: 

“Үзегезне хәзер менә шушы халәттә дип хис итегез”, “Әгәр менә шушы хәлдә 

үзегез дә булсагыз, нишләр идегез...”, дип мөрәҗәгать итеп, аерым 

шәхесләрнең халәтен психологик һәм физиологик хәлен тасвирлап күзаллата. 

Мондый тасвири чара тыңлаучыны хискә бирелергә, тирән уйланырга, 

хыялланырга омтылдыра. Әлегедәй фикри эшчәнлекнең нәтиҗәсендә ул 

үзенең дә шәхси өлешен тоеп, ләззәт алачак. 

Оста оратор башка педагогик алымнарны да иркен куллана ала. 

Мәсәлән, тыңлаучыга (нәкъ шушы урында игътибарны көчәйтергә 

кирәклекне кисәтеп; киеренкелектән йомшарырга, көлеп алырга тәкъдим 

итеп; шушы әһәмиятле урынны бергәләп кабатларга кушып; аерым сүз, 

гыйбарәләрне, чагыштыруларны, мисалларны истә калдырырга, 

ассызыкларга, аерып алып уйларга  тәкъдим итеп һ.б.) турыдан-туры 

мөрәҗәгать итә; пауза ясап ала; риторик сораулар куя һ.б. 

Һәрхәлдә ораторлык эшчәнлегендә педагоглар тәҗрибәсенә таяну 

чыгышны әзерләү барышында да, аны сөйләгәндә дә күп кенә кыен хәлдән 

чыгару очракларына юлыгып торабыз. 
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Риторик сөйләмгә эстетика һәм этика таләпләре 

 

Риторик  сөйләмнең эстетик һәм этик нигезләре турында мәгълүмат 

һәм бу төр төшенчәләрнең асылы укучыларыбызга тел һәм әдәбият 

дәресләреннән, тел (сөйләм) культурасы, сәнгатьле уку һәм башка 

курслардан берникадәр таныш. Шушы хезмәтебезнең “Сөйләм”, “Тавыш” 

турындагы бүлекчәләрендә без дә ул төшенчәләрне искә алып киткән идек. 

Аерым алганда, эстетика сөйләмгә менә мондый таләпләр куя. Башта 

шуны әйтик: ул таләпләр сөйләмнең әдәби тел нормаларына туры килү-

килмәвенә карап билгеләнә. Бу мәсьәләне җитди өйрәнгән галим Вәли 

Хангилдин билгеләвенчә, тел нормаларының саклануы өчен әдәби 

телебезнең язма һәм сөйләү төрләрендә, шул ике төрнең барлык 

стильләрендә менә мондый гомуми таләпләр үтәлергә тиеш: төгәллек, 

ачыклык (аңлаешлык), сафлык, җыйнаклык (кыскалык), сурәтлелек 

(образлылык) һәм аһәңлелек. 

Төгәллек ул сөйләмгә җәлеп ителгән һәр чараның (фонетик-орфоэпик, 

лексик, грамматик, орфографик һ.б.) эчтәлектәге мәгънә һәм хис 

төшенчәләренең тәңгәл килүе, сөйләм мотивларына ярашлы булуы, фәнни 

нормаларга җавап бирүе, ягъни орфография һәм пунктуация таләпләренә 

җавап бирүе, хаталы булмавы, әйтү белән язу арасында каршылыкка юл 

куелмавы.   

Ачыклык (җиңел аңлаешлылык) дигәндә сөйләм иясе фикеренең 

сөйләм адресатына (укучы, тыңлаучы, тамашачыга) анык аңлаешлы булып 

җиткерелүе күздә тотыла. Моңа телнең һәр чарасының (аваздан алып 

катлаулы синтаксик төзелмәләргә кадәр) белдерелергә тиешле төшенчәгә, 

эчтәлеккә төп-төгәл тәңгәл килүе белән ирешелә. Шундый шартларда гына, 

ягъни сөйләм төзелмәсендәге сүз,  сүзтезмәләр, аның синтаксик бәйләнеше, 

әйтелеше, язылышы бүгенге тел нормаларына тәңгәл килгәндә генә бернинди 
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аңлашылмаучылыкка, икеле-микелелеккә, шик-шөбһәгә сәбәп калмас, 

эчтәлекне төрлечә аңларга-аңлатырга, боргаларга, кирегә юрарга юл калмас. 

Сөйләмдә ачыклыкның булмавы яки җитешмәве, күбесенчә, анда 

аңлаешсыз яки шундук аңлашылмый торган берәмлекләр, чит тел сүзләре, ят 

форма-корылмалар (мәсәлән, калькалар), тәгъбир, гыйбарә, синтаксик 

төзелмәләр кулланудан килә. 

Сөйләм төзегәндә һәр мотивның (сөйләм адресатының, ниятенең, 

шартының һ.б.) тәмам ачыкланып бетмәгән булып, шуңа күрә сүзләрнең  

“тисә тиенгә, тимәсә куянга” дигәндәй әйтелүе дә авыр аңлашуга китерә. 

Баштук аңлашылмаган фикер, аның аерым өзеге, аерым төшенчәләре 

алга таба тәмам аңлар өчен тыңлаучыдан өстәмә игътибар, вакыт, көч исраф 

иттерә. 

Сөйләмнең сафлыгы (чисталыгы) таләбе әдәби сөйләмдә лексик, 

фонетик, грамматик, стилистик яктан кытыршылыклар, чуарлыклар урын 

алмаска тиешлекне, сөйләмнең андый күренешләрдән чиста, саф булуын 

күздә тота. Чөнки алар фикернең укучыга, тыңлаучыга җиңел 

аңлаешлылыгын киметә. 

“Стиль” сафлыгын бозу да, ягъни гади сөйләмдә рәсми, фәнни сөйләм 

элементларын кыстыру, иҗтимагый-публицистик язмада әйтмә сөйләмгә 

өстенлек бирү һ.б. бутаулар да шушы төргә карый. Язма сөйләм белән әйтмә 

сөйләмне бутау, терминнар бербөтенлегенә талымсызлык очраклары соңгы 

елларда аеруча ишәйде. 

Сафлыкка хилафлык китерүче сәбәпләр: кирәксезгә-урынсызга бүтән 

тел сүзләрен¸ борыңгы, диалекталь яки гади сөйләм сүзләрен нормага туры 

килмәгән фонетик һәм грамматик формаларны куллану. Болар сөйләмне 

катлауландыра, гадилеккә киртәләр куя. Аның сафлыгы бозыла, уку, 

сөйләшү авырая, тыңлау-ишетү кыенлаша. 

Кыскалык, җыйнаклык. Камил сөйләм артык иҗекләрдән, сүз, 

тезмәләрдән, урынсыз кабатлаулардан (тавтология) азат булырга тиеш. 
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Һәрхәлдә сөйләм “корганда” да тел материалын сак тотарга¸ аны  “янга 

калдыру” осталыгына ирешергә кирәк. 

Галим В.Хангилдин җыйнаксызлыкның менә мондый төрләрен 

билгеләп үтә: 

а) билгеле бер сөйләмдә сүзләрнең һәм сүз формаларының кирәгеннән 

артык булуында. Мәсәлән, ким җөмлә яисә сүз-җөмлә белән тәгъбир итәргә 

кирәкле яки мөмкин уйны тулы  җөмлә белән белдерү; ярдәмче сүздән яки 

кушымчадан башка ук аңлашыла торган төшенчәне яки аның төсмерләрен 

белдерү өчен кирәге булмаган шул элементларны куллану; 

б) сөйләмдә бер үк сүзне һәм сүзнең теге йә бу элементын яки 

җөмләнең бер үк кисәген кирәксезгә кабатлауда. Мәсәлән, җөмләнең тиңдәш 

кисәкләре арасында бер үк мәгънәдәге теркәгечләрне яки кушымчаларны 

яисә тезмә кушма җөмлә төзелешендә шундый ук элементларны кабатлау 

һ.б.; 

в) сөйләмдә гади җөмлә белән белдерелергә тиешле яки мөмкин булган 

фикерне ике баш кисәкле җөмлә белән белдерүдә; 

г) сөйләмдә гади җөмлә белән белдерелергә тиешле яки мөмкин булган 

фикерне кушма җөмлә белән тәгъбир итүдә; 

д) сөйләмдә мәгънәдәш (синоним) сүзләрне һәм синтаксик  төзелмә 

(конструкцияләрне) кирәксезгә күбәйтүдә. һ.б. 

Сурәтлелек (образлылык). Сөйләм оештыруда төп максат бит фикерне 

иң тәэсирле сүз белән белдерү. Иң тәэсирле сүз ул син уйлаган төшенчәне 

төп-төгәл итеп; күз алдына китереп бастырырлык итеп белдерә торганы. Ә 

күз алдына китереп бастыру өчен ул төшенчә сурәт рәвешендә булса, 

үтемлерәк. Чөнки аның бүтән төшенчәләрдән аерылып торган сыйфат, 

үзенчәлекләре җетерәк күренәчәк. 

Сүз белән сурәт ясау сәләте язучыларга гына хас, дигән, аны куллану 

алардан гына таләп ителә, дигән фикер дөрес түгел. Фикерне, төшенчәне ап-

ачык, үтемле, тәэсирле, тиз белдерү һәркайсыбызга кирәк бит. Ә телебез исә 

шушы максатка тулысынча туры килерлек. Куллана гына бел. Ата-баба аны 
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гасырлар буе шулай иҗади куллана-куллана баеткан да инде. Әкиятләрне, 

бәет, җырларны шундый тасвир-сурәт чаралары аша  гомерлеккә хәтергә 

салганбыз да. “Халык үзенең әйләнә-тирәсендәге һәр нәрсәне, һәр 

күренешне, үзенең хезмәтен, тормышын шигъри исемнәр, хәтердә калырдай 

җанлы образлар белән бизәгән. Ул табигатьнең һәр күренешен поэтик 

күтәренкелектә күрергә омтылган, – ди Гомәр Бәширов, – Чишмә ага дип 

өйтү белән генә канәгатьләнми, аныңча чишмә чылтырап ага. Таң  ата гына 

түгел, сызлып таңнар ата, кошлар чүт-чүт сайрый, сулар борыла-борыла 

ага...”. 

Аһәңлелек – ул сөйләмнең һәм аның кисәкләренең әйтелеш, укылыш, 

ишетелү һәм аңлау ягыннан уңайлылыгы, көйлелеге, күңелгә ятышлылыгы.  

Бу таләп җиңел һәм аңлаешлы укуны тәэмин итәргә, шуның белән ул 

укылганны тыңлаучыга җиңел аңлау мөмкинлеге тудырырга тиеш. 

Телдән сөйләүдә исә бу таләпнең әһәмияте тагы да зуррак. Чөнки 

аһәңсез сөйләм тыңлаучыны тиешенчә кызыксындырмый; сөйләмнең 

эчтәлеге әһәмиятле булса да, тыңлаучыны үзенә тиешенчә тарта алмый. 

Шуңа күрә аһәңсез сөйләмдә тыңлаучылар, гадәттә пассив була. Аһәңлелек 

таләбе җиренә җиткерелеп сөйләнгән нотык, лекция, чыгышларны 

тыңлаганда исә тамашачылар үзләрен бөтенләй башкача тота: җанланып, 

йотылып  тыңлыйлар, сөйләмнең эчтәлеге дә аларга барлык мәгънә 

төсмерләре белән бик җиңел барып җитә. Шуның өчен, тел (сөйләм) 

культурасы турында сүз йөрткәндә, сөйләмгә карата мондый таләпне 

бервакытта да онытырга ярамый. 

Аһәңлелек нинди чаралар белән булдырыла? Ул – әдәби сөйләмнең һәр 

ике төрендә (язма һәм әйтмә) кагылган нормаларны җимермәү, тулысынча 

үтәү белән тәэмин ителә...Иске яисә диалекталь сүзләрне еш кабатлау, бер үк 

сүзне һәм тәгъбирне кирәксезгә кабатлау – һәммәсе дә аһәңлелекне киметә. 

Телдән сөйләгәндә исә аһәңлелек әдәби әйтелешне һәм, гомумән, 

телдәге авазларны, ритмик-мелодик күренешләрне оста файдалану юллары 

белән тәэмин ителә. Аныклый төшкәндә, бу өлкәдә ягымлыкны боза торган 
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моментларның ешрак очрый торганнары менә болар: укыганда яисә 

сөйләгәндә сузу-ыңгырашу, бертонлылык, тукталышлар, тынышларга тиешле 

игътибар бирмәү, авазларны дөрес итеп – ачык һәм дөрес әйтмәү, басым һәм 

интонацияләрне ялгыш, урынсыз куллану, бер үк һәм бер-беренә бик якын 

авазларны, күп иҗекле сүзләрне еш кабатлау һ.б. (34-39 битләр). 

  

Күренә ки, риторик сөйләмнең эстетик, этик, ягъни сәнгати яклары да 

күп кырлы һәм бик бай. Әлегә без тел чараларын куллану белән бәйле 

нигезләмәләргә генә тукталдык. Сөйләм оештырганда телдән тыш чараларны 

(тавыш-интонация, ым-ишарә-хәрәкәт) куллануның да эстетик, сәнгати чара 

булуы, тыңлаучыга тәэсир итүдә, чыгышның хиссилек, образлы-сурәтлелеген 

көчәйтүдә зур әһәмияткә ия булуы исбатланган. 

Моның чыннан да шулай икәнен без алдагы дәресләрдә-риторика 

осталыгына багышланган бүлектә мисаллар белән дәлилләргә тырышырбыз. 

Күнегү: Менә бу мисалларда сөйләм оештыруның нинди эстетик 

таләбе үтәлмәгән дип саныйсыз. Кимчелекләрне анализлагыз, сәбәбен 

күрсәтегез, дөрес вариантларны тәкъдим итегез. 

...30 мең сум акчаны җүнгә калдырды; 150 мең кубометр газны 

үтилләштерде; 

Композитор өчен тыңлаучы рәхмәтеннән дә кадерле нәрсә юк; 

Без тагын кыенлыклар белән очрашабыз; 

75 ел эчендә безнең мәктәбебез бик күп укучылар чыгарды; 

Әнием безне җан биреп үстергән; 

Тәслимә тарафыннан тегелгән күлмәк; Офык ут кебек янып тора; 

Кайчан авылга кайтсам, шунда сиңа хат язармын; 

Тагын кем шалтырата микән? 

     

Ниһаять, бу бүлеккә йомгак ясау рәвешендә текстны риторика 

яссылыгында анализлау үрнәген тәкъдим итәбез. Ул язучы Мөхәммәт 

Мәһдиевнең “Җир йөзендә алты кыйтга...” китабыннан. 
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Юлъязмаларда кызыл сызык булып бер тезис сузыла: “Һәр кешедә 

туган илне сагыну хисе була”. Тезис итеп алган шушы хакыйкатьне ул өч 

төрле чара-алым белән ышандыра: 1) бөтен әсәрнең агышы-тоны шушы хис 

белән – туган илне сагыну хисе белән озатып барыла. “Бу китап туган илне... 

сагыну, аны ярату турында” дип башлый да әсәрнең буеннан-буена төрле 

рәвештә моны искә төшереп бара; 2) шушы тезисны раслар өчен ярдәмче 

(икенчел) тезислар китерә һәм шуларны инде дәлилләр  белән беркетә. 

Мәсәлән, “Туган илне сагыну хисе төрле дәрәҗәдә, төрлечә була икән. Туган 

илне солдатча сагыну була”, ди дә шуны парча-хикәят итеп тасвирлап бирә. 

Яисә “Безнең авылда яшьлеген Уральск шәһәрендә уздырган тегүче Гатият 

абзый бар иде... Шул абзый сөйли иде: чит җирләрдә шунысы бик читен, үз 

авылыңның су буендагы ташына кадәр сагынасын, дип”. Бу дәлил дә 

тасвирлама рәвешендә. Әлбәттә инде, иң ышанычлы, иң тәэсирле дәлил ул – 

аның үз кичерешләре. “Менә син чит ил урамнарында ялгыз йөреп кара. 

Шагыйрь әйтмешли, син кем кадерлесе анда? Кинәт авырдың ди.  Докторга 

күренү өчен күпме доллар кирәк. Синең өчен анда беркем дә җавап бирми, 

син анда берәүгә дә кирәк түгел...” 

Менә бу парча-хикәятләрнең ышандыру көче аларның  дәлилле 

булуында, ә дәлиллелек ул, беренче чиратта, фактлылык, мондый 

элементлардан гыйбарәт: а) дата, саннар (“Йөз гектар, биш йөз гектарлы иген 

басулары”..., “...ул көнне мин дүрт телем ипи ашаганмын...”; б) кеше, 

предмет-әйбер, күренеш-вакыйга, урын һ.б. исем-атамалары (“Ниһаять, 

портта Греция, Югославия, Италия суднолары арасында ап-ак корпуслы 

мәһабәт “Литва” күренде. Ватан!  Илебезнең бер кисәге!...”, “Бу хис Римда, 

Таһранда, Карачида, Каһирәдә, Истамбулда, Коломбода – гомумән бер җирдә 

дә минем күңелемнән китмәде...”, “Гатият абзый заманында  Тукайлар, 

Кариевләр белән таныш булган. Тукайга туҗурка теккән, Кариев белән 

көрәшкән...”, в) мәгълүм шәхесләрнең исем-фамилияләре, аларның әйткән 

сүзләре, әсәрләренең исеме, шулардан цитат, өзекләр, алардагы персонажлар, 

аларның сүз, гыйбарәләре һ.б. (“Минем кайчандыр Солтан Рахманколыйның 
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“Кыйраәт китабы”н укыганым бар иде. С.Рахманколый анда: патриотизм 

нәрсә ул, дигән сорауга җавап  бирергә тырышып, болай ди: “Һәркемгә үз 

җире кадерле. Менә син кар дәрьясында яшәгән эскимосны Кырым, Кара 

диңгез буендагы гөлбакчалы урыннарга күчереп кара. Ул, әлбәттә, анда 

калмаячак, үзенең кар дәрьясын сагынып кайтачак”; “...Кырда тигез гөрелтәү 

тавышы, ә орлык амбары янында, Александр Фадеев әйткәнчә, “вак энҗе 

коелгандай кызлар көлүенең яңгыравы ишетелә...”; халык авыз иҗаты 

әсәрләреннән өзекләр, җырлар һ.б. (Сандугачның балалары нигә сигез 

булмаган, сигез бала булыр иде, дөнья тигез булмаган, яисә классик әдәбият 

үрнәкләре) (Ә мин Кандалый бабайның шигырен хәтерлим: Якутлар 

табыладыр вакыт белән)//(Вакытлар табылмыйдыр якут белән...” һ.б. 

    Ниһаять, дәлилләрнең ышандыру, тәэсир көче аларның 3) 1 

тасвирлы, образлы (сурәтле) булуында. Аның тасвирлылыгы нинди 

элементлардан гыйбарәт? Бер яктан, бик конкрет-номинатив исем-атамалар, 

терминнар, профессионализм, неологизмнар һ.б. булса. (Әй, кайтырга иде 

үзебезнең якларга, басарга иде чангыга, китәргә иде Казанка камышлары 

арасыннан Дербышкига кадәр, кайтып душка кереп чыгарга да диванга ятып 

газет-журнал укырга иде, (икенче яктан, а) хисси-тойгылы, тасвири сүзләр, 

гыйбарәләр (чирәмле ишегалды, токмачлы аш, яшел йомшак бәпкә үләне 

һ.б.), эпитетлар (газиз җир, йомшак сүз, көлеп торган кояш, ямьсез тәэсир, 

йөрәк җылысы, һ.б.), б) (троплар: чагыштыру, метафора, метонимия һ.б. 

(Тезелеп очкан кыр казларыдай комбайннар бара – аларның артыннан тасма 

булып салам лентасы кала; ...гәрәбәдәй бодай...; мәкаль, әйтем, риторик һәм 

тасвири фигуралар, мәсәлән, антитеза: “Чит дөньяның иң эре башкаласында, 

иң зур урамның уртасында син ком бөртеге, син ноль...”; әнисенең: “Тор, 

балам, чәй кайнады”, дигән йомшак сүзе урынына, старшинаның: “Подъ-ем!” 

дип аваз тутырып ниндидер бер канәгатьлек белән рәхәтләнеп кычкыруы...; 

яшел йомшак бәбкә үләне каплаган ишегалды урынына ком түшәлгән яки 

бетон җәйгән кырыс, туры почмаклы казарма ишегалды...”; чагыштыру, 

кабатлау, анафора, эпифора һ.б., риторик сорау, риторик өндәү, аналогия һ.б. 
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(“Туган  илнен нәрсә икәнен белү өчен читтә булып карарга кирәк. Ипинең дә 

нәрсә икәнен шуннан мәхрүм булгач кына беләсең икән; “Ничек инде 

Тукайны хәтерләмисең! Тукай “Ысулы кадимче” нәкъ шул шигырьнең ике-өч 

кенә сүзен үзгәрткән бит!..”; “Яшәсен илебез күге, яшәсен мин кайтасы Казан 

ягы!...”. Бушлык, бушлык... Бер ләгән, бер комган, бер чиләк. Идәндә ятар 

өчен бер-ике киез, бер җәймә. Менә бөтен байлык шул, менә 

колонизаторларның гарәпләргә калдырган мирасы шул. (анэпфора). 
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ИКЕНЧЕ БҮЛЕК 

 

ТАТАР РИТОРИКАСЫ ТАРИХЫ 
 

 

Риториканы сәнгать буларак та, фән буларак та өйрәнү бүгенге 

яшәешебез, эшчәнлегебез максатларында кирәк. Сүз белән тәэсир итешү 

ихтыяҗы булмаган эшчәнлек өлкәләре бик сирәктер. Риторик чараларның, 

ягъни тәэсир итү коралларының асылын, төзелешен, бүтән чаралар 

арасындагы урынын, көчен, куллану мөмкинлекләрен тәфсилле белү 

һәркемгә ләземдер. 

Риториканың тарихы да шушы максаттан өйрәнелә. Ул бер-берсеннән 

аерылгысыз өч кисәктән тора: риторик сәнгатьнең тарихы, риторика фәне 

тарихы һәм уку-укыту дисциплинасы тарихы. Һәркайсына аерым-аерым 

тукталу сорала. 

Тик шул ук вакытта алар бер дәрәҗәдә, бер күләмдә түгел. Моның 

сәбәбе шунда ки, Көнбатыш риторикасы сәнгать төре буларак бик тә 

борыңгы булган кебек, аны өйрәнүче фән дә сәнгате белән бергә диярлек 

барлыкка килгән, ягъни алар бер дәрәҗәдә диярлек үсеш алган һәм 

өйрәнелгән дә. Бездә исә риторика, сәнгатьнең бер төре буларак, ана телендә 

фикерләү, аралашу, тәэсир итешү рәвешендә милләтнең үзаңы үсеше белән, 

цивилизациясе белән бергә кешеләргә хезмәт итә, үсә, камилләшә, байый 

килсә дә, шул күренеш-процессны өйрәнә торган фән генә шактый соң – 

унтугызынчы гасыр урталарында гына чагыштырмача мөстәкыйль фәннәр 

(бәлягать, хөтбәчелек, стилистика, поэтика, әдәбият  теориясе һәм башкалар) 

сыйфатында үсә башлаган. Ә уку-укыту предметы буларак татар 

риторикасының тарихы исә тагын да кыскарак – егерменче гасыр 

башларыннан гына. Хәер, боларның сәбәпләренә һәм хәл-әхвәлләренә 

һәркайсының үз чиратында тукталырбыз. 
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Риторик сәнгатьнең тарихы 

 

Риториканы өйрәнергә керешеп кенә киткән яшь  дустымның кәефен 

кырып булса да әйтергә мәҗбүрбез: татар риторикасы сәнгатенең эзлекле 

тарихы әле язылмаган, бу хакта бербөтен хезмәтләр юк.  Аны әлегә 

сәнгатьнең башка төп төрләре турында тупланган тарих хәзинәсеннән 

бөртекләп җыярга туры килә. Моны аңлатуы бик үк кыен түгел:  риторик 

сәнгать ул – үзендә бүтән күп  төрле сәнгать тармакларының төп һәм ярдәмче 

сыйфат-үзенчәлекләрен туплаган сәнгать. Мәгълүм булганча, кешелек 

дөньясының башлангыч, иң борынгы баскычларында сәнгатьләр әле кешегә, 

аларның беренче төркемнәренә, башлангыч җәмгыятькә тоташ-укмашкан 

сыйфатта, ягъни синкретик сәнгать рәвешендә тәэсир иткән. 

Бу – татар риторикасының синкретик яшәү баскычы. Җәмгыять 

үсешендәге сәнгати халәтнең бу чорын синкретизм дигән фән өйрәнгән һәм 

ул риторик сәнгатьне өйрәнү өчен әле дә үз мәгънәсен һәм әһәмиятен 

югалтмаган. Хикмәт шунда ки, тора-бара кешелек җәмгыятенең төрле 

табигый һәм иҗтимагый шартларында төрлечә тәрәккыять итүе сәбәпле 

сәнгать төрләре төрлечә  үсеш алган, мөстәкыйльлеккә омтыла барган. Таш 

гасырында ук, аннары бакыр, бронза гасырларында аеруча рәсем-сурәт, сын 

ясау, көй-музыка,  сүз сәнгатенең төрле рәвешләре (җыр, шигърият, мәкаль-

әйтемнәр һ.б.) үзаллы формалашу, үсү юлына баскан. 

Шул ук вакытта аларның синкретик рәвеше дә яши биргән. Ничек 

дисезме? Нәкъ менә риторик сөйләм, риторика сәнгате сыйфатында. Бу 

сәнгать үзендә сүз сәнгате төрләренең барлык чаткы-сызыкларын гына түгел, 

ритмлы хәрәкәт, уен-хәрәкәт, көй-музыка, сурәт-рәсем һәм башка сәнгати 

чараларны саклаган, аларның бербөтенлегенә нигез булып, үстергән һәм 

камилләштергән. Кыскасы, риторика сәнгатенең синкретлык үзенчәлеге – 
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аның асыл сыйфатларыннан берсе. Һәм ул риториканын бербөтен сәнгати 

чара буларак саклануында бүген дә әһәмиятен югалтмаган.   

Бу хакыйкый закончалыкны белү, иң әүвәл риториканың бүгенге 

бурычларын ачыклау, аның мөмкинлекләрен иҗтимагый максатларда 

файдалану өчен кирәк булса, икенче чиратта, риторик сәнгатьнең тарихын 

барлау өчен дә әһәмиятле. Күпчелек сәнгать төре үзенең тарихын бөртекле 

барлау белән шөгыльләнгән, бу максат белән аларның махсус фәннәре дә 

(әдәбият нәзариясе, музыка тарихы һ.б.) бүген дә зур эш башкара. Табигый 

ки, алар үзләренең синкретик нигезләрен ачыклауны җитди бурыч дип 

саныйлар, бүгенге яссылыкта да үзара багланыш-элемтәләрен, бер-берсенә 

йогынтыларын бөртекләп барлыйлар. Шул җөмләдән риторика сәнгатенә 

бәйләнешле элемтәләрен дә. Димәк ки, аларның  тарихында, беренче чиратта, 

тел, сүз сәнгате белән бәйле сәнгать төрләре (халык авыз иҗаты, шигърият, 

әдәбият, җыр-моң, музыка һәм башкалар) тарихында риторик сәнгатькә 

кагылышлы мәгълүмат та туплана. Риторика тарихын өйрәнүдә болар да бик 

әһәмиятле чыганак. 

Болардан, әлбәттә ки, риторик сәнгать ул төрле сәнгать 

элементларыннан укмашкан корама сәнгать икән, үз үзәге, үз тарихы  юк 

икән дигән нәтиҗә ясалмаска тиеш. Һич юк! Гомуммилли цивилизация, 

мәдәният бар икән, милли гомуми әдәби тел яши икән, ул иҗтимагый 

максатларда кулланыла, ягъни аның тәэсиренә иҗтимагый ихтыяҗ бар икән, 

риторика, нәфис сүз, ораторлык сәнгате булмый кала алмый. Татар 

риторикасының барлыкка килүен, үсешен дә милләт тәрәккыяте – 

аерылгысыз өлеше дип, олы организмның җанлы бер күзәнәге дип карарга 

кирәк. 

Татар риторикасы тарихы да язылыр. Моңа иҗтимагый-социаль 

шартларның өлгереп җитүе һәм вакыт кирәк. Ә әлеге гомуми һәм милли 

фәлсәфә, мантыйк, психология, социология өлкәләренә караган тел, әдәбият, 

шигърият, дин, икътисад һәм иҗтимагый-социаль юнәлеш тарихларына 
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мөрәҗәгать итә торыйк. Беренче чиратта, әйтәнебезчә, сәнгать төрләренең 

һәркайсының тарихи хәзинәләренә таяну фарыздыр. 

Сүз уңаеннан тагын бер искәрмә әйтеп китү кирәктер: тарихи 

чыганакларның төрле юнәлешле, төрле жанрлы булуы терминнар 

төрлелегенә дә сәбәп була. Татар һәм Көнчыгыш чыганакларында риторика 

термины сәнгать төре һәм фәне буларак соңгы елларда гына очрый башлады. 

Асылда сүз сәнгате, нәфис сүз сәнгате, ораторлык сәнгате, хөтбәчелек, 

бәлягать, тел стиле, поэтика, поэтик нәфис сүз һәм башка терминнар 

кулланылды һәм кулланылып киленә. Моңа игътибар итәргә кирәк. 

Инде турыдын-туры тарихка килгәндә, татар риторикасы сәнгате 

тарихын бер-берсеннән аерылгысыз өч яссылыкта күзәтергә кирәк: 1) милли 

җирлектә – милли мәдәният эчендә сәнгатьнең бер төре буларак ана теле 

тарихы белән бәйләнештә барлыкка килүе һәм үсүе; 2) бу үсешкә Көнчыгыш 

цивилизациясенең һәм; 3) Көнбатыш цивилизациясенең йогынтысы. 

 

 

Риториканың башлангычы: эш һәм сүз 

 

Кешене, хайваннардан аерып, уйлый белүче, үзенә эш коралы ясый 

белүче җан иясе иткән нәрсә ул – бөек хезмәт. Уй һәм хис бердәмлеге, 

хәрәкәт һәм сөйләү (тел) бердәмлеге хезмәтнең этәргеч көче, билгеле бер 

нәтиҗәгә ирешү чарасы булган. Кешеләр эш барышында үзара аралашу, 

аңлашу, бер-берсенә тәэсир итешү коралы итеп нәкъ менә ритмлы 

хәрәкәттән, сөйләүдән, көй-моңнан файдалана башлый. Болар бит бүгенге 

сәнгать төрләренең нигез бөреләре дә. Риторик сөйләм сәнгате бөреләнеп, 

үсеп китсен өчен дә хезмәт җирлек булган. Бер-берсенә дәшү, чакыру, өндәү, 

сорау, үтенү, үгетләү... ниһаять, ышандыру, инандыру өчен төрле хәрәкәт, 

тавыш-интонация һәм тел чараларының тәэсирен һәм көчен адәм баласы 

нәкъ менә хезмәт процессында татыган, аңлаган. Һәм ул әлеге тәэсирле 

чараларны  (ишарә-хәрәкәтләрне, тавыш бирү чараларын, сүз-гыйбарәләрне 
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һ.б.) кабатлый-кабатлый махсус риторик ишарә, хәрәкәтләр (тукылдау, 

шакылдау, сызгыру һ.б.), аваз ияртемнәре, шул хәрәкәтләр белән һәм  

хәрәкәтсез әйтелә торган авыз ияртемнәре, мәгънәви сөйләм чаралары 

(фразеологизм, канатлы сүзләр, мәкаль-әйтемнәр һ.б.) башта туп-туры 

мәгънәсендәге берәмлекләр рәвешендә килгән, аннары инде җыр, 

такмакларда, бию, уеннар рәвешендә җитлеккән. 

Башта ук әһәмиятле бер хакыйкатьне ассызыклап китик әле: риторика 

тарихы, риторик сөйләмнең туу, үсү, камилләшү тарихы ул татар теле 

тарихыннан аерылгысыз. Аның төп коралы буларак кына да түгел, ә тел 

берәмлекләренең дә күп кенә кырларын, сыйфатларын тарихи яссылыкта 

ачканда риторикага кагылган бихисап, кадерле мәгълүмат аласың. Кабатлап 

әйтәбез: телнең һәр берәмлек-чарасын тикшерү шундый нәтиҗәгә килергә 

мөмкинлек бирер. 

Бүгенгә без әле барчасын да күзәтеп-барлап бетерә алмабыз. Бу – 

риторика фәненең киләчәктәге эше. Әлегә мәкальләрдән башлыйк. 

Мәкаль ул риторик сөйләм оештыру өчен һәм аны адресатка җиткерү 

өчен телнең шундый да бай мөмкинлекле корал-чарасы ки, сизәсез булыр, 

без инде китабыбызның буеннан буена аны мисалга файдалана киләбез. Менә 

риториканың тарихын төшенер өчен дә без янә телебезнең шул 

алыштыргысыз хәзинәсенә таянабыз. 

Риториканың башлангычы хезмәт һәм сүз дигән хакыйкатьне дә 

мәкальләр ачып бирә. 

Менә мәкальләрнең барлыкка килүен, асылын беренче тапкыр тарихи 

яссылыкта өйрәнгән, зур хезмәт язган Нәкый Исәнбәтнең кайбер фикерләре. 

“Тормыш һәм халык яшәгән җирдә (мәкальнең) тумавы мөмкин дә түгел, 

чөнки кеше үз табигате буенча шагыйрь, үзе тәҗрибә һәм иҗат иясе (14 

бит)... Билгеле, мәкальләрне иҗат итүдә җәмгыятьтә күпчелек хасил иткән 

хезмәт ияләре иң зур рольне уйнаганнар. Мәкальләрдә башлыча алар карашы, 

алар тәҗрибәсе һәм алар хыялы чагылган (15 бит); Мәкальләрнең темаларына 

күз салу ук аның нәкъ менә халыкның яшәү шартлары белән бергә үрелеп 
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баруын күрсәтә: хезмәт һәм аңа мөнәсәбәт, табигать дөньясы һәм аны 

эшкәртү (урман, аучылык, терлекчелек, игенчелек һ.б.), гаилә һәм өй, йорт-

җир яшәеше, күрше-күлән, авыл-шәһәр тормышы, кәсеп, сәүдә, базар, дус-

дошман, сыйнфый бүленеш, иҗтимагый тормыш, сәясәт, хәкимияткә 

мөнәсәбәт, кешенең физик хәле, хис-тойгы, әхлакый тәрбия, ата-ана белән 

бала мөнәсәбәте, туганлык-кардәшлек, белемгә омтылу, дин, иман, идеология 

тәэсире һ.б. 

Мәкальләрдә хезмәтнең кайсы ягына гына кагылынмый да нинди генә 

тәҗрибә һәм мөһим киңәшләр тәкъдим ителми. Безнең өчен иң күңеллесе дә 

– татар мәкальләрендә иң нык алга сөрелгән, иң макталган нәрсә тырышлык, 

уңганлык, эш сөючәнлек, хезмәтнең һәр нәрсәдән алда тотылуы һәм авыр 

эшләргә, михнәткә түзү, принципиальлектер. 

Халыкта, бигрәк тә авыл кешесендә, тормыш дигән сүзнең төшенчәсе 

эш турындагы төшенчәдән аерылмый. Тормыш итү шул ук эшләү дип карала: 

эшләгән интекмәс, эшләмәгән көн итмәс; бакма төшенә, бак кулындагы 

эшенә; карама яшенә, кара эшенә; тиз эшлә дә тиз аша; эшләмәгән ашамас.  

Татар табигатьне ата-анасын яраткан кебек ярата, сөя. Бу нәрсә аның 

исламгача бик борынгы заманнарда үзен турыдан-туры табигать баласы итеп 

хис иткән, аңа табынган чагында ук туган авыз иҗатында үзенә хас 

алымнарда чагылган, ул шул алымнарын җыр, мәкаль һәм башка жанрларда 

әлегә хәтле югалтып бетермичә саклап килә алган. Татар халкы ислам динен 

кабул иткәч тә үзенең ай, көн, җир, су, ут, агач һәм тимер кебекләргә 

табынган булуын әле дә онытмый, су аркылы чыкканда: “Мине тотма, шуны 

тот”, дип су иясенә чүпрәк сала. Утка төкермә, аңа пычак тыкма, ди... 

Табигать безнең бабаларның тәңресе булган. Менә ни өчен дә ул җырларда 

булсын, мәкальләрдә булсын, үзенең югары, хөрмәтле хисләрен, хикмәтле 

уйларын һаман да агач, таш, җил, су кебек нәрсәләргә бәйләп яисә янәшә 

куеп йөртә (104 бит). 

Әлбәттә, мәкальнең барлыкка килү, үзләштерелү һәм камилләшү 

процессында “хезмәт һәм сүз” хакыйкатен бик турыдан, механик рәвештә 
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аңларга да кирәкми. Яшәешнең социаль шартлары, идеология, дини 

карашлар – болар барысы да мәкальләрдә дә чагылыш таба барган. “...Ул 

заманнарда җәмгыятьнең яки ыру-кабиләнең һәр әгъзасы үз күмәге өчен 

яшәгән булуын беләбез. Ул бу заман кешесе кебек милек хуҗасы да түгел. 

Шәхес буларак та формалашып җитмәгән. Шунлыктан аңа күмәк өчен уртак 

фикер әйтү характерлы булган...”, “...татар халкының борынгы дини 

ышанулары, табигатькә табынудан гыйбарәт булган шаманлык һәм соңыннан 

мөселманлык белән бергә үрелгән кебек, аның мәкальләре дә шундый ук 

хорафатлар һәм  дини ышанулар белән бергә аралашып барган (Тәңре малын 

шайтан кызганган һ.б.).” 

Әлбәттә, заманнар үтү белән мәкальләр  дә үзгәрә. Бу үзгәреш 

барышын күзәтү риторика фәненә, тарихына да бай мәгълүмат бирә. Нәкый 

Исәнбәт моны аерым мәкальләр мисалында бик ачык төшендерә. Мәсәлән, 

“Кеше күрке йөз булыр, йөзнең күрке күз булыр, телнең күрке сүз булыр” 

дигән мәкальнең төрле тарихи чорлар узып та саклана калуын, риторик 

тәэсир чарасы буларак татар кешеләренең ничәме-ничә буынына тугры 

хезмәт итүен, чыганаклардан чыганакларга күчә килүен исбатлап бирә. 

Күнегү: Нәкый Исәнбәткә таянып, түбәндәге мәкальләрнең тарихи 

үзгәрә баруын күзәтегез, үзгәреш сәбәпләрен аңлатып бирергә тырышыгыз: 

Диңгез баштан болганыр, тирәк төптән егылыр; 

Боланга ияргән чәчәккә аунар, дуңгызга ияргән балчыкка аунар; 

Атасы болан атмаганның баласы колан (кыргый ат) атмас; 

Эт өрер, кәрван йөрер; 

Колга үгез үлсә ит, арба ватылса утын; 

Кар башына кар җитәр, кыз башына кыз җитәр. 

 

Телнең икенче бер әһәмиятле риторик чарасы – җырны күзәтергә 

керешкәндә татар шигърияте тарихын иң борынгы чордан, ягъни аның 

бишегеннән үк өйрәнгән галим Марсель Бакировның бер фикеренә 

“бәйләнеп” алыйк әле. Галим дөньяның төрле почмакларында, шул исәптән 
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татарлар мохитендә дә барлыкка килгән иң беренче шигърият үрнәкләре – 

җырларны мисалга китерә дә: “Мисаллардан күренгәнчә, югарыда 

китерелгән барлык җырларның да характеры, вазыйфасы бер: алардагы сүз-

ымлыклар конкрет мәгънә белдерү өчен түгел, ә коллективның көчен бергә 

туплау – эш ритмын көйләү һәм саклау өчен хезмәт иткәннәр. Димәк, 

мондый төр җырлар өчен мәгънәдән бигрәк, музыкаль-ритмик интонация, 

ягъни эшнең табигатенә туры килүче җыр ритмы аша хезмәтне оештыру 

беренчел әһәмияткә ия булган...”, ди (25 бит). 

Сүз-ымлыкларның шигырь-җырда конкрет мәгънәсеннән бигрәк 

музыкаль-ритмик  интонациясе һәм күчерелмә-образлы мәгънәгә күчүе 

әһәмиятлерек булса да риторик сөйләмдә исә аларның туры мәгънәсе, 

конкрет-чын мәгънәсе беренче урында торган. Шунысы аеруча әһәмиятле, 

риторик сөйләм алга таба үз закончалыклары белән үсә барганда үзеннән 

башка чыккан сәнгать төрләреннән дә баш тартмый, үз максат, бурычларын 

үтәүдә аларның да казанышларын эшкә җигә, байый бара. Хәер, төрле 

сәнгатьләр риторик сөйләмнән мөстәкыйльлек алганчы, шул исәптән сүз 

сәнгатенең шигърият, җыр-көй төре дә аерылып чыкканчы, әлеге ымлык-

сүзләр, тавыш, хәрәкәт, ритм төрләре туры, конкрет мәгънәсендә кешегә, 

аның хезмәте барышында бик озак кулланылган, риторик сөйләмнең чын 

сәнгать булып әверелүенә әкренләп нигез була барганнар. 

Инде әйткәнебезчә, сәнгатьнең бүтән төрләре башка чыгу, 

мөстәкыйльлек алу эволюциясендә риторик сөйләмнең асыл сыйфат-

үзенчәлекләрен һәркайсы саклый, үстерә килгән. Менә ни өчен шушы 

сәнгать төрләрен анализлаучы фәнни хезмәтләрдә риторик сөйләм-сәнгать 

турында да энҗе бөртекләре кебек мәгълүмат, нәтиҗәләр табып була. Без, 

әйтик, Марсель Бакировның шигърият тарихын барлаган хезмәтләренә 

әледән-әле мөрәҗәгать итәрбез. Аның  шигъриятнең барлыкка килү, үсү, 

камилләшү процессына бәйле күп кенә күзәтү, нәтиҗәләре риторик сөйләмгә 

- нәфис сүз сәнгатенең үзенә бер тармагына да турыдан-туры карый. 
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Хезмәт теориясенең икенче мөһим баскычы эш процессында 

“мәгънәсез” сүзләрнең акрынлап (әлбәттә, хезмәт һәм аң, тел үсешенә бәйле 

рәвештә) тәгаен эчтәлекле сүзләр белән алышынуына, ягъни  эш 

операцияләренә ритмик һәм мәгънәви сигнал-команда буларак кабатлаучы, 

хәтта еш кына турыдан-туры атаучы сүзләрдән торган хезмәт җырлары тууга 

бәйләнгән. Әлеге төр җырлар, димәк, утилитар-автологик планда гына булса 

да, мәгънәгә, тел хәзинәсенә юл ачканнар, билгеле бер хезмәт ритмы белән 

мәгълүм сүзләрне яраштыруга китергәннәр (25 бит). Мондый җырларда 

хезмәтнең башкарылу рәвеше, ягъни хәрәкәт еш кына турыдан-туры аталып, 

сүз, мәгънә белән керештереп бирелә. Башкача әйткәндә, нинди эш-хәрәкәт 

башкарылса, сүз дә шуны ук гәүдәләндерә (26 бит). 

Мәкальләрдәге кебек үк, җыр-шигърият барлыкка килүдә дә хезмәтне, 

анда риторик сөйләмнең әһәмиятен артык гадиләштерергә дә ярамый. 

Хезмәтне көрәк яки  сука белән җир эшкәртү дип, ә риторик сөйләмне шул 

хезмәтне башкаручыны үгетләүче, дәртләндерүче, илһамландыручы нотык, 

вәгазь, шигырь-җыр дип кенә аңлау гадиләштерү булыр иде. 

Сәнгать төрләренең мөстәкыйль үсешен күзалларга теләгәндә 

хезмәтнең дә конкрет рәвешен генә түгел, абстракт-гомумиләштерелгән 

формаларын, аның ял белән алмашуын, хезмәткә мөнәсәбәттә кешенең бүтән 

яшәеш хәлләрен (табигать чыганакларын эзләү, алардан файдалану, җил, су 

һәм башка көчләр белән мөнәсәбәтле хезмәт һ.б.) һәм боларның сәнгать 

башлангычларында чагылышын истә тоту зарур. 

Кешенең хезмәткә бәйле рәвештә аңына һәм хисенә тәэсир итү 

чаралары өскорма-идеология булып формалашуы да сәнгать төрләре белән 

үзара мөнәсәбәттә барлыкка килә. 

Сәнгать төрләре тарихын, беренче чиратта сүз сәнгате тарихын, 

барлаганда мифологиягә һәм йола-ритуалларга мөнәсәбәттә тикшерү соңгы  

елларда үзенә күрә методологик юнәлеш булып китте. Бу алымны риторик 

сөйләм тарихын өйрәнү-тикшерү өчен дә инкарь итәргә ярамый. Менә ни 

өчен: риторик сөйләм хезмәт процессына турыдан-туры тәэсир итү белән 
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бергә, аңа “кыеклатып та”, икенче төрле әйткәндә, өскорма чара – ярдәмчел 

көч буларак та тәэсир итә. 

Эш арасында ял итү, хәл җыю өчен, ягъни хезмәтне алга таба да дәвам 

иттерү, көчәйтү, нәтиҗәлерәк итү максатында мохитне үзгәртеп тору, күңел 

ачу чаралары күрелә, алар тора-бара йола-гадәт күренешләренә әверелә. 

Болар җыр-бию уеннары, такмак-такмазалар, теге-бу йолага, бәйрәмгә 

(Нәүрүз, Сөмбелә, җыен, сабан туе һ.б.) береккән күңел ачу күренешләре. 

Менә бу йола күренешләренең, бер яктан, риторика сәнгатен ни 

дәрәҗәдә баетуын күреп була. Әйтик, Сөмбеләгә бәйле рәвештә генә 

гасырлар дәвамында халыкның хезмәт һәм яшәешнең бүтән өлкәләренә 

кагылган халык авыз иҗатының күп төрле жанрлары барлыкка килгән. 

Мәсәлән, әйтем-мәкальләр: “Сөмбелә туса, су суыныр”, Сөмбеләдә өелеп 

килә”, “Сөмбелә өйрәсе куе була”, “Сөмбеләдә өсәк тутыр, сука бетер”, 

“Сөмбеләдә урып ал, арышыңны чәчеп кал” һ.б.  

Җырлары да бар: 

Озын сары толымнарың 

Ука белән үрелгән. 

Ай Сөмбел, вай Сөмбел, 

Игенченең хакын бел, 

Безгә шатлык китер гел. 

Син буйлаган киң басулар 

Мул уңышка күмелгән. 

Ай Сөмбел, вай Сөмбел 

Юлына сибәбез гөл, 

Сиңа рәхмәтле күңел. (Бакиров М., Мирас. -1996. -№5-6. -163 б.)  

Җыен йолалары уеннары һәм җырларының магик нигезе ике 

характерлы. Бер яктан – аграр магия (язгы-җәйге үсемлекләр: юа, кузгалак, 

җиләк, бәрәңге, чәчәкләр – булачак мул уңышның гәүдәләнеше, юралышы), 

икенче яклап – ыручылык мөнәсәбәтләре, гаилә-никах мотивлары (әйлән-

бәйлән уеннары, такыя белән күрәзәлек итү, кызларның фал ачулары һ.б.). 
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Ел фасылларына бәйле йолалар һәм җырлар кешенең яшәү идеалларын 

күзалларга, аның ни-нәрсәгә омтылуын, нәрсә теләвен һәм нәрсәне нәфислек, 

матурлык кануны итеп тануын аңларга мөмкинлек бирә. Игеннең муллыгы, 

мал-туарның ишлеге, гаилә иминлеге – йола җырларының барысында да 

болар бердәй катнаша һәм үзенчәлекле, эчке реализм барлыкка китерелә. 

Шул ук вакытта йола иҗатында халык хыялы, мәҗүсилек дәвереннән 

калган һәртөрле ышанулар, магик элементлар, табынулар һ.б.ш. борыңгылык 

эзләре дә үзен сиздерә. Җыр-теләкләрдәге эндәшләр, кычкырулар, боерулар 

(нәүрүз, сөрән, карга боткасы, сабантуй һ.б. вакытында) календарь иҗатның 

эчтәлеген сугаралар. Шигъри яктан бу җырлар халыкның көн күрү, тормыш 

итү барышында туган уй-тойгысын, фикерен, кәефен чагылдыра, хезмәт итү 

барышында туган уй-тойгысын, фикерен, кәефен чагылдыра, хезмәт итү 

барышында якты хыялны тормышка ашырырга мөмкин дип ышанучыларның 

иҗат җимеше булып тора. 

Риторик тәэсир итү чараларын барлаганда, алар иң бай чыганакларның 

берсе. Мөрәҗәгать, сорау-җавап, диалог һ.б. алымнарның нинди генә 

рәвешләренә юлыкмыйсың! Менә “Сөрән салу” эпизоды: 

— Сөрән дә сөрән, дисез,          — Сөрән дә сөрән, дидегез. 

Кая киттегез?                            Моңарчы кайда йөрдегез?          

— Киттек басу буйлап,              — Өйдән-өйгә йөрдек,   

Хуҗалардан аш-су даулап.         Инде сезгә килдек... 

(Р.Мөхәммәтҗанов. К.У., 1992, №1, 177-185 б.). 

Нардуган, Нәүрүз йолалары төрле җыр, уеннарга, “театраль” 

күренешләргә ифрат бай була. Эчтәлеге ягыннан, әйтик, Нардуган дөньядагы 

күпчелек халыкларга хас ритуалларны эченә ала һәм киләчәк уңыш, мал-

туарның үрчүе, крестьян гаиләсенең иминлеге өчен борыңгыларның 

хәстәрлек күрүен чагылдырган магик һәм көнкүреш йола хәрәкәтләреннән 

тора, күрәзәлек итүгә, табигать һәм тирәклекне аңларга тырышуга кайтып 

кала. 
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Нәүрүзне бер әби болаерак истә калдырган: “...мәрхүм үткәй әйтә иде, 

нәүрүз әйтмәк фарыз, бабаларыбыз йоласы дип. Шәриктәшләр, янә 

сабакташлар берлән сөекле остазларымны чаналарга утырытып, урам буйлап 

йорттан йортка йөреп, нәүрүз көйләп чыгу савап дип әйтә иде. Без яшь чакта 

да бар иде бу йола. Һәркем хәленчә, йоласы кушканча, күкәй, ярма, прәннек, 

күмәчләр бирә. Камзул, тастымал, бал, чәй, казылык, бөркәнчек ишеләр дә 

була иде. Бәгъзеләр үзләренә алып кереп сыйлап та чыгаралар. Нәүрүз шулай 

каршылана. Аш-су күп була. Аннары, кызлар аулак өйләргә китә идек кич 

белән. Йөзек-балдакларны табак савытка сала идек тә, ... берәү артка карый, 

берәү җыр башлый. Калганнар кушыла. Җыр бетүгә, артка караган кыз 

әйләнеп, тиз генә сулы табактан берәр йөзек-балдак ала.  Кем йөзеге булса – 

җыр шуңа хуш килә, шуңа кияүгә барасың. Аннары, кеше аягы басылгач, 

төнге берләрдә, чүп-чарны себереп урамга түккәннән соң, тышка чыгып 

тыңлана идек. Кайдан эт өрсә – шул якка китәсең, диләр иде. Тынга бару 

була иде. Ул болай. Яраткан егете булган кыз ахирәтен ала да, шул йортның 

тәрәзә төбенә барып тын көтә. Тыңлап тора: егете әрме китәме-юкмы, әрмедә 

булса, кайтамы-юкмы, шуларны белә. “Китте”, “кайтмады”, “ашамас” кебек 

сүзләр ишетелсә, егет китә, “ашый”, “кайта” сүзләрен ишетсә — кире 

кайта...”. 

Бу йолаларда кара-каршы әйтешү-җырлашу ифрат бай булган. Нәүрүз 

әйтүдән бер генә мисал: 

—Нәүрүз, нәүрүз! 

Кая киттең? 

—Киттем авыл буйлап, 

Он, йомырка, маен юллап. 

—Нәүрүз, нәүрүз! 

Моңача кайда идең? 

—Ялан-кырда кундым. 

Инде сезгә юлдым. 



 130 

Җимчәчәк, җыен, сабан туе, сөрән сугу, яңгыр сорау, өмә, сугым йола 

бәйрәмнәре дә уеннарга, җыр-биюгә, милли хәрәкәтләргә бик бай. Каз, тула 

өмәләре үзенә аерым “сценарийлар” белән барган. Алар бүген дә, төрледән-

төрле чаралар белән иҗади яңартылып, дәвам иттерелә. Риторика сәнгате 

менә шулар исәбенә дә байый. (Риф Мөхәммәтҗанов. К.У., 1992, №1, 177-185 

битләр). 

Икенче яктан, йола-ритуаллар хезмәткә сүз белән тәэсир итүнең янә бер 

төп юнәлеше – идеология сыйфатында үсеш ала. Ул җәмгыятьнең хезмәт 

белән бәйле күп якларын, кешенең акылына һәм хисенә тәэсир итә торган 

төрле социаль, психологик күренешләрдән гыйбарәт. Шуңа күрә дә ул 

хезмәткә турыдан-туры бәйләнмәгән кебек, аерым кешенең, конкрет бер 

хезмәт күренешеннән һәм, гомумән дә, икътисад, көнкүреш хәлләреннән 

өстенрәк, мөстәкыйльрәк тора кебек тоела. 

Борыңгы идеологиянең башлангыч формалары иң башта мифологиядә 

чагыла, аннары инде – татар халкы башыннан үткән төрле диннәрдә. 

Күпчелек галимнәрнең инануынча, “мифология, иң борыңгы 

иҗтимагый аң формасы буларак, ыруглык чорында бердәнбер идеология һәм 

бердәнбер дөньяга караш формасы” (Бакиров, 37 бит). ...Архаик  мифология 

борынгы кешенең әйләнә-тирәдәге һәм үзен аңларга омтылуы, исән калу һәм 

яшәү хакына кырыс тирәлеккә ярашырга һәм хәтта табигатьнең серле, куәтле 

көчләренә каршы көрәшергә тырышуы нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Һәм, 

табигый ки, әлеге танып белергә омтылуы һәм көрәш процессы 

борынгыларның гамәли эшчәнлеге һәм хезмәт тәҗрибәсе әле гаять түбән 

булган дәверләрдә, ләкин, меңнәрчә тапкыр сынап караулар һәм ялгышулар 

аша булса да, реаль белемнәрнең бөртекләп җыйналуы шартларында барган. 

Фантазия-уйдырма да асылда кешенең иҗади хыяллары, акрынлап үсә 

баручы эмпирик тәҗрибәсе һәм иҗтимагый практикасы белән кушылган 

хәлдә генә гәүдәләнгән” (42 бит). 

Мифологиянең барлыкка килүен, асылын, төрле сәнгать чараларының 

барлыкка килү, үсүенә тәэсирен күзәтү – безнең бүгенге бурычыбызга керми. 
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Риторик сөйләм тарихына мөнәсәбәттә генә кайбер моментларга гына 

тукталып китик. 

 

Миф әле ул синкретизмга нигезләнгән иҗат төре, ягъни анда төрледән-

төрле сәнгать рәвешләре чагылыш таба. Әйтик, кыя, мәгарәләргә уелып 

ясалган сурәтләр, таштан уелган сыннар үзләре бөтен бер әкият, дастан 

эчтәлеген хасил итә. Кайбер мифларда йола-ритуаллар тулы ачып бирелә. 

Шул ук вакытта мифта риторик сәнгатьнең үзәк урынны алуы да бәхәссездер. 

Миф бит сөйләү, хикәяләү нигезендә барлыкка килә. Грекча сүз, хикәят 

дигәнне аңлата. Икенче ягы, миф ул реаль чынбарлык, табигатьнең чын 

сурәтләре, тормыш фактларына таянса да башлыча хыялый образлар, уйлап 

чыгарулар нигезендә туа.  

Архаик мифларның эчтәлегеннән күренгәнчә, мифологик фикерләүнең 

иң характерлы сыйфатлары җанландыру, персонлаштыру, сынландыру, 

әверелдерү борыңгыларның әйләнә-тирәдәге бөтен җанлы һәм җансыз 

нәрсәләрне ассоцияләүгә һәм аналогияләүгә нигезләнеп кабул итүгә кайтып 

кала... 

Җанландыру һәм сынландыруның да, шулай ук персонлаштыру һәм 

әверелдерүнең дә ассоциатив нигездә җанлы затларның (хайванның яки 

кешенең) сыйфатларын җансыз әйберләргә күчерү, аларны үзара 

берләштереп карау ята... Шунысы бик әһәмиятле һәм кызыклы: мифологик 

фикерләү бер үк вакытта чынбарлыкны сәнгатьчә-сурәтле танып белүнең иң 

борынгы формасы һәм беренче баскычы да булып тора. Һәм бу табигый да. 

Шигъри образ-сурәт һәм гомумән сәнгати фикерләү асылда нәкъ менә 

ассоцияләүгә һәм тиңләштерүләргә нпгезләнеп җанландыру, сынландыру, 

әверелдерү, персонлаштыру кебек сыйфатлардан башлана, шулар нигезендә 

яки шулар катнашлыгында гына аерым формаларда һәм текстларда җисемле 

төс ала... (47 бит). 

Җентекле төпченгәндә мифологик фикерләү белән үрелгән сүз, сөйләм 

үрнәкләрен без һәр телдә, шул исәптән борынгы чордан килгән татар 
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сүзләрендә дә күпләп очратабыз. Мәсәлән, җир-ана, туфрак тарту, җир 

йотсын, ташка үлчим, күк кабагы, тимер казык, кояш тотылу, каз юлы... (55 

бит).    

Мифларда табигать күренешләренә охшату көчле. Моннан риторик 

сөйләмгә сүз-образлар, чагыштыру, метафоралар гына түгел, ым-ишарә, 

төрле хәрәкәтләр дә калган. Мәсәлән, югарылык-биеклек төшенчәсе – күккә, 

кояшка ишарә итү; чырайны караңгылату; карашны аска төшерү; яңгырдан 

саклану ишарәсе – башны кул белән каплау һ.б. Бүре улавы, эт өрүе һәм 

башка тавышларны гади физик тавыш итеп кенә түгел, ә мәгънә, хис белдерү 

максатында чыгару. 

Кыскасы, йола-миф синкретизмы барышында риторика сәнгате үзе дә 

үсеш, баю юлын үткән, шулай ук башка сәнгать төрләренең, аерым алганда, 

шигъриятнең жанрлары саналган йола күренешләре (алкыш,  келәү, келәү-

алкышлар, йола әйтешләре, каргышлар һәм антлар һ.б.) һәм башка 

жанрларның һәркайсында риторик сөйләмгә хас сыйфатлар эчтәлек ягыннан 

да (мантыйкый, психологик), аң белән хиснең бердәйлеге (сүз, сурәт, көй, 

хәрәкәт) булып та үрелеп бара. 

Сәнгатьләр тарихын өйрәнүчеләр билгеләп үткәнчә, йола иҗатының да, 

хәтта миф иҗатының да нигезендә конкрет хәл, вакыйга, аерым шәхесләргә 

багышланган реаль фактлар ята. Рәсем, музыка, шигърият рәвешен алгач, 

аларга гомумилек сыйфаты бирелә, конкретлыклары югала. Ә менә риторик 

сөйләм ихтыяҗында алар конкретлыкны саклау чарасы булып кала. Конкрет 

шәхесләр белән булган фаҗигале хәлләр (яуда батырларча һәлак булганнар, 

әсирлеккә төшкәннәр, шахтада басылган, адашып яисә суга батып үлгәннәр, 

агач басканнар, көчләп кияүгә бирелгәннәр һ.б. турында) башта телдән-телгә 

сөйләнелә, аннары нәфис сүз белән өретелеп, бәет, мөнәҗәт, шигырь 

формасын ала, шуннан аеруча тәэсирлеләре, киң таралыш алганнары халык 

авыз иҗаты җимешләре булып өлгәрә. 

Шундый үзгәреш кичергәндә дә бу әсәрләр, әлбәттә, риторик сөйләм 

үзенчәлекләрен саклап килә. Димәк, риторик сөйләм йола-миф  
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синкретизмында да – йола иҗатында һәм фолкьлор әсәрләрендә дә -- яши 

биргән, төрле сәнгать төрләрен баеткан, аларга җирлек булган һәм үзе дә 

мөстәкыйль сәнгать булып яшәвен дәвам иткән. 

 

Идеология чарасы буларак 

 

Шулай да йола-миф синкретизмында төрле сәнгать төрлечә үсеш алган 

һәм үзенең эзен тарихта төрлечә калдырган. Риторик сәнгать идеологик 

юнәлештә активрак катнашкан – моны аның конкрет шәхесләр эшчәнлегендә 

көчлерәк чагылуы да раслый. 

“Акрынлап әнә шул бердәм һәм күмәк рәвештә башкарылган синкретик 

комплекстан, дөресрәге, синкретик йола-бәйрәмнәрне уздыручы ыруг-кабилә 

коллективыннан оештыручы - башлап йөрүче шәхес аерылып чыга. Арада иң 

сәләтле һәм иң нык хөрмәт ителгән бу кеше еш кына, бигрәк тә әүвәлге 

дәверләрдә, берюлы ыруг-кабилә башлыгы да һәм каһин-шаман да була”, ди 

М.Бакиров (119 бит). 

Шаманнар асылда язмадан башка эш итә торган, ягъни язмасыз 

культураның беренче нәфис сүз осталары булган. Бүгенге фән шаманнар 

җыр-текст-музыка һәм магия-мифология ярдәмендә үз кабиләсендә, үз халкы 

арасында сәламәтлек, иминлек һәм тәртип саклау функцияләрен дә үз 

өсләренә алганнар һәм башкарганнар дигән карашта тора. Шуның белән 

бергә шаманнар үз җәмгыятенең идеологиясен һәм pyxи-традицион 

культурасын саклаучылар һәм буыннан-буынга тапшыручылар да булган. 

Шаманнар репертуарында ыруг-кабиләнең ел  фасылына бәйле корбан-

келәү йола бәйрәмнәре үткәрү  вакытында, төрле культурага  багышланган 

гыйбәдәтләрдә, сунарчылыкка бәйләнешле күмәк йолаларда; мәҗүси 

аллаларга һәм төрле рухларга атап башкарылган  мактау-данлау җырлары, 

мәдхия, алкышлар, келәү-алкышлар зур урын тота  (124  бит). 

Тарихчы Газиз Гобәйдуллин да: "Борыңгы мәҗүси төрекләрнең дә  

руханилары булган,- дип яза,- Аларны  "кам", “шаман",  "баксы /багучы” дип  
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йөриләр. Шул шаман исеме  аркасында  бу мәҗүси динен дә "шаман дине",  

"шаманизм" яисе  "шаманлык" дип атаганнар. Шаманнарны яман һәм  яхшы 

җаннар белән, яисә тәнреләр  белән бик  дус  дип  беләләр, шуның  өчен шул  

җаннар вә  тәңреләр хөрмәтенә  корбаннарны шулардан суйдыралар, 

догаларын шуларга калдыралар. Халык арасында  аларның тәэсире бик зур, 

халык шаманнардан  бик  курка, аларны хөрмәт итә иде...  (74 бит). 

Шаман-җыраучы-багучыларның шигъри-поэтик репертуарында күләме 

буенча да, әһәмияте ягыннан да аеруча зур урын  тоткан  жанр,  әлбәттә, 

эпос-дастан. Шул чор риторик  сәнгать үрнәкләрен, аның алым-чараларын 

өйрәнү  өчен дә иң бай чыганак ул дастан. Татар  фольклор-мифологиясе дә 

аларга бик бай. 

Дастан ул аерьм шәхес иҗаты булса да тора-бара күмәк иҗат 

җимешенә әверелгән жанр. Аның авторы инде, – язучысы да, башкаручысы-

сөйләүчесе дә чын оратор дияргә була. Тик исеме генә  бик күп төрле булган. 

Аерым алганда, шаман да сәламәтлек һәм тәртип-иминлек саклау 

вазифаларын гына түгел, ә иң беренче шагыйрь-җырчы функциясен дә үз 

өстенә алган. Шушы юнәлештә эш итеп, ул конкрет иясе булмаган "мифик 

автор" иҗатын индивидуаль "эпик һәм лирик автор" иҗатына  әверелдергән 

һәм миф-йола синкретизмы җирлегендә туган архаик жанрларны тагын да 

үстергән, камилләштергән. Шуның өстенә җырчы-шаман эпик һәм лирик 

характердагы бөтенләй  яңа жанрлар да тудырган. Шаманның шигърияткә 

бәйле  функциялере һәм традицияләре нигезендә үсеп чыккан  җырау-

чичәннәр (чәләби, кубызчы, кайчы, акын, ашыглар) исә поэтик сүз сәнгатен 

(гомуми нәфис сүз сәнгатен дә–Н.И.) тагын да үстереп, яңа баскычка  

күтәргәннәр. Нәкъ менә алар  язма поэзия  өчен  бай традицияле җирлек 

әзерләгәннәр. (142 бит). 

 

Үз җирлегебез мирасы 
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Марсель Бакировның әле телгә  алган хезмәтендә  риторик сәнгатьнең 

иң борыңгы  башлангыч чорына  багышланган махсус  бүлек бар "Кадими 

шәхси иҗат һәм риторик сөйләм төре буларак ораторлык  сәнгате". Ул теләсә 

кайсы риторика  дәреслегенең кереш  өлешен тәшкил итәргә лаеклы хезмәт. 

Дөрес, хезмәтнең аңа кадәрге  бүлекләрендә дә  әле автор риторик 

сөйләм башлангычларын  танып, аның шигърият  бөреләренә ничек тәэсир 

итүенә күп санлы мәгълүмат китереп  бара. Ул  сәнгатьләр синкретизмында 

риторик сөйләмнең үзәк  урында  торуына басым ясамый, - максаты бит бу 

төр сәнгатьне аерып өйрәнү түгел. 

"Ыруг-кабилә коллективыннан аерылып чыккан оештыручы-башлап 

йөрүчеләр, талантлы шәхесләр белән бәйләнешле тагын бер сүз сәнгате 

өлкәсе бар. Монысы инде - поэзия белән сәнгатьле проза арасында торучы 

һәм әлеге hәp ике сөйләм - иҗат төре белән дә "кан алмашучы" ораторлык - 

оста сөйләү сәнгате", ди автор бүлеккә кереш өлешендә. 

Монда әйтелгәннәрне бераз гына ачыклап, төгәлрәк күзаллау кирәктер. 

Сәнгать буларак риторик сөйләм төре коллективта җитәкчелек ролен уйнаган 

шаман-чичәннәргә кадәр үк үсеп килгән, инде шул шәхесләр кулланырлык 

корал-чара булып җитлеккән хәлдә  килгән. 

Икенче бер нәрсә: оста  сөйләү сәнгате "поэзия белән проза арасында 

торучы ике сөйләм -  иҗат төре арасында гына "кан алмашкан" дию бу 

сәнгатьнең шул чорда тоткан урынын тарайту булыр иде. Күргәнебезчә, 

риторик сәнгать ике сәнгать төрен генә түгел, башка төрләр белән дә "кан 

алмашкан" һәм аларның барлыкка килүенә, үсүенә этәргеч булган. 

Бу бүлекне тулысынча җентекләп укып чыгарга,  өйрәнергә  тәкъдим 

итәбез. Аның төп өчтәлеге  менә ниләрдән гыйбарәт. 

Риторика сәнгате антик  дәвердә борынгы Грециядә һәм Рим 

империясендә  үк барлыкка килгән. Антик культурада шулай ук матур 

сөйләмне - ораторлык сәнгатен өйрәнү белән шөгыльләнә торган  риторик 

фәне дә формалашкан. Күренекле грек һәм рим ораторларының  исемнәре 

һәм нотык-телмәрләре бүгенге көнгәчә  килеп җиткән. 
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Безнең иң борыңгы бабаларыбыз аралашып яшәгән Кытайда исә 

ораторлык сәнгате тагын да иртәрәк туган һәм гасырлар буена дәвам итеп 

килгән. Әлеге сәнгатьнең иң борыңгы чорга  караган үрнәкләре безгә "Речи 

царств" ("Патшалыкларның  нотыклары"  - безнең эрага кадәр 985 елдан 453 

елга кадәрге чор) дигән җыентык hәм “Весна и осень" ("Яз һәм көз" - безнең 

эрага кадәр 722 елдан 481 елга кадәрге чор) дигән елъязма буенча билгеле. 

Шулай ук борыңгы Кытай акыл-фикеренең һәм ораторлык сәнгатенең атаклы 

вәкилләре булган Лаоцзы, Чжауанцзы кебек шәхесләр дә мәгълүм. Антик 

дәвер грекларындагы һәм римлыларындагы кебек үк, кытайларда да матур 

сөйләм осталыгына, ораторлык сәнгатенә өйрәтә торган мәктәпләр булган. 

Ләкин әгәр грек һәм римлыларның аерым мәктәпләрендә (мәсәлән, 

софистларда) һәм, гомумән, өлешчә риторикаларында тыңлаучыларны ничек 

кенә булса да әсир итү, сөйләгәненә ышандыру, куйган максатына ирешү 

өчен сүз уйнату, хәйлә, софистика алымнарына да өйрәтелсә, Кытай 

мәктәпләре өчен мондый алымнар белән мавыгу, һәрхәлдә аларны күрәләтә 

хуплау һәм пропагандалау бик үк  хас түгел. Киресенчә, соңгыларында 

мантыйкка, фәлсәфилеккә, акыл культына өстенлек  бирелә, әмма шул ук 

вакытта оратор телләренең яки сөйләменең, антик дөньядагы кебек үк 

тәэсирле, эмоциональ һәм образлы-сәнгатьле булуына да зур игътибар ителә. 

Шул чорда ораторлык сәнгатенең, матур  сөйләм культының  бик зур 

роль уйнаганлыгын кытайлар мисалында Л.Д.Позднева менә  болайрак 

аңлаткан: телдән сөйләм, иң борыңгы булганга, күнегелгән һәм нык үсеш 

алган булганга, язма сөйләм барлыкка килгәч тә,  бик озак әле алда булган, 

чөнки язма сөйләм телдән сөйләмне тулысынча чагылдыра алмаганга 

иҗтимагый ышаныч казана алмаган. Ул чорда язуны  һәм исәп-хисапны  

өйрәнү белемнең түбән баскычы саналган, ә матур сөйләмгә өйрәнү югары 

баскычы саналган. Писарьнең  җәмгыятьтәге  урыны ораторныкына 

караганда түбәнрәк саналган, ул һөнәрчеләр рәтендә  йөргән, ә  оратор затлы 

кешедән саналган, ул патша сараенда киңәшче яисә дипломат булган. 
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Оратор сәнгате әсәрләренең  үзенчәлеге ул сөйләү иҗаты дип  

саналган, ул фольклор үзенчәлекләрен саклаган, оратор халык  акылы һәм 

сөйләү осталыгын саклаучы һәм кулланучы буларак хөрмәт ителгән. 

Менә бу башлангыч-сыйфатлар борыңгы һуннарда һәм төркиләрдә дә 

дәвам иткән. Автор башта төркиләрдә (төркютларда) риторик сәнгать 

үрнәкләрен китерә, аннары һуннар чорындагы риторикага аерым бер бүлек 

багышлый. 

Бу бүлектә борыңгы риторика өчен үтә әһәмиятле документ теркәлгән. 

Ул Төркиләр каһанлыгының Византия империясе белән мөнәсәбәтенә 

караган чыганак. Төрки – византиялеләр делегациясе очрашуында каһан 

Төрксанфның телмәре фрагментлары. Текст грекчадан урысчага тәрҗемә 

ителеп (төрекчә оригиналы сакланмаган), аны татарчага тәрҗемә итеп 

карауны укучыларыбызның үз ихтыярына калдырып, аңа автор бәяләмәсен 

генә бәян итик:  "Аның (каһанның) сүзләре» һичшиксез, борыңгы төрки 

идарәчеләр кулланган матур-оста сөйләү сәнгатенең бер классик үрнәге 

булып тора. Аерым алганда, анда оратор сөйләменә хас җор риторик 

гыйбарәләр  дә, тапкыр чагыштырулар да, сүз сөреше таләп иткәнчә, фаш 

итү, гаепләү тезисын тагын да үткенәйтә кискенләштерә торган капма-каршы 

кую алымы да кулланылган (144 бит). 

Аннары бүлектә төрки халыклардан төрле төбәк-кыйтгаларда яшәгән 

төркемнәрдә риторик сәнгатьнең ничек-ничек үсүенә мисаллар китерелә. 

Мәсәлән, уйгурларда ораторлык сәнгатенең кемнәр, нинди шәхесләр 

аркасында барлыкка килгәнлеге әйтелә, Алтай якларында теленгитларда  

коҗонче  /алтайча җырчы/  дигән абруй-дәрәҗәле шәхесләр булган. Алар 

рифма  белән көйләп тәэсир итә торган булган, бигрәк тә судларда яклау 

телмәре сөйләп,  игелекле эш эшли торган булганнар. Аларның канатлы 

сүзләре мәкаль, әйтем рәвешендә халыкка да тарала торган булган. 

Төрки халыклардан кыргызларда, казакъларда да жыручы-ораторлар 

хөрмәттә булган. Мәшһүр дастан герое Манас туганнан соң аның әтисе 

Җакып, зур мәҗлес җыеп, тел осталары - акыннарның бәйге -"әйтешен” 
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уздырган... Казакъларга килгәндә, аларда ата-бабаларының сәнгатенә 

бәйләнешле мәгьлүмат күбрәк сакланып калган һәм, гомуми планда булса да, 

өйрәнелгән дә. Автор казакъларда, аннары үзбәкләрдәге ораторлык сәнгатен 

күзәткәннән соң "матур сөйләү, аерым курс буларак, Урта Азия дини уку 

йортларында да өйрәтелгән", ди (146 бит). 

Гомумтөрки традицияләре йогынтысыңда татарлар да, билгеле, читтә 

калмаган. Бу традицияләрнең бер башы Азов /Азак/ диңгезе буенда яшәгән 

борыңгы болгар кабиләләренә барыш тоташа. Биредә һуннарның бер тармагы 

яшәгән (алар тарихи чыганакларда утигурлар, унногундурлар, онагурлар дип 

тә аталган). Биредә Кубрат хан  җитәкчелек иткән Бөек Болгар дәүләте 

барлыкка килгән. 

Шушы чордан Византия башлыгы Юстинианга адресланган һәм 

болгарлар (дөресрәге болгарларның да бик борыңгы бабалары) вәкиле  

телдән тапшырган юлламасы төркәлеп калган. Бу  бүлектә шул текст урысча 

тәрҗемәдә китерелә. Аны да борынгы болгарлар сөйләменә якынайтып 

тәрҗемә ясап карарга мөмкин. 

Автор билгеләвенчә, утигурлар башлыгы Сандилның телдән 

юлламасында матур-оста сөйләм стиленә  хас булган кереш өлеше дә, киная-

ике планлылык та, образлы  чагыштырулар да бар. Шул ук вакытта текстның 

һәм, гомумән, барлык поэтик-стилъ чараларының билгеле бер сәяси максатка 

юнәлдерелгәнлеге дә сизелеп тора. 

Болгар бабаларыбызның матур сөйләү сәнгатенең икенче бер  үрнәген 

Идел буе болгарларының бер этник компоненты булган савырларда (савар, 

сувар) очратабыз. Аларның Хазар каһанлыгы составында булганда 

мәҗүсилек хокукларын кысуга каршы шаман-жрецлар әзерләгән мөрәҗәгате 

игътибарга лаек.  Мөрәҗәгать матур-оста сөйләм сәнгатенә хас гыйбарәләргэ 

һәм риторик стиль алымнарына корылган. Шул исәптән анда хисси-риторик 

эндәшләр һәм риторик сораулар да бар. 

Табигый инде, ораторлык сәнгате традициясе тел осталарынын  сәяси 

һәм иҗтимагый тормыш өлкәсендәге чыгышларында-телмәләрендә генә 
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түгел, ә алар тудырган фольклор әсәрләрендә дә,  бигрәк тә дастаннарда, 

чагылыш тапкан. Бу яктан угыз-төркмәннәр арасында туган мәшһүр "Огуз-

наме"  /"Угыз-намә"/ дастаны  характерлы мисал була ала. Дастанның уйгур 

һәм гарәп язуы  вариантлары  сакланган. Нигезе төрки телдә язылган "Улу-

хан ата Битигчи сүзи" дигән  әсәр икән. Ул сакланмаган. 

"Угыз-намә" дастанынын бүгенге көндә билгеле вариантлары  проза 

белән өлешчә шигъри сөйләм текстларынын үзара аралашуына корылган. 

Мәҗүсилек чорыннан ук башлангыч алучы әлеге  дастанда  ораторлык 

сәнгате традицияләренең катнашканлыгы да шактый сизелеп  тора. Аерым 

алганда, Угыз каһанның туры сөйләм белән  бирелгән сүзләренең байтак 

өлеше моңа мисал була ала: 

 Мин сезләргә каһан булдым. 

Җәя дә калкан алаек 

Тамгабыз буян (изге эш) булсын, 

Күк бүре булсын ураныбыз (паролебез), 

Тимер уклар бул син безгә, урман 

Ау җиребездә күпләп йөрсен кулан 

Диңгез, йолгалар очрап торсын, 

Кыйблабыз – кояш, түбәбез күк булып торсын  

  

   Шушы кыска гына текстта көчле хөкемдарның үз халкына һәм таби- 

гать объектларына эндәшүләре  да, кылгак ныклы карарлары да, шулай 

ук катгый  боерыклары  да чагылыш тапкан,  (151 бит). 

   Дастаннарга һәм аларның нәфис  сүз  осталыгы хәзинәләрен туплаган 

каһарманнарына әле  тукталырбыз.  Ә хәзер тарихта  тирән эзлере калган 

реаль ораторларыбызны искә төшереп китик. 

   Борыңгы төркиләрнең аерым шәхесләре арасында үз тирәлегенә генә 

түгел, бөтен дөньяга, күп мәмләкәтләргә мәгълум булган, бүген дә 

риторикага нигез ташлары саналган, нәфис сүз осталыгы мирасының 

алыштыргысыз өлешен тәшкил иткән затлар аз түгел. 
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   "Һуннарның Атилла исемле ханнары заманында бик куәтләнеп китеп, 

ул заманында иң куәтле булган Европадагы империяләрне дер селкеткән. 

Хәзерге Франция, Германия, Италия эчләрендә һуннарның атларының 

тоякларыннан күтәрелгән тузан бик еш күренәдер иде. Истамбул, Рума 

шикелле зур шәһәрләрдә торган императорлар Атилладан мәрхәмәт copaп 

ялварганнар. 

   Атилла кыска буйлы, киң җилкәле, зур башлы, сирәк сакаллы, 

кечкенә, эчкә батып торган кыек, үткен күзле бер кеше булган. Аның күз 

карашы кешене куркыта, үзенә буйсындыра, иң гайрәтле, батыр кешеләр дә 

аның күз каравына чыдый алмыйлар; аның сүзе, һәрбер хәрәкәте кешегә зур 

тәэсир бирә һәм куркыта; ул үзе ачуы килгән кешеләренә бик мәрхәмәтсез, 

яраткан һәм илгә хөрмәте тигән кешеләргә бик күп яхшылык кыладыр иде. 

Халыкны бик ярата, үзе бик юмарт, гомерен ау артыннан, сугышта үткәргән 

бер кеше булса да кешедән үч алу шикелле начар гадәтләре юк. 

   Атилла хан зиннәт вә нечкә тормышны сөймәгән. Шулай булса да 

хәзерге Венгриядә агачтан үзенә сарай салдырып, читтән килгән кешелерне 

кабул иткәндә бик шәп итеп каршыларга вә янында яхшы киенгән кешеләр 

булдырырга яраткан"... (Г. Гобәйдуллин, 97 бит). 

   Тарихта Атилланың Рим-Византия империясе гаскәрләре белән 

сугышыр алдыннан үз яугирләре каршында сөйләгән телмәре сакланган: "Үч 

алып җанны илһамландыру - табигатънең илаһи бүләге ул. Дошманга җәһәт 

кенә, җиңел генә ташланыйк ,- башлап ташланучы һәрвакыт батыррак. Болар 

– төрле телле кабиләләр (империя гаскәрләренә германнар hәм аланнар да 

кушылган була - Н.И.) нәфрәт уята, чөнки берләшкән көч белән сугышмак –  

ул куркаклык билгесе. Күрегез!  Сез кыса башлаганчы ук инде дошманның 

коты алынган - даладагы курганнарга посарга җай эзлиләр. Беләсез бит: 

римлеләрнең коралы бик җиңелдән, шуңа алар беренче ярадан ук бик курка, 

үз рәтләре кузгаткан тузаннан да алар ташбака калканнары белән каплана. 

Сез исә ныклык белән илһамланып алдырыгыз, гадәттәгечә, тигез рәтләренә 

әлегә тимәгез, аланнарга ташланыгыз, везеготларга ябырылыгыз. Сеңгерләр 
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киселгәч, тиздән әгъзалар коела, сөякләр дә таралгач, гәүдә төз тора алмый. 

Күңелегез күтәрелеп китсен, ачуыгыз ярсып торсын! Хәзер инде, һуннар, 

акылыгызны эшләтеп, коралыгызны да эшкә җигегез! Яраланган кеше 

дошманны үтерүгә ирешсен, исән-саусың икән, дошманның канын ал! 

Җиңүгә ташланганнарны бернинди ук та куып җитә алмый, үлем белән 

килешкәннәрне язмаш сугыш булмаганда да үтерә...Җиңәчәгебезгә мин һич 

шикләнмим. Алдыбыздагы далабыз безгә һәрвакыттагыча уңыш китерер. Иң 

башлап дошманга укны үзем тидерәм. Атилла сугышканда тик торган  кеше 

үзен инде җирләнгән дип санасын... (Өзек "Иордан. О происхождении и 

деянии гетов", М.: Наука, 1960) китабыннан урысчадан тәрҗемә ителде (107 

бит). 

   Идел  буена килеп төпләнгәч тә безнең болгар  бабайлар алдынгы 

мәдәниятле, аралашучан халык  булып яшәүләрен дәвам иттергәннәр, "башта 

башка төркиләр күк мәҗүсиләр булып, шаман динен тотсалар, сәүдә тәрәкисе 

итүе белән боларга чит мәдәни илләрдән сәүдәгәрләр килеп йөри. Алар 

мөселман, христиан илләреннән  булып, арада болгарларны да үз диннәренә 

өйрәтергә, димләргә алынучылар аз булмый... Болгарларга күбрәк мөселман 

сәүдәгәрләре киләләр.., шулар белән аралашу  аркасында болгарларда XI 

гасырда ук ислам дине бик таралган”, ди Г.Гобәйдуллин. 

   Халык яшәешендәге менә бу яңалык та риторика сәнгате үсешендә 

ифрат үзенчәлекле һәм бай мөмкинлекләр биргән алгарыш була. Бу хакта әле 

алда тәфсиллерәк тукталырбыз. Ә әлегә болгар халкының аралашучан 

холкынын, үзе теләпме-теләмичәме төрле халыклар белән аралашып яшәргә 

мәҗбүр булуының риторика сәнгатенә барыбер уңай йогынты ясавын әйтеп 

китүне кирәк саныйбыз. Хәтта басып алучылар, аерым алганда, монгол 

яулары кул астында гомер кичерү дәвере дә бу яклап эзсез калмаган. Ә нигә 

әле без риторикабыз хәзинәсен барларга алынгач, бу төр хәзинәне дә 

танымыйбыз ди. Әйтик, тарихта бит, мәсәлән, Чыңгыз хан да – дөньякүләм 

мәшһүр шәхес – ораторлык осталыгы белән дә мәгьлүм булган. Тарихчылар 

аны менә болайрак тасвирлый: 
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"Чыңгыз хан бик  озын буйлы, киң маңгайлы, мәче күзе төсле үткен 

күзле, озын сакаллы, ифрат гайрәтле кеше булган. Ул бервакытта да эшне 

уйламый  эшләми, бер чакта да дошманның хәлен чын-чынлап белмичә 

сугыш башламыйдыр иде. 

Чыңгыз хан үзе укыган кеше түгел, аның  заманына кадәр монголларда 

уку-язу гадәте булмаган... Шулай булса  да ул мәмләкәт өчен  белем 

кирәклеген аңлап, улларын укый-язарга  өйрәттергән. 

1204 елда  бөтен  монгол тирә-ягындагы төрек халыкларын үз кул 

астына җыеп бетергәч, илнең зурлары, кабилә башлыклары, гаскәр  

башлыкларыннан мөрәккәб (корылтай) җыеп, анда кануннар  (законнар) 

мәҗмугасы ясарга карар кылына. Чыңгыз  үлгәч, чыннан да аның телдә 

сөйләгән сүз, нәсыйхатьләре, мөһим әмерләре (яргу, ярлыклары) туплап, бер 

җыелма хасил ителә. Халыклар  аны  "Яса" атамасы белән йөртәләр. Аны 

төркиләр дә, монголлар да изге  китап рәвешендә буыннан-буынга тапшырып 

киләләр. Ул “Олуг яса"дип күп халыклар хәтерендә саклана. Китап үзе  

безнең көннәргәчә сакланмаса да, ул биш кисәктән торган дип фараз кылына: 

1) үлем җәзасы бирелергә тиешле җинаятьләр; 2) сугыш кылу, гаскәрне идарә 

кылу хакындагы кануннар; 3)  гаилә һәм өйдә ничек торырга кирәклек 

хакындагы кануннар; 4) эшләргә ярамаган эшләр, хәрам нәрсәләр турындагы 

кануннар. 

Чыңгыз ханның исән вакытында сөйләгән сүзләре арасында бик 

әhәмиятле кагыйдә, нәсыйхәтләр бар. Болар соңыннан язуда да теркәлеп, 

тарихка "белекләр" дип кереп калган. Менә кайберләре генә: "нинди 

мәмләкәт зурая алмас, нинди халык куәтле була алмас? дигән сорау куеп, ул 

мондый җавап бирә: балалар аталарының сүзләрен тыңламаса; яшь 

борадәрләр олуг ага, абыйларының сүзен тыңламаса; өйләнгән кешеләр 

үзләренең хатыннарына ышанмасалар, хатыннары ирләренең кушканын 

тыңламаса; килен, кайнана, кайната бер-берсен хөрмәт итмәсәләр. Олуг 

кешеләрнең әмерләрен кечекләр тыңламаса; олуглар кечекләрне тәртипкә 
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салырга тырышмаса; олуглар балаларга шәфкать итмәсә; бай кешеләр 

фәкыйрьләр, зәгыйфьләргә ярдәм итмәсә. 

Чыңгыз хан "белекләре" рәтендә аның шәхси канатлы гыйбарәләре-

киңәшләре дә мирас булып саклана: 

-үзенең өен тәртип белән идарә кыла белә торган кеше (бөтен) бер 

падишаһлыкны да идарә кыла  алачак; 

  -үзенең күңелен пак тота алган кеше бер (бөтен) илне дә пакләргә 

куәте җитә; 

   -олуг буласы килгән кеше аз сөйләсен, сорамаганга бер нәрсә дә 

дәшмәсен, җавап биргәндә дә уйлап  бирсен; 

   -уйнапмы, чынлапмы дөреслеге тикшерелми әйтелгән бер сүзне дә 

кире кайтарып алып булмый; 

   -кеше халык арасында бозау шикелле юаш, йомшак күңелле булырга, 

әмма сугышта ач лачын күк булырга тиеш; 

   -ир кешенең шәһасе (кадере) аның хатынының яхшылыгыннан килә; 

   - йорт хуҗсы хатынына охшар; 

  -аракы эчеп йөргән кеше сукыр күк бернәрсәне дә күрми; аның 

хакында сөйләшсәләр ул бер нәрсәне дә ишетми; aңap бер сүз әйтсәләр, ул 

җавап бирә алмый; эчкече кешедә гакыл, изгелек булмый; исереклек 

аркасында яхшы кеше дә яман була, явызлана. 

Үләр алдыннан Чыңгыз хан балаларын җыеп: "Зинһар бер-берегездән 

дөнья эше өчен аерылмагыз. Кайсыгызның күңелендә бер-берегезгә тузан 

кадәр генә дошманлык булса, чыгарыгыз", дигән  (97-98 бит). 

"Олуг яса"да да, "Белекләр"дә дә монгол фикер-тәҗрибәсеннән бигрәк, 

төркиләрнеке өстенлек итә түгелме дигән фаразга да уңай җавап бирергә 

кирәктер, чөнки тарихчылар әйтүенчә Чыңгыз хан үзе дә, аның уллары да 

төркичә дә яхшы белгән, алар идарә иткән дәүләтләрдә төрки тел дә дәүләт 

теле саналган, Чыңгызнын әнисе чибәр Оэлун үзе дә татар-монгол катнаш 

никахыннан туган булган. 

Күнегү: Тарих дәреслекләреннән  һәм язучы Мөсәгыйть Хәбибуллин- 
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ның "Кубрат хан" романыннан Бөек Болгар дәүләтен төзегән Кубрат 

ханның  нәфис сүз /ораторлык/ осталыгы һәм  аның риторика сәнгатен 

үстерүгә керткән өлеше турында мәгьлүмат,  күренешләрне  бәян итегез. 

 

Язу, дин һәм риторика – аерылгысыз 

 

Төрле сәнгатьләре бергә-бергә үскән халыкларда язу барлыкка килмәү  

мөмкин түгел; гарәп, грек,  латыйн,  кытай язулары нәкъ шул хакта сөйли. 

Һуннарның сәнгатьләре шуларныкыннан калышмаган икән, димәк,  аларның 

да язуы булгандыр дигән фараз  да табигый. Фараз раска чыккан да. 

Борынгы һуннарда рун, манихей, согъди, уйгыр, брахми язулары 

кулланылган. Аннары инде  гарәп язуы. Бу  исемлек үзе  генә дә язу 

алымнарының халык тоткан  диннәргә  барып тоташуын күрсәтә. Язу да, дин 

дә  риторика сәнгате үсешенә турыдан-туры  кагылганга, без аларга тәфсиллерәк 

тукталыйк. 

 

 

Тәңречелек чорында язма риторика 

 

Орхон-Йәнәсәй ташъязмалары фәндә инде күптән тикшерелсә дә, аларның нәкъ менә нәфис сүз 

сәнгатенең беренче язма үрнәкләре буларак әле соңгы елларда гына танылуы  – әһәмиятле вакыйгадыр. 

Күл-тәгин, Билге-каһан һәм Төньюкук язмаларының риторик сәнгатькә бәйленеше берничә 

яссылыкта гәүдәләнә. Беренчедән, сүз барган ядькәрләрнең һәркайсында сөйләү-хикәяләү сәнгати 

прозадагы кебек автордан тышта булган тормыш хәрәкәтен яки вакыйгалар агышын объектив 

рәвештә һәм читтән торып тасвирлау характерында түгел, ә автор исеменнән һәм субъектив планда, 

ягъни мөнәсәбәткә һәм бәяләмәгә буйсындырып алып барыла. Һәм куәтләп әйтергә кирәк: 

ташъязмаларда хикәяләүче-бәян итүче, янә килеп, вакыйгаларда турыдан-туры катнашуы яки шаһит 

булуы һәм аларны "мин" исеменнән монолог рәвешендә сөйләве белән дә аерылып тора. Менә шуңа 
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күрә дә аларда лиро-эпик хикәяләүдән бигрәк монологка аерылган сөйләм-телмәр сыйфатлары 

өстенлек итә һәм хәтта нарративлык-хикәяләү табигатен икенче планда калдыра", ди М.Бакиров (94 

бит). 

Күлтәгингә багышланган ташъязмада, мәсәлән, халыкка мөрәҗәгать формасы текстның 

буеннан-буена бара: 

Төрки халкы һәм бәкләре, ишетегез! 

Төрки халкын туплап, 

Ил итеп тотыгыз - монда шуны яздым. 

Ялгышсагыз, үләрсегез, 

Монда тагы менә шуны яздым. 

Бу алым риторик эндәш, риторик сорауларга бай. Алар гадәттә текстларның башлам һәм бетем 

өлешләрендә аеруча хисси яңгырый. 

Гомумән дә, бу төр истәлекләргә нотык-нәсихәт, диалог рәвешләре, турыдан-туры мөрәҗәгать, 

риторик эндәш-боерыклар, кабатлаулар, аерым күренеш-вакыйгага, шәхесләргә 

мөнәсәбәт, бәяләмә белдерү чаралары, мәкаль-әйтемнәр, канатлы 

гыйбарәләр, аллегория, чагыштырулар һ.б. язмаларның тәэсир итү көчен 

арттыра, хис-тойгыны тасвирлырак итә. 

Бу дәвергә караган башка ядкарьләрдә (мәгарә, кыялардагы, кабер 

ташларындагы язулар һ.б.) дә мәкаль-әйтемнәр hәм афоризм үрнәкләре ягъни 

канатлы-хикмәтле сүзгә һәм идиомага корылган гыйбарәләр шактый (199 

бит), Мәсәлән: фәкыйрьне бай итте, азны ишле итте; төннәрен йокламадым, 

көндезен (эшсез) утырмадым; тезлене тезләндерде, башлының башын 

идерде; таза ир токымы кол булды, саф кызлар токымы хезмәтче булды һ.б. 

Мондый гыйбарәләрнең шигъри сөйләмгә хас охшаш һәм аһәнле яңгырашка, 

шулай ук үзенчәлекле шигъри ритмга-интонациягә корылганлыклары әллә 

кайдан ук беленеп тора. 

Аннары, бу төр ядкарьләрнең һәркайсында диярлек билге каһан (зирәк 

каһан), алып ир (батыр ир-ат), буз ат, бәнгу таш (мәңге таш), сары алтын 

кебек эпитет, метафора, чагыштыруларның очравы риторик сөйләмдә 
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тасвири, сәнгати чараларның иң борыңгы заманнардан ук калыплашуга 

сәләтле булуын дәлилли. 

Галимнәр күзәтүеннән тагын бер нәтиҗә: ташъязмаларның эчтәлеге 

һәм тел чаралары аларның моңарчы телдән сөйләнгән ядкарьләрдән дә 

күчерелүе, ягъни руник язмаларда риторик сөйләмнең иң борыңгы үр-

нәкләренең дәвамы булуын раслый. 

Түгәрәкләп әйткәндә, тәңречелек белән бәйләнгән рун язулы төрки 

әдәбият борыңгы бабаларыбызның бер аллалылыкка юнәлеш алган дин-

мифологик карашлары белән тыгыз үрелгән булган, шул исәптән тарихи-

социаль эчтәлекле яки көндәлек тормышка бәйләнешле язма текстлардагы 

дөньяви эчтәлек тә шул идеология белән керешкән. Ташъязма текстлар жанр 

табигате, стиль ягыннан ораторлык сәнгате традицияләренә нигезләнүләре 

һәм, матур сөйләм төре буларак, монолог-телмәр рәвешендә төзелүләре 

белән аерылып торалар. Ә инде текст составындагы хикәяләү өлешләренә, 

шулай ук мәкаль-әйтемнәр һәм шигъри ypыннарга килгәндә, соңгылары 

ораторлык монологының синкретик табигате белән аңлатылалар, ягъни "чит-

ят тукыма" буларак түгел, ә матур сөйләм стихиясе белән табигый рәвештә 

ярашучы риторик компонентлар (сөйләү алымнары) буларак кабул ителәләр 

(207  бит). 

Шулай итеп, күренүенчә, төркиләрдә язма риторика бик  борыңгыдан 

барлыкка килә. Ул язу белән бергә барлыкка килә дияргә дә була, хәтта 

ышандыру сәнгатенең халык күңелендә шулай бай, бәрәкәтле булуы, аның 

рухи дөньяны баету ихтыяҗы көчле  булуы язу уйлап чыгарырга этәргәндер 

дә. 

Татар риторикасынын иң борыңгы дәверенә игътибар итүебезнең 

сәбәбе тагын менә нәрсәдә: тәңречелек дип аталган чор, татарның балалык, 

үсмерлек чоры булгангамы халыкның, милләтнең хәтереннән әле дә 

җуелмаган. Ул чордан кешеләрнең аралашуы, аңлашуы өчен бүген дә 

кирәкле бик күп йола,  гадәтләре ана сөте белән, кан  белән буыннан-буынга 

бирелә килә. Хәтта теге-бу иҗтимагый сәбәпләр, мәсәлән, яшәеш  
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барышында кабул  ителгән бүтән төрле дин-шәригать йогынтысы астында 

кулланудан  туктарга мәҗбүр  ителгән йола, гадәтләр, шул исәптән милли 

риториканың нигезен тәшкил иткән  әсасләр дә, торып-торып искә төшә, 

куллануга әйләнеп  кайта яисә  сагындырып уй-хисне җанландыра. 

Әйтик, соңгы вакытларда тәңречелекне  искә  алулар, шул дәвер йола, 

гадәтләрен, дини,  рухани хәзинәләрне искә төшереп, аларны кайтару, 

торгызу турында уйлану,  өндәүләр һич тә очраклы түгелдер.  Тәңречелек 

дәверендә адәм баласы "җан – тән-табигать"  бердәйлеген көчлерәк тойган, кояшка, 

айга, суга һәм башка күренешләргә табынып, аларга турыдан-туры мөрәҗәгать итү, алар белән үзенчә, 

якын итеп аралаша алу мөмкинлеген тойган, үзенә тәэсир итәргә, сүз әйтергә алынучылар белән дә 

шундый якын мөнәсәбәттә булуны теләгән. 

Бүген тәңречелек турында уйланучы, шуңа охшаш дин, идеология турында 

хыялланучыларның күпчелеге – кешеләрнең үзара мөнәсәбәтендә катнашучылар, ышандыру сүзенең, 

ягъни риториканың әһәмиятен аңлаучылар: шагыйрь, рәссам, актер, сәясмәннәр, укытучылар...  

"Борыңгы бабаларыбыз бөек идеологияләрен (тәңречелекне) "дин" дип түгел, ә "аң" дип атаган. 

"Аң" һәм "дин" төшенчәләре арасында  зур аерма бар. Дин (ислам) - ул ышану булса, аң - ул күңел һәм 

акыл белән тою-төшенү. 

-Тәңре aңы  кешене табигать, мантыйк /логика/ кануннары нигезендә формалаштыра;. 

-Тәңре аңы интернациональлекне танымый; 

-Тәңре аңы - ул өч элементның: туган телнең, туган язуның, туган идеологиянең берлеге. 

...Безгә кешенең рухын формалаштыру процессында, социаль шартлар белән бергә, тел-аралашу 

шартларының да зур роль уйнавын онытырга ярамый. Дини төшенчәләр ул кешенең рухи 

структурасын формалаштыручы кодлар. 

-Татар кешесе татарча уйларга тиеш! 

-Татар кешесенең аңы, фикер йөртүе татар, төрки, туран стереотиплары белән сугарылган 

булырга тиеш! 

-Татарның үз җире, теле, милләте мәнфәгатьләреннән чыгып карау призмасы булырга тиеш! 

Моның өчен татарның үз юлы – Тәңре аңы бар", дип яза Дамир Шәйхетдин (Безнең юл, 

2002, №1/11/, май). 
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Үзенең барлыкка килү моментыннан башлап диярлек, Болгар урта гасырлар 

цивилизациясенең иң атаклы һәм бай бер өлеше сыйфатында гарәп-фарсы географларының, 

урыс елъязмачыларының, Ауропа сәяхәтчеләренең һәм сәүдәгәрләренең игътибар үзәгендә 

торган. Бу бик яхшы аңлашыла, яхшы чөнки  иң төньякта урнашкан мөселман дәүләте - Болгар 

иле тиз арада халыкара сәүдә үзәге буларак таныла башлый. Әмма бу танылу һич тә Идел - 

Кама юлындагы уңайлы геополитик шартлар исәбенә генә түгел. Дәүләтнең халыкара сәүдәгә 

бик актив һәм чагыштырмача җиңел кереп китүенә, беренче чиратта, аның нык үскән 

икътисады, бигрәк тә авыл хуҗалыгы һәм һөнәрчелеге сәбәп булып торган. Шунысын да истә 

тотыйк: халыкара сәүдәдә катнашучы илләрнең икътисады, мәдәнияте, социаль-политик үсеш 

дәрәҗәсе бер-берсенә якын торганда гына дәүләтара мөнәсәбәтләрдә тигез партнерлык һәм үзара 

файдалы хезмәттәшлек хөкем сөрә ала. Болгар иле һәм аның сәүдә партнерлары (тауар ишләре), 

һичшиксез, бу җәһәттән бер-берсеннән калышмаганнар. 

Болгар бабаларыбыз рухи культура ягыннан да югары баскычта торганнар. Бу өлкәдәге 

казанышлар - урта гасырлар цивилизациясенең үзенчәлекле күренеше. Нәфис итеп сөяктэн 

ясалган язу каләмнәре, кара савытлары, асылташлар белән бизәлгән китап тышлыгы, язулы 

йозаклар, тормыш-көнкүреш әйберләре, шахмат-шашка фигуралары - болары шул 

цивилизациянең археологиядә чагылыш тапкан бик кечкенә бер өлеше. Язма чыганаклардан исә, 

болгарларның әле X гасыр башларында ук мәчет-мәдрәсәләре, мәктәпләре барлыгы билгеле. Бу 

мәктәпләрдә ислам нигезләрен генә өйрәнеп калмыйча, математика, география, тарих, ас- 

трономия, медицина буенча да башлангыч мәгьлүматлар укытылган. Сәләтле  яшьләрне Бохара, 

Самарканд, Нишапур, Багдад һәм башка шәһәрләргә җибәреп укытканнар. Биредә алар исемнәре 

Шәрык дөньясында киң танылган олы галимнәрдән белем алганнар. Шул яшьләр арасыннан 

үсеп чыккан Әбү Хәмид ибн Идрис әл-Болгари, Борһанетдин ибн Йосыф әл-Болгари, Сөләйман 

ибн Дауд әс-Саксини әс-Сувари, Таҗетдин ибн Хөсәен әл-Болгари кебек атаклы галимнәр дин hәм 

хокук белеме, медицина, фәлсәфә буенча күләмле хезмәтләр язып калдырганнар. Бу хезмәтләренең 

бер өлеше әле дә Таһран һәм Истамбул мирасханәләрендә саклана. 

Кайбер чыганаклар күрсәткәнчә, болгарлар тарихка караган трактатлар да язганнар. Әбу Хәмид 

әл-Гарнатый исемле Андалусия сәяхәтчесенең китабында, мәсәлән, Йакуб ибн Ногманның "Болгар 

тарихы"ннан өзекләр китерелә. Монголларга кадәрге Болгар чоры әдәбиятының безнен көннәргәчә 

килеп җиткән җәүһәре - Кол Галинен "Кыйссаи Йосыф" китабы – элгәрге цивилизациябезнең чын 
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көзгесе. Мондый әсәрне иҗат итү өчен шартлар урта гасырлар чорынын бөтен яктан да югары 

җәмгыятендә генә булырга мөмкин. (Фаяз Хуҗин, "Болгар цивилизациясе - безнең мирас", Казан утлары, 

2001 №8, 165-169 битләр). 

"Шәһре Болгар, зурлыгы уртача гына булса да, утырган урыны тармаклары күп булган ике зур 

елганың (Идел, Кама) бер-берсенә коя торган ноктасына якын бер урында булганлыктан, төрле яктан 

һәм чит илләрдән дә зур сәүдәгәрләр килә торган мәшһүр һәм зур базарлы бай мәмләкәтләр санала иде. 

Зур пристане, сәүдәханәсе булган бу төзек шәһәрнең халкы, борыңгы вакыттан бирле бай культуралы 

һәм  сәүдәгәрләре булуы белән дә, күп сәфәр һәм сәяхәтләре белән дә мәшһүр булып дөньяга танылган 

иде. Монда күп төрле ерак илләрдән галимнәр, сәүдәгәрләр, ә гарәпләрдән казыйлар, укытучылар һәм 

вәгазь сөйләүчеләр килә торган булган..." (Ш.Мәрҗани, 50 бит). 

 

Татар риторикасы ислам дине мохитендә 

922 елда Идел буе Болгар дәүләтенең мәлиге Алмасның чакыруы 

буенча Багдадтан гарәп илчелеге килә һәм ислам дине Болгарда рәсми 

рәвештэ кабул ителә. Бу уңайдан безгә риторик сәнгать, риторик адәбият 

үрнәкләрен күзәтеп булган төбәкләрдә ислам диненең мөнә-сәбәтен күзәтү 

кызыклы. Төрки телле мөселман әдәбиятының безнең чорга килеп җиткэн 

гүзәл үрнәкләрен тудыручы һәм теркәп калдыручы шәхесләр исеме 

Караханилар династиясе белән бәйләнгән. Караханилар дәүләте заманында 

иң алга киткән төрки мәмләкәтләрнең берсе була. Чөнки башлангыч чорында 

ук рәсми рәвештә ислам дине кабул иткән әлеге дәүләт мөселман 

мәдәниятенең көчле йогынтысына эләгә. 

Атаклы ядкарьләребезнең берсе Дивани лөгәтит-төрк" (Төрки телләр 

сүзлеге) җыентыгын төзүче күренекле тел белгече Мәхмүт Кашгарый да 

шушы дәүләттән. 1073 елда тәмамлаган шул җентыгын ничек тезүе турында 

ул мондый мәгълумат бирә: "Мин төркләр, төрекмәеннәр угызлар, чичилләр, 

ягмалар, кыргызларның шәһәрләрен, кышлак һәм җәйләүләрен күп еллар 

дәвамында гизеп чыктым, сүзларен тыңладым, төрле төркем суз 
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хосусиятләрен өйрәнеп, ачыклап чыктым. Боларны эш-ләвем (төрки) 

телләрне белмәгәнлектән түгел, бәлки бу телләр ара-сындагы һәрбер кечкенә 

гена айрымлыклары да аныклар өчен иде. Югыйсә мин телдә аларның иң зур 

хуш фикерләреннән, чыгышым буенча иң борыңгыларынаннан, сугыш 

эшләренда оста сөңгечеләреннән идем. Аларның телләре минем күңелгә 

бөтенләй ук тирән кереп урнашкан идем. 

Гадәттә, "Дивани..." ислам дине белән бәйле чыганакларны барлаганда 

башлап телгә алына. Без дә шулай иттек. Шул ук вакытта бер искәрмә биреп 

китүне дә кирәк саныйбыз: татар риторикасы төрле язулар һәм төрле диннәр 

йогынтысына бирелү ягыннан да синкретик асыллы икән. Кашгарыйның әле 

генә бәян ителгән сүзләренә ышансак, җыентыктагы сүзләрнең мәгънәләрен 

hәм диалекталь үзенчәлекләрен аңлату өчен тупланган халык ияҗаты 

парчаларының (мәкальләр, әйтем, җырлар), шулай ук язма поэзия 

үрнәкләренең язып алынган вакыттан күпкә элегрәк чорларга караганлыгы 

шиксез. Сүзлек-җыентыкны төзүче үзе дә ул әсәрне "төркләрнең телендә 

кулланылып киленгән шигырьләр, шатлык һәм хәсрәт көннәрендә кулланыла 

торган хикмәтле сүзләр, мәкальләр" дип атый. Язма әсәр үрнәкләренең төрле 

кабиләләр арасында таралуы һәм халыклашуы өчен шактый вакыт 

кирәклеген исәпкә алганда, Кашгарыйдагы поэтик текстлар арасында 

тәңречелек чорына барып тоташа торганнары һәм мәҗүсилек карашлары 

белән үрелгәннәренең булганлыгы да шиксез (М. Бакиров, 227 бит). 

Чыннан да "Дивани...” күпләр фаразлавынча, шигырь-фольклор 

үрнеклереннән генә тормый, анда: 1) тәңречелек дәвере язма әсәрлә-реннән 

өзекләр дә, 2) шул дәвер мифологиясеннән (дастаннардан) үрнәкләр дә, 3) 

шул ук вакктта Коръәннән килә торган сүз культы, матур сөйләм сәнгате 

тәэсире дә бар. 

Игьтибарга алынырга тиешле факт тагын шулдыр: соңгы вакытта бу 

әсәр риторика сәнгате чыганагы буларак та анализга җәлеп ителә башлады. 
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Аерым алганда, Башкортстан галиме Вали Псәншин аны менә болай бәяли: 

"Сүзләрне аңлату өчен китерелгән фольклор өлгеләре, шул исәптән тирән 

фәлсәфи эчтәлекле, фәһемле мәкальләр һәм әйтемнәр, Мәхмүт Кашгарыйның 

бу әсәрен һичшиксез Көнбатыш Европадагы риторик әсәрләргә якынайта. 

Андый өлгеләр чор тормыш-көнкүрешенең иҗтимагый, социаль, шәхси 

мөнәсәбәтләрнең, этик-дидактик карашлар- ның күп төрле якларын 

чагылдыра. Бер төркем мәкальләрдә ил бердәм- леге, татулык, дуслык 

хуплана: "Уры копса, огуш аклышур, йагы имрәм тебрәшүр" (гауга купса, 

ыру җыйналыр, дошман килсә, халык кузгалыр).  

"Түнлә йөреп, кендүз сөвнур, кечигтә өйләнеп улгаду севнур" /төнлә 

йөреп, көндез сөенер, йәшлектә өйлнеп, олыгайгач сөенер/ мкалендэ гаиләле, 

бала-чагалы булу хупланса, "Ата-анасы ачыг алымла йесэ, оглы-кызы теши 

камар" /Ата-ана әче алма ашаса, улы-кызының төше камашар/, "Ата оглы 

атас туар" /Ата улы атас туар/ мәкальләрендә баланы тәрбиялүәдә ата-ананың 

роле зур икәнлеге ачыклана. 

Брыңгы төркиләрдә кешенең иң уңай сыйфатларыннан берсе итеп 

юмартлык, кунакчыллык саналган: "Ума келсә, кут келир" (Кунак килсә, кот 

килер). 

Бер төркем мәкальләрдә дөнья, яшәеш турында уйланулар төп урын 

алып тора. Кайсыларының нигезендә кеше язмышының" алдан ук "маңгаена 

языла", бәхет тә, бәхетсезлек тә аның ихтыярыннан тыш була торган хәл 

дигән фаталистик карашлар ята: "Кутлугка коша йагар" (Котлыга куша явар), 

"Кутсуз кудугка кирсә, кум йагар” (Котсыз козауга керсә, ком явыр). Әмма 

боларга караганда яшәүнең мәгьнәсе хезмәт, кешенең" эше белән 

билгеләнүен раслаучы мәкальләр күбрәк: "Өд кечәр, киши туймас, йалнук 

оглы меңгү калмас" (Вакыт үтәр» кеше толмас, адәм улы мәңге калмас), 

"Йалнук оглы йокадур, эдгү аты калур" (Адәм улы югалыр, изге аты калыр). 

Ул дәвердә мәкальләрнең бер вазыйфасы кешедә иң яхшы әхлакый 

сыйфатлар тәрбияләүгә кайтып калган. Мисаллардан күренүенчә, 
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намуслылык, дуслык, туганлык, тугрылык, егәрлелек, әдәплелек, тыйнаклык 

кебек күркәм сыйфатлар зурланган. 

"Диваии лөгәтит-төрк" узенең камиллеге, эчтелегенең тирәнлеге һәм 

энциклопедик характерда булуы белән төрки телләренең ХIII гасырдан соң 

дөнья күргән башка фәнни сүзлекләреннән күпне өстенрәк тора 

/В.Псәншин,25-26 битләр/. 

Ислам дине һәм әдәбияты йогынтысында барлыкка килгән төрки 

әсәрләр һәм жанрлар турында сөйләгәндә, төркиләрнең үз поэтик 

традицияләреннән үсеп чыккан сыктаулар, әйтешләр, төрле темаларга 

багышланган лирик шигырьләр һәм поэма-дастаннардан тыш, Көнчыгыш 

поэтикасы йогынтысында туган иң характерлы жанрларны да атап китәргә 

кирәк. Аерым алганда, газел, касыйдә, кыйтга, робагый кебек жанрлар – әнә 

шундыйлардан... (М. Бакиров. 248 бит) 

 

“Дивани лөгатит-төрк” җыентыгына (һәм башка классик әсәрләргә – 

Н.И.) Коръәннән килә торган сүз культы, матур сөйләм сәнгате тәэсире 

шактый сизелеп тора. Гарәп-мөселман культурасы вәкилләренең раславынча, 

Мөхәммәдкә пәйгамбәрлеген исбатлау өчен могҗиза күрсәтүнең кирәге 

булмый, ник дигәндә Коръән, ягъни “Аллаһ сүзе” үзе могьҗиза була. Аллаһ 

тарафыннан Мөхәммәдне пәйгамбәр итеп сайлаганда да “матур сөйләм”гә 

сәләтлелек төп рольне уйный, чөнки “көрәешләр гарәпләр арасында иң матур 

сөйләүчеләр булып исәпләнә”. “Һәм нәкъ менә сөйләмнең гаҗәеп матурлыгы 

һәм искиткеч ачыклыгы өчен Аллаһы Тәгалә пәйгамбәрләрнең иң яхшысы 

һәм илчеләренең иң күркәме булган затны, гарәпләр арасыннан сайлап алып, 

үзенең илчесе итеп күндерә. Аннары ул гарәпчә Коръән индерә... Һәм 

пәйгамбәр гарәпләр арасында иң матур сөйләүче, телмәрен бөтенесеннән дә 

җиңелрәк итеп башлый белүче була”. Димәк, гарәп-мөселман культура 

эшлеклеләре өчен Аллаһының (илаһи акылның) иң беренче һәм мәһабәт 

рәвештә гәүдәләнү сыйфаты – сүз. Гарәпләрнең канатлы сүзендә әйтелгәнчә, 

“чакма тимере чакма таш белән очрашканда гына очкын чыккан кебек, акыл 
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да сүздә генә гәүдәләнә”. Борынгы һәм урта гасыр гарәп язма прозасының 

һәм бигрәк тә поэзиясенең гаҗәеп образлылыкка һәм матур сөйләмгә омтылу 

җирлеге, бер яктан, фольклор традицияләренә барып тоташса, икенче яктан, 

һичшиксез Коръәннән килүче сүз культына барып тоташа”. (М. Бакиров, 230-

231 бит). 

Риториканың төрле язулар һәм диннәр йогынтысы синкретизмын 

саклаган классик әсәрләрдән исә тагын берсе ул - Йосыф Баласагунинең 

"Котадгу белек" (Кот китерүче белем) әсәре. Тарихта ул урта гасырның төрки 

шигърияте калдырган иң камил шигъри әсәр санала. XI 
 
йөздә Караханилар 

дәүләте чорында язылган, Иранда "төрки Шаһнәмәсе" дип дан алган, шулай 

ук Кытай һ.б. дәүләтләрдә дә үз чорында ук билгеле булган шигъри "белек". 

Йосыф Урта Азиядәге борыңгы Баласагун шәһәреннән (хәзер Кыргызстан 

республикасы). Туган телен, халык авыз иҗатын, йола-гадәтләрен яраткан, 

яхшы үзләштергән, гарәп, фарсы телләрен дә төпле белгән. Бик яшьләй аның 

нәфис сүз остасы, фикер иясе дигән даны тарала. Шуннан аны караханилар 

дәүләте башлыгы Бограхан үз янына чакыртып ала, якын киңәшчесе (хас 

хаҗиб) итеп тәгаенли. Әсәр менә шушы шартларда языла. Заманында ук әсәр 

бәхеткә илтүче белем булып исәпләнгән, дәүләт идарәсен һәм җәмгыять 

тормышын акыллы итеп кору өлгеләрен, шул чорның иҗтимагый-фәлсәфи 

идеяләрен чагылдырган. 

Поэма, шагыйрьнең үзенчә образлы итеп әйткәндә, "бүре белән куй 

бергәләп су эчәргә төшә" һәм һәркем биленә "бәхет путасы" бәйләп йөри 

торган идеаль дәүләт төзү проблемасы күтәрелә (Менә ни өчен ул бүген дә 

актуаль яңгырый -Н. И.) Моның, барыннан да элек, дәүләт хакимияте 

эшчәнлегенә hәм халыкның фидәкарь хезмәтенә бәйле булуын аңлап, 

Баласагуни бу проблеманы хөкемдар һәм хакимият башында торучылар 

белән халыкньң төрле социаль-сыйнфый катламнары һәм төрле һөнәр ияләре 

арасында гармоник мөнасәбәтләр урнаштыру планында хәл итәргә омтыла. 

Зур күләмле бу әсәр үзенчәлекле сюжетка корылган, 1З меңгә якын 

шигъри юлдан, 73 бүлектән тора. Автор үз идея-максатын символик-
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аллегорик образларга нигезләнеп гәүдәләндерә, әсәр башыннан азагынача 

мәмләкәтен кояш кебек яктыртып, җылытып торырга тиеш дип фаразланган Көнтугды(Кояш чыкты), 

гадел кануннар чыгару символы Айтулды (Тулган ай), идарәдә акыллылык билгесе Өгделмеш (Камил 

акыл), уяулык-зирәклек сакчысы Удгурмыш (уяну, уяулык) дигән затларның уйланулары, 

бәхәсләренә корылган. Шул шартлы  геройлары исеменнән автор гомер, яшәү мәгънәсе, гаилә 

татулыгы, ата-ана белән балалар арасындагы мөнәсәбәт, хезмәтнең кеше тормышындагы урыны, 

патшаны хөрмәт итү билгеләре, феодаль дәүләт корылышы, илгә җитәкчелек итү ысуллары, акыл, 

белем, сугыш, тынычлык һәм башкалар хакында хөкем йөртә. Баласагуни hәp урында уйлап, акыл белән 

эш итү, гадел һәм кешелекле булу яклы. Ул укымышлылыкны кешенең абруен, бәһәсен күтәрә торган 

сыйфатларның берсе саный, белемсез, томана кешеләрне сукырларга тиңли. Ашыгыч башкарылган 

эшләр үкенечле булыр, дип, кешеләрне башкарган эшләрен кабаланмый-карсаланмый җиренә 

җиткерергә чакыра, аларга сабырлык тели. 

Сурәтләү барышында Дәүләт һәм Канәгатьлек фани дөньядан китәләр, илдә Гадел һәм Акыл 

торып кала. Оратор аларга һәр очракта дан җырлый, яхшылык, изгелек, белем, гыйлемнең ролен аерып 

әйтә:  

Белекле белер ул белекнең атын,  

Белексез ни белсен белек хөрмәте? 

Белек кадерен һәм белекле белер, 

Гәүһәр кадерен һәм сатучы белер. 

Акыл кадерен һәм акыллы белер.    (В. Псәншин, 22-23 бит). 

“Котадгу белек" әсәренең теле Орхон-Йәнәсәй язмаларыннан шактый аерыла һәм белгечләр 

тарафыннан Караханилар дәүләтендәге уйгур сөйләме нигезендә барлыкка килгән, шактый яңарган 

уйгур теле итеп карала. Шул ук вакытта, билгеле, анда ташъязмалар теленнән килгән традицияләр дә 

шактый саклана. Анда мөселман мәдәнияте тудырган канун һәм традицияләр йогынтысы да ярылып ята. 

Аерым алганда, әсәр  Аллаһны һәм Мөхәммәт пәйгәмбәрне олылау-данлаудан 

башланып китә. Шул ук вакытта анда Аллаһның күкне һәм җирне яратуы 

турында әйтелә. Ягъни бу алым элекке фольклор һәм мифик әдәбияттагы 

ода-мактау, мәдхия-алгышлар белән күпмедер дәрәҗәдә үрелә кебек. 

Бу әсәрдә Баласагуни тагын бер үзәнчелекле казанышка – гасырлар 

тирәнлегеннән килүче ораторлык сәнгате  традицияләрен дә әсәрнең бик 
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мөһим поэтик үзенчәлегенә әверелдерүгә ирешкән – төрле риторик 

алымнарны мулдан, оста куллана: үз хикәяләүнең киңәшләрен монологлар 

рәвешендә бирсә, геройларның сөйләмен күбрәк диалогларга салырга һәм 

хәтта әйтеш-бәхәс алымнарын кулланырга ярата. Иң мөһиме – автор 

геройлары сөйләменең матур һәм дөрес булуына зур игътибар бирә... 

гомумән, Баласагуни өчен матур һәм игелекле-мәрхәмәтле сүз культ 

дәрәҗәсендәге куәткә ия. Поэмасында ул сүзнең көчен һәм үлемсезлеген 

кабат-кабат күрсәтә килә, телебезгә мәдхия укый. 

 

Күнегү: “Котадгу белек”нең менә бу өзегендә авторның телгә булган 

мөнәсәбәтен ачыклагыз. “Сүз” төшенчәсенең әсәр тоткан төп максатларны 

ачуда әһәмиятен аңлатып бирегез. Бу фикерләрнең нинди риторик алымнар 

белән тасвирлауын бәян итегез: 

Менә мин белемгә канып кул суздым, 

Сүзләрне сүзләргә кушып тау уздым. 

 

Төрки сүзләрнең бик күп серен чиштем, 

Тау аучыларыдай эзенә төштем. 

 

Сыйпалагач иркәләп, сүзләр күнде,  

Җимешләрен шулай да саран бирде. 

 

Баш бирмичә ипардай йә ис сачты 

Тоттырмыйча кайчак уйнаклап качты.   

 

Сөйләдем мин сүзне суган-борычлы, 

Туры  сүзне сөйгән калмас бурычлы. 

 

Укырга бик  авыр  булмаска бары, 

Анык вә ачык яздым мин аны. 
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Туры булмаса сүз, башка сүз сүзме, 

Туры белән бөкре – ак, кара үзе. 

 

Сүзне күпме сөйләмә, туймас  һичкем, 

Аккан чишмәдән сүз түгел бер дә ким. 

 

И, Йосыф, син һәрчак кирәк сүз сөйлә, 

Кирәкмәгән сүзләрдән зарар килә. 

Сүзеңнең, күп сөйләп, тәме китмәсен, 

Инсаннар бу сүздән арып бетмәсен.     (Караханилар теленнән 

              Әдхәт Синеугыл тәрҗемәсе. К.У.,2001, №6,183-184 6ит) 

 

Болгар риторикасы ядкәрләреннән Кол Галинең "Кыйссаи Йосыф" 

поэмасы. Поэма-дастаннын үзәгендә, белүебезчә, җәмгыятьтә кешеләрнең 

үзара тыныч һәм бәхетле яшәргә тиешлеге проблемасы тора. Бу проблеманы 

язучы берничә яссылыкта, ягъни ата һәм бала, гаилә һәм балалар, идарәче 

һәм халык, ир-егет һәм хатын-кыз арасындагы мөнәсәбәтләрне тасвирлау 

юнәлешендә чагылдырырга омтыла. Үзәк образлар булган Йосыф һәм 

Ягъкуб, михнәт-газапларга китергән аерым кимчелекләрен исәпкә алмаганда, 

һәрьяклап идеаллаштырып бирелгән: икесе дә гаҗәп сабыр холыклы, 

кешелекле, тыйнак һәм, гомер буена үзара тугрылыклы калып, берсе ата 

буларак улын, а икенчесе угыл буларак әтисен ярата. 

Әсәрнең икенче сюжет сызыгы Йосыф белән Зөләйха арасындагы 

мәхәббәт мөнәсәбәтләрен тасвирлауга бәйләнгән. Белүебезчә, кол хәлендә 

Мисыр мәлиге сараена килеп эләккән Йосыф башта ир хатыны булган 

Зөләйханың мәхәббәтенә җавап бирми, намусы һәм кешелеклелеге 

алдындагы бурычына тугрылык саклап, мәхәббәт-хис йогынтысыннан читтә 

калырга омтыла. Соңыннан Зөләйханың азгын-бозык хатын түгеллеген, ә 

үзен кыз чактан ук гашыйк булып гаҗәеп көчле мәхәббет белән яратуын һәм 
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җавапсыз сөю утында яну аркасында хәтта карчыкка әверелүен аңлагач кына, 

аның күңеле эри һәм күзе ачыла. 

Бу бөек әсәр борын-борыннан ата-бабаларыбызның иң яратып укыган, 

кем әйтмешли, hәp өйдә "өстәл" китабы булган. Галимнәр Г.Хөсәенев, 3. 

Шәрипова билгелэп үткәнчә, "yкый-яза белгәннәр кичләрен чыра яктысында 

ак кәгазь битләренә үлемсез шигырь юлларын тезгән. Зирәкләр, тоташтан 

ятлап алып, үзенә генә хас көйгә салып көйләгән Һәм тыңлаучыларны 

тынсыз иткән. Кол Галинең үз сүзләре белән әйткәндә,  "башка хикмәтләрдән 

күреклерәк,  тыңламакка татлырак" бу кыйсса халкыбызның рухын, зәвыгын 

баеткан, образлы фикерләвен үстергән, үзен дә зиһенлерәк иткән. 

Зөләйха белән  Йосыфның мәхәббәте халык тарафыннан  өметсез 

чирләрдән  арындырырлык, күңелләргә  җан өрерлек гаҗәеп дәва, тормышка 

яшәү дәрте өстәрлек хикмәтле үрнәк итеп кабул ителгән. Йосыф язмышы 

халык өчен яхшылыкка  өндәүче тәрбия  чарасы да, изге хыялларына җавап  

бирер рухи азык та булып кабул ителгән булган. 

Кол  Галинең кыйссасында кешеләрнең бәхет, яхшылык, изгелек өчен 

омтылуы, төрле золым, явызлыкларны кире кагуы, мәхәббәт хисләре, 

сабырлыклары, кайгы-шатлыклары, бер-берсенә яхшы мәгамәләләре һәр 

кемне  җәлеп итәрлек. Алар кешелеклелек, әхлакый  сафлык, тугрылык 

тойгыларын уята.  Төрле завыклы hәp укучы  йә тыңлаучы  кыйссадан үзенең  

күңеленә хуш килер үрнәкне, гыйбрәтле вакыйганы, фәһемле тамашаны, 

әсәрләндерерлек хисләрне, уйландырырлык фикерләрне, тирән мәгънәләрне 

тоя һәм таба ала. (В.Псәншин, 31 бит). 

Ышандыргыч сөйләмгә өйрәтерлек риторика дәреслеге максатында 

бүген дә кулланышта йөргән бу әсәрнең тәэсир чаралары нидән гыйбәрәт. Бу 

хакта да галимнәр бер генә тапкыр  уйланмаган. 

 

“...Сүзлек хәзинәсе фонетик-грамматик төзелеше, стиль алымнарының 

бирелеше ягыннан “Кыйссаи Йосыф” поэмасы Идел   буенда формалашкан, 

халык сөйләү теле үзенчәлекләре белән кушылган төрки язма телен 
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чагылдыра. Поэма  Идел буена монгол яулап алучылары килгәнче үк 

барлыкка килгән татар әдәби теле үсешендә күренекле урын тоткан төп 

чыганаклардан санала. Анда шушы Идел буенда нормалашкан әдәби телгә – 

борыңгы татар теленә хас тел чаралары, сурәтләү алымнары һәм төрле 

традицион әйтелмәләр зур урын ала. Төрле төрки төркемнәргә караган сүзләр 

һәм тел чаралары белән беррәттән, поэмада угыз телләре үзенчәлекләре үзе 

бер катлам тәшкил итә. Бу да – Идел буе язма төрки теленең аерылгысыз бер 

өлеше. Моны “Кыйссаи Йосыф”та гына түгел, Идел буенда иҗат ителгән 

башка әсәрләрдә дә күрергә мөмкин.  

... Поэмада борыңгы төрки язма истәлекләр теле белән дә уртак 

сыйфатлар күп. Үз чиратындә “Кыйссаи Йосыф”тагы тел-стиль чаралары 

аннан соң язылган әсәрләргә дә традиция буларак күчә бара. Бу төрки әдәби 

телнең үсеш процессы белән бәйле рәвештә карала, әсәрнең лексик байлыгы, 

андагы грамматик формалар, стилистик алымнар (чагыштыру, метафора, 

образлы сыйфатламалар һ.б.) бер-берсеннән аерым, изоляцияләнгән рәвештә 

түгел, бердәм процесс буларак, шул традицияләр нигезендә өйрәнелә. 

Шагыйрнең стильгә мөнәсәбәте аның төрки поэтик традицияне нечкә 

үзләштерүендә ачык күренә. Поэмада шигъри сөйләмнең сәнгатьчә көче 

гаять югары. Шагыйрь төрки поэтикага үзеннән яңалыклар кертә, аны тагын 

да стиль ягыннан баета. Элек-электән матур әдәбият әсәрләре әдәби телне 

билгеләүче төп критерий булып торган. Икенче яктан, әдәби тел дә матур 

әдәбиятның телен үстерүдә, камилләштерүдә зур урын тоткан. Үсеш шулай 

ике яклап барган. Башка халыкларда да, Көнбатыш һәм Көнчыгыш әдәбияты 

тарихында күзәткәндә дә моны ачык күреп була. 

Кол Галинең төрки лингвистик һәм стилистик мирасны үзләштерүен 

тарихи-диахроник юнәлештә аңа кадәр иҗат иткән әсәрләрне чагыштырып 

караганда ачык күренә.  

Сүзләрдә икеләтә күплекне белдерү классик төрки тел өчен хас 

күренеш. Тантаналы югары стильдә нәзакатьлелек, хөрмәт итү билгесе 

йөзеннән мондый формалар киң урын алган. Мәсәлән: “Сезләр аны мәслихәт 
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күрер ирсә”; “Бән үлеп, морат хасыл улыр ирсә”; Шулай ук бу мисалдагы 

кушма аналитик төрләр (күрер ирсә, улыр ирсә), бән, мән формалары элекке 

язма нормаларның дәвам итүен күрсәтә. Шулай ук барың, килең, баргыл, 

килгел, ултыра, килтерә, булдачы, киләсәрем кебек фигыль формалары һәм 

башка үзенчәлекләр дә шуңа карый. “Кыйссаи Йосыф”та төрки поэзия һәм 

проза стильләренең синтезы да чагыла. Проза стиле, эпослар һәм дастаннарга 

хас булганча, әсәрдәге поэтик-эпик сурәтләүләрне эченә ала. (Хаков В.Х 

Татар әдәби теле тарихы, 35-41 б.). 

Күнегү: Алга таба галим язмасын болай дәвам иттерә: “поэмада язма 

һәм сөйләү теленең бай мөмкинлекләреннән файдаланыла, күчерелмә 

мәгънәдәге сүзләргә, поэтик бизәкләргә зур урын бирелә. Художестволы 

фикерләү төрле стилистик алымнар белән башкарыла...”. Һәм шул 

алымнарның унлабына тәфсилле күзәтү ясала. Сез дә аларга анализ ясагыз. 

Бу чараларның бүгенге әдәби телдә ни дәрәҗәдә кулланылуы белән 

чагыштырыгыз. 

Атаклы поэманың риторик хәзинәсе турында янә менә бу хезмәтләрне 

җентекләп өйрәнеп чыгыгыз: Тенишев Э.Р О языке поэмы ”Кысса-и Йусуф” 

Кул Гали. – Казань, 1987; Ф.Фасеев. Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» 

дастаны” // Татар теле һәм әдәбияты. – Казан, - 1976; Хисамов Н.Ш.  Бөек 

язмышлы әсәр., Казан, 1984. 

 

 

“... Нотыгы матур һәм нык ышанычлы иде...” 

 

Татарның нәфис сүз сәнгате тарихын өйрәнү өчен бүген язма 

чыганаклар төп таяныч булса да безнең мираста шул язма хәзинәләрне оста 

файдаланып, шул ук вакытта киләчәк язмаларга да ризык биргән 

ораторларыбыз – телдән сөйләү осталарыбыз да халык хәтерендә саклана 

килгән. Алар милләткә күбрәк сәясәт, җитәкчелек, дини, халыкара 

мөнәсәбәтләр өлкәләрендә хезмәт иткән. Менә кайберләре генә. 
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Кол Шәриф – Казан ханлыгында сәет – дин башлыгы һәм шагыйрь. Ул 

Казан белән Мәскәү арасында барган катлаулы дипломатия эшләрендә 

катнашкан һәм Казаннан Мәскәү белән Зөягә җибәрелгән илчелекнең 

җитәкчесе булган шәхес. Ул шулай ук, урыслар бер яклы төстә Казан 

ханлыгының Тау ягы биләмәләрен үзләренә кушулары турында игълан иткәч, 

шушы хәлгә багышланган корылтайда үз дәүләте мәнфәгатьләрен яклап, 

ялкынлы чыгышлар ясый. Шулай ук аның 1550 елда Казанны яулап алырга 

килгән Иван Грозный гаскәрләренең җиңелеп кайтып китүенә багышланган 

“Зафәрнамәи вилаяте Казан” (“Казан вилаятенең җиңүе”) дигән чәчмә һәм 

тезмә әсәрендә дә, бигрәк тә Сафа Гәрәй хан белән Иван Грозныйга биргән 

капма-каршы характеристикасында, җор һәм үткер теллелеге сизелеп тора. 

(М. Бакиров, 152 бит). 

Сөембикә – үз чорының үзәк фигурасы (Михаил Худяков). 

“... Сөен-бикә үзенең матурлыгы илә бөтен Казанда атаклы булдыгы 

кеби, акыллылыгы илә дә атаклы иде. Хатын-кызлар арасында аңа тиң 

булырлык матурлар булмадыгы кеби, андый акыллылар да юк иде. Ул, үз 

файдалары өчен генә тырышмыйча, бөтен йортның файдасы өчен тырыша, 

һәр кешегә яхшылык итәдер иде. Казанның олуглары үзләренә тиешле булган 

сыйларны Сөен-бикәдән кирәгенчә күрдекләре кеби, Казан ханлыгының урта 

һәм түбәндәгеләре дә үзләренә тиешле булган сыйны Сөенбикәдән күрәләр 

иде. Сөен-бикәнең яхшылыклары, кояш нуры кебек, Казан халкының 

һәркайсын каплаган, һәртөрле кешегә шул яхшылыктан өлеш чыккан иде. 

Сөен-бикә ханлык файдасын бик яхшы төшенә. Йорт өчен ничек эш итәргә 

кирәклекне бик ачык белә, шуңа күрә халыкның һәртөрлесен риза итү уенда 

иде.” (Һади Атласи. Сөен-бикә, 34 бит.). 

Татар риторикасында Сөембикә исеме бу сәнгатьнең үзенчәлекле 

жанры – сыктау белән тыгыз бәйләнгән. XYI йөз язма ядкарендә татар 

ханбикәсенең вафат булган ире Сафагәрәй җеназасы өстендә сыктау 

күренеше һәм импровизацион сыктау тексты теркәлеп калган. 
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“... Сөембикәнең калтыравык тавышы кинәт өзелгәндәй булды, ул инде 

күз яшьләрен тыя алмый. Алар Сафа Гәрәй хан төрбәсенә килде. Бу төрбә 

бөтен ханнарныкына караганда да бай, мәһабәт иде. Сөембикәнең өзелеп 

сөйгән иренә куйган соңгы ядкәре шушы булды. Таштагы сүзләрне Сөембикә 

яшь аралаш кычкырып укый башлады: 

Йегетләр күрке, күңгелләр көзгүсе, 

Һуваль-хаййль -ләдзи лә йамуту. 

Үлем сәне алуб сөенде. 

Үксез калуб җаным көенде. 

Фатих углы Сафа Гәрәй хан баһадир зиярәте торур. Тарих туккыз йүз 

илле алтында җасуслар кулындин вафат улды. Хак Тәгалә рәхмәт кыйлсын. 

Соңгы сүзне әйткәндә бикә, олы хәсрәт авазы илә көйләп, тулгап сөйли 

башлады. Ахирәтләргә бузларга кереште. Алар башта, ыңгырашкандай, 

күкрәк эченнән генә бузлау-кайгы җыруы башлады. Сөембикә ире 

мәрхүмнең туфрагына багып әйтте: 

-Дөньяга мин тугдым кол булырга түгел... 

Ахирәтләрнең күкрәк авазы бугазга менде, алар көчлерәк бузлый иде: 

-Кол булырга түгел... 

-Кол булырга түгел! – дип кабатлады ахирәтләре. 

-Бу дөньяга мин карау хатын булырга түгел... 

-Карау хатын түгел, - диде ахирәтләр. 

-Бу дөньяга мин сөймәгәнгә түгел, бу дөньяга мин баласыз, тол калырга 

түгел... бу дөньяга мин синең сәүгеле хатының булмак өчен килдем... Бу 

дөньяга мин гөлбакчалар үстермәккә килдем. Ханбикә дәм мин булдым, 

варисына углан да таптым, Казанны гөлбакчага күмдем. Мәдәният, гыйлем 

вә фән гамәлен менгердем мин ияргә... Бар да Аллаһ кушканча, мин 

ниятләгәнчә була килде... Сафа Гәрәй ханны, җаныкаемны-ханыкаемны 

һәлак иттеләр... 

-Һәлак иттеләр... 
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Ахирәтләрнең көйләп елавы куәтләнә, Сөембикә кычкырып елый. 

Күзләре шашкын бер карашлы, үзе ике кулы белән кабер ташын тырнап 

илерә, тәкърарлый: 

-Йа Ходаем, мин нишләрмен синнән башка, үзен булмасаң да, каберең 

юаныч иде, инде хәзер кабер туфрагыннан да аералар... 

-Аерала-ар, - дип күтәреп алды ахирәтләр. –Аера-алар: каерала-ар... 

Бикәбезнең канатларын каералар, кол итәләр ханбикәне... 

-И Казаным, золым күргән кара тәкъдирле Казаным, дала кызы булып 

сиңа килдем, синнән мәртәбә һәм назлар алдым... Җаныкаем Сафа ханым, 

син булганда мин оҗмахта идем. Син булганда Казан мәгърүр иде! Күрең, 

Сафа Гәрәй хан, бүгеннән соң бу каргалган йортта коелыр кан, кыелыр 

җаннар. Мөслим каны сугарыр бу туфракны. –Сөембикә елаудан туглауга 

күчте, тулгау – бузлауга әверелде: -Ни сәбәпдин булдым мин гонаһкяр? 

Гонаһымны әйтеп биргел, җәлладлар! Золым илә килеп кулым багладың, 

пакъ тәнемә нәҗес кулың ташладың. Гөлбакчамны хәтәр изеп башладың. Бай 

тәхетдин әйдәп мине һәйдәдең. Нинди гонаһ кылдым, җәлладлар? 

Гонаһымны әйтеп биргел, җәлладлар!.. Шәһре Казан манарасы, сиксән 

алтыдыр барчасы, монда калган бәндәләрнең күл күк агар күздин яше: гаҗәп 

ирер Казан юлы, ул юлларда дошман тулы, бу Казанда торганнарның күл күк 

агар күздин яше: гаҗәп ирер Казан юлы, ул юлларда дошман тулы, бу 

Казанда торганнарның күл күк агар кайнар каны. Әлвидаг, аһ, әлвидаг! 

Әлфирак, аһ, әлфирак! Бәхил бул, Сафам, бәхил бул! Бәхил бул, Казаным, 

бәхил бул!” (Батулла. Сөембикә кыйссасы. К. У., 1991, №9, 76-77 битләр). 

 

XYIII йөздә оста-матур сөйләү традицияләрен үзенчәлекле дәвам 

иттергән һәм халыкның милли азатлык хәрәкәте белән бәйләгән кеше татар-

башкорт халыклары тарихында яхшы билгеле булган Батырша (Габдулла 

Баһадиршаһ Гали углы Мәзгытдин-Галиев). Ул үз заманының күренекле 

зыялысы була, Казан, Оренбург һәм соңрак оешкан Уфа губерналарында 

гаять укымышлы мулла һәм мөдәррис буларак танылып, ахун дәрәҗәсенә 
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күтәрелә. Батыршаның укымышлылыгы, башкаларны инандыру һәм үз 

артыннан ияртү осталыгы бигрәк тә аның җирле халыкны колониаль изүгә 

каршы баш күтәрергә чакырып ясаган чыгышларында, язган ялкынлы 

өндәмәләрендә чагыла. 

Халык  аны яратып һәм хөрмәтләп “Татар Пугачевы” дип атаган. Чөнки 

ул – 1755 елдагы атаклы татар-башкорт восстаниесенең, ягъни Россиядәге 

беренче милли-азатлык хәрәкәтенең идеологы һәм җитәкчесе. Батырша 

башта үзенең нәфис сүз осталыгын халыкны ислам дине, шәригать 

кануннары нигезендә, үгет-нәсихәт рәвешендә сеңдерергә җигә, алланың 

җирдәге алмашчылары – патшаларга тыңлаучан, итәгатьле булырга өнди. 

Әмма урыс руханиларының мөселманнарны христиан диненә күчерү сәясәте 

чамадан артып киткәч, милли кысу, мәчетләрне юк итүләр, салымнарның 

бермә-бер артуы, бөтен яклап кысулар – болар Батыршаны тирән уйланырга, 

көрәш юлына басарга, халыкка да олуг мөрәҗәгать белән эндәшергә мәҗбүр 

итә. 

Язмача да сакланган бу өндәмәгә; чын сәнгати әсәр сымак, хәл-

вакыйгаларны төпчеп тасвирлап бирү, халык сөйләмен, тел үзенчәлекләрен 

оста файдалану хас. Башкортстан галиме Гайсә Хөсәенев билгеләп үткәнчә, 

Батыршаның өндәмә-хатларында аның укымышлылыгы күренеп тора, үзенә 

генә хас стиле, каләме бар. Ул сыйфатлар язмаларны кыйммәтле социаль-

тарихи, тел-мәдәният ядкаре генә түгел, ә әдәби әсәр буларак та танырга 

нигез бирә..., зур социаль-фәлсәфи трактат булып санала ала. 

Бу документларда чичәннәр иҗатындагы кебек халык фикере, карашы 

чагыла, сөйләм алымнары да шуларныкына тартым: “... Бу падишаһымызның 

заманында тәкать тотарлыкымыз калмады. Бәгъзесе әйтде: үз ригаясе берлә 

уйнаган, үз кул астына золымлык кылган йорт уңмас булыр, халык теленә 

төшкән тик булмас. Бу усаллыкларның, ахыр, бер ниһаясе бардыр дию. 

Бәгъзесе әйтде: залимлек түрәләремездә, янаралларымыздадыр... 

Падишаһының үз җанубыздан һич тә золымлык хәбәре ишетелмидер... 

Бәгъзесе әйтде: падишаһ гаделдер, вә ләкин үз куеныннан китмәгән, безгә 
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килеп етмәгән гаделлектән безгә ни файда? Һәр кемнең кулы тигән җиргә 

кулы тимәсме булыр . Күрәсез кем, безнең кулымыз кыскадыр, өорт-

киртәбездән тышка узмыйдыр. Йортымыз эчендә бер кузынын аягын 

сындырган күрсәк, аны бәйлимез. Шуның тик (кебек) без падишаһымызның 

кул астындамыз. Әгәр хакыйкать падишаһлык тикшерүе илә тикшерелсә, 

күзе етмәсме булыр иде. Йортымыздан узмаган кыска кулымыз берлә 

түрәләр, янараллар ашасыннан эшемезне качан шах хозурына җитештерә 

алырмыз диде”.(Г.Хөсәенев. Заман, әдәбият, әдип, /Өфө, 1978, 105б.) 

Тарихи өндәмәнең төп мотивлары һәм, гомумән, көрәшче чичәннең 

жор теллелеге, оста сөйләү һәм шушы язмада бирү стиле аның, кулга 

алынгач, Шлиссельбург утравындагы төрмәгә җибәрелер алдыннан патша 

Елизавета Петровна исеменә Мәскәүгә язган хатында да шактый ачык 

сизелеп тора. Батырша анда чичәнлек осталыгы чалымнарын дәвам иттерә, 

мәсәлән, үз фикерен башкалар сөйләменә күчереп бәян итә, халык әйткән 

сүзләр итеп күрсәтә: “Хараб итде кяфер рус илеүмездән (волостебыздан) күп 

мөселман туганнарымызны диннән чыкарып, чукындырып вә рәхим булмады 

түрәмездән һәм янаралдагн. Хәд вә гайетдән кичте фетнәләр вә җәфалар бу 

падишаһымызның заманында. Бәс, тәкать тотарлыкымыз калмады. Бундан 

яманрак эш булырмы кем?...” (М. Бакиров, 154 бит). 

Идел Болгарстанына ислам дине кабул ителү, тарату һәм үзләштерү 

мөнәсәбәтендә халыкның үзаңы, мәдәнияте, телендә барлыкка килгән 

үзгәрешләр аның нәфис сүз сәнгатен дә читләтеп үтмәгән, дидек. Бер яктан 

бу сәнгатьне ислам динен яклау, аны халык аңына сеңдерү максатында 

кулланучы осталар абруй казанса, икенче яктан, диннең, шәригать 

кануннарының хакыйкый сафлыгын саклау, аның халык мәнфәгатьләре 

сагында булуына ирешү өчен кайнар көрәшүчеләр дә халык күңеленә якын 

була. Соңгылары рәтендә Әбеннасыйр әл-Курсавый да тарихка кереп калган. 

Тулы исеме – мелла Әбеннасыйр Габденнасыйр бине Ибраһим бине 

Ярмөхәммәд бине Иштирәк әл-Курсавый. Максабашы исемле карьядән 

чыккан. Бохарада укып кайткан, Курсада имам, хатыйп һәм мөдәррис булган. 
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Шиһабетдин Мәрҗани аның турында шактый тәфсилле яза. Бу мәгълүмат 

аның хезмәтеннән. Имам Газалинең “Ихьяэл-голүм” исемле китабына һәм 

хаклык эзеннән барган башка борыңгылар фикеренә таянып, ул 

җәмәгатьчелеккә туры, дөрес юнәлеш күрсәтеп чыккан. Ахыр килеп, соңгы 

чор галимнәренең һәм хәлям фәне (догматик дини тәгълимат) белгечләренең 

туры юлдан һәм иманнан тайпылуына каршы төшкән. 

1880 елда икенче тапкыр Бохарага барып, анда Бохара халкының иман 

һәм фикьһе мәсьәләләрендә дөрес юлдан һәм борыңгы изгеләр мәзһәбеннән 

тайпылуларына каршы чыккан, андагы галим-голәмә белән зур бәхәсләргә 

кергән. Ахыр чиктә ул әмир Хәйдәр каршысына чакырыла. Анда сүз күп 

була. Бәхәстә катнашкан галимнәрнең күпчелеге йә белмәүләре, йә 

тискәрелекләре белән, ә кайберләре әмирдән куркып, аның сүзенә колак 

салмыйлар, мәгънәсез сүз куертып, аның фикеренә каршы төшәләр һәм аның 

сүзен инкарь итәләр... Китапларын яндыралар, үкенү текстлары әйттертеп, 

“хаталарын” таныттыралар. Үтермәкче булалар. Хивага китә. Юлда вафатта 

була  

Аның бу гамәлләрен хуплап, Казан халкы: “мелла Әбеннасыйр Бохара 

галимнәренең һәммәсен бер тишеккә тыгып киткән”, дип сөйли торган 

булган. Чөнки халык Казан галимнәренең мелла Әбеннасыйр чакырылган 

мәҗлестән кача торган булуын озак хәтердә саклый, “усал телле” булган, 

надан муллалардан: “аяклан бозау, аяклан”, дип көлеп, авызларын томалый 

торган булган, дигән хәтирәләр сакланган. 

Мелла Садретдин болай сөйләгән: “Бик зур галим булмаса да, сәламәт 

табигатьле, дөрес фикерле, алдан күрүчән, тәкълидне кире кагучы, әкрен 

генә, сеңдереп кенә сөйли торган, батыр йөрәкле, замандашлары арасында 

тиңдәшсез булган...”. 

Ә мелла Габделхәбир әл-Мөслими хәтирәләрендә болай диелгән: “...Ул 

кеченәдән үк фикер йөртергә сәләт итә, каләме белән саф гөлбакча китерә, 

үзен затлылык белән каплый һәм ватанын – Казан өлкәсендәге Курсаның 

данын күтәрә. Үзенең төрле фәннәрдән маһирлыгы, бөтен нәрсәләрнең 
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серенә төшенә һәм караңгылыкны җиңә алуы, шөһрәте, һәр нәрсәдән 

хәбәрдар булуы белән гасырдашлары арасында тиңдәшсез булуы белән 

аерылып тора...”. 

Шиһабетдин Мәрҗани аңа үзе мондыйт бәя бирә: “...Чын мәгънәсендә 

гыйлем һәм мәгърифәтлек иясе, ә нотыгы матур һәм нык ышанычлы иде. 

Каты холыклы, әче телле булганлыктан, госырында галим йөрткән бик 

күпләрнең хәтерен калдырып, аларны үзенең дә һәм фикеренең дә 

дошманына әйләндерде. Шулай ук аларга ияргән соңгы дәвер әһелләрен дә 

үзенә каршылыкка төшерде. Боларның һәммәсе дә аңа дошманлык саклап 

һәм аның сүзләренә каршы барып, “кяфер”, “юлдан язган” дип, халык 

арасында яманатын тараттылар. Әгәр ул ашыкмыйча, мөлаемрәк итеп, 

акыллырак рәвештә, сүзләрен йомшак, матур итеп өйрәтү юлын тота алган 

булса иде, күпләр хакыйкый хәлнең һәм мәсьәләнең асылына ирешеп, аның 

йөзендә үзләренә җитәкче табып, ялгышу һәм каферлеләрдән азат була алган 

булырлар иде... (257 бит). 

 

 

Җыраулар, чичәннәр... 

 

Ораторлык сәнгатенең үсешендә һәм аның буыннан-буынга 

тапшырыла килүендә халык ораторларына (телмәрче, нотыкчыларның) 

тоткан урыны ифрат зур һәм әһәмиятле. Алар тарихта һәм халык хәтерендә 

чичәннәр дип саклана. Шулай да бу төшенчә төрле чорда, төрле төбәкләрдә 

төрлечә аталган. Кыпчак, нугай чоры төркиләрендә җыраулар (җырагулар) 

атаклы булган. Бу сүз-термин Мәхмүд Кашгарыйның сүзлегендә дә 

теркәлгән. Татар фольклорыннан, дастаннардан Субра, Казтуган, Дусмәмбәт, 

Чалгыз һ.б. җырауларның халык авыз иҗатын тудыруда өлеш кертүләре 

мәгълүм. Алар халыкның тарихын, ата-бабаның өйрәтүләрен, рухи мирасын 

җыр, шигырьләре, җор теле-гыйбарәләре белән теркәп барып, буыннан-
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буынга җиткерүләре, бәла-каза килгәндә халыкны рухландырулары, ил 

иминлеген саклаучы яугирләрне, мәрхәмәтле илбашларны данлаулары белән 

атаклы. 

XIX-XX гасырдан исә аларны чичәннәр дип (казакларда –акын, 

әзәриләрдә – ашыг, башкортларда – сәсән, бүтән төрки халыкларда – чәләби, 

кубызчы һ.б. атамалары белән) йөртергә күнегелгән. Гадәттә, чичәннәрне 

фольклор фәне өлкәсе барлый һәм өйрәнә. Риторика күренеше буларак 

киңрәк мәгълүмат аларга М. Бакиров хезмәтендә бирелгән. Ул Алтын Урда, 

Казан ханлыгы чоры җырчысы Әсән Кайгыны, Казан артының Мәңгәр 

авылыннан Сабирҗанны, Лаеш янындагы Байчыга авылыннан Байчыгавины, 

Минзәлә өязе Сөлек авылыннан Камалетдин Шаһимәрдәнне, Бәләбәй 

өязеннән Мифтахетдин Акмулланы күрсәтеп үтә (141 бит). Башкорт 

якларында дан казанган җырау, сәсәннәр турында мул мәгълүмат Г. Хөсәенев 

хезмәтләрендә (Башкорт әдәбияте тарихы. I т., Уфа, 1990, 133-158 битләр) 

тәкъдим ителә.   

Бүген без атаклы чичән-бабаларыбызның кайберләренә генә тукталып 

үтәрбез. 

Башта XVII йөздә үк үз иҗатында ораторлык осталыгының бөтен 

сыйфатларын туплаган күренекле шәхес, “Җәмиг-эт-тәварих”ның авторы 

Кадыйргали бәк (Кадыйр Галибәк) турында кыска гына мәгълүмат биреп 

китик. Заманында Себер ханы Күчемнең баш киңәшчесе булган. Касыйм 

ханы Уразмөхәммәд, Мәскәү кенәзе Борис Годунов кебек атаклы шәхесләр 

белән белешеп, алар турында көчле тасвирлаулы нотык-язмалары белән дан 

казанган булган. Борыңгы риториклар һәм әдипләр аның телмәрләрен 

ораторлык сәнгатенең, нәфис һәм җор телнең иң югары казанышы дип 

бәяләгән. Аның шундый тәэсирле иҗатын анализлап, бүгенге галимебез 

Миркасыйм Госманов мондый фикерләр әйтә: ораторлык сәнгате белән 

фольклор икесе дә тел-авыз иҗаты булганлыктан, ягъни турыдан-туры 

сөйләм һәм башкару белән бәйләнгәнлектән, аларның шулай үзара тыгыз 

мөнәсәбәттә булуы, матур сөйләү сәнгатенең үзен тудырган халык авыз 
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иҗаты традицияләреннән файдалануы бик табигый. Әмма мондый сөйләм, 

язма әсәр составына кергәч, матур сөйләм сәнгате белән язма әдәбият 

арасында торучы, дөресрәге, әлеге ике башлангычны үзара бәйләүче иҗат 

формасы булып әверелә. Чөнки ул, беряктан, яңгыраучы-ишетеп кабул 

ителүче ораторлык сәнгате казанышларына таянып, икенче яктан һичшиксез, 

укып-күреп кабул ителә торган язма традицияләрдән файдалана. Оратор 

телмәре яки сөйләүгә исәп ителгән монологтан үсеп чыккан текст язма 

рәвештә эшкәртелүгә дә дучар була (М. Бакиров, 153 бит). 

Җыраулар, башлыча, әйтү-җырлау тексты белән эш итсәләр, 

чичәннәрнең күпчелеге үзләре үк әйтүче дә, әйткәннәрен шигырь, җыр итеп 

“ташка бастыручылар” да булган. Кадыйргали бәк шуларның элгәре, 

галимнәр аның мактау-данлау текстларын “рифмалы проза белән язылган 

мәдхия, шигъри текст белән аралаштырып язылган нәсер” дип бәялиләр. 

Сабирҗан чичән Казан арты Олы Мәңгәр авылында 1878 елның искечә 

19 июлендә (яңача 1 августта) игенче Мөхәммәтсадыйк Мөхәммәтшәриф 

гаиләсендә туган. Анасы Хөсниҗамал исемле булган. 

Сабирҗан тугыз яшендә Коңгырт шәһәренә килә. Яшьли казакъ 

арасында йөреп, аның телен, гореф-гадәтләрен, фольклорын казакътан туган 

казакъ баласыдай камил үзләштергән. Һәр әсәрендә милләтен нугай, ягъни 

татар дип күрсәтсә дә, аларны ул казакъ халкы өчен язуын ачык белдереп, 

“казакъ халкым”дип эндәшә. 

Ул үзе бер ярлы кеше була. Ул кул көче белән көн күрә. Тиреләр иләп, 

алардан үзе үк бүрек, бияләйләр тегеп, шуларны сатып көн иткән. Туган 

авылына еш кайтып йөргән. Кайткан чакларында аның лачыннар тотып, 

аларны өйрәтеп, казакъ арасына илтеп сатып йөргәнен дә сөйлиләр. Авылда 

да ул думбрасын чалып-чалып, “айчырагым, вай чурагым” дип шашып-

шашып уйный торган булган. Авыл халкына ул үзенең акыннар ярышында 

җиңеп чыгуы хакында сөйләгән. 

Сабирҗан – дөньяви шагыйр, дини мотивлар аның иҗатында сирәк 

очрый. Ул үзе дә: “Бер дога изге юлдан кыла алмадым”, ди. Үзенә хәтле 
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булган татар-казакъ акыннарыннан аермалы буларак, Сабирҗан әсәрләрендә 

реалистик тормыш күренешләрен тасвирлый. Ул сюжетны борыңгы 

романтик, мифологик, ерак тарихи темаларга кормый. Акынның “Кызның 

үләне”, “Казакъның туй бәетләре” китаплары казакъ халкының тормыш-

көнкүрешен, йолаларын табигый тасвирлауга багышланган. Кыскасы, 

Сабирҗан акын тугандаш казакъ халкының рухи тормышын бизәүдә 

катнашып, шул халыкның тормышын белеп чагылдырган, игътибарга лаек 

әсәрләр калдырган. 

Шунысы да игътибарга лаек, аңа китапларын язып бастыруда Олы 

Мәңгәрдә яшәгән күршесе Мөхәммәтҗан Мөхсинев булышкан. Бу хакта һәр 

китабының титул битендә бәян ителгән. (Марсель Әхмәтҗанов. К. У., 1992, 

№2, 169-171 битләр).   

Мифтахетдин Акмулла. «...Иске дини фанатизм белән яңалык 

көрәшләре башланган уяну елларында, төн караңгылыгы белән яңа гына 

сызылып килгән таң яктылыгы сугышкан вакытта сайраган бер сандугач 

сыман булып, менә шул хәрәкәтнең мәгърифәтче бер пропагандист-җырчысы 

буларак, әдәбият мәйданына талантлы шагыйрь Мифтахетдин Акмулла 

килгән. Галим һәм укытучы, шагыйрь һәм балта остасы Акмулла һәрвакыт 

үзенең бердән-бер мөлкәте булган ялгыз атын китап һәм столярлык 

кораллары төягән арбасына җигеп алган да, Шиһап Мәрҗәни күтәргән 

яңалыкларны яклап һәм мактап, фанатик муллалар белән сугыша-сугыша, 

авылдан-авылга, каладан-калага мәгърифәтчелекне пропагандалап йөргән». 

(Сәйфи Кудаш. Яшьлек эзләре буйлап, Уфа, 1964, 26-27 битләр). 

Акмулла әсәрләрендәге югарылык, укучыга ифрат нык тәэсир итү көче 

олы талантның турыдан-туры тормыштан рухлануыннан һәм дөньяви 

темаларда ачылуыннан килә. Акмулла, дини юнәлештәге шагыйрьләрдән 

аермалы рәвештә, тормышта үзе күреп, үзе кичереп яки тоеп белгәнне язган, 

гүзәллекне җырлаган, халыкны белемле һәм һөнәрле булырга чакырган... Ул 

җәмгыятьтәге бозык күренешләрне тәнкыйтьләүдән, аларны гәүдәләндерүче 

кешеләрдән көлүдән дә тартынмаган. Тормыштагы уңай... күренешләрне 
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раслау, ә тискәреләрен инкарь итү Акмулла шигырьләрендә тапкыр мәгънә 

һәм аеруча оригиналь поэтик образлар кушылышында бирелгән. Поэзиягә 

халык белән турыдан-туры сөйләшү чарасы, халыкны мәгърифәткә өндәү 

ысулы итеп караганлыктан, Акмулланың теле дә чагыштырмача җиңел 

аңлаешлы: ул  шигырьләрен башкортлар телендә, татарлар өчен татар, 

казакълар өчен казакъ телендә язган, гарәп, фарсы сүзләрен мөмкин кадәр 

азрак кулланырга тырыша. 

... Шигъри образ өчен халыкның көнкүрешенә хас әйберләрне 

файдалану, туган табигатьнең үсемлек һәм тереклек дөньясына мөрәҗәгать 

итү, шулай ук халык иҗаты чишмәсеннән килгән җор сүзләрне, гыйбрәтле 

әйтемнәрне киң куллану... Мәрҗәнине шоңкарга, аның югарылыгына 

күтәрелә алмаганнарны – каракошка, ә Мәрҗәнинең дошманнарын йөрәге 

очкан төлкегә охшата. 

Акмулла шигырьләрен бастырып чыгарудан бигрәк халык арасында үзе 

укыр, яттан сөйләр өчен язган. Менә шуңа күрә дә аның әсәрләрендә ишетер 

колакка ятыш булмаган нәрсә, ритмик чатаклык күренеше юк. Истәлекләрдән 

безгә Акмулланың үз шигырьләрен зур осталык белән, тыңлаучыны тәмам 

тәэсирләндерерлек итеп укыганы да билгеле. 

“Уфага килгәндә Акмулла бездә еш була торган иде, дип искә ала 

Ризаэтдин Фәхретдин, -Менә аның шигырь укуын сорыйлар. Йөрәге ташып 

торган чак булса кирәк, хәтта тамак кырып та тормады, ниндидер бер моң 

белән, үз шигырьләрен үзе укып, ташып китте. Бу халәте хәтта миңа да 

тәэсир итте...”. 

Шагыйрьнең һәм поэзиянең иҗтимагый бурычын билгеләп, Акмулла:  

шагыйрь дөньяви фикерле һәм үз эшенең остасы булырга тиеш, ә шигырь 

тыңлаучыны нык тойгыландырырлык, аңа гыйбрәтле вәгазь һәм акыллы 

нәсихәт бирерлек булырга тиеш, ди. (Әхнәф Харисов. Башкорт халкының 

әдәби мирасы. “Мифтахетдин Акмулла”, дигән бүлек. Уфа, 1965. 331-357 

битләр). 
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Күнегү:  Шигырь – дөрес, нәсихәтле хамил булса (ия булса), 

               Иясе кадәре хәл гамил була (иясе кадәр эшләсә), 

               Ишеткән адәмнәрне җылыткандай 

                Вәгазь белән гыйбрәтне шамил булса (эченә туплаган булса). 

Бу шигъри юлларда Акмулла чичәннәр алдына нинди бурычлар куя? 

 

 

“Сүз чыгар шагыйрьләрдән хикмәт белән...”  

 

Акмулланың бу канатлы гыйбарәсе аның үзенә кадәр дә иҗат итеп, 

тарих битләрендә, халык хәтерендә мәңгегә уелып калган, татар риторика 

сәнгатенең үсешенә зур өлеш керткән шагыйрьләрнең барысына да хас уртак 

бер уңай сыйфатыдыр. 

Болгар чоры шагыйрьләренең (Кол Гали һ.б.) фикри һәм сәнгати 

хасиятен дәвам иттереп, башка халыклар һәм төбәкләр мәдәнияте, шигърияте 

казанышлары белән дә баетылып, Алтын Урда һәм Казан ханлыгы 

чорларында да шигьриять риторика сәнгате белән багланышыннан 

аерылмый, аның үсешендә әһәмиятле урынын саклый бирә. Моны шул дәвер 

шагыйрьләренең кайбер әсәрләре мисалында гына да яхшы күреп-тоеп була. 

 

“VIII-X йөзләрдә үк дөньяның Кытай, Һиндстан, Византия һәм аеруча 

мөселман Көнчыгышы белән тыгыз мөнәсәбәтләрдә торган борыңгы 

бабаларыбыз мең гасырдан артык яшәү дәверендә гаять бай һәм күпкырлы 

мәдәни мирас тудырганнар. Сәйф Сараиның “Гөлстан бит-төрки” дигән әсәре 

элеккеге рухи хәзинәбезнең мөһим ядкарьләренең берсе. Сәйф Идел буе 

Камышлы шәһәрендә туган, аннары Алтын Урда башкаласы Сараида яши, 

соңыннан гарәп илләренә сәяхәт кыла, Мисырда вафат була. 

“Гөлстан бит-төрки” фарсы телендә язылган гомум мәгълүм “Гөлстан” 

әсәренең үзгәртелгән тәрҗемәсе санала. Бер уңайдан шунысы әһәмиятле, 

“Гөлстан” аралашу-аңлашу, телне дөрес куллану мәсьәләләренә зур игътибар 
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бирә, анда сөхбәт (сөйләшә, аралаша белү) әдәбе турында махсус баб та бар. 

Темалары тормышчан, гыйбрәт һәм нәсихәт өчен актуаль булуы белән 

“Гөлстан бит-төрки”  дә оригиналына бик якын, анда бүген дә бик әһәмиятле 

һәм кирәкле гаделлек, тыйнаклык, сүз һәм эш берлеге, тугрылык, юмартлык, 

киң күңеллелек кебек күркәм әхлакый сыйфатларны алга сөрә, төрле чаралар 

ярдәмендә аларның антиподларын гаепли, кире кага. Шунысы мөһим: әдип 

әхлакый төшенчәләрне еш кына яшәешнең башка мәсьәләләре белән тыгыз 

мөнәсәбәттә карый. Мәсәлән, автор фикеренчә, хакимдарның гадел, 

кешелекле, белемле булуы шарт; бүре куйларга көтүче була алмаган кебек, 

залим патша да “рәгыятькә”, ягъни халыкка җитәкче була алмый – андый 

хакимдар алып ташланырга тиеш. Гамәлсез галимне балсыз корт белән 

тиңләп, Сараи белемлелек төшенчәсенә иҗтимагый мәгънә сала. 

Әдип төрле алым, чаралар белән шәхесне олылый, аны түбәнсетүгә, 

кеше гомерен кисүгә каршы килә. 

Тере ирне иңән асан (бик ансат) орып ук берлә үтермәк, 

Вәликен үлене мең кем ирсә тергезә белмәс, - диюе белән шагыйрь чын 

гуманистларча чыгыш ясый. 

“Гөлстан бит-төрки”  өчен тормышчанлык, фикри тирәнлек хас. 

Кечкенә генә хикәяләрдәге, шигъри парчалардагы фикерләр зур-зур әсәрләр 

өчен нигез, арка сөяге булырлык. С. Сараи иҗатында Йосыф Баласагуни, 

Әхмәт Йүгнәки, Котб әсәрләреннән, халык мәкальләреннән һәм 

дастаннарыннан килүче афористик фикерләү, хикмәтле сүз әйтүнең 

үстерелешен күрәбез. 

С. Сараи әсәре төрки-татар әдәбиятен мөһим фикерләр, яңа сурәтләр, 

кызыклы шигъри алымнар һәм чаралар белән баетты, телебезнең фикри 

офыкларын тагын да киңәйтеп, сүз белән иҗади эш итүнең матур үрнәкләрен 

бирде...” (Хатыйп Миңнегулов. Казан утлары, 1991, №8, 144-156 битләр). 

Күнегү: С. Сараи әсәреннән менә бу хикәяткә (“Авыр сүзне күтәрү 

авыр”) риторик сәнгать таләпләреннән анализ ясагыз: 
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“Бер салих (изге) ир күрде: мең батман таш түтүргән пәһлеванны. 

Газаби килеб, агызы күбекләнеб утырыр. Сорды: “Моңа ни булып торыр? – 

диб. Бер кеше әйтте: “Боңа фәлан кем ирсә сүкте (ягъни фәлән кеше сүкте)”. 

Әйтте: “Бу әбләһ мең батман ташны күтүрүр, дәгый бер сүкенечне (сүгүне) 

күтәрә алмас”. 

 

Шул дәвернең күренекле шагыйре Котбның “Хөсрәү вә Ширин” 

поэмасы да татар риторикасы хәзинәләре рәтендә саналырга хаклыдыр. 

Поэма, 1342 елда язылып, ун мең шигъри юлны үз эченә ала. Күчермәсе 

Франция милли көтепханәсендә саклана. Әсәрнең фотокүчермәсе, латинча 

транскрипциясе һәм сүзлеге, өч китап булып, Польша фәннәр академиясе 

тарафыннан бастырып чыгарылды. Ул Казан дәүләт университеты 

нәшриятендә дә дөнья күрде. «Хөсрәү вә Ширин» поэмасында XIV гасыр 

язма әдәби теленең матур үрнәкләрен күрергә була. Әсәрдә хәзерге татар 

теленә якын торган сүзләр, җөмләләр һәм халык телендә киң кулланышта 

булган әйтелмәләр күп очрый. Шагыйрь шул чордагы әдәби тел 

мөмкинлекләреннән иркен файдалана, табигать күренешләрен матур 

алымнар белән сәнгатьчә яңгырашта тасвирлый, тормыш-көнкүрешнең төрле 

якларын гади итеп сурәтләп бирә. 

Әсәрне укып, аның тасвирлау чаралары осталыгы ягыннан бүген дә ни 

кадәр әһәмиятле икәнен анализлауны укучының үзенә калдырып, бары бер 

моментка игътибарны төенләп китәсе килә, ул да булса элгәрләребезнең 

иҗади хәзинәләрен дәвам иттерү мәсьәләсе. Котбның да шөһрәтле әсәрендә 

кулланылган тел-стиль чаралары хәзерге татар телендә һәм әдәбиятендә дә 

дәвам иттерелә. Бер генә мисал:   

Күңел кис таҗ вә тәхетдин, бул фаригъ, 

Чыраең кыйлма кайгы берлә сарыйг, 

Әгәр булсаң бу тәхет-таҗга мохтаҗ, 

Сиңа йир – тәхет ирер, югары күк – таҗ. 
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 Бу юлларда чагыштыруның үзенә бер төрлесе – ике генә кисәктән 

торганы бирелгән. Анда җир белән тәхет, күк белән таҗ чагыштырылган. 

Күренә ки, күренешләрне бер-берсенә охшатып сурәтләгәндә бәйлек, 

теркәгеч, кушымчалар кулланмаска да мөмкин. Мондый стиль чаралары, 

шуннан соңында, гасырлар буе үсеп, киң кулланылышка кереп киткән. 

Мәсәлән, аларны Г. Тукай да яратып куллана. Бер мисал: “Бик күңелсез бер 

начар журнал – гомер. Анда әйбәт баш мәкалә мал ирер”. Бу бигрәк тә поэзия 

теле өчен хас. Ул ритм, рифма таләпләренә дә җавап бирә. Кыскалык өчен 

бәйлекләргә мөрәҗәгать итүнең кирәге юк. Мондый пауза алымнары Тукайга 

югары яңгырашка ирешергә мөмкинлек бирә. Ул гомерне журнал белән, 

малны баш мәкалә белән чагыштыра. Бу алым соңгы чор татар шагыйрьләре 

дә яратып куллана торган стиль чараларының берсе санала”. (Вахит Хаков. 

Татар әдәби теле тарихы, 54-56 битләр). 

XV-XVI гасырдагы татар риторик сөйләмнең эчтәлеген һәм рәвешен, - 

әдәби тел нормаларына, матур әдәбият сөйләменә һәм стиленә нисбәтән, - күз 

алдына китерү өчен төп чыганаклар итеп Мөхәммәдъярның “Төхфәи мәрдан” 

(Егетләр күрке), “Нуры содур” (Күңелләр күрке) поэмаларын күрсәтергә 

була. Аларда әдәби язма телдән һәм халык сөйләменнән уңышлы 

файдаланыла. Шагыйрь, халык авыз иҗаты әсәрләренең, элекке язма 

традицияләргә тугрылыклы булган хәлдә, телнең эчке байлыгын киң күләмдә 

эшкә җигә, күп төрле стиль алымнарына һәм сурәтләү чараларына 

мөрәҗәгать итә. Мөхәммәдъярның әсәрләре төрки-татар сүзләренә нигезләнә, 

андагы төрле төсмерләрен эченә ала. Менә шул чорның тел үрнәге буларак, 

“Нуры содур” поэмасыннан бер өзек: 

Гадел берлә ил камуг булыр әман, 

Калмаз илдә фетнә вә золым һаман. 

Бер сәгать гадел кыйлмак яхшырак, 

Кем гыйбадәт алтмыш йылдан озаграк. 

Гадел берлә ил гыймарәт булыр уш, 

Барча эшләр табар аның берлә хуш, 
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Гадел булыр барча эш башы, белең, 

Гадел берлә даимән бәс эш кыйлың. 

 

Поэмаларда лексик яктан татар сүзләре төп катламны тәшкил итә. Алар 

арасында бүгенге телдә архаик саналган сүзләр дә очрый: суйургады (бүләк), 

әксүк (аз), ут (үлән), биткүче (язучы), йазы (дала) һ.б.; гарәп һәм фарсы 

телләреннән кергән алынма сүзләр дә шактый: гази (сугышчы), чөһрә (йөз), 

әндиш (уйлаучы), сөффә (дәрәҗә) һ.б. 

Әсәрдә мәгънәдәш (синоним) берәмлекләр дә актив кулланыла: кыйа – 

тау, ил – дәүләт, акча – пүл һ.б. Кызык бер күренеш: ул чорда синоним булып 

йөргән парларның кайберләре бүген парлы сүз булып береккән: мал-туар, 

рәхим-шәфкать, вәгазь-нәсихәт һ.б. 

Мөхәммәдъярда сәнгатьле сөйләм язма әдәбияттагы һәм халык 

телендәге стилистик чаралар белән тыгыз кушылып бара. Аның әсәрләрендә 

күчерелмә мәгънәдәге сүзләрнең, төрле тел-сурәтләү чараларының киң 

кулланылуы да шуның белән бәйләнгән. Монда борыңгы төрки язма һәм 

сөйләмә традицияләр дә бик көчле. Метафорик сөйләм, сүзләрдәге күчерелмә 

мәгънәлелек аеруча исемнәрдә һәм фигыльләрдә киң чагылыш таба. 

Метафоралар поэтик сөйләмнең яңгырашын күтәрәләр һәм субъектив бәяләү 

чарасы булып тора. Мәсәлән: “И сәхавәт мәгъдәненең (юмартлык 

чыганагының) җәүһәре, и сәгадәт (бәхет) тиңезенең гәүһәре”; Мәхәллә 

этләредер тиңдәшләрнең, борыңгы ата-анадан кулдашларың”; “Йилләр исеп, 

кайнады бер көн тинез”. 

Фразеологизмнар да, сәнгатьчә сурәтләү чарасы буларак, шигъри 

сөйләмне хисси-экспрессив яктан җанландыралар, фикерне ачык, эчтәлекне 

төгәл итеп бирүгә ярдәм итәләр: багстан былбылы, күңелем уты, җиһаннан 

кичү, ил күзе, гакыл кошы, гәүһәрен чәчү, каны ташу, тылсым ачкычы һ.б. 

Кеше исемнәрен дә шагыйрь чын мәгънәсендә образ тудыру 

максатында күчерелмә мәгънәле берәмлекләрдән сайлый: Хушнәва – матур 

тавышлы кеше, Гөлруй – гөл кебек күркәм йөзле, Чынбел – дөреслекне, 
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чынлыкны белүче, Тойгысун – начар фикерле, саран, Безбаз – карчыга кебек 

усал, ерткыч һ.б. 

Мөхәммәдъяр чагыштыруларның төрледән-төрлесеннән оста 

файдалана. Иң гади эпитетлардан алып (күрекле сүз, мөбәрак ат, бичара кол, 

олуг сәгадәт, шәкәр сүз һ.б.) иң катлаулы фикри чагыштыруларга кадәр иҗат 

итә. Бер генә мисал: 

Чыкар ирди ул тагдин бер болак, 

Акар ирди сувы, балдыйин татлырак. 

Ул болак өстендә бетмеш бер тирәк, 

Сәяси баг әрамдин йахшырак. 

Чагыштыруның нәкъ менә шигъри сөйләмгә хас, ягъни хис-тойгыга бай 

рәвешләре аеруча актив кулланыла: “Йөзе аның кәчә тугган ай дик, Сүзе 

ширин, маһру дилараи дик”һ.б. 

Шагыйрьнең тасвир остасы булуын дәлилләгәндә галимнәр аның 

мәкаль, әйтем, канатлы гыйбарәләрне урынлы, белеп куллануын да 

искәртәләр. Чыннан да, “Төхфәи мәрдан”, “Нуры содур”да алар шактый. 

“Борыңгыдан ирер мәсәл – колак сал: “Йамандин син буйыныни сатып ал”; 

“Бер нәсихәт итәйем мән, колак сал: “Йиәсен сыйласаң, этенә сөйәк сал”, 

“Кем йыгылганда кулын тот моңлының, ул тәкый тоткай кулын бер көн 

сәнең” һ.б. 

Мөхәммәдъяр поэмаларында фольклор теленең һәм җанлы сөйләмнең 

йогынтысы бик зур. Аңарда мишәр сөйләме үзенчәлекләре дә чагылыш 

тапкан. Ул туры сөйләм, диалог рәвешләрен кыю файдалана. Җөмләләре 

тулаем алганда гади булса да, сөйләм ниятенә карап кушма, катлаулы 

җөмләләрне дә инкарь итми. “Кем эчендә саклар ул оятыны, изгелек берлә 

чыкарыр атыны” рәвешле кушма җөмләне еш куллана. (В. Хаков, Шунда ук, 

69-74 битләр). 

 

 

Риторик сөйләмдә фәннилек чалымнары 
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Риторик сөйләмнең синкретик асылы аның үсеш юлының фәнни стиль 

белән аерылгысыз үрелеп баруында да күренә. Татар акылының 

(психологиясенең) публицистик, образлы һәм фәнни фикерләү нисбәте 

яшәешенең барлык өлкәләрендә дә нисбәтән саклануы исбатланган факттыр. 

Мантыйкка нигезләнгән мәкаль, әйтемнәрнең ишле булуы, фольклор 

әсәрләрендә үгет-нәсихәтнең төпле дәлилләнгән, исбатланган алымнары 

кулланылуы фәнни фикерләүнең зур урын биләвен сөйли. Болгар бабайлар 

дәверендә үк инде телдә дә фәнни стиль чалымнары барлыкка килә, фәнни 

әдәбият жанрлары дөньяга таныла башлый. 

Шиһабетдин Мәрҗани “Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар 

(Казан вә Болгар хәлләре турында файдаланылган хәбәрләр)” дигән 

китабының “Болгар халкының әсәрләре һәм галимнәре турындагы 

фасылы”нда Болгари (Быргыри) кушаматлы атаклы галимнәрнең генә дә 

берничә булуын күрсәтә, аларның күренекле хезмәтләрен атый. Мәсәлән, 

Әбел-Галя Хәмид бине Идрис әл-Болгари (1106 ел) төрле өлкәдә хезмәтләр 

язган галим булуы, шәкертләренең дә галим булып җитлегүе әйтелә; Янә 

Болгар җире галимнәреннән Әш-шәйхе әл-Вагыйзь ән-Насыйх Әхмәт бине 

Шәмселөммәт әс-Сараи – “гарәп, фарсы, төрки телләрнең патшасы, 

заманының гаҗәп кешесе иде... аны Аксак Тимер Сәмәркандка чакыртып 

алган...”. 

Янә Әш-шәйхе Хафезетдин әл-Кәрдәри (1423 ел). Исеме “Ибне әл-

Бәззаз” дип мәшһүр булган. Башлангыч белемне үз илендә алганнан соң, 

Болгар, Кырым, Рум мәмләкәтләрендә булып, аларның галимнәре, бөек 

кешеләре белән аралашып, алардан күп гыйлем алган... 

Сараи шәһәре иң күренекле галимнәр җыелган урынга әверелә. Анда 

галимнәр, олылар, әдипләр, изгеләр, яхшылар җыела. Мондый олылык 

ияләре шундый аз вакыт эчендә башка һичбер урында бу кадәр күп булмый. 

Арада Әш-шәйхе Мөхәммәд әл-Болгари вәгазь һәм нәсыйхәт бабында 
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“Хәзинәтел-толямәэ вә зиннәтел-фөкаһаэ”исемле кыска бер китап язган... (Ш. 

Мәрҗани, 149 бит). 

Алтын Урда һәм Казан ханлыгы дәверләрендә фәнни әдәбият теле дә 

нык үскән. Бу чорда төрле фәннәргә – фәлсәфә, тарих, тел белеме, тәрбия, 

юриспруденция, математика, медицина, география, күк җисемнәре фәннәренә 

караган хезмәтләр язылган. Бер генә мисал китерик: “Мәҗмәгъ-әл кавагыйд” 

(“Кагыйдәләр җыентыгы”) дигән зур күләмле (243 битле) хезмәт. Ул 1542 

елда төгәлләнгән, Идел буе язма әдәби телендә язылган. Әсәр иске татар 

әдәби теленә туры килә. Анда шул чорның фәнни стиленә хас тел 

үзенчәлекләре, борыңгы төрки тел, чыгтай, угыз теле, гарәп һәм фарсы 

сүзләре дә шактый киң чагылыш таба. Фәнни атамалар, математика 

терминнары төрки һәм гарәп-фарсы сүзләреннән тора. Бу кулъязма өч 

кисәккә бүленә. Бөтен саннар турындагы беренче бүлек үзенә уналты 

бүлекчәне берләштерә. Бүлекләрдә саннарга характеристика бирелә, алу, 

бүлү, җыю, тапкырлау гамәлләренә зур игътибар ителә. Хезмәтнең икенче 

кисәге вакланмаларны аңлатуга багышланган. Өченче кисәк практик эшләрне 

эченә ала. Анда мәсьәләләрне чишү юллары күрсәтелә, кайбер гомуми 

теоретик мәгълүматлар (мәсәлән, металларның авырлык үлчәүләре һ.б.) да 

бирелә. Бу хезмәт, һичшиксез, ул вакыттагы мәдрәсәләрдә, уку йортларында 

дәреслек, уку ярдәмлеге булып йөргән. Аның төзелү тәртибе дә шуны 

күрсәтә. Әсәр XV-XVI гасырдагы фәнни стильне ачыклауда әһәмиятле язма 

ядъкәрләрдән санала. Анда фәнни әсәрләргә хас классик язма традицион 

стиль саклана. 

Шушы урында әһәмиятле бер күренешкә тукталып алу  кирәктер. 

Башка халыклар кебек үк, татарлар һәм аларның бабалары болгарлар һәм 

кыпчаклар да үз кабыкларына гына бикләнеп яшәмәгән. Тормыш 

ихтыяҗлары һәм яшәеш шартлары аларны элек-электән үк төрле халыклар 

һәм илләр белән икътисадый, иҗтимагый-сәяси һәм мәдәни багланышларга 

керергә мәҗбүр итә. Идел, Чулман кебек географик факторлар да бу 

процессның көчәйгәннән-көчәя баруында мөһим роль уйнаган. Күрше 
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халыклар белән генә түгел, Һиндстан, Кытай, Мисыр, Византия, Иран, 

Харезм кебек читтәрәк торган илләр һәм төбәкләр белән дә төрле 

багланышларга кергәннәр безнең ата-бабалар, үзләренең эчке ихтыяҗларына 

яраклаштырып, алардагы казанышларны теге яки бу дәрәҗәдә 

үзләштергәннәр (Х. Миңнегулов. Шәрыкъ һәм татар әдәбиятында кысалы 

кыйссалар. Казан: Казан ун-ты нәшр., 1988, 3 бит). 

Менә бу закончалык татар фәнни сөйләменең барлыкка килеп, актив 

үсүенә һәм риторик сөйләмнең дә үсүенә турыдан-туры тәэсир итүендә ачык 

чагыла. XY-XYI гасырлардагытатар  әдәби телендә берничә катлам (Борыңгы 

төрки, Идел буе төркисе, татар халык сөйләме үзенчәлекләре һ.б.) күзәтелә. 

Борыңгы төрки тел угыз, уйгур, кыпчак традициясе рәвешендә бу чорда 

билгеле күләмдә һәр әсәрдә, һәр жанрда чагылыш таба. Идел буе төркисенең 

үсешенә Урта Азия төрки язма телләре дә (караханидлар дәвереннән үк 

килгән үзенчәлекләр, чыгтай формалары) зур йогынты ясыйлар. Бу 

үзенчәлекләр бара-бара, халыкның җанлы сөйләме белән бергә кушылып, 

татар милли әдәби теленең төп нормалары булып китә. 

 

Фәнни стильне һәм аның белән риторик сөйләмне үстерүдә үз әсәрләре 

белән дә, бу сөйләм төрләренең нәзари нигезен салуда да тарихи өлеш 

керткән галимнәрдән мисал итеп без инде үзебезгә якынрак чорлардан XIX-

XX гасырдан берничәсен генә алыйк. 

Шиһабетдин Мәрҗанинең исемен без инде бу хезмәтебезнең буеннан-

буена искә ала киләбез. Ул татар халкының күренекле мәгърифәтчесе, зур 

галиме, тарихчы-фәйләсуфы – олуг шәхесләрнең берсе. Аның хезмәтләре 

татар-төрки дөньясында гына түгел, бәлки Урта Азия, Кавказ, Якын Азия, 

гарәп илләрендә һәм Көнбатышта да билгеле. Шуңа күрә ул Көнчыгышның 

бөтен дөньяга билгеле булган фикер ияләре белән бер рәттә тора. 

Ш. Мәрҗани иран-гарәп культурасын һәм төрки традицияләрен нигезле 

үзләштергән, көнчыгыш телләрен (гарәп, фарсы) бик яхшы белгән, үзенең 

күп әсәрләрен Көнчыгыш халыкларына атап язган, фикерләрен аларга 
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җиткерү максатын куйган. Бу, үз чиратында, аның әсәрләренең теленә дә зур 

йогынты ясаган. Аны аңлау өчен, ул яшәгән тирәлекне дә, Көнчыгыш 

халыклары арасындагы иҗтимагый-тарихи мөнәсәбәтләрне дә ачык белергә, 

халыклар тарихына кагылышлы мәсәләләрдән һәм тел җәһәтеннән дә 

хәбәрдар һәм мәгълүматлы булырга кирәк. 

Ш. Мәрҗани әсәрләрендә Идел буе татар культурасы тарихында 

күзәтелә торган фәнни тел традицияләре дәвам итә. Татар әдәби телендә 

элек-электән, Болгар чорыннан ук XIX гасырга кадәр берничә юнәлеш 

сакланып килә. Беренче юнәлеш – саф гарәпчә-фарсыча әсәрләр, икенче 

юнәлеш – гарәп, фарсы сүзләре белән чуарланып язылган Идел буе төрки 

әдәби телендәге фәнни әсәрләр. Мәрҗани ике юнәлештә дә иҗат иткән. 

Соңгысына мисал – “Мөстәфадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар”. Бу әсәр 

телендә XIX гасыр үзгәрешләренә хас, урыны-урыны белән халык теленә 

якынайтылган җөмләләр, абзацлар, хәтта кайбер бүлекчәләрне күрергә була. 

Ул чорда фәнни сөйләм белән эш итүчеләр моны аңлап эш иткәннәр, барысы 

да диярлек үзенә эталон итеп фәнни язма китап телен алганнар. Күренә ки, 

Ш. Мәрҗани әсәрләре татар җәмәгатьчелегенә бөтенләй ят һәм чит телдә 

язылмаган, ул татар язма әдәби теленең бер тармагы булып саналган. Шул 

чорда фәнни стиль нинди булган? дигән сорауга без бүген нәкъ менә шушы 

әсәрне мисалга китерә алабыз. Димәк, анда риторик сөйләм элементлары һәм 

чалымнары да мулдан кулланылган (В. Хаков, 221-225 битләр). 

Сүз уңаеннан әйтик: бу әсәрдә татар риторика сәнгате, беренче 

ораторлары турында да бай мәгълүмат табарга була. Менә берничә генә 

фактик мәгълүмат. 

“Мелла Таһир бине Собхан бине Баһадиршан бине Чиркәс эл-Микрый 

– Коръәнне дөрес һәм көйләп уку остасы, шуңа дөресләр бирә иде. Гадәттән 

тыш матур тавышлы, киң күкрәкле, озын буйлы кеше иде. Һәртөрле 

мәкамнәр (көйләп уку) белән укытты. Кайберсен хәрәмин көе, кайберсен 

коддыс шәриф көе, кайберсен мисыр көе дип атап, үзе дә төрле көйләр 

чыгара һәм шул көйләр белән укый иде. Әлеге көйләрдән максат – җыр-
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музыка калыбына салу һәм шәригатькә сыймаган көйләү түгел, ә матур 

тавыш белән җиренә җиткереп уку иде. Үзе  гәрчә Ишмөхәммәд хаҗиның 

шәкерте булса да, ә соңгысының укуы яхшы һәм тавышы матур булса да, 

мелла Таһирның өстенлеге һәм осталыгы ачык иде. Үзем аның шәкерте 

булмасам да укуына гаять сокланучылардан һәм бик тә яратып 

тыңлаучылардан идем. Аңа хәтта гашыйк идем. Укыганын ишеткәч, һушым 

китеп, зиһенем таралып китә иде...”  (Ш.Мәрҗани, 338 бит). 

“... Казан шәһәр башлыгы идарәсендә тәрҗемәче – Рәхмәтулла бине 

Әмирхан бине Имәнколый бине Нурсәед әл-Кишети. Яңа Кишет авылыннан. 

... Гарәпчә һәм фарсыча китаплардан күп кенә мәгълүмат туплау өстенә рус 

телен һәм рус язуын да белә иде. “Хәзинә” типографиясендә Коръән һәм 

башка күп китапларны, үзе генә яки икенче берәүләр белән бергәләп, яхшы 

кәгазь, кара һәм матур хәрефләр белән кабат-кабат бастырып, сәүдә итте... 

Меллаларга Коръән һәм һәфтиякләрне, бала-чагага укырдай төрле 

китапларны түләүсез тарата иде. Каләме шома, имласы дөрес, язуы матур 

һәм эчтәлекле иде. Гомумән, язуга сәләте бар, меллалар кебек яхшы яза иде. 

Тулы гәүдәле, бар әгъзалары килешле, калын һәм күркәм тавышлы, батыр, 

исерткеч эчәргә һәвәс, эш һәм сүзендә куркуны белми торган, ваемсыз кеше 

иде. Исерткечтән кәефе бик күтәрелеп китмәгәндә, тирән уйлап, килештереп, 

ачык һәм һәр тыңлаучыга ярарлык итеп, күркәм һәм табигый матур 

гыйбарәләр белән мәгънәле сүзләр әйтә иде...” (225 бит). 

 

Татар риторикасы сәнгатен нәзари яктан да, гамәли яктан да системага 

салуда, нәфис сүз осталыгының нигезләрен булдыруда ифрат зур өлеш 

керткән галим һәм нәфис сүз остасы ул – Каюм Насыйри. XIX йөз татар 

милли теле һәм культурасы үсешендә, беренче чиратта, әдәби тел 

нормаларын фәнни эшкәртүдә һәм нормалаштыруда К. Насыйри – үзе бер 

эпоха. Ул үзенә кадәр тудырылган белемне тагы да үстереп, киңәйтеп, яңа 

тармаклар белән баета. К. Насыйриның мәгърифәтчелек идеяләре һәм 

лингвистик карашлары татар мәдәнияте, әдәбияте һәм әдәби теле үсешенә 
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нәтиҗәле йогынты ясады. Ул XIX  йөзнең икенче яртысында татар милли 

әдәби теленең бердәм нормалары үсеп килгән, тел өлкәсендә төрле карашлар 

хөкем сөргән һәм әдәби телне җанлы сөйләмгә нигезләү өчен кискен көрәш 

барган катлаулы, иҗтимагый вакыйгаларга бай чорда мәйданга чыга. Татар 

тел белемен һәм әдәби тел нормаларын яңа баскычка күтәрүче, татар теле үз 

кануннарына нигезләнеп үсәргә тиешлеген яклап чыгучы бөек мәгърифәтче 

буларак, К.Насыйри фәнни һәм гамәли әһәмияткә ия булган хезмәтләр язды, 

фәнне халыкка җиткерүдә зур эш башкарды. Аның әсәрләре, фәнни 

хезмәтләре, тарихи чор һәм иҗтимагый тормыш таләпләре нигезендә, реаль 

чынбарлыкка нигезләнеп иҗат ителгән. 

К. Насыйриның иҗат эшчәнлеге күпкырлы. Тел гыйлемендә ул өр-яңа 

чор башлап җибәрде – фонетика, гомуми тел белеме, грамматика, 

лексикология, лексикография, терминология, орфография, орфоэпия, 

стилистикага багышланган хезмәтләре шул турыда сөйли. 

К. Насыйри, татар халкының күренекле мәгърифәтчесе буларак, төрле 

фәннәрне өйрәнүгә, гыйльми хезмәтләр һәм дәреслекләр язуга зур игътибар 

биреп, бердәм әдәби тел нормаларын эшкәртүне язма тел белән сөйләү телен 

якынайту юнәлешендә алып бара, матур әдәбият телен (бигрәк тә проза теле 

стилен), әдәби телнең функциональ стильләрен (фәнни һәм публицистик 

әдәбият телен) үстерүдә, аларны төрле чаралар белән баетуда, математика, 

география, лингвистика, биология, медицина һ.б. фәннәрдәге терминнарны 

һәм атамаларны тәртипкә китерүдә киң колачлы эш башкара. К. Насыйриның 

тарихта тоткан бу урынын билгеләп, Г. Ибраһимов аны татар халкының 

“бөек реформаторы, саф татарча телне яклап, төп кыйбланы утыртучы”, дип, 

бик дөрес бәяли. 

К. Насыйриның беренче әсәрләрендә халык сөйләменә якынлык үзен 

ачык сиздерә. Моны 1859 елда язылган тарихи “Мәҗмәгыл-әхбар” әсәрендә 

дә күрергә мөмкин (1895 елда басыла). Бу әсәр турында К. Насыйри 

түбәндәгечә яза: “Авылга кайтканда мин ул әсәрне үзем белән алып кайткан 
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идем. Бәгъзе мужикларга укып күрсәттем. Мин укыганда үзара сөйләшәләр: 

“Кара, сөйләшкән кебек укый”, диләр. Хасил, һәркем аңларлык”. 

Шул ук вакытта ул әдәби телдә язма традицияләрнең дә тотрыклы 

яшәвен, кинәт кенә халык сөйләменең әдәби телгә әверелеп китмәвен күрә, 

гасырлар буе килгән төп “рациональ бөртек”не сакларга кирәклеген аңлый 

һәм Идел-Урал төркисенең Урта Азия төрки әдәби теле белән тыгыз 

бәйләнештә торуын сиземли. К. Насыйриның кайбер фәнни әсәрләрендә тел 

чуарлыгын шул сәбәпләр белән аңлатырга мөмкин. 

Әдәби телнең лексик нормалары К. Насыйри тарафыннан төзелгән 

сүзлекләрдә чагыла. Гомуми сүзләрдән тыш, аның төрле фәннәргә караган 

терминологик сүзлекләре дә бар. Алар барысы да билгеле бер максатны күздә 

тота. Мәсәлән, бер төркем сүзлекләрдә русларга татар теле, татарларга рус 

теле өйрәтү максаты куела. Моңа татарча-русча, русча-татарча сүзлекләр 

керә. Алар арасында егерме мең сүзне эченә алган “Тулы русча-татарча 

сүзлек” игътибарга лаеклы. К. Насыйри татар телендә ике томнан торган 

беренче аңлатмалы сүзлек “Ләһҗәи татари”ның авторы. Бу сүзлек ун меңгә 

якын сүзне, сүзтезмәне һәм фразеологизмнарны эченә ала, анда аларга 

семантик һәм этимологик аңлатмалар бирелә. 

К. Насыйри аңлатмалы сүзлегендә беренче мәртәбә телнең эчке 

мөмкинлекләреннән файдалануга, сүзләрнең семантикасына төп игътибар 

юнәлтә; сүзлектә бер үк сүзнең төрле мәгънәләре бирелә. 

Милли әдәби телнең фонетик һәм грамматик нормаларын эшкәртүдә дә 

Каюм Насыйриның хезмәтләре зур. Татар теленең аваз төзелеше, 

морфологиясе, синтаксисына караган хезмәтләре хәзерге көндә дә үзенең 

әһәмиятен югалтмаган. Алар арасында “Әнмүзәҗ” дигән грамматика телне 

төрле яктан өйрәнүдә аеруча аерылып тора (В. Хаков, 214-218 б.). 

Аның нигездә стилистикага, орфоэпиягә караган “Кавагыйде китабәт” 

дигән хезмәте татар риторикасы фәненең беренче хезмәтләреннәндер. Хәер, 

без әле аңа аерым тукталырбыз.  
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Татар мәдәниятенә фәнни юнәлештә генә түгел, ә бөтен яклап өлеш 

керткән галимнәребездән тагын берсе ул – Ризаэтдин Фәхретдинов. Без бу 

хезмәтебездә дә аның исемен инде эзлекле телгә алып киләбез. Философия, 

әдәбият нәзариясе, этнография, археология, тел мәсьәләләре буенча 

күренекле галим, журналист, педагог, теология белгече булуы өстенә ул 

риторика нигезләрен салучы буларак та билгеле шәхес. Аерым алганда, 

риториканың әһәмиятле тармагы – хөтбә-вәгазьчелек тармагын, ягъни дини 

ораторлык юнәлешен башлап үстергән белгеч. Аның тирән фәлсәфи 

эчтәлекле, гамәли кызыклы һәм мавыктыргыч вәгазьләрен шәкертләр генә, 

гади халык кына түгел, мәгълүм зыялылар, дин әһелләре дә йотлыгып 

тыңлый торган булган. 

Шушындый киң колачлы, тирән белемле шәхес була алуының сәбәбен 

ул үзе менә болайрак аңлата: “Без, халкыбызда булган көчле теләк сәбәпле, 

үз гомеребездә бик күп тәрҗемәи хәлләр һәм катламнар, тарих һәм мактаулы 

эшләр язылган, табигатебез ирешкән китаплар укыдык, ислам галимнәренең 

генә түгел, бәлки чит мәмләкәтләрнең мәшһүр адәмнәренең бер кадәрләренең 

тәрҗемәләре белән кыскача гына булса да таныштык. Бер-берсенә ут белән 

су кебек капма-каршы юнәлешләр һәм табигатьләр, фикерләр белән таныш 

булу сәбәбеннән күңелебездә бер иркенлек, һәр нәрсә хакында салкын 

канлылык, бер сүзгә дә искитмәү, ачу килмәү, хәйран калмау хасил булды. 

Моны Аллаһы тәгаләнең олуг бер мәрхәмәте итеп хисап кылдык. Ышану һәм 

юнәлешләрнең хаталарын йәки җавапларын белер өчен гадел бер үлчәү 

булып, шуннан файдалану юлларына кердек”. 

 

“... Руслар алганның соңында дүрт йөз ел эчендә кыйлган җәбер-

золымнары берлә Идел-Урал төрек-татарының мәдәниятен җимерә 

алмадылар. Халыкның фикерендә үзен-үзе тәмамән башка бер мәдәният 

баласы, башка бер халык итеп күрүен аз гына да киметә алмаулары үзендән-

үзе Идел-Уралда мөстәкыйль төрк мәдәниятенең яшәп килүенә аяклы 

дәлилдер. Мәрхүм Риза хәзрәт гомере буена менә шул мәдәниятемезнең 
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истикълялыны сакларга тырышкандыр. Гомере буенча аның мәдәниятенең 

бүленмәгән бер өлеше булган мөселманчылыкны черетүдән саклар өчен 

Идел буе мөселманының динчелегенә ябышкан ишанлык, мөтәгассыйблык 

(фанатизм) кеби төрле-төрле паразитлардан пакъларга тырышкандыр. Озын 

тарихлы милли мәдәниятемез үз эчендә генә кысылып калып, булылып китеп 

һавасызлыкдан корымасын, коргакмасын өчен, ул безнең төрк мәдәниятенең 

төбен, тамырын саклап, аны гарәб мәдәнияте белән ашлау кирәклегене аңлап, 

шуны билфигыль (чынлыкта) татбикъ итәргә (яраклаштырырга, бәйләргә) 

керешкәндер. Шул эштә бик зур үрнәк булып, Аурупа мәдәниятенең 

кәләпүшле, калфаклы көенчә милләтемез эченә сугылуына сәбәпче 

булгандыр. Боларның икесе берлә дә милли мәдәниятемезне сипләп, аның 

үсүе күввәтене, аның җилгә-давылга каршы таяну көчене ныгытырга хезмәт 

иткәндер. Боның берлә Риза хәзрәт безнең Идел-Урал дәүләтенең 

мөстәкыйль яшәве өчен кирәк булган иң зур гамәлләрдән берсе булган 

мәдәни истикълялымызны ныгыткан вә безнең киләчәк мөстәкыйль 

дәүләтемезнең төп баганаларын вакыт-заманның какшатуындан урыс 

улакның (баскынының) җимерү-ватуыннан сакларлык хәлгә китерергә 

иҗтиһад иткәндер. Мәрхүм Риза хәзрәтнең хезмәте ялгыз безнең өчен, Идел 

буе төрке өчен генә түгелдер. Бөтен төрк илләренең сәламәтлеге, бөтен төрк 

кабиләләренең уртак мәдәниятләренең мөхафәзәсе (сакланышы) өчен 

кирәкле булган бер хезмәттер. Бу юлда мәрхүм Риза хәзрәт фикри төшенчәсе, 

эше берлә төркчә булган кеби, калдырган мирас ягыннан да уртак 

төрекчелекнең мәгънәвиятене яратучы сакчысыдыр. 

Боларның (мөфти Чәләби Җиһан, Исмәгыйль бәк Гаспралы, Йосыф 

Акчура, Каюм Насыйри кеби безнең милли йортыбызны корышучы, 

төзешүче милли мөһәндисемездер (инженерыбыз) эчләре, рухлары 

омтылышларының берлеге, бер милли көч итеп безгә таныткандыр. Киләчәк 

тарихымызга да болар бер милли юлның юлчылары, бер милли кыйбланың 

(кабиләнең) имамлары булып, бер йорт төзүнең мөһәндисләре булып безнең 

милли тарихымызга керәчәкләрдер вә безнең яшьлегемезгә (яшьләремезгә) 
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үрнәк булып китәчәкләрдер”. (Гаяз Исхакый. Яңа милли юл, 1936, №7-8, 2-6 

бит). 

“... Ул Көнчыгыш акыл ияләре, энциклопедист-галимнәре, әдипләренең 

тормышы, иҗатлары турында мөһим мәгълүматлар ала, әсәрләре белән 

таныша. Шуның белән бергә ул Ауропа халыклары фәне, мәдәниятенә дә 

игътибар юнәлтә. Үзе мөхәррир булган “Шура” журналында Аристотель, 

Демокрит, Сократ, Платон, Декарт, Спиноза, Ж.Ж.Руссо, И.Гете, 

М.Ломоносов, А.Пушкин, М.Лермонтов, Н.Гоголь, Л.Толстой, И.Мечников 

һ.б. бөек философлар, ораторлар турында мөһим материалларның урын алуы 

шул турыда ачык сөйли...” (В. Псәншин, 50-51 битләр). 

 

 

XX йөз башы: риторикада җәдитчелек кыйбласында 

мәгърифәтчеләр керткән өлеш 

 

Татар риторикасының үсеше мәгърифәтчелек белән нык бәйле. Бу 

бөтен дөнья төркиләренә кагылган уртак юнәлеш санала. Төркиядә ул 

тәнзыймат исеме белән атаклы һәм ул татар мәгърифәтчелеге белән 

бәйләнештә карала. 

Идел-Урал татарлары арасында мәгърифәтчелек идеяләрен башта 

Г.Курсави (1776-1812), Г.Утыз-Имәни (1754-1834), И.Хәлфин (1778-1829) 

кебек культура эшлеклеләре күтәреп чыгалар. Ләкин XVIII гасыр азагында 

XIX гасыр башында мәгърифәтчелек идеяләренең киң таралуына социаль-

икътисадый, сәяси һәм мәдәни-идеологик шартлар тиешле дәрәҗәдә өлгереп 

җитмәгән була һәм шунлыктан алар халык арасында киң яңгыраш таба 

алмыйлар. XIX гасырның икенче яртысында татарлар арасында 

мәгърифәтчелек фикере киң үсеш ала һәм шушы чорда киң таралыш таба. 

Әйтелгән елларда татар мәгърифәтчелегенең Ш. Мәрҗани (1818-1889), 

Х.Фәйзханов (1828-1866) һәм К. Насыйри (1825-1902) кебек күренекле 

вәкилләренең эшчәнлеге җәелә. Шушы чорда ук мәгърифәтчелек әдәбияте дә 
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барлыкка килә һәм Г. Ильяси (1856-1895), М. Акмулла (1831-1923), З. Бигиев 

(1870-1902), М. Акъегетзадә (1831-1923) йөзендә без аның күренекле 

вәкилләрен күрәбез. 

XIX гасырның 80-еллары азагында мәгърифәтчелек хәрәкәтенең 

җәдитчелек дип аталган яңа баскычы башлана. Татар мәгърифәтчелек 

хәрәкәте үсешендәге бу этапның иң күренекле вәкилләре рәвешендә Риза 

Фәхретдин (1868-1936); Фатих Кәрими (1870-1937), Шәмсетдин Күлтәси 

(1855-1930) исемнәрен китерергә мөмкин. 

Мәгърифәтчелекнең татар халкы мәдәниятенең, шул җөмләдән татар 

риторикасының үсешендә аның социаль табигатен үзгәртүдә, кеше, аның 

ирке һәм хокукый тигезлеге мәсьәләсе, милли яңарыш мәсьәләсе, укыту-

тәрбия өлкәсе, дәүләт-хакимияткә мөнәсәбәттә уңай үзгәрешләр белән 

беррәттән әдәбият һәм тел мәсьәләләрендә дә тәэсирле була. Аерым алганда, 

мәгърифәтчеләр татар телен фәнни эшкәртү һәм әдәби телне сөйләм теленә 

якынайту буенча киң эшчәнлек җәелдерделәр. Бу эшчәнлек XVIII гасырның 

азагында башланып китә. Шул чорда беренче булып Казан гимназиясендә 

татар теле укыткан Сәгыйть Хәлфин тарафыннан “Татар теленең сүзлеге һәм 

кыскача грамматикасы” дигән хезмәт языла һәм басылап чыга. Соңыннан 

И.Хәлфин, С. Кукляшев, А. Ваһапов һәм Х. Фәйзханов кебек мәдәният 

эшлеклеләре татар теленең сүзлеге һәм грамматикасы буенча китаплар язып, 

бу өлкәгә үзләренең өлешләрен кертәләр. Әмма татар әдәби телен өйрәнүдә 

һәм эшкәртүдә иң зур өлеш К. Насыйри эшчәнлегенә бәйле. Татар 

мәгърифәтчелегенең бу күренекле вәкиле “Ләһҗәи татари” исеме белән татар 

теленең ике томлык аңлатмалы сүзлеген һәм “Әнмүзәҗ” исеме белән фәнни 

грамматикасын әзерләп бастырып чыгарды. 

Мәгърифәтчеләрнең әдәби телгә баглы фәнни эзләнүләре һәм аны 

халыкның сөйләм теленә якынайту буенча алып барылган эшчәнлекләре зур 

социаль һәм мәдәни әһәмияткә ия булды. Бу өлкәдә алар күтәргән 

тәгъдимнәрне тормышка ашыру фәнни һәм матур әдәбиятны күпчелеккә 

аңлаешлы телдә язу, тарату мөмкинлеге тудырды һәм нәтиҗәдә аларны 
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фәнни гыйлемнәр һәм мәдәният казанышлары белән аралаштыруда олы юл 

ачты. (Яхъя Абдуллин. Казан утлары, 1992, №5, 133-137 битләр). 

 

Театр һәм драматургия 

 

Риторика сәнгате тарихын, синкретик сәнгать буларак, аны тәшкил 

иткән өлеш-кисәкләрнең тарихын тулы күзаллап кына тулаем барлап була, 

дигән идек. Риториканы нәфис сөйләм сәнгате дибез икән, аның состав 

өлешләре рәтендә театр һәм драматургия булмый кала алмыйдыр. 

Риториканың ышандыру көче аның нәфис сөйләү, сөйләшеп аралашу сәнгате 

булуында да бит. 

Риторикада, нәкъ тормышның үзендәге кебек үк, театр үзенә башка, 

драматургия үзенә башка була алмый. Драма әсәре уйналыр өчен генә языла 

ала. Аларны нәкъ менә риторика бер тармаклы күренеш дип карый. Тик, ни 

кызганыч, бездә әле театр тарихы аерым, драматургиянеке аерым өйрәнергә 

күнегелгән. Шөкер, соңгы вакытта бу юнәлештә дә яңача уйлану, фәнни 

күзәтү-тикшеренүләр барлыкка килә башлады. Театр белән драматургияне 

бергәлектә карау, “драматургия поэтикасы”, “драма әсәрләренең лингвистик 

поэтикасы” кебек термин-төшенчәләрнең барлыкка килүе, артистларыбыз-

нәфис сүз осталарыбызның сәхнә сөйләменә караган хезмәтләре басылып 

чыгуы һ.б. моңа дәлилдер. Болар инде турыдан-туры риторикага хезмәт итә 

торган яңалыклар. 

Шул ук вакытта риторикага һәр ике тармак тарихын бер максатый 

яссылыкта җентекле барлау һәм өйрәнеп чыгу ләземдер, бу риторикага да 

һәм ике өлкәнең үзләренә дә файдалы булыр иде. 

Театр, сәхнә башлангычлары тормышның үз ихтыяҗларыннан килгәнгә 

күрә аларның чалымнары халык авыз иҗатының барлык төрләрендә дә, 

мифология, дастаннарда да, уен-җыр рәвешләрендә, җырау-чичәннәрнең 

иҗатында да чагылыш таба килгән. Кара-каршы җырлау, бәхәс-әйтешләр, 
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диалог, полилог, туры сөйләм формалары – болар барысы да нәфис сүз 

осталыгыннан аерылгысыз чара-алымнардыр. 

Ихтыяҗ димәктән, элек тә “театр уйнау” тик торганда, үзмаксат 

булмаган, “... җыр белән биюне, музыка белән магик поэзияне, әйтешү белән 

түгәрәк әйләнү кебек ритуалларны бергә берләштергән йола-бәйрәмнәр 

күмәк-коллектив төстә үткәнлектән һәм ритмның үз артыннан ияртү-

хәрәкәтләндерү, бергә туплау сыйфаты (ягъни “моторлы” табигате) 

катнашучыларның тулысынча үз стихиясенә буйсындырылганлыктан әлеге 

тамаша вакытында хәтта массакүләм эмоциональ-психологик катарсис-

бушану атмосферасы һәм хәрәкәт бердәмлеге барлыкка килгәнлеге шиксез...” 

(М. Бакиров, 119 бит). Бергәлек, күмәклек хисе безгә бик күптәннән килә, 

сәхнә иҗатының, драматургия сөйләменең элек-электән татар телен саклауда 

бәяләп бетергесез урын тотуы менә шушыннан киләдер дә. 

Ышандыру фикерен, дәлилләрен сүзне тавыш-көй белән, телдән башка 

чаралар (ым, ишарә, хәрәкәтләр һ.б.) бергә үреп җиткерү үрнәкләре йола 

уеннарында, арбау, сыктау, каргыш, антлар кебек жанрларда, җыен, сабантуй 

һәм башка йола, җырлы-уенлы гадәтләрендә бик ачык күзәтелә. 

“Театрлык” иң борыңгы әкиятләрдә, мәзәкләрдә, дастаннарда ярылып 

ята. Менә “Идегәй” дастаныннан бер генә күренеш. 

Субра ерау балны эчкәндә, 

Бал йөрәккә төшкәндә 

Туктамышка янә әйтте: 

Иделдә булды илле хан, 

Җаектан булды ялгыз хан, 

Ире ханның уагы, 

Уак ханның иресе –  

Карт бабаң да хан иде... 

Җырла да җырла дисез, 

Ни җырлаек сезләргә? 

Ни бирерсез безләргә? 
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Туктамыш хан анда әйтте: 

-Ал кара кеш тун бирим мин сиңа, 

Сайлап алып кияр булсаң, ераучым. 

Кыңгыраулы күк карчыга бирием, 

Кул кыдырып чөяр булсаң, ераучым! 

. . . . 

Азамат ир Туктамыш 

Субрадаен ерауның 

Иңсәсенә кара самур тун бирде, 

Үз кулыннан бер санаяк бал бирде. 

Сыпрау сынды Суп ерау 

Сараякны алгачтан, 

Аны авызына алмастан, 

Идегәй белән Җанбайны 

Кашына ымлап алдырып, 

Киң Җанбайның йөзенә 

Сорау биреп аны әйтте: 

-Бездән борын заманда 

Тунику атлы хан үтте, 

Яу булганга – яу булды, 

Ил булганга – ил булды. 

. . . . . 

Сорау бирәм олы би, 

Кайсы дөрес эшләде? 

Кәмалның улы Киң Җанбай 

Җавап биреп аны әйтте: 

-Ак калада уйга бай, 

Йорт агасы Субратай,  
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Йөз туксан биш яшәден, 

Күпне күреп байкадың... 

Сыпра сынлы Субра 

Идегәйгә карап анда әйтте: 

- Яу түбәгә баш егет, 

Яшен утызга җитмәен 

Тугыз йортка дан булдың; 

Азамат ир Кобогыл! 

Төпчек атаң белмимен, 

Өч азамат әңгәмәсен 

Байкап күрсәң ни булгай? 

Анда әйтте Идегәй: 

- Ак калада уйга бай, 

Йорт атасы Субратай. 

.......... 

Җавап сүзен алгачтан,  

Сынап бер карап торгачтан,  

Өлкән ерау Субра 

Идегәйне җүпләп анда әйтте: 

-Яшь җелектә май була,  

Акылы уйга бай була: 

Җелегеңә май тулган,  

Акылың уйга бай булган. 

                             (Идегәй, 1994, 53 – 56 битләр) 

 

Бик яхшы спектакль уйнар өчен бер дигән “сценарий” ләбаса бу! 

Мондый драма әсәрләре оеткылары иң борынгы әдәби әсәрләрдә дә 

салынып киленгән. Мәсәлән, Йосыф Баласагуниның “Котадгу белек” әсәрендә 

шагыйрь үз хикәяләвен һәм киңәшләрен монологлар рәвешендә бирсә, 

геройларының сөйләмен күбрәк диалогларга сала. 
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Драма әсәрләре чалымнарын да бик борынгы шигырь һәм проза 

әсәрләрендә үк күрергә була. Чалым дигәндә, иң беренче чиратта бу төр 

әсәрләрдә нәкъ менә җанлы сөйләм үзенчәлекләренең чагылышы күздә тотыла. 

Чыннан да, драматургия әсәре, кагыйдә буларак, персонаж сөйләменә нигезләнә. 

Анда төп урынны диалог һәм монологлар алып торганга күрә, драма әсәрләре 

стилендә турыдан-туры төрле иҗтимагый катлау вәкилләренә хас тел 

үзенчәлекләре чагыла. Бу стиль формалашу өчен әдәби тел нормаларының җанлы 

сөйләмгә нигезләнгән булуы шарт. Драматургиянең аерым үзенчәлекләре 

күптәннән үсеп килә. Кайбер үрнәкләр: 

Йосыф: “Йа Зөләйхә, кани сәнең җаһең, малың, 

                                    Зиба буйын, узун сачын, хуб җәмалең...”. 

                   Зөләйхә әйдүр: “Җәмалем, малым вирдем, 

                                   Сәнен үчүн җөмләсен фида кылдым”. 

   Йосыф әйдүр: “Бәллү сән гашыйк ирсәң, 

                                               Гыйшыклыкда гәрчәк улуб, садыйк ирсәң”. 

                  Зөләйхә әйдүр: “Имде сән йакын кәлгел, 

                                   Кәрам әйләб камчыңни бәңа виргел...”.  

                                                               (Кол Гали. Кыйссаи Йосыф).                                                                                                                                                                                                                                       

 

Мисаллардан күренгәнчә, элекке төрки-татар язма истәлекләрендә 

диалоглар һәм персонаж сөйләменә хас үзенчәлекләр киң урын ала. Соңга таба 

алар, аерым жанр буларак, татар драматургиясе формалашуда зур роль уйный. 

Беренче татар драмаларының теле гади һәм халык сөйләменә якын булу 

белән аерылып тора. Анда тел үсеше процессындагы яңа тенденцияләр ачык 

чагылыш таба. Халыкның җанлы сөйләме һәм традицион классик язма тел 

органик кушыла һәм берләшә бару – бу процесста төп тенденция. Ул лексика, 

фонетикада һәм аерым грамматик формаларның бирелешендә дә, җөмләләрнең 

төзелешендә дә ачык чагыла. 
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Җәмгыятьтә төрле социаль катлау вәкилләре сөйләмендә аерымлыклар 

шактый күп. Ф.Халидинең “Морат Сәлимов” драмасыннан бер мисал: 

Морат: аи мәнем мәгънәви пәдәрем, сез миңа иганәт кыйлдыңыз, сезнең 

фатыйхаңыз бәрәкәтендә дәрәҗәгә мендем, имди махсус хозурынгызга зиярәтән 

кайттым һәм карзыңызны әда кыйламем”. Өзектән күренгәнчә, драманың төп 

герое булган М.Сәлимов сөйләмендә шул чорга хас булган төрек теле 

үзенчәлекләре ачык чагыла. 

Г.Колахметовның “Яшь гомер” драмасыннан алынган сөйләм үрнәге үзенә 

халык элементларын күбрәк берләштерә. Шулай ук анда язма телгә хас 

үзенчәлекләр дә очрый. Анда рус егетенең сөйләме түбәндәгечә бирелә: “Менә бу 

хәйләнең кыскасы: Татарлар бер-бер теләгән эшләрен вөҗүткә чыгарасылар 

килсә, китап кадәрле прошениеләр язып, Петербургка чабалар. Петербургта 

аларны министрлар тәмле сүзләр белән каршы алалар һәм: “Килүегез яхшы. Сез 

бер дә борчылмагыз. Теләгәнегезчә булыр. Шушы сүзләрне кайтып 

кардәшләрегезгә әйтегез”, -- дип өйләренә озаталар”. 

Сөйләү теле белән язма тел элементларының кушылып килүе һәр персонаж 

сөйләмендә диярлек күзәтелә. Мәсәлән, “Яшь гомер” әсәрендә Йосыф изүче 

сыйныфларга булган нәфрәтен түбәндәгечә белдерә: “Әгәр куәтем җитәрлек 

булса иде, Хәким бай һәм Гани бай кеби кешеләрне һәммәсен бер өемгә өеп, ут 

белән газап кылыр идем!..”. Җөмлә төзелеше белән бәйләнешле үзенчәлекләрдән 

тыш, монда аерым сүзләрнең һәм ярдәмлекләрнең (газап кылыр идем, кеби) 

сөйләү теле үзенчәлекләре белән аралашып килгәне күренә. Кеби – элекке язма 

әдәби тел өчен хас күренеш. Ул нәкъ шул формада борынгы язма истәлекләрдә 

киң таралган. 

 

Егерменче гасыр башында, аерым алганда 1905 – 1907 елгы Беренче рус 

революциясе елларында татар халкының профессиональ театры тууы, көндәлек 

матбугаты ачылуы, китап бастыру эшенең киң юлга чыгуы белән тарихта якты эз 

калган. Яңа гасырның ун елында гына да милләтнең барлык прогрессив көчләре 
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хәрәкәткә килә. Татар мәдәниятен өйрәнүчеләр бу елларны культурабызның 

алтын чоры дип атыйлар. Бу ун ел эчендә татар халкының якты йолдызлары 

кабына: Габдулла Тукай һәм Габдулла Кариев, Хөсәен Ямашев һәм Гафур 

Коләхмәтов, Мулланур Вахитов һәм Галимҗан Ибраһимов, Мәҗит Гафури һәм 

Шәриф Камал, Һади Такташ һәм Сәгыйть Рәмиев, Фатих Әмирхан һәм Дәрдмәнд 

... Әнә шул мәдәният эшлеклеләре арасында Галиәсгар Камал исеме аерым бер 

мактаулы урында тора, ул хаклы рәвештә татар драматургиясенең атасы санала. 

Г.Камал 1879 елның 6 гыйнварында Казанда һөнәрче гаиләсендә дөньяга 

килә. Мәктәп елларында, үсмер малай чагында ук ул рус театрына йөри, драма 

әсәрләрен йотлыгып укый. Бу хәл аны алга таба әдәби иҗат юлыннан алып китә. 

Аның беренче пьесалары Казанда 1900 елда басылып чыга. Аның “Бәхетсез егет”, 

“Бүләк өчен”, “Безнең шәһәрнең серләре” һәм башка драма-комедияләре башта ук 

халык арасында киң популярлык казана. Аларны хәтта дини фанатикларның 

ярсынып ташланулары да, патша цензурасының тыюлары да туктатып кала 

алмый... 

Галиәсгар Камал әсәрләре татар труппалары белән Идел буйларыннан 

Уралга, Урта Азиягә хәтле чыгып китә. Гомумән дә, татар халкының үз милли 

театрын тудыруда Г.Камалның роле әйтеп бетергесез зур. 1906 елның 22 

декабрендә аның “Бичара бала” пьесасы сәхнәгә куела. Казанда беренче татар 

спектаклен әзерләүчеләрнең берсе һәм иң активы Галиәсгар Камал үзе була. 

Татар профессиональ театрының туган көне әнә шул вакыйгадан саналып 

йөртелә. (Гариф Ахунов. Чишмәләр белән сөйләшү. Казан. Тат. кит. нәшр., 1985, 

352-354 б.) 

...Мәгълүм булганча, 20 нче елларның урталарыннан алып, рухи 

дөньябызның төрле тармаклары цензура кысуларына – төрле чикләү, кисеп 

ботарлау, тулаем тыюга – дучар ителгән иде. Солтангалиевчелеккә каршы 

большевистик көрәш, репрессияләр башланудан алып, саклык, “тыйнаклык” 

рәвешендә барлыкка килгән авторларның “ үз цензурасына” (үз-үзен чикләүләргә) 

“җаваплы” редактор белән главлит әһелләренең кайчылары, күсәкләре дә 
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өстәлгән иде. Елдан-елга, буыннан-буынга цензорларның наданлана һәм 

кырыслана баруы аркасында совет халыкларының әдәбиятләре (татарныкы 

бигрәк тә - татар әдипләренең зур күпчелеге “солтангалиевчелектә” гаепләнүен дә 

искә төшерик), фикер мөстәкыйльлегеннән мәхрүм калып, тәмам төссезләнгән 

иде. Идеологиядәге “берфикерлелек” үләт кебек сарылудан вакытлы 

матбугатыбыз да бөтенләй йөзсезләнгән, тешсезләнгән иде. Моның барысы да 

халыкны үзенең кешелек дәрәҗәсен тоюдан, милли хистән, фикер хөрлегеннән 

аеруга “хезмәт итте”. Нәтиҗәдә - милли аң, тарихи традиция тамырларына кат-кат 

балта чабылды. Халыкның зур күпчелегендә рухи пессимизм, милли нигилизм 

хисләре көчәеп, милли мәнфәгатьләргә карата битарафлык мөнәсәбәте хасыйл 

булды. Бу иң элек туган телнең кулланылыш мәйданы тараюда, иҗтимагый 

хаҗәте кимүдә чагылды. 

Шул рәвешчә, фикер буларак тәмам төссезләнгән, рухсызланган (күпчелек 

очракта ялган пафослы “иллюстративлыкка” тарыган) әдәбият оешты. Каты итеп 

сүгенә алса да, фикри мөстәкыйльлек җәһәтеннән бөтенләй тешсезләнгән 

вакытлы матбугат бер урында таптанып калды. Ниһаять, милли рухы, тарихы һәм 

гуманистик традицияләре төптән печелгән, бары төгәл һәм табигый фәннәрдә 

генә үз йөзен саклап кала алган мәктәп системасы барлыкка килде. Менә шушы 

шартларда бары сәхнә сәнгате генә азмы-күпме дәрәҗәдә үзенең 

мөстәкыйльлеген саклап кала алды, дип расларга мөмкин ... 

Болай дип әйтү белән мин сәхнә әсәрләренең текстларын түгел 

(пьесалармы, җыр-скетчлар, конферансье чыгышларымы – барыбер), бәлки теләсә 

нинди әсәрнең башкарылу үзенчәлеген, ягъни артистның осталыгын – үз-үзен 

тотышын, сөйләү стилен, хис тудыра алуын, хәтта интонацияләргә дә мәгьнә бирә 

алу сәләтен күз алдында тотам. Чөнки теләсә нинди әсәрне сәхнәдә башкаруның 

цензура – чикләүләргә буйсынмый торган үз хосусыятлары – үтемле, мәгънәле 

итеп башкарылу мөмкинлекләре бар һәм булыр. Бары артист осталыгы белән 

барлыкка килә торган хикмәтле мөмкинлекләр. Язма текстны, матбугат әсәрен 

басылып чыкканчы, ягъни игълан ителгәнче һәръяклап кискәләргә, өтекләргә, 

хәтта “йолкып ташларга” да мөмкин. Ә сәхнәгә чыгып, тамашачы каршына килеп 
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баскан артистның мөмкинлекләрен чикләү цензорларның да кулыннан килә 

торган эш түгел, чөнки сәхнәгә чыгып өлгергән башкаручының осталыгы, 

омтылышы атылган ук кебек икенче халәттә яши башлый. Яңгырап өлгергән 

сүзләрне, кыю әйтелгән фикерләрне яңадан кире артист авызына кертеп, томалап 

куеп булмый лабаса!.. 

Сәхнә сәнгатебезнең икенче объектив өстенлеге дә бар иде. Ул – милли 

мәктәпләр ябылып, татарча китаплар елдан-елга азрак таралган, халкыбызның 

күпчелеге ана телендәге матбугатны иркенләп уку мөмкинлегеннән мәхрүм 

ителгән елларда барлыкка килгән бушлыкны тутырырга омтылудан гыйбарәт. 

Чөнки шул шартларда СССР буйлап сибелгән, үзара мәдәни-рухи багланышлары 

зәгыйфьләнгән халкыбызда милли бердәмлек хисе саклануга хезмәт иткән 

бердәнбер дип әйтерлек чарабыз беренче нәүбәттә сәхнә    сәнгате – театр һәм 

эстрада сәнгате булды.               

Бу хөкемнең коры дәгъвә генә булмавын аңлар өчен сәхнә-эстрада, күчмә 

һәм академик театр хезмәткәрләренең бихисап гастрольләрен искә төшерик. Ерак 

өлкә-республикалардагы чыгышларыннан тыш, ярты караңгы авылларыбызда 

алар кабызган “клуб утлары”н да истән чыгармыйк; төрле яклап таланган, 

кыерсытылган авыл халкына артистлар күрсәтә килгән игелекле, тәэсирле 

хезмәтнең әһәмиятен онытмыйк!..” 

Шул ук вакытта, әлбәттә, сәхнә әсәрләренең дә (пьесаларның, җырларның, 

эстрадада яңгыраган шигырьләрнең) цензура узуларын, димәк, кискәләнүләрен, 

тыелуларын да инкаръ итеп булмый. Күп кенә артистларның, “җор телле” 

конферансьеларның эштән куылуларын,”себер китүләрен”, режиссерларның 

махсус үтерелүләрен дә тарих яхшы хәтерли. Ләкин монда да  театр сәнгатенең 

“үз өстенлекләре” бар. Язучылар әсәрләре әле дөньяга чыгып җиткәнче, цензура 

узган вакытта ук эзерлекләнә башласа, артистлар нигездә үз эшләрен башкаргач 

кына төрле җәзага тартылалар иде. 

Бу фикерләрне, ягъни сәхнәнең кайвакытларда басмадан өстенрәк 

(иреклерәк, кыюрак, үтемлерәк) булуын раслый торган фактларны язучы-

шагыйрьләребезнең үз гамәлләреннән дә күрергә мөмкин. Әйтик, аларның 
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төркем-төркем яисә аерым-аерым булып “гастрольләргә” чыгулары, шәһәр-

авылларда “халык белән очрашулары” сәхнә мөмкинлекләреннән файдалану 

булмыйча ни булсын?! 

Ниһаять, театр файдасына татарча китапларның саннары, тиражлары елдан-

ел азая, вакытлы матбугат эчтәлеге дә гел саега барган елларда театр һәм сәхнә 

сәнгатебезнең гөрләп эшләвен, тамаша залларының һәрвакыт тулып торган 

булуын да “өстәп язып куйыйк”... (Миркасыйм Госманов. Театрыбызның 

әһәмияте хакында. К. У.,1998, №6, 112-115 бит). 

 

 

Сәхнә сөйләме – ике канатлы 

 

Драма әсәре сәхнәдә куелу өчен язылса да ул әле тулысы белән сәхнә 

сөйләме хәленә җитмәгән була, ул әле сәхнә сөйләменең зур бер тармагы гына, 

тулы ябалдашлы, яфраклы-чәчәкле-җимешле кәүсәсе түгел. Аны әле театр-сәхнә 

дигән ифрат үзенчәлекле остаханәдә артист, режиссер дигән осталар кулыннан, 

“тамашачы” дигән аерым бер сөйләм адресатын күздә тотып (ул “укучы” дигән 

сөйләм адресатыннан нык аерыла), чарларга, шомартырга, камилләштерергә 

кирәк була. Драма әсәрләре һәм театр тәнкыйтьчесе Гази Кашшаф заманында: 

“Мин актер да, режиссер да, драматург та түгел. Ләкин драматик әсәрләргә килеп 

тотынуга, мин актер да, режиссер да, драматург та булам. Мин аны үземчә 

хәрәкәтләр, характерлар көрәше эчендә сиземли башлыйм”, дигән булган (Күңел 

көзгесе. – Казан: Тат. кит. нәшр., 1975 -. 4 бит). 

Бу халәтне сәхнәдә барган иҗади тормыш мисалларыннан да ачык аңлап-

күреп була. Атаклы артистыбыз Фатыйма Ильская истәлекләреннән кайбер 

күренешләр генә. 

“...Камал III музыка ярата, халык көйләрен яхшы белә, мандолинада матур 

гына уйный иде. Бу сыйфатлар исә аңар образларны тагын да тулырак, төгәлрәк 

ачарга ярдәм итәләр. Әйтик, Ш. Камалның “Хаҗи әфәнде өйләнә” комедиясе 

куела. Камал әлеге спектакльдә мандолинада уйный. Менә шул уйнау – нәни генә 
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деталь – ΧΧ гасыр башланганда яшәгән демократик татар яшьләрен, якты 

тормышка омтылучы егетләрне күз алдына гаять тормышчан итеп китереп 

бастыра. Аларның бик күбесенә мандолинада уйнау, татар, рус поэзиясенең иң 

гүзәл юлларын яттан сөйләү хас иде бит...”. 

“...Кәрим Тинчуринның “Җилкәнсезләр” комедиясендә Нәфига Арапова 

белән уйныйбыз. Бай кызлары без. Бөкре Рокыя – минем апам. Мин гимназистка 

Дилбәр. Бу образлар драматург тарафыннан безгә исәпләнеп язылган (сәхнә 

сөйләме өчен махсус үзенчәлек – Н. И.). Никадәр усаллык ул Рокыяда! Ул 

тормышны, әйләнә-тирәдәге кешеләрнең чын йөзләрен үтәли күрә. Шуңа да 

ачулы ул. Сеңелесе Дилбәрдән дә көлә, аны мыскыл итә. Тавышы ямьсез, әллә 

ничек тамак төбеннән чыга. Әтисенең: ”Чәй әзерләргә иде”, дигән сүзләренә 

каршы Рокыя-Арапова: ”Күмер юк, күмер”, дип җавап кайтара. (Игътибар 

итегез!) Бу җавап җанны тетрәтерлек көч, ачу белән әйтелә, без, сәхнәдәшләре, 

тынып калабыз. Шул чак аның кечкенә күзләре зурая, үзе бөкре булса да, тулы 

гәүдәле, көчле рухлы кешегә әверелә сыман. “Җилкәнсезләр” репетициясеннән 

соң урамга чыккач та Арапова минем белән Рокыя булып сөйләшә. Мине үзенә 

буйсындыра. Репетициядән соң да аның шулай булуы миңа үзем уйный торган 

рольне – Дилбәрнең кемлеген аңларга ярдәм итә. Мин аны тыңлыйм, ә үземне 

һаман бер сорау мавыктыра: “Каян килә Нәфигага бу рухи көч? ...”. 

 

Сәхнә сөйләменең чын мәгънәсендә мөстәкыйль риторик иҗат җимешенә 

әверелүендә режиссерның да өлеше зур. Моны шул ук истәлекләрдән Габдулла 

Кариев иҗаты үрнәгендә күреп була. “... Габдулла Кариев зур рухи көчкә ия 

булган, талантлы һәм бик таләпчән режиссер иде. Ул биргән дәресләр, аның 

көндәлек репетицияләрдә әйткән сүзләре, өйрәтүләре, спектакльдән тыш 

очрашулар – барысы да минем өчен зур мәктәп булдылар. 

– Сәхнәдә үзеңне тормыштагыча табигый тот; 

– Сүзеңне ихлас күңелдән сөйлә. Һәр сүзең, һәр хәрәкәтең, һәр күз карашың 

тамашачыны ышандырсын. Аларда гадилек тә, нәфислек тә булсын; 
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– Фикерең тамашачыга анык булсын, сүзең югалмасын. Ул тамашачының 

аңына барып җитсен, йөрәгенә үтеп керсен; 

– Гәүдә хәрәкәтләре билгеле ритмга буйсынсын. Хәрәкәтләр, җиңел, матур 

булсыннар. Моның өчен музыканы белергә, музыканы тыңларга кирәк; 

– Сәхнәдә бертөрлелек, кабатлану булмасын. Һәр образ өчен 

үзенчәлекләрне билгели бел, моңарчы күрелмәгән төсмерләүләр эзлә. Һәр образга 

үзенә генә хас йөрү, сөйләшү, кулларны оста файдалану алымнарын тап. Шулай 

булганда гына иҗатка ирешербез. Иҗатсыз сәхнә юк!- дип өйрәтә иде 

артистларны режиссер Кариев. Чын сәхнә иҗатчысы булу өчен безнең алга зур 

тәрбияви таләпләр куйды: “Артист көр күңелле, бик тәрбияле булырга тиеш. Эчке 

рухи күркәмлек тышкы матурлык белән бергә үрелгән булсын. Артист – чын 

мәгьнәсендә рухы белән дә, тышкы кыяфәте белән дә күркәм кеше булсын...” (К. 

У, 1982, №1, 166-176 б.). 

 

 

“Үзе генә – тулы бер спектакль...” 

 

Сәхнә сөйләме дигәндә ике юнәлеш төсмерләнә: 1) театр-спектакль сөйләме 

һәм 2) концертта конферансье сөйләме. Соңгысы бездә нәфис сүз сәнгате дип тә 

атала. Бу сәнгать остасы Айрат Арсланов билгеләгәнчә: “Бу сәнгать асылында 

шул ук актер сәнгате ята, тик аларның максатлары һәм ирешү чаралары бераз 

үзгә. Нәфис сүз белән чыгучы – шул ук актер, әмма ул сәхнәгә аңарга ярдәмгә 

килүче партнерларсыз, декорациясез, театраль костюмсыз һәм гримсыз, 

бутафория һәм реквизитсыз, ут һәм музыкаль бизәлешсез чыга. Драма актеры ул 

театрның бер өлеше, пьесада тик бер роль генә башкара, ә нәфис сүз остасы – 

үзенең әллә күпме роле белән тулы бер спектакль. Менә шушы ялгыз бер кеше, 

аудитория белән йөзгә-йөз калып, аның диккатен яулап ала, тыңлаучыны 

дулкынландыра, аны үз артыннан ияртә, аны елата, көлдерә, шатландыра һәм 

нәфрәтләндерә, кыскасы, сөйләгәненә инандырырга тиеш. Актер бер кичәдә өч 

роль башкара алмый, ә сүз остасы барлык баш һәм кече рольләрне “уйнап” бирә 
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ала: ирне дә, хатынны да, баланы да картны да, трагик һәм комик рольне дә, 

табигать манзараларын да, җыр һәм музыканы да “уйнап” күрсәтә ала. 

Сүз остасының иҗади күәсе һәм җаваплылыгы актерныкына караганда 

зуррак һәм киңрәк. Халыкта да элек-электән шушындыерак фикер бар: сәнгатьле 

уку /нәфис сүз/ жанры да эстрада сәнгатендә төп урыннарның берсен алып 

торучы, концерт программаларының төп фикерен аңлатучы, чыгыш ясаучы 

артистлар белән тамашачыны тыгыз бәйләнештә тотучы, тыңлаучыларга туган 

телебезнең моңын, ямен аңлатучы жанр ул. Бу жанрны җаны белән яратучы  

сәнгать әһеле телебезнең милли аһәңен халык күңеленә сеңдерә белүче, 

тыңлаучыларга туган телне кулланудан ямь һәм тәм табарга өйрәтүче, үзе укый 

торган әсәрне нечкәләп тасвирлап бирә белүче оста булырга тиеш. 

Г.Ибраһимов бу шөгыльне “тасвири уку” дип атаган. “Татар телен ничек 

укытырга” дигән хезмәтендә ул: “Безнең мәктәпләрдә һич әһәмият бирелмәгән 

эшләрдән берсе “тасвири уку”дыр. Тасвири уку дип хәл вә мәгьнәнең эчке 

хосусиятләре теләвенчә тавышны үзгәртеп укуга әйтәләр. Тавыш белән мәгънә 

арасында нечкә аһәң бар. Талантлы артистларның сәхнәдәге хәлләре мондый 

сөйләү төрләренең җыелганына ачык мисал була алыр. 

Җанлы уку – тасвири уку. Монда укылган әсәрдәге хис-кайгымы, көенеч вә 

шатлыкмы, башкамы – укучының йөрәгенә керә, йөрәгеннән тавышына килә, 

аның тавышы күз яшьсез елый, кылычсыз кисә. Икенче төрле әйткәндә, тасвири 

уку - әсәрдән алынган тәэсирнең тавыш белән бирелүе димәктер. Әлбәттә, аңа 

талант һәм әзерләнү шарт”. 

Сәнгатьле уку әдәби әсәрне тирәннән аңлауга һәм якыннан тоюга 

нигезләнә. Укырга керешкәнче башта әсәр яхшылап өйрәнелергә, анда сүзнең 

нәрсә турында барганлыгын, әсәрдәге образларның һәм аларның фикерләренең 

нинди әһәмияткә ия булганлыгын, нинди мәгънә һәм төсмерләрдә бирелгәнлеген 

яхшылап үзләштерергә кирәк. Бу яктан караганда, сәнгатьле уку жанрында 

эшләү, уку өчен аерым әсәрләрне сайлап алу, алардагы вакыйгаларны, 

образларны билгеләп, аларны тыңлаучыга тулы канлы итеп җиткерү эше драма 

артистларының спектакльдәге аерым образлар өстендә эшләве белән тәңгәл килә. 
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Татар сәхнәсендә сүз жанрын үстерүдә һәркайсы аерым хөрмәткә лаеклы, 

шактый зур хезмәт күрсәткән шәхесләрнең исемнәрен санап китәргә алынганда, 

беренче чиратта татар театры сәхнәсе осталары Г.Кариев, С.Гыйззәтуллина-

Волжская, М.Мутин, Х.Сәлимҗанов, Г.Шамуков, Ш.Сарымсаков, Г.Ибраһимова 

һ. б. күрсәтү дөрес булыр иде. Татар дәүләт филормониясе артистлары 

Ф.Йосыпов, Ә.Яһудин, Айрат Арсланов үзе дә шулай ук татар эстрадасында 

нәфис сүз сәнгатендә башлап йөрүчеләр булды. 

“Сәйяр” һәм “Нур” театр группалары спектакльләр белән күп санлы 

гастрольләрдә булганда, әлбәттә, концерт программалары да әзерли торган 

булганнар, ул программаларга җыр, музыка, спектакльләрдән өзекләр белән бергә 

шагыйрьләр һәм язучыларның әсәрләрен уку да кертелгән. Труппаларның 

җитәкчеләре Габдулла Кариев һәм Сәхибҗамал Гыйззәтуллина-Волжская 

Г.Тукай, С.Рәмиев һ. б. шагыйрьләребезнең әсәрләрен яратып башкарганнар. 

Г.Кариев Г.Тукайның якын дусты була, алар әле Җаек шәһәрендә укыган 

елларында дуслаша. Казанга килгәч, Г.Тукай “Сәйәр” труппасы эше белән бик 

кызыксына, алар белән дуслаша. Г.Тукай заманында үзе дә шигырьләрен еш 

укый; аның укуын яраталар. 

 

Менә шулай, әле Октябрь инкыйлабына кадәр сәнгатьле уку чаткыларын 

тамашачыларга җиткерү, халыкның бу сәнгатькә мәхәббәтен уяту эшен безнең 

бөек сәнгать осталарыбыз белән мәшһүр әдипләребез башлап җибәргәннәр. 

(Айрат Арслан. “Мәдәни җомга” / “ И туган тел...”, 2001, 29 июнь, 31 август, 28 

сентябрь, 26 октябрь, 30 ноябрь, 21 декабрь). 

Татар нәфис сүз сәнгатенең яңаруында һәм төрлеләнүендә 1905 ел 

революциясе дулкынында барлыкка килгән “Шәрыкъ” клубы да мөһим урын 

биләп кала. Ул татар демократик яшьләренең аң, мәгърифәт, сәнгать учагы булып 

тарихка кереп калган. Ул 1907 елның 1 декабрендә “Болгар” номерларында 

ачыла. Максаты, “Йолдыз” газеты язганча, музыканы һәм әдәбиятне халыкка 

тарату, театр уйнау була. Чыннан да анда беренче тапкыр ишле җәмәгать алдында 

татар җырлары башкарыла башлый. Кадимчеләрне дә куркытмау максатыннан 
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башта татар халкының борыңгы җырлары җырлана, аннары яңарак җырларга да 

урын бирелә. 

Шәһәр зыялылары гына түгел, гади кешеләр дә күпләп йөри башлагач, 

концерт, тамашалар ешая. Аларда скрипка һәм пианинода уйныйлар. Татар 

көйләре уйнала. Бүтән шәһәрләрдән килгән артистларның да чыгышы булып тора. 

Әдәби кичәләр аеруча популярлык казана. Г.Тукай, Ф.Әмирхан, Г.Камал 

һәм башка әдипләр артистлар, җырчылар белән бергә чыгыш ясый. Артистлар 

нәфис сүз сөйләүдә нәкъ шушы клуб сәхнәсендә чирканчык ала. Чыгышлар 

урысча да, татарча да бара. Газет афишаларыннан күренгәнчә, аерым 

концертларны Кариев, Кулалаев, Латыйпов, Востоков, Мандерфельд кебек драма 

артистлары, музыкант, җырчылар концертларны уртак программа белән 

оештыралар. 1911 елдан клуб сәхнәсендә татарча спектакльләр дә куела башлый. 

1914 елның 18 октябрендә клуб әгъзаларының гомуми җыелышы булып, 

анда старшиналар советы һәм ревкомиссия сайлана. Советка Г.Колахмәтов, 

Г.Камал, Ф. Агиев кебек демократик рухлы зыялылар сайлана. Шул ук вакытта 

Казанның эре купецлары, завод-фабрика хуҗалары – сәнгатькә табыш чыганагы 

итеп караучылар да утыра, үз фикерләрен үткәрергә тырыша. Алар сәхнәдә 

арзанлы көлке-мәзәкне яклыйлар, репертуарларны идеясез, зәвыксыз чыгышлар 

белән тутырырга маташалар. Демократик культура тарафдарлары татар 

байларының милли сәнгатьне болай чүп-чар белән дәрәҗәсен төшерергә 

азаплануларына борчылып, газет-журналларга да язарга мәҗбүр була. (Мөһәммәт 

Мәһдиев. Әдәбият һәм чынбарлык. Казан: Тат. кит. нәшр., 1987, -298- 303 бит). 

 

“Шәрыкъ” клубының бай иҗади тәҗрибәсе соңыннан да ярап куя – сүз 

җанрының үсүе, аның белән сәнгать әһелләренең ныклабрак кызыксына башлавы 

Октябрь инкыйлабыннан соң, театр сәнгатебез яңа шартларда аякка баскан, 

Казанда мәдәният йорты ачылып, анда концерт программаларында шагыйрьләр, 

артистлар актив катнашып киткән елларга туры килә. 

Татар эстрадасының сүзле-җырлы җанрын башлап җибәргән Фәттах 

Латыйпов, Камил Мотыйгый һ. б җырчыларның абруе сүнмәгән хәлдә, аларга 
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иярүче яшьләр дә активлаша бара. Гражданнар сугышы елларында беренче фронт 

бригадалары барлыкка килә. Ул елларда фронт бригадалары составында татар 

театрының күренекле драма артистлары булганлыгын төрле истәлекләрдән укып-

ишетеп беләбез. Аларның декламаторлык сәләте киң колач җәйгән, шагыйрьләр 

аларга махсус сценарийләр язган. 

Декламаторлык иҗатында сатира – юморга зур урын бирелә башлый. Бу 

жанрда язган әсәрләрен үзе укучы Мәхмүт Бөдәйлинең шушы юнәлештәге 

башлангычын тамашачы хуплап каршы ала. Үзе дә сатирик-юморчы сүз остасы 

буларак танылган Әзәл Яһүдин аның хакында болай искә ала: “Мәхмүт ага үзен 

сәхнәдә гаҗәп иркен тота иде...1928 елда Татар мәдәният йортында бер концертта 

аның пролетариат шагыйре битлеген киеп йөргән эшлексез бәндәдән көлеп язган 

әсәрен кызыклы, тәэсирле итеп башкаруы истә калган...”. 

Татар нәфис сүз сәнгате башлангычында Татарстанның атказанган артисты 

Мохтар Мутин да лаеклы урын тота. Спектакльләрдә иң җаваплы күп санлы 

рольләрне башкару белән беррәттән ул махсус концерт программалары да төзеп 

(аеруча җырчы Фәттах Латыйпов белән), аларда нәфис сүзгә, беренче чиратта, 

күренекле шагыйрьләребезнең шигырьләрен сәнгатьле укуга зур урын биргән. 

Бигрәк тә шагыйрь Сириннең шигырьләрен тәэсирләнеп сөйли торган булган. 

Аның турындагы бер истәлектә мондый юллар бар: “Сириннең “Булмый! 

Булмый!” шигырен укырга чыккан мәһабәт гәүдәле, көр тавышлы Мохтар ага 

сәхнәгә чыгып, “ашлыгыңны җилгәрәсең, җилгәр, җилгәр!” дип гөрләтеп бер аваз 

салуы була, зал алкышларга күмелә иде...”; Икенче бер истәлектә аның Сирин 

шигырьләрен татарча беренче тапшыруларда да оста укуын, гомумән дә, радио 

тапшыруларда бик актив катнашуын телгә алалар. 

Мәдәният йорты сәхнәсеннән ул вакыттагы күренекле шагыйрьләребез үз 

әсәрләрен укып, тамашачы белән якыннан аралаша. Һади Такташ аеруча көтеп 

алынган, сөйләвен кабат-кабат үтенгән “артист” була. Композитор Җәүдәт Фәйзи 

истәлекләреннән берничә юл: “-Һади Такташ!-дигән исемне ишеткәч, бөтен зал 

гөр килеп кул чабуларга күмелде. Маңгаена төшкән куе чәчләрен артка сыпыра-

сыпыра шагыйрь килеп чыкты. Аның теле йомшак, башкаларга караганда үзгәрәк. 
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Ул үзенең яңа әсәрләреннән “Урман”, “Провокатор” һәм “Никахсызлар” исемле 

бик җитди әсәрләрен артистларча түгел, әллә ничек үзенә генә хас осталык белән 

укыды... 

Һади Такташ әдәби-музыкаль кичәләрдә күп әсәрләрен укый иде: 

“Мокамай”ны да, “Алсу”ны да, “Байрак тегебез”не дә. Халык соравы буенча 

“Мәхәббәт тәүбәсе” поэмасын да укырга туры килә иде аңа. Гаҗәеп матур укый 

иде ул үз әсәрләрен. Сокланып тыңлыйсың.Йомшак тавышы, урынлы кул 

хәрәкәтләре, ясалма пафосның булмавы, төп фикерне басымлап әйтүе – 

тыңлаучыларга ифрат зур поэтик тәэсир ясыйлар...”. 

Һ.Такташның талантлы шагыйрь һәм оста укучы булуы ул елларда яшь 

драма актерларына сәхнәдә сәнгатьле уку жанрын үстерү өчен нык этәргеч 

булган. Драма артистлары һәм студентлар арасында Һ.Такташ һәм башка 

шагыйрьләр әсәрләрен күбрәк укый башлыйлар. Чыннан да, Такташ ул чорның 

бөек шагыйре генә түгел, зур трибун шагыйрь була. Ул елларда әдәбият һәм 

сәнгать даирәләрендә юкка гына Такташны үз әсәрләрен оста укучы 

В.Маяковский белән чагыштырмаганнардыр. Үз заманында Такташның сәхнәдә 

шигырьләрен ничек башкаруы хакында язып калдырган фикерләр аз түгел. Ул, 

чыннан да, шигырьне укымаган, ә бәлки нәфис уку осталыгының бөтен шартын 

китереп башкара торган булган. Күренекле галим Гыйлем Камай, мәсәлән, 

В.Маяковский Казанга килгәч, аны да тыңлаган. Ике шагыйрьнең сөйләү 

осталыгын чагыштыра торган булган, икесенең дә чыгышын югары бәяләгән, 

“Мин бүгенге көнгә кадәр Такташ әсәрләрен шагыйрьнең үзе кебек оста 

башкаручыны ишеткәнем юк әле”, дигән. (А.Арслан). 

Артистларыбыз арасында Хәким Сәлимҗанов нәфис уку жанрында да 

гомеренең соңгы елларына кадәр уңышлы эшләп килгән зур оста булып 

тарихка кереп калды. Ул туган шәһәре Орскидан Казанга килеп театр 

техникумын тәмамлаганнан соң гомере буе Татар академия театрында эшли. 

Артистлык хезмәтләреннән тыш, спектакльләр куя, пьесалар тәрҗемә итә, 

әсәрләр сәхнәләштерә. Татар театрының танылган артисты һәм эстрада нәфис 

сүз остасы булып җитлегә. 
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Хәким ага заманында Такташ белән дус була, театр сәхнәсендә аның 

“Камил” драмасын куя, шагыйрьнең күп әсәрләрен, бигрәк тә нәни 

шаяруларын иҗат гомере буена репертуарыннан төшерми. Аның 

репертуарында шулай ук Г. Тукай, Ә. Фәйзи, Ф. Әмирхан, Г. Кутуй һ.б. 

язучыларыбызның әсәрләре зур урын ала иде. Өлкән яшьтәге тамашачылар 

Х. Сәлимҗәнов башкаруында “Печән базары – яхуд яңа кисекбаш”, “Ысулы 

кадимче”, “Киләчәккә хатлар”, “Гасырлар һәм минутлар” кебек күркәм 

шигъри әсәрләрне хәтерлидер. 

“Илленче елларда эстрадада эшли башлаган сүз сәнгатендә хезмәт 

итүче артистлар өчен Хәким аганың зур иҗаты якты үрнәк булып торды 

дисәм, дөреслеккә туры килер дип уйлыйм, - ди Айрат Арслан, - Шәхсән 

минем үземне Хәким ага сәнгать мәктәбендә укытмаса да, мин аны үземнең 

укытучым дип исәплим. Татарстан радиосында аның режиссерлыгында күп 

спектакль һәм композицияләрдә бергә уйнау, бик күп концертларда бергә 

катнашу бу зур сәхнә остасының эш алымнарын үзләштерүдә, сәнгатьле уку 

жанрының нечкәлекләренә төшенүдә, әлбәттә, зур ярдәм иттеләр...”. 

 

Казанда 1937 елда дәүләт филормониясе ачылу республикабызның 

мәдәни тормышында зур вакыйга була. Эстрада сәнгатенең төрле 

жанрларында эшләүче, тәҗрибәсе булган сәләтле башкаручыларга ихтыяҗ 

арта. Концерт бригадалары оештырылып, гастрольләр башлангач, сүз 

жанрында эшләүче кадрлар кирәклеге көн тәртибенә баса. 

Шул еллардан нәфис сүз буенча артист Фәйзи Йосыпов татар дәүләт 

филормониясенең төп көчләреннән берсе булып китә, бу эшкә ул бөтен иҗат 

гомерен багышлый. Тарихта аның “татарның беренче конферансьесы” дигән 

даны кала. 

Заманында бик еш кулланыла торган “конферансье” сүзе нәрсәне 

аңлаткан соң? Нәфис сүз сәнгате белгече Айрат Арсланның бу хакта фикере 

болаерак. “Тамашачыларыбыз арасында бу профессия турында бик өстен 

генә фараз кылып, конферансье – ул концертта катнашучылар белән 
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таныштыручы дип кенә фикер йөртүчеләр дә очрый. Ә бит эстрада  

концертының төп өлеше – конферанс. Биредә, әлбәттә, номерларны игълан 

итү белән генә дә чикләнергә мөмкин. Шулай да арага реприза, монолог, 

фельетон, интермедияләр кертелгән конферанс булуы да ихтимал. Бу очракта 

конферансье чыгышы концертның мөстәкыйль номерына әверелә. Әмма 

конферансның төп бурычы – аерым номерларны бер бөтен тамаша итеп 

берләштерү, шуңа күрә конферансье үзенең чыгышын әнә шушы максатка 

буйсындырырга тиеш. Конферансье асылда эстрада концертының хуҗасы, 

кичәнең бәйрәм төсендә, кызыклы, күңелле үтүенә җаваплы кеше. 

Конферансье туган телне яратырга, сүз белән сак һәм оста эш итә 

белергә тиеш. Шуның өстәвенә ул яхшы импровизатор, үткен фикерле 

әңгәмәдәш була белергә, тамашачыларны тиешле мохиткә кертә белергә 

тиеш. Башкаларның чыгышларында очрый торган уңышсызрак якларны 

җайга салып җибәрү аның вазыйфасына керә. 

Менә шушы бик тә үзенчәлекле һәм җаваплы эшне Фәйзи Йосыпов 

гомере буена намус белән башкара, бик мулдан тәҗрибә туплый. Әлбәттә, 

тамашачы сине яратсын, хөрмәт итсен дисәң, бер тәҗрибә генә аз, бу эшне 

талант, сәхнә мөләемлеген, тамашачыны күңелең белән тоя белү һәм аның 

белән якын мөгамәләгә керә белү осталыгы да сорала. Боларның барысы да 

Фәйзи Йосыповта тулысы белән җитәрлек иде. 

Татарның беренче конферансьелары отрядының күренекле 

вәкилләреннән тагын берсе – ул Әзәл Яһүдин. Сүз сәнгатен ихластан яратуы 

аны, 1935 елдан ук Татар дәүләт академия театрында  эшләсә дә, 1950 елда Г. 

Тукай исемендәге Татар дәүләт филормониясенә китерә. Ул биредә пенсиягә 

киткәнче хезмәт итә, күп эстрада бригадаларында нәфис сүз остасы һәм 

конферансье булып эшли. Аның иҗатының күп өлеше татар халкының бөек 

җырчысы Рәшит Ваһаповның концерт бригадаларында үтә. 

Һәрбер башкаручы-артистның иҗатында яратып башкарыла торган, 

тамашачы тарафыннан еллар дәвамында яратып искә алына торган аерым 

әсәрләр була. Ә. Яһүдиннең иҗади эшчәнлеген искә алганда да, шундый ике 
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әсәрне атап үтәргә мөмкин. Берсе – Г. Әпсәләмевнең “Алтын йолдыз” 

романыннан “Шаһиевның өйләнүе” дип аталган өзек иде. Аны тыңлаган яисә 

телевизордан караган саен үзенә бер рәхәтлек, ләззәтлек кичерәсең, 

артистның осталыгына, җор теллелегенә сокланасың. 

Икенче әсәр – Фатих Кәримнең “Кыңгыраулы яшел гармун”ы иде. 1942 

елның җәендә Ф. Кәрим фронттан яраланып кайта, Казан госпиталендә 

шушы әсәрен яза. Әзәл агага әсәр бик ошый, ул аны репертуарына ала, үзе 

җырлый, аккардеонда уйнап башкара. Беренче тыңлаучылары 

госпитальләрдә дәваланучы сугышчылар була. Артист бу яңа эшен авторга да 

укып күрсәтә; Фатих Кәрим артистка тирән рәхмәт хисләрен белдерә. Шулай 

итеп, “Кыңгыраулы яшел гармун” әсәре эстрадада озын юлга юлнамә ала. 

Әзәл Яһүдин истәлекләрендә мондый факт теркәлгән: “Бу әсәр 1942 елдан 

минем тарафымнан 4000 тапкырдан күбрәк башкарылды инде. Хәзер чәчләр 

дә бәсләнде, битләр дә җыерчыкланды, ә “Кыңгыраулы яшел гармун” мине 

әле һаман да яшәртә, дәртләндерә, яшәргә, иҗат итәргә өнди. Әле кулымда 

гармунны сайрата алсам, мин бу яраткан әсәремне алдагы көннәрдә дә 

яңгырата алачакмын дип уйлыйм”. 

Әйе, өлкән яшьтәге актерның үзе уйнап, үзе җырлап, яшьләрчә дәрт 

белән башкара алуы, әлбәттә, аның сәхнә осталыгына, тәҗрибәсенә, яшьләр 

рухы белән яши алу сәләтенә бәйле булгандыр (Айрат Арслан). 

Шунысы да әһәмиятле, Әзәл Яһүдин, сүз сәнгатен ихлас яратучы 

сәнгатькәр буларак, бу жанрга кагылышлы материаллардан бай архив 

туплаган, үзенең дә кызыклы гына язмалары республика матбугатында даими 

басылып килде. Ул язмаларында артист татар эстрадасында бергә эшләгән 

коллегалары турында, эстрада сәнгатебездә булган уңышларга куанып, 

кимчелекләргә көенеп, мөнәсәбәтен белдерде. Аларда төп урынны үзенең 

профессиясе итеп сайлаган сүз сәнгате, бу жанрның үсеше, репертуар 

мәсьәләсе, язучылар һәм шагыйрьләр белән иҗади дуслыкта яшәү, бу 

дуслыкның сәхнә уңышларына китерүе турындагы фикерләр алып тора иде. 
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Нәфис сүз мәктәбе тәҗрибәсенә гаять зур өлеш керткән тагын бер 

шәхесебез – ул Габдулла Шамуков. Илле ел иҗат гомерендә ул йөзләгән 

сәхнә образы тудыра. Драма һәм комедияләрдә төп рольләрне башкара. Эчке 

дөньялары һәм тышкы яктан да мәгънәле пластик сурәтләү чаралары белән 

аерылып торучы чын сәнгать образлары иҗат иткән зур сәнгать остасы иде. 

Ул 1946 елдан гомеренең ахырына кадәр Татар академия театрында эшләде. 

Сәхнә эшчәнлеге белән бергә пьесалар тәрҗемә итә, әдәби иҗат белән 

шөгыльләнә. Ул татар теленә дөнья әдәбияте классиклары Шекспир, Шиллер, 

Эсхил, Бомарше, Золя әсәрләрен, урыс классикасыннан Грибоедов, Пушкин, 

Островский, Гоголь һәм Чеховны тәрҗемә итә. Ул татар шигырь төзелешенә 

кагылышлы нәзари хезмәт тә, язучыларның иҗат портретларын ачкан 

тикшеренүләр дә яза. 

 

Татар нәфис сүз сәнгатенең әле санап кителгән мәшһүр элгәрләренең 

лаеклы дәвамчыларыннан иң күренеклесе – ул Татарстанның һәм Русиянең 

халык артисты Айрат Арслановтыр. Алтмыш ел буе – егерменче һәм егерме 

беренче гасырларны тоташтырган бөтен бер чорда ул нәфис сүз сәнгатенең 

чын үрнәген күрсәтеп, әйдәп баручы, татар матур әдәбиятенең иң классик 

әсәрләрен халыкка сәхнәдән, радио, телевидениедән җиткерүче чын оста 

булды. 

Аннары, Айрат Арсланов нәфис сүз сәнгатенең үзенә кадәрге һәм үз 

чоры осталарының иҗат алымнары һәм бай тәҗрибәсен бөртекләп 

өйрәнүчеләрнең берсе дә. Китабыбызның бу бүлегендә башлыча аның 

фикерләре, аның күзәтү нәтиҗәләре урын алды – күп санлы язмаларыннан 

файдаланылды. 

Айрат Арслан – нәфис сүз осталыгының тәҗрибәсен дә өйрәнгән, 

аннан иң тәэсирле алымнарны куллануга ирешкән актер. Бу хакта аның үз 

фикерләренә колак салыйк... 90нчы елларга кадәр Мәскәү һәм Ленинград 

филормонияләрендә илебез сәхнәләрендә киң танылган, популярлык алган 

күренекле нәфис сүз осталарының саны берничә дистә санала иде, алар 
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илебезнең барлык өлкәләрендә һәм шәһәрләрендә зур гастроль эшчәнлеге 

алып бара иде. Казанның концерт залларында чыгышлар ясаган сүз 

сәнгатенең зур осталары С.Кочарян, Я.Смоленский, Э.Каминка, В.Рецептер, 

А.Кутепов, В.Токарев, С.Юрский, В.Маратов, Ю.Мышкин, А.Виноградова, 

А.Шварц, П.Вишняков һәм башкаларның барлык чыгышларын филормония 

оештырганлыктан, филормония артистлары, шул җөмләдән Айрат Арслан да, 

алар белән яхшы танышларның концертларын бик актив тыңлаучылар иде. 

Русиянең һәм Әрмәнстанның халык артисты, дәүләт бүләге лауреаты 

С.Кочарянның тематик сигез концертында Казанда һәм Мәскәүдә тыңлаган 

Арсланов, аның белән очрашуларда да катнашып, якыннан танышуга, иҗат 

алымнарын җентекләп өйрәнергә мөмкинлек алган иде. Вакыт-вакыт 

Мәскәүнең үзәк актерлар йортында нәфис сүз җанрында эшләүче 

артистларның Бөтенрусия күләмендәге конкурслары үткәрелә иде, аларга 

төрле өлкә, республикалардан йөзләгән башкаручылардан йөзләгән 

башкаручылар килә иде. Айрат Арсланга да шундый конкурсларның 

икесендә лауреат, берсендә дипломант исемен яулау насыйп булды. Сурен 

Кочарян менә шул конкурсларны оештыру, аларда катнашучы артистларга 

ярдәм итү юнәлешендә Бөтенрусия театр җәмгыяте каршында эшли торган 

нәфис сүз артистлары секциясе рәисе буларак та бик актив иде. Арсланов та 

Мәскәүдә гастрольләр вакытында бу секция эшендә катнашып, үзенә күп 

иҗади ачышлар ясый, яңалыклар ала, С. Кочарян белән тыгыз аралашу җаен 

таба иде. 

Үзенең остазлары дип А.Арсланов Хәким Сәлимҗановны, шулай ук 

Мәскәү Вахтангов театр училищесының сәхнә теле кафедрасы мөдире 

режиссеры Я.Смоленскийны да атый. 

Үз чиратында татар нәфис сүз сәнгатенең дистәләрчә яшь артистлары 

аны үзенең остазы дип, рәхмәт әйтеп искә ала. Алар арасында остаз үзе дә 

хөрмәт белән телгә алган Н.Минкина, Д.Ильясова, Н.Гыймадиева, 

Г.Мостафина, Р.Сабиров һәм дә башкалар бар.  
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Башка сәнгать, фәннәр белән бергәлектә 

 

Риториканың тирәлеге, ягъни аның башка фәннәр белән 

мөнәсәбәте риторик (ышандыргыч) сөйләмнең төп сыйфатларын 

ачыклау, өйрәнү, үзләштерү максатында күзәтелә. Ышандыргыч 

сөйләмгә нинди сыйфатлар хас? Без инде эстетикага бәйле 

сыйфатларны ачыклап киткән идек. Гомумән алганда, гадәттә. 

Риторик сөйләмгә дурт сыйфат-таләп куела: дөрес булырга, ягъни 

грамматика һәм орфоэпия фәннәре таләп иткән әдәби нормаларга 

җавап бирергә, димәк, фикернең, төшенчәнең сүз белән тәңгәллегенә 

ирешелгән булырга;нәфис (матур) булырга, ягъни аралашучыларның 

эчтәлеге белән да, бизәлеше (әйтү алымнары) белән дә эстетик 

ихтыяҗын канәгатьләндерергә; урынлы булырга, ягъни аралашу 

шартларына (сөйләм мотивларына, ситуациягә, темага, жанрга) туры 

килерга тиеш. 

Күренә ки, риторик сөйләмнең сыйфатларын тулы анлау hәм үзләштерү 

өчен иң беренче чиратта ана теленең төрледән-төрле функцияларен тоемлау 

һәм шуларны ойрана торган фэннэрне топле белу, кунегулэрен тоемлау хэм 

шуларны өйрәнә торган фәннәрне төпле белү, күнегүләр алу зарурдыр. 

Сөйләм дөрес булсын өчен телнең төзелеше фәннәрен (фонетика, 

грамматика), ачыклыкка ирешү өчен телнең янә дә коммуникатив, хиссилек 

(экспрессивлык) функцияләре белән бәйле фәннәрне (беренче чиратта 

сөйләмият, мантыйк, физиология һ.б.) белү кирәк. Нәфислек (матурлык) 

сыйфаты да әлеге ике функцияне үтәү белән бәйле; шул ук вакытта аларның 

асылын әдәбият кануннарын үзләштермичә төшенү мөмкин түгел; урынлы 

булу сыйфаты аеруча хосусый риторикаларга кагыла, шул өлкә фәннәрен 
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(психология, юриспруденция, журналистика, идарә-административ 

эшчәнлек, педагогика, театр һ.б. фәннәрне) үзләштерүне кирәк дип белә. 

Риторика тарихында әлеге сыйфатларга төрлечә караш яшәгән 

дәверләр дә булган. Мәсәлән, Көнбатыш риторикасында грамматика – ул 

“дурес сөйләү” фәне, ә риторика “матур сөйләү” фәне дип, каршы кую 

булган. Стилистиканы грамматикадан читләштерү шул заманнардан килә. 

Моның тискәре тәэсире бүген дә сизелә. Әлеге сыйфатлардан тулы 

файдалану өчен аларны барлаган фәннәр нисбәте дә тулырак сакланырга 

тиеш. Дөреслек сыйфаты, бәхәссез, грамматика (фонетика, сүз ясалышы, 

текст төзелеше, орфоэпия фәннәрен дә кертеп) өйрәнү һәм күнегүләрен 

үзләштерү белән ирешелә. Ачыклык, матурлык һәм урынлылык 

сыйфатларына ирешү сөйләмгә телдән башка (экстралингвистик) чараларны 

җәлеп итү белән дә бәйле, монда инде лингвистика фәннәреннән тыш 

сөйләмият, мантыйк, психолингвистика һәм дә эстетика, этика фәннәрен дә 

белү сорала. 

Барлык сыйфатларга да кагылышлы фән – ул отилистика. Сөйләм 

оештыруның һәр очрагында аның өйрәтүләренә гамьсез калырга ярамый. Бер 

үк вакытта риторик сөйләмнең әлеге сыйфатларын тоту өчен гомуми 

лингвистика фәнен яисә аның стилистикасын гына өйрәнү җитә, башка 

фәннәр белән “мәшәкатьләнү” кирәкми дигән ялгыш карашка да юлыгып 

торабыз. Инде риторика белән стилистиканың бүгенге мөнәсәбәтенә 

килгәндә, аларның бер-берсен алыштыра торган фәннәр түгеллеген, ә менә 

кисешә, тулыландырыша, баетыша торган фәннәр икәне бәхәссез. Шул ук 

вакытта риторика стилистикадан бер яклы гына файдаланмаска тиеш. Алга 

киткән мәдәнияттә, лингвистикада (шул исәптән татар теле һәм әдәбияты 

өлкәсендә дә) стилистика берничә юнәлештә үсеш алган: а) экспрессив 

стилистика (аның казанышларыннан гомуми риторика да файдалана ала); ә 

(сәнгати яки әдәби стилистика) аның белән әдәби риторика файдалы элемтә 

тота ала; б) функциональ стилистика (аның казанышлары хосусый 

риторикаларга бик кирәк). Димәк ки, риториканың барлык сыйфатларын да 
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тигез, нәтиҗәле үстерү өчен стилистиканың да төрле юнәлешләре, 

тармаклары кирәкле. Шуңа күрә риториканы кайгырту белән беррәттән 

стилистиканы, - гомумән дә һәм аның тармакларының барчасын да, - дөрес 

нисбәттә үсүен кайгырту зарурдыр. 

Тел (сөйләм) культурасы фәненең дә риторка биләмәләренә файдалы 

тәэсире күзәтелә. Ул тел төзелеше фәннәренең һәм стилистиканың яңа 

казанышларын күзәтеп, аларны әдәби сөйләм, тел куллану нормалары; 

таләпләренә ярашу-ярашмавын ачыклап, риторик сөйләм сыйфатларын тулы 

файдалану максатларында куллану өчен тәкъдимнәр бирә. Тел (сөйләм) 

культурасы закончалыклары һәм кагыйдәләре хосусый риторикаларга бәя 

бирергә, аларга гомуми таләпләр булдырырга, аларны камилләштерергә дә 

ярдәм итә. 

Сәхнә-театр, журналистика, рәсем-архитектура, музыка һ.б. 

сәнгатьләренә караган фәннәр дә риториканың төрле якларын ачуга зур өлеш 

кертә. Менә музыка өлкәсендәге “музыкаль риторика” дигән төшенчәгә 

фәндә нинди билгеләмә бирелүен карыйк: “ораторлык сәнгате һәм сәнгати 

проза турындагы фәнгә таянган музыкаль алымнар системасы. 17 нче 

гасырда – 18 нче гасырның беренче яртысында Европа илләрендә (шул 

исәптән Россиядә дә) кулланылыш таба. Теориясе башлыча Германиядә 

(И.Бурмайстер, К.Бернхард) кулланылыш таба. Теориясе башлыча 

Германиядә (И.Бурмайстер, К.Бернхард, И.Маттезон һ.б.) эшләнелә. 

Музыкаль риторика музыкага ораторлык һәм поэтик сөйләмнең 

турыдан-туры күчерелеше белән бәйле. Тәэситле (матур) сөйләмнең төп 

бурычы – өйрәтү, ләззәтләндерү, дулкынландыру – музыкага да таратыла. 

Музыкантларның, ораторларга охшатып, тыңлаучыларда мәгълүм эффектлар 

тудыруы өчен кирәк. 

Риторика традицияләренә ярашлы рәвештә музыкаль риторикада да 

аның этапларына туры килгән: 1) материалны уйлап табу, 2) аны урнаштыру 

һәм эшкәртү, 3) бизәкләү яисә сүз белән өрү, 4) әйтү (сөйләү) яисә башкару 

(музыкант). Риторик музыка да бу этапларда, бигрәк тә беренче өчесендә, 
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тулысынча ияргән. (Музыкальный энциклопедический словарь, М.: 

Сов.энциклопедия, 1990, 464 бит). 

Биюдән – балетка. Халкыбызның бию сәнгате дә үзенең тамырлары 

белән бик борыңгы дәверләргә барып тоташа. Болгар хәрабәләренең 

берсеннән табылган укалы чигеш калдыгында, мәсәлән, биеп торучы ике 

сурәт төшерелгән. Тарихның бу шаһиты инде шактый таушалган булса да, 

андагы сурәтләрнең килеш-килбәтен аерып була әле – егет тезләрен бергә 

кушып чүккән дә, кулларын артка куйган. Мондый хәрәкәт татар халык 

биюләренә хас, һәм аны сәнгать галиме һәм тикшеренүче Ф.Вәлиев XIV – XV 

гасырның билгесез остасы шулай “төшереп куйган” дип исәпли. 

Сабан туйларын гына искә төшереп үтик. Андагы күңел ачуны, җыр-

биюне бернинди дин-шәригать кануннары да тыя алмаган. Кубызы-курае 

бер-берсе белән ярышкан, ә XIX йөзләрдә аларга инде кулдан ясалган 

скрипка, тальян кушылган. Алар “әйттергәнгә” биеп җибәрмичә ничек 

тормак кирәк?! Яшь-җилкәнчекне “тәмуг кисәге булу”лар гына куркынып 

тора алмаган, яшь йөрәкләр җитез аякларны биергә җилкендергән. 

Ә менә татар профессиональ сәхнәсендә халык биюе беренче тапкыр 

1916-1917 елгы театр сезонында башкарыла. Ул Мирхәйдәр Фәйзинең 

“Галиябану” драмасында була. Хәзер бу биюнең куелышы һәм башкарылу 

осталыгы турында профессиональ фикер йөртүе кыен эш, әмма шунысы хак: 

тамашачы алдында, профессиональ сәхнәдә халык биюнең пәйдә булуы, 

һичшиксез, уңай күренеш булган. 

XIX гасырның буеннан-буена диярлек һәм XIX гасыр башында Казанда 

рус Опера театры яшәп килгән. Аның сәнгате татар милли мәдәниятенә 

йогынты ясамый калмаган, әлбәттә. Хәлбуки, театрга татар публикасы бары 

XIX йөзнең икенче яртысында гына, тамашачыны җәлеп итү белән һәр көн 

кызыксынган антрепренер П.Медведев тырышлыгы аркасында йөри башлый. 

Ул чорда театрда М.Глинка, Ш.Гуно, А.Даргомыжский, бераз соңрак 

П.Чайковский операторы куела. Татарлар театрга аеруча 1905 ел 

вакыйгаларыннан соң күп йөри башлый. Инде сәүдәгәр-капиталистлар гына 
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түгел, ә эшче халык, төрле һөнәр ияләре дөнья һәм рус театр культурасы 

белән әсәрдән популяр көйләрне татар халык музыкантлары башкаруында да 

ишетергә мөмкин булган. 

Шул ук вакытта театрында, аз санлы булса да, махсус балет труппасы 

яшәп килә. Унбиш-егерме кешедән генә торган бу труппа операда ярдәмче 

рольне генә башкара, ягъни операдагы бию күренешләрендә генә чыгышлар 

ясый. 

Октябрь революциясеннән соң да Казан Опера театры үзенең эшен 

туктатмый. Ә 1919 елгы янгын вакытында декорацияләр, костюмнар харап 

булып, театр бинасы да нык зыян күргәч, балет артислары, нигездә, 

концертларда гына катнаша башлыйлар. Аларның кайберләре, мәсәлән, 

Н.Леонтьева белән С.Глинская, Татар дәүләт опера һәм балет театры (1938 

елда) яңабаштан оештырылгач, элекке эшләренә кайта. 

Революциядән соң республикада бию сәнгате өр-яңа күтәрелеш кичерә. 

Халык сәхнә биюе Татар дәүләт академия театрында туган музыкаль драма 

жанры белән тыгыз бәйләнештә үсә. Кәрим Тинчурин, Таҗи Гыйззәт, 

Мирхәйдәр Фәйзи, Фәтхи Бурнаш кебек күренекле драматурглар белән бергә 

музыкаль-драматик спектакльләр тудыруда атаклы композитор, татар 

профессиональ музыкасы нигез салучыларның берсе Салих Сәйдәшев күп 

хезмәт куя. (Салих Сәйдәшев ТДАТта 1922 елдан башлап дирижер һәм 

музыка бүлеге мөдире булып эшли). 

Музыкаль-драматик спектакльләргә С.Сәйдәшев язган көйләр халык 

характерын пластикада күрсәтү өчен аеруча кулай килә. Беренче татар 

балетмейстеры Гай Таһировның Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә 

күбесенчә Салих Сәйдәшев музыкасына халык биюләрен куюы гына да күп 

нәрсә турында сөйли. Гай Таһиров ТДАТта актер, биюче һәм балетмейстер 

булып 1928 елдан бирле эшли. 

Ул елларда Казанда әле даими эшләүче хореография коллективлары 

булмый. Бию куючылар артистларны берничә спектакльгә хезмәт биржасы 

аркылы яллыйлар. Бу хәл, 1930 елны Г.Таһировка җиде кешелек бию 
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группасы дәвам итә. Беренче биюче артистлар арасында соңрак 

Татарстанның атказанган артистлары исемен алган Бари Әхмәтов белән Анна 

Гацулина да була. 

1933 елда республика хөкүмәте Гай Таһиров белән Бари Әхмәтовны 

Мәскәүгә СССРның Зур театры каршындагы хореография училищесына 

укырга җибәрә. Берсе балетмейстер сәнгатенең серләренә тагын да тирәнрәк 

төшенергә, икенчесе бию осталыгын арттырырга бара. 

ТАССР Халык Комиссарлары Советы 1938 елның көзендә Татар дәүләт 

опера театры оештыру турында карар кабул итә. Бу көнгә инде Мәскәүдән 

укуын тәмамлап кайткан Гай Таһиров театрның баш балетмейстеры урыны 

тәкъдим ителә. 

Беренче спектакль итеп П.Гертельнең “Кирәксез саклык” балеты 

әзерләнә (хореограф – ЖДоберваль). Репетицияләр һәм спектакльләр Зур 

драма театры бинасында бара. Сәхнә бале өчен бик үк җайлы булмаса да, 

уңайсызлыклар турында беркем дә уйлап тормый, һәркем эшкә бар күңелен 

һәм көчен сала. 

Ниһаять, менә ул көн! 1939 елның 9 сентябрендә татар профессиональ 

балет сәхнәсендә беренче спектакль куела. Төп рольдә В.Алеева чыгыш 

ясый. Лиза партиясе бик катлаулы булса да, “Алеева” аны җиңеп чыга. 

1941 ел башында Мәскәүдә булачак татар әдәбияты һәм сәнгате 

көннәренә әзерлек башлана. Фәрит Яруллинның “Шүрәле” балетын куярга 

карар кылына. Әдәби нигезен Әхмәт Фәйзи эшләргә алына, балет 

үзенчәлекләрен нечкәләп тоярга аңа Леонид Якобсон ярдәм итә. 

Декадага әзерләнү һәм үткәрү чорына Мәскәүдән һәм Ленинградтан 

хореография буенча күренекле белгечләр чакырыла. Алардан П.Гусев 

балетының художество җитәкчесе, Л.Якобсон “Шүрәле”не куючы, ә 

А.Лопухов актерлар белән характерлы биюләр өстендә эшләүче итеп 

билгеләнә. 

Шүрәле партиясен гаять дәрәҗәдә эшчән, үзенә бик таләпчән биюче 

Бари Әхмәтов әзерли. Ул балет залыннан тәүлекләр буе чыкмыйча, бию 
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детальләренең төгәллегенә ирешергә омтыла. Соңыннан Якобсон андый 

уңышлы Шүрәле образын беркайда да – Мәскәүдә дә, Ленинградта да 

очратканым булмады дип искә ала. 

Былтыр партиясен Ленинградтан чакыртылган Габдрахман 

Кумысников, ә Сөембикәне аның тормыш иптәше Наимә Балтачеева 

башкарырга тиеш була. 

1941 елның июнендә балет труппасы “Шүрәле”не оркестр белән 

репетицияләргә әзерләнә. Ләкин Бөек Ватан сугышы башланып китү бөтен 

хыялларны юкка чыгара. 

Театрның әдәбият бүлеге мөдире Муса Җәлил, “Шүрәле”нең авторы 

Фәрит Яруллин, күп кенә артист һәм хезмәткәр һәлак була. 

1944 елда гына балет труппасы аякка басып китә ала – А.Ключарев 

музыкасына Г.Таһиров либреттосы буенча куелган “Яшьләр ялда” дигән бер 

күренешле балет сюитасын күрсәтә. Шул ук елны “Шүрәле”не куярга да 

әзерлек эшләре башлана. Һәм 1945 елның 12 мартында ул беренче тапкыр 

сәхнәдә уйнала. 

Премьерада ук спектакль халыкчан булуы белән күпләргә ошый. 

Биюләрнең төгәллелегенә, кордебалетның ансамбельлеле генә җитди 

игътибар ителгән була. “Авыл” пәрдәсен куюда Г. Таһиров халык 

биюләреннән, жанрлы һәм юмористик күренешләрдән күп файдалана. 

Матбугатта Бари Әхмәтовның Былтыр партиясен, Марина Михно һәм Анна 

Гацулинаның Сөембикәне, В. Романюкның Шүрәлене зур сәнгать осталыгы 

белән башкарганлыклары билгеләп үтелә. 

Театрга Нинель Юлтыеваның килүе зур бер вакыйгага әверелә. Ул иң 

катлаулы классик рольләрне уңышлы башкарып, халык абруен казана. 

Соңыннан ул Россиянең халык артисткасы, сәнгать университетының 

күренекле галимәсе, кафедра мөдире дәрәҗәсенә күтәрелә. Ә “Шүрәле” 

балетының 1952 елның декабрендә куелган яңа спектаклендә ул Бибкәй 

(Сөембикә) партиясен соклангыч башкара. 
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Шүрәле партиясен Рөстәм Садыйков уйный. Бу биюче хореография 

теленең бөтен нечкәлекләрен яхшы белә. Былтыр – Әдһәм Нарыйков 

уенында да героик-эпик башлангыч калку күренә. Ә Нинель инде 

спектакльнең йөзек кашы булып балкый. Лирик талант һәм профессиональ 

осталык Н. Юлтыевага тамашачы алдында нәфис, гүзәл образ тудырырга 

ярдәм итә. 

Шуннан соң да әле “Шүрәле”не камилләштерү дәвам итә. 1950 елдан 

1957 елга кадәр ул балет Ленинград, Одесса, Львов, Киев, Рига, Саратов, 

Таллин опера һәм балет театрларында куела. 1955 елны аны СССРның Зур 

театры куя. Ә илленче елларның икенче яртысыннан башлап “Шүрәле” 

балеты Болгария, Румыния, Албания һ.б. илләрнең балет сәхнәләренә менә. 

Татар милли бию сәнгате дөньякүләм мәдәният казанышына әверелә. 

Балет шулай ук Мәскәүдә 1957 елның 24 маеннан 4 июненә кадәр 

барган татар әдәбияты һәм сәнгате көннәрендә күрсәтелә. Моңа әзерлек 

барышында спектакльнең икенче пәрдәсен мөмкин кадәр халык иҗатына 

якынайтырга тырышыла. Балетмейстерлар спектакльгә шигъри әкият дип 

карыйлар, шуңа күрә Былтыр ролен Рөстәм Садыйков та, Әдһәм Нарыйков та 

лирик-романтик рухта башкаралар. Сөембикәне шулай ук ике балерина – 

К.Янбулатова башкара. Юлтыева инде тәҗрибә җыеп өлгергән, шуңа күрә 

аның техникасы югары, бию төгәл һәм образлы. Ә Шүрәлене Салих 

Хәйруллин шундый осталык белән башкара ки, шул көннәрдә басылган бер 

бәяләмә авторы бәян иткәнчә, аның пластикасына “теләсә кайсы балерина 

кызыга алыр иде...” (Владимир Горшков. Сабан туйлардан – дөнья сәхнәсенә. 

К. У., 1982, №1, 177-182 бит). 

Чишмә башында синкретик сәнгать булган риториканың башка 

сәнгатьләр белән бәйләнеше, алар исәбенә тулылануы, баюы бүген дә дәвам 

итә, дигән идек. Риторика фәненең башка фәннәр белән багланышын 

ачыклаганда моңа аеруча игътибар итү кирәктер. Төрдәш, күршедәш 

сәнгатьләрне өйрәтә торган (сынлы сәнгать, сәхнә-театр, музыка, графика-
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рәсем, төзелеш-архитектура һ.б.) фәннәрне мөмкин кадәр тулырак барларга 

тырышуның бер дә файдасы булмый калмас. 

Мисалга, бөек рәссам Бакый Урманченың, -сынлы сәнгатьне, рәсем, 

графиканы, архитектуран өлкәләрен үстерүгә ифрат күп көч салган, нәкъ 

менә төрле сәнгатькә сәләтле, алар турында күп мәгълүмат туплаган талант 

иясенең, - бу хакта уйланулары, тарихи мәгълүматы риторика фәнен дә 

тулыландыра. Менә аның тарихи күзәтүләреннән бер-ике генә мисал. 

“Татарстан павильонын (Мәскәүдә) Мәскәү архитектура институтының 

мөгаллиме Исмәгыйль Гайнетдинов ясады. Бу һәр тарафтан төпле уйланып, 

урынын, функциясен абайлап төзелгән бина, татар халкының төзелеш 

формаларын тарихи тергезеп ясалган бина, татар милли архитектура стилен 

яңа корылыш шартларында торгызуның беренче адымы һәм, чыннан да, 

уңышлы адымы иде. Әгәр Исмәгыйль шуннан башка бер әсәр дә 

калдырмаган булса  да, аның бөек татар төземчесе дип аталырга хакы бар. 

Кызганыч ки, бу бина ВДНХ оештырылган вакытта җимерелде. Бу бина һәр 

тарихи формалардан һәм яңа төзелеш кануннары таләбеннән хасыйль булган 

бер шедевр иде. Соңыннан И. Гайнетдинов татар опера театрын, елга портын 

һәм вокзалын корды. Һәрберсендә бу төзүченең даһәсе (гение) эз 

калдырган...”. 

“... Бу вакытларда (30-40 нчы еллар) Мәскәү һәм Ленинград сәнгать 

институтларында белем алучы яшьләр бар иде (татар яшьләре). Боларның 

мин белгәннәре һәм уңышлы иҗади эш күрсәткәннәре – Чыңгыз Әхмәров 

һәм Әнвәр Ишмаметов. Татар сурәт сәнгате культурасына үз өлешләрен 

тәкъдир итәрлек дәрәҗәдә үтәделәр... Чыңгыз Әхмәров әле Мәскәүдә, әле 

Казанда эшләп, соңыннан Ташкентта урнашты. Профессор булды, югары 

уңышларга иреште. 1926 елда әле сурәтчелек культурасы булмаган татар 

халкының 50-60 ел эчендә Чыңгыз Әхмәров кебек XX гасыр масштабы белән 

үлчәгәндә югары дәрәҗәдә ашкан осталар җитештерә алуы горур булырлык 

бер хәл түгелме? 
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Соңгы рәссамнар – сурәт осталары хакында мәгълүмат сәнгать белгече 

С. Червонная китапларында тупланган. Ләкин бөек илебезнең башка 

республика һәм регионнарында эшләүче татар рәссамнарыннан аның 

китапларына керми калганнары да бар...”. (“Казан сәнгать мәктәбе: заман һәм 

кешеләр”. К.У., 1993, №3, 169-180 бит). 

 

Тел төзелеше, сөйләмият, стилистика (бәлягать), әдәбият фәннәренең 

риторика белән бәйләнеше турында без китапның керешендә шактый 

мәгълүмат биргән идек. Кызганыч ки, бу фәннәр, аеруча тел төзелеше 

фәннәренең бу юнәлештәге эшчәнлеге риторика алдында бүген куелган 

таләпләргә һич тә җавап бирерлек түгел. Дәреслек, сүзлекләрдә бу темага 

турыдан-туры кагылган берничә термин-төшенчәдән кала (риторика; риторик 

сорау җөмлә; риторик өндәү җөмлә) бернинди яңалык күрмәссең, 

программага махсус темалар аерып чыгару турында әйтеп тә торасы юк. 

Риторика белән әдәбият нәзариясе, аның өлкә, юнәлешләре дә тыгыз 

мөнәсәбәттә. Әлбәттә, әдәбият фәненең – үз бурычлары, үз биләмәләре Шул 

ук вакытта әдәбият тел фәнен өйрәнүдә ышанычлы чыганак булган кебек, 

риториканы үзләштерүдә дә ышанычлы таяныч була ала. Һәрхәлдә алар өчесе 

дә бер-берсеннән аерылгысыз. 

Инде әдәбиятның бер өлеше саналган сәнгатьле укуга килгәндә, ул 

риторикага аеруча якын. Шаяртыбрак әйтсәк, ул әле риторика каршында 

берникадәр “гаепле” дә. Эш шунда ки, соңгы вакытларга кадәр татарча 

риториканың мәктәптә укытылмавына, гомумән дә фән буларак 

өйрәтелмәвенә, “сәнгатьле уку мәктәптә аерым предмет буларак укытыла бит 

инде”, дип аңлатуларга юлыгып тордык. 

Юк, алар бер-берсен һич тә алыштыра алмый. “Сәнгатьле уку” (дөресе 

“сәнгатьле сөйләм” булырга тиеш) ул автор язган әдәби әсәрне сөйләү. 

Риторик сөйләм ул, әзер текстны уку сөйләменнән аермалы буларак, үзеңнең 

сөйләр өчен үзең барлыкка китерә торган сөйләмнең “табигый хәрәкәтләре” 

башны (мине) эшләтү хәрәкәтләреннән башлана (сәнгатьле сөйләмнең 
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асылын аңлатып, Ф. Галимуллин: “... кеше үзенең нәрсә әйтәсен тирәнтен 

белә; бу белү сөйләмдә катнашучы барлык әгъзаларның шул вакыттагы 

табигый хәрәкәтен барлыкка китерә дә инде..”, ди). Иң әүвәлге хәрәкәт, 

димәк, мантыйкый нигездә уйлау. Аннары шуның нәтиҗәсен (фикерне) 

адресатка җиткерү. Ике юнәлештә дә үзенең һәм әңгәмәдәшенең психологик 

халәтен яхшы белү сорала. Сәнгатьле уку сөйләме өчен тел чаралары – 

авторныкы, ә менә телдән башка чаралар – башкаручыныкы. Үзең уйлап 

чыгарган  (ягъни риторик) сөйләмдә исә ике чара төре дә – үзеңнеке, үз иҗат 

җимешең. 

Аңлашылса кирәк, сәнгатьле укуны сәнгатьле сөйләм итү өчен генә дә 

бүген “сәнгатьле уку”, “нәфис сүз осталыгы” һәм башка курслар өйрәткән 

теория, гамәли күнегүләр генә җитми. Моның өчен башка фәнни мәгълүмат 

һәм күнегүләр дә зарур. Шуңа күрә дә бүген мәктәптә үк, татар теленең дә 

дәүләт теле буларак бурыч, максатлары, куллану өлкә, даирәләре үзгәрү 

аркасында, сөйләм оештыруның да төрләре, мотивлары сизелерлек күбәя, 

төрлеләнә барганга күрә, шул сәбәпле мәгълүмат, белем моңарчыга 

караганда бермә-бер күбрәк, тирәнрәк таләп ителгәнгә, бүтән фәннәргә, 

аерым алганда, философия, психология, мантыйк һ.б., телнең функциональ 

(куллану) ягын өйрәнә торган: сөйләмият, социолингвистика, 

психолингвистика, гамәли стилистика, текст лингвистикасы һ.б., гадәти 

фәннәрдән дә, әйтик, фонетика гына җитми, фонологиясе дә, морфология 

генә җитми, морфонологиясе дә, лексика, лексикологиясе генә җитми, 

семантика, семасиологиясе дә, сөйләм оештырырга булышырдай 

функциональ кибернетика, контрастив лингвистика һ.б. янәшә фәннәрне 

өйрәнергә кирәк. Гомуми риториканы инде әйтеп тә торасы юк. 

Хосусый риториканы өйрәнергә алынганнарга (журналистик, сәхнә, 

суд, дипломатия, административ-идарә һ.б. риторикаларны) әлбәттә инде, 

шушы өлкәне өйрәнүче төп фәннәрне белү мәҗбүридер. Менә мисал өчен 

“журналистика һәм риторика” курсын укучылар өчен әзерләнгән 

программадан берничә генә бүлек китерәбез: 
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-Аралашу өлкәсе буларак сөйләм. Аның коммуникатив, хәбәри 

(информатив); психологик аспектлары. Риториканың җәмгыятьтә куллану 

юнәлешләре. Массакүләм коммуникация чаралары системасында әйтмә 

аралашу чаралары (телевизион һәм радио сөйләме үзенчәлекләре); 

-“ачык аудитория”, аның үзенчәлекләре, коммуникация 

мөмкинлекләре. Күмәк тәэсир итү (үгет-нәсихәт). Клакерлык – ялланган 

тамашачы. Аудитория төрләре һәм оратор төрләре; 

-чыгыш әзерләү. Фактлар белән эш итү. Тезислар өстендә эшләү, 

аларны оештыру, “ясау”. Ярдәмче, иллюстратив материалларны, мисал, 

чагыштыру, искәрмә һ.б. куллану. Нотыкны язу һәм редакцияләү. 

Журналистик риториканың менә бу һәм башка якларын өйрәнү, 

гамәлдә куллану өчен, әлбәттә инде, журналистика һөнәренә өйрәтә торган 

махсус фәннәрне бөтен нечкәлекләренә кадәр белү сорала. 

Күнегү: 

Мәктәптә, югары уку йортында сез өйрәнә торган фәннәрнең һәм 

дәрестән тыш үтә торган иҗтимагый чараларның риторикага мөнәсәбәтен 

схема-сурәт рәвешендә күрсәтеп карагыз әле: 1) гуманитар фәннәр (ана теле, 

әдәбият, тарих һ.б.) һәм риторика; 2) төгәл фәннәр (физика, химия, биология 

һ.б.) һәм риторика; 3) иҗтимагый тормыш, мәктәптә (дәрестән) тыш чаралар 

(җыелышлар, стена газеты, җыр-бию түгәрәкләре һ.б.) һәм риторика. Бу 

схеманы кыскача гына язмача һәм телдән (радиодан сөйлим дип хис итеп) 

төшендереп бирегез. 
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ӨЧЕНЧЕ БҮЛЕК. 

НӘФИС СҮЗНЕҢ ТӨРЛӘРЕ 

 

Иҗтимагый-сәяси сүз сәнгате, риторика тарихыннан күрдек ки, 

җәмгыяви тормышта беренчеләрдән барлыкка килгән, хәзер дә ул нәфис 

сүзнең иң җитлеккән, тәэсирле, хәрәкәтчән, үзенә күпләрне тарта торган, шул 

ук вакытта катлаулы да төре. Аның тагын бер үзенчәлеге шунда, ул нәфис 

сүз төрләренең башкаларына да тәэсир итә. 

Ораторлык сәнгатенең барлыкка килү, таралу, тәэсир чаралары һәм 

көче, күтәрелү һәм төшү хәлләре төрле милләт һәм халыкларда төрлечә, 

үзенчә булса да шул ук вакытта, ахыр чиктә, барысына да уртак берничә 

шарт та бар; алар: хакимият өчен көрәш, җәмгыятьтә демократиянең 

дәрәҗәсе. 

Иҗтимагый-сәяси нәфис сөйләм – ул башлыча җәмәгатьчелекнең 

күпчелеген кызыксындырган сәяси, икътыйсадый, рәсми темаларга халык 

алдында телдән сөйләү сәнгате. Озак еллар буе безнең алда чыгыш 

ясаучылар партия, совет, профсоюз, комсомол җитәкчеләре, пропагандист 

һәм агитаторлар, иҗтимагый җәмгыятьләр вәкилләре, депутатлар һ.б. булды. 

Бу традиция бүген дә дәвам иттерелә, ораторлар исемлеге шулар ук диярлек. 

Әлбәттә, сәяси темалар, чыгыш ясау формалары үзгәрмичә калмады. Әйтик, 

татар сәяси чыгышлары милли мөстәкыйльлек хәрәкәте исәбенә киңәйде. 

Аның каруы халыклар дуслыгы – интернационализм темасы нык кимеде. 

Сәяси чыгыш ул кайберәүләрнең төп эшчәнлеге саналса (сәясәтчеләр, 

пропагандистлар, кайбер җәмәгать оешмалары җитәкчеләре һ.б.) күпчелеккә 

ул үзенең сәяси хокук һәм иреген гамәлгә ашыру, мәгълүм бер бурычны үтәү 

өчен очраклы яисә вакытлы чара, шөгыль. Ягъни сәяси чыгыш ул аерым 

шәхескә, урынга, вакытка карата бик катгый беркетелмәгән таләпләр белән 

чикләнмәгән. Сәяси мөхиткә бәйле рәвештә һәркем бер яисә берничә тапкыр 
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сүз алырга яки оратор булып китәргә хокуклы, шул ук кеше тыңлаучы 

(аудитория) сыйфатында да кала ала. 

Бу төр нәфис сүзнең башка төрләрдән үзгә сыйфатлары – ул сыйнфый 

береккәнлек, хакимият мәнфәгатен ачыктан-ачык белдерү; рәсми җитдилек; 

оперативлык; эшлеклелек; нәфис сүзнең башка төрләреннән  өстенлеге һ.б. 

Менә шушы сыйфатларына бәйле рәвештә ул тагын гадилеге, һәркемгә 

барып җитеп, тиз үзләштерелүе, идеяле, революцион рухлы булуы, тормыш 

белән тыгыз бәйлелеге ягыннан да аерыла. 

Демократия – ораторлык сәнгатенең анасы. Иҗтимагый-сәяси нәфис 

сүзнең барлыкка килүе һәм үсүе демократик институтларның үсүенә 

турыдан-туры бәйле. Бу төр нәфис сүзгә иң беренче таләп ул идеялелек. 

Оратор – үз идеясенә иң тугры кеше. Шунда гына ул кыйнарлык белән, 

ышандырырлык итеп, хәрәкәткә, эшкә омтылдырырлык итеп, ихластан 

сөйли, өнди ала. Моңа, әлбәттә, дәлилләренең фәнни нигезле булуы, үзенең 

тормышта актив яшәве, сүзенең эшеннән аерылмавы да зарур. 

Иҗтимагый-сәяси нәфис сүзнең төрләре – ул сәяси доклад, лекция, 

сәяси нотык (речь), публика чыгышы, информация, әңгәмә, сәяси күзәтү, 

хисап. 

Сәяси доклад күп төрле мәсьәләләрне эченә ала, күп планлы була. 

Анда бүгенге хәлләргә фәнни нигезле җәенке, тирән анализ ясала. Төрле 

яклап дәлилләнгән нәтиҗәләр һәм тәкъдимнәр белдерелә. Гадәттә күмәк 

фикер чагылдырыла – дәүләти, фиркави яисә җитәкче оешманыкы. Докладчы 

шулар исеменнән сөйли. 

Докладка күп информация, мәгълүмат җәлеп ителә. Алар рәсми, 

ышанычлы чыганаклардан алына. Докладта юнәлеш, программа бирү 

максаты да куела, димәк, шушы өлкәдәге сәяси эшчәнлекнең киләчәктә 

нинди булырга тиешлеге билгеләнә. Була хисап, юбилей, (тантаналы), 

чираттагы (гадәти) докладлар. 

Хисап докладын рәсми зат ясый, оешманың, коллективның мәгълүм 

чордагы эшчәнлегенә бәя бирелә. Ул алдан планлаштырыла, эзләнә, катгый 
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схемага салына, фикер, нәтиҗәләр ышанычлы, бәхәссез дәлилләр, төгәл 

формулировкалар белән нигезләнә. Хезмәт нәтиҗәләренә объектив, дөрес бәя 

бирелсә, аерым коллективлар һәм кешеләр урынлы тәнкыйть ителсә, 

киләчәккә бурычлар билгеләнсә, докладның тәэсире көчле була. 

Юбилей доклады күренекле, тарихи вакыйгалар уңаеннан тантаналы 

сессия, съезд, пленумнарда ясала (Мәсәлән, Татарстанның мөстәкыльлек 

Деклорациясе кабул ителүгә 10 ел тулу уңаеннан). Күп мәсьәләләрне 

колачлый, нигездә иҗтимагый тормышның уңай якларына, тәҗрибәсенә 

йомгак ясый. Анда аерым коллективларның, күренекле шәхесләрнең хезмәте 

гомумиләштерелеп бәяләнә. 

Гадәти докладлар рәсми, фәнни, җәмәгать оешмаларында, хезмәт 

коллективларында җитәкчелек тарафыннан югары хәкимият куйган 

бурычларны, юнәлешләрне аңлату, аларны үтәү юлларын һәм чараларын 

билгеләү максатында ясала. Ул җәмәгать оешмаларының пленум, 

сессияләренең, һәртөрле съезд, корылтайларның, җыелышларның да 

күнегелгән атрибуты. 

Барлык төр докладларның да төзелеше бер: кереш, төп өлеш һәм 

йомгак. Төп өлеш уңай якларны яктырту, тәҗрибәне ачыклаудан гыйбарәт. 

Тәнкыйть өлеше булу да мәҗбүри диярлек санала. 

Сәяси нотык – җәмәгать эшлеклеләренең, хуҗалык җитәкчеләренең 

халык алдында иҗтимагый тормышның, хөкүмәтнең, партиянең эчке һәм 

тышкы эшчәнлегенең аеруча җитди бер мәсьәләсенә кагылган чыгышы. 

Иҗтимагый үсешнең бүген әһәмиятле, өлгергән проблемасы куела, шуны 

башкару өчен тәкъдим, рекомендацияләр әйтелә. 

Докладтан ул кыскалыгы, азрак сораулар кузгатылуы, әмма җитди 

куелышы, ашыгычлыгы, актуаль темага булуы белән аерыла. Нотыкчы 

“өстән” килгән җитәкче органның вәкиле дә, шушы оешманың җитәкчесе дә, 

шушы мәсьәлә буенча күренекле белгеч тә булырга мөмкин. 

Җитди, актуаль мәсьәләләргә багышланган җыелыш, митингларда 

эшлекле фикере, тәкъдиме булган теләсә кемгә нотык сөйләү хокукы 
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бирелгән. Сәяси чыгыш – ул сайлау компанияләренең аерылгысыз бер 

әһәмиятле өлеше. 

Халык алдында сәяси лекция (публика лекциясе). Асылы теге-бу 

иҗтимагый вакыйганы, яңалыкны фәнни пропаганда алымнары белән 

аңлатып бирү. Аның пропаганда максатында өндәү, үгетләү икәне яшерелми. 

Сәяси күзәтүдә теге-бу сәяси вакыйга турында (мәсәлән, Татарстан 

Коституциясенә үзгәрешләр кертү турында) информацион мәгълүмат бирелә. 

Гадәттә матбугатта, радио, телевидение тапшыруларында яктыртыла, 

журналистлар, публицистлар башкара. Демократия башлангычы елларында 

татарның үз сәяси күзәтүчеләре үсеп чыкты. Мәсәлән, Мәхмүт Әхмәтҗанов, 

Илфат Фәйзрахманов, Нәсим Акмал һ.б. Соңгы ун елда дәүләтнең югары 

оешмалары сессия, съездларыннан махсус күзәтүләр (парламент күзәтүләре) 

популярлаша бара. Бу җанрның да үз осталары җитлегеп килә: Әгъзәм 

Фәйзрахманов, Риман Гыйлемханов, Мансур Мортазин һ.б. 

Иҗтимагый нәфис сүз ике юнәлештә хәрәкәт итә: сәяси агитлау һәм 

пропаганда юнәлешендә. Пропаганда ул идеологиянең (сәяси, хокукый, 

фәлсәфи, этик, сәнгати һәм башка карашлар системасының) төп эчтәлеген 

чагылдыра торган идея, теорияләрне аңлату, тарату. Агитлау шул идеяләрнең 

берсен – бүгенге хәрәкәт өчен, массаларны шул хәрәкәткә җәлеп итәр өчен 

аеруча әһәмиятлесен үтемле, тәэсирле рәвештә аңлатып бирү. Пропагандист 

бер кешегә яисә берничә кешегә күп идея бирә, ә агитатор бер яисә бер-ике 

генә идеяне күп кешеле массага аңлатып бирә. 

Пропагандист башлыча массакүләм хәбәр чаралары белән, агитатор 

турыдан-туры аралашуда телдән сөйләү белән инандыра. Агитлау 

актуальлелек, идеялелек, ачыклык, теорияне практика белән якынайту ягъни, 

үгетләүне, ышандыруны шәхси үрнәк белән беркетү һ.б. принципларына 

нигезләнә. 

Агитлау өчен информация, мәгълүмат бай, нәзари нигезле, дәлилләнгән 

булырга, ышанычлы чыганаклардан алынырга, максатка омтылышлы, җанлы 

мисалларга корылган булырга тиеш. 
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Агитлау нотыгы киң аудиториягә юнәлтелә, шуңа күрә ул аның 

игътибарын җәлеп итәрлек, тотып торырлык, үзенә ияртерлек чаралар белән 

башкарылырга тиеш. Алар тыңлаучының хисенә дә тәэсир итсен. Мәсәлән, 

канатлы гыйбарәләр, көчле, яңача чагыштырулар, техник һәм күрсәтмә 

чаралар һ.б. 

Иҗтимагый-сәяси нәфис сүзнең формалары, чаралары сәяси, тарихи 

шартларга карап та үзгәреп тора. Мәсәлән, мәгълүм төр идеология яисә аны 

гамәлгә ашыручы фирка, партия, оешма тыелганда, илдә сугыш яисә бүтән 

төрле бәла-каза килеп чыкканда һ.б. үзгәрешләр туганда. 

Агитлауның шәхси эшчәнлек икәнен дә онытмаска кирәк – һәр 

агитатор үз мөмкинлекләренә, үз сәләтенә таяна. Иң әүвәл ул күп кеше белән 

дә; берничә яисә бер генә кеше белән аерым-аерым да ихласый әңгәмәләшү 

осталыгына ия булырга тиеш. 

Татарлар арасында лекция уку эше 1907 елда Казанда ачылган 

“Шәрык” клубында башланып китә. 1908 елның ноябрендә Казан тарихчысы 

Гайнетдин Әхмеров анда “Болгар тарихы” турында лекция укый. Лекция 

халык арасында зур кызыксыну уяту; бу турыда матбугатта хәбәрләр басыла. 

Бераздан Г. Әхмеров шунда ук “Казан татарларының тарихы” дигән темага 

лекция сөйли. 1910 елның апрелендә матбугатта клуб идарәсенең бер 

игъланы басылып чыга: “Ошбу тиз араларда “Шәрык клубы” залында 

Габдулла әфәнде Тукаев халык әдәбияте турысынча лекция укыячак”, дип 

хәбәр ителә. Бу – Тукайның безгә таныш булган “Халык әдәбияте” 

исемендәге чыгышы. Казан халкы алдында зур һәм җаваплы чыгыш. 

Матбугат Г. Тукайның бу чыгышына зур игътибар бирә һәм бу турыда күп 

уңай фикер әйтелә. 

Болардан тыш та клубта күп төрле темаларга кызыклы чыгышлар-

лекцияләр ясала. “Диннәр тарихы” (Г. Гафуров), “Бала тәрбиясе” (Ф. Агиев) 

кебек лекцияләргә матбугатта югары бәя бирелә. (М. Мәһдиев. Әдәбият һәм 

чынбарлык. – Казан, 1987, 298-303 бит). 
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Г. Тукайның бу әсәренә карата берничә генә сүз. Аның “лекция” дип 

аталуы ук теманың иҗтимагыйлыгына һәм фәннилегенә кинаяли кебек. 

Г.Тукай башлыча публицист шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе, шул ук вакытта 

аның халык иҗаты турында бу хезмәтендә әйткән фикерләре фәнни яктан да 

бик әһәмиятле. Ул халык иҗатын өйрәнүнең, белем бирү һәм эстетика 

максатлары белән поэзиядә халык иҗатыннан файдалануның төп 

проблемаларын бик анык билгеләп үтә. Халык авыз поэзиясендә Г. Тукай 

халык идеаллары чагылганын күрә, замандашларын фольклорны сакларга, 

кадерләргә, әдәби иҗатта аның традицияләрен үстерергә, милли форманы, 

халык телен камилләштерергә чакыра. Биредә Г. Тукай фольклор 

теориясенең кайбер гомуми һәм хосусый мәсьәләләрен дә куя. Шагыйрь 

халык поэзиясенең ул заман өчен дә бик кызыклы билгеләмәсен бирә. 

“Халык әдәбияте, халык шагыйрьләре дип, инша итүче шагыйре беленмәгән, 

яки уйлап чыгаручысы вә әүвәл кем тарафыннан сөйләнгәнлеге мәгълүм 

булмаган хикәя вә массаларга (мәсәл-әкиятләр) әйтеләдер. Бу нәүгы әдәбият, 

әле дөньяда язу сәнгате  булмаган чакта ук авыздан авызга сөйләнеп, бабадан 

атага ишетелеп, буыннан-буынга килгән әдәбияттер”, ди. 

Тукай фикеренчә, фольклор белән әдәбият арасында шул ук вакытта 

тыгыз бәйләнеш тә яши. Алай гына да түгел, шагыйрь, фольклор әдәби иҗат 

нигезендә булып хезмәт итә, ди. Халык җырларына якын формада язылган 

әсәрләренең “халык күңеленә бигрәк тә тәэсир итүе вә урнашуы” турында 

кыйммәтле фикер әйтелә. Шкндый әсәрләрне мисалга алып, Кольцовның 

“Ник йоклыйсың, муҗик?”, “Сукачы җыры” дигән шигырьләрен күрсәтә. 

Шулай итеп, халык иҗатының һәм әдәбиятнең бер-берсенә мөнәсәбәте Тукай 

өчен, теоретик мәсьәлә булу белән бергә, иҗат тәҗрибәсе мәсьәләсе дә 

булган. 

Халык иҗатына зур хөрмәт белән караган Тукай аны сакларга чакыра. 

“Халык җырларының шулай җәүһәр вә якутлардан да кыйммәтле бер нәрсә 

булганы өчен дә, - ди ул, - аларга әһәмият бирергә кирәк. Аларны 

югалтмаска, иҗтиһат итәргә кирәк. 
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Белергә кирәк ки, халык җырлары халкыбыз күңеленең һич тә 

тутыкмас вә күгәрмәс саф вә рушан көзгеседер. Чөнки халыкның бер генә 

җыруын тотып нечкәләсәң, шөбһәсез, аның халәте рухиясен, нәрсә 

уйлаганын вә ни хакында нинди фикердә икәнен белеп буладыр...”. 

Тукайның халык әдәбияты турындагы лекциясенең кайбер урыннары 

һәртөрле рухи иҗат чыганагы булган иҗатчы, фикер иясе халыкка дан 

җырлау булып яңгырый. “... халык зур ул, әдип ул, шагыйрь ул...”, ди. 

(И.Пехтелев. С. Ә., 1961, №4, 56-58 б.). 

Татар иҗтимагый-сәяси сүз осталыгының да гасырлардан килгән бай 

тәҗрибәсе бар. Ул пар нигезле: беренчесе – ул халыкның, милләтнең рухы, 

зәвыгы, менталитеты белән бер дулкында булып, аның көндәлек таләп, 

ихтыяҗларын канәгатьләндерү юнәлешендә армый-талмый эшләү белән 

бергә, ил, милләт язмышы хәл ителгәндә халыкны туплау өчен батырлык, 

оештыру сәләте күрсәткән, алга карап эш итә белгән илбашларның, сизгер 

сәясмәннәрнең (Атилла, Идегәй, Чыңгыз, Курбат, Олуг Мөхәммәт ханнар, 

Колшәриф һ.б.) ватандашларына эш-гамәлләре белән генә түгел, үтемле, 

кайнар сүз-нотыклары белән дә тәэсир итү тәҗрибәсе. 

Ул – алар үткәрергә алынган кыйбла-идеяләрне массаларга оста 

җиткерә белгән шаман, чичәннәрнең, имам, муллаларның, телмәрчеләрнең, 

әдип-шагыйрьләрнең (Батырша, Акмулла, Сабир чичән һ.б.) еллар буе 

тупланып килгән осталык мәктәбе хәзинәсе. Кайнар бәйнәлмиләлче-трибун 

ораторлар Мулланур Вахитов, Мирсәет Солтангалиев, Дума депутаты Садри 

Максудый кебек шәхесләребезнең, Көнчыгыш һәм Көнбатыш 

риторикаларның тәҗрибәсеннән оста файдаланып, татар риторикасына да 

керткән саллы өлешләре әле җентекле өйрәнүне, яшьләргә җиткерүне көтә. 

Икенче нигез – ул әлеге мәшһүр акыл ияләренең даһи фикер, хисләрен 

җиткерү өчен төп корал-чара итеп кулланган ана телебез. Аның көндәлек 

сөйләмне генә түгел, махсус ышандыру – риторика сәнгатенең дә таләп, 

ихтыяҗын канәгатьләндерә алырлык нәфис сүз хәзинәсе. Бу хәзинә халык 

авыз иҗатында (дастан, әкиятләрдә, әйтем, мәкальләрдә, җыр-такмакларда, 
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бәетләрдә) бөртекләп җыела-туплана килгән. Шуны хәзинәдә нәкъ менә 

иҗтимагый-сәяси ораторлык ихтыяҗына туры килердәй лингвистик һәм 

экстра, - паралингвистик чаралар да барлана килгән. 

Язу барлыкка килгәч, бу махсус чаралар таш язучыларга да чукыла 

башлаган; ислам дине кабул ителеп, вәгазь-хөтбәчелек риторик сөйләмнең 

бер яңа юнәлеше буларак киң таралып киткәч, аннары инде матбугат 

басмалары – календарь, газет, журналлар барлыкка килеп, бу төр сөйләмгә 

ихтыяҗ бермә-бер арткач, телебезнең иҗтимагый-сәяси сөйләм катламы 

баеганнан-баеган, камилләшә, шомара барган. 

Шулай итеп, бүген татар теленең күп санлы стиль катламнары (матур 

әдәбият, фәнни, рәсми, эпистоляр һ.б.) белән беррәттән иҗтимагый-сәяси 

(журналистик-публицистик дип тә атала) стиле дә тәмам формалашкан. Бүген 

ул матбугатны гына түгел, радио, - телевидение сөйләме ихтыяҗларын да 

канәгатьләндерә алырлык стиль тармагы булып үсеп җиткән. 

Татар теленең публицистик стиле фәнни категория буларак та төпле 

өйрәнелгән. Бу юнәлештә Вахит Хаковның күп санлы хезмәтләре аерым 

игътибарга лаек. 

Татар теленең бу стиль мөмкинлекләре халыкның иҗтимагый-сәяси 

эшчәнлек шартлары үзгәрүе җирлегендә, бигрәк тә татар теле дә Татарстанда 

дәүләт теле дип рәсми кабул ителгәч, аның куллану өлкә һәм даирәләре 

ишәюгә юл алгач, ягъни иҗтимагый-сәяси сөйләмнең файдалану ихтыяҗы 

арткач, ачыла бара. 

Әйтик, егерменче гасырның 90 нчы елларында бу төр сөйләмнең 

митинг, парламент рәвешләре яңа иҗтимагый шартларда бөреләнеп китеп, 

шактый үсеш алды. “Митинг сөйләме”, “парламент сөйләме” кебек төрләре 

фәнни төшенчәләр булып формалаша башлады. Шулар рәтеннән “Президент 

сөйләме” төшенчәсенә аерып тукталып китик. 

“Президент сөйләме” – иҗтимагый-сәяси сүз сәнгатенең бер рәвеше 

буларак та, фәнни төшенчә буларак та объектив күренеш. Ил башлыгының үз 

иле халкының (башлыча шушы милләт, республика исемен йөрткән телдә 
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уйлап, фикерен шул телдә бәян итеп, аралашып яшәүче күпчелек халыкның) 

хәл-әхвәлен, төрле мәнфәгатен, сәламәтлеген, белем алуын, иминлеген 

кайгыртырга тиешле гарант буларак, боларны шул телдә уйлаган, шул телдә 

оештырылган сөйләм белән генә гамәлгә ашыруы мөмкин. Ул әлеге 

сөйләмнең фәнни нигезләрен дә, әйтмә һәм язма рәвешләрен дә яхшы 

үзләштергән булырга тиеш. Гомумән дә, “Президент сөйләме” барлык 

мотивларның да (С. И., С. А., С. Н., С. Ш.,) үзенчәлекле булуы белән 

аерылып тора. Әйтик, ул аралашырга тиешле сөйләм адресаты да яше, 

һөнәре, социаль хәле, холкы-фигыле, яшәү урыны-төбәге ягыннан да төрле. 

Һәрхәлдә балалар даирәсендә балаларча, яшьләр белән шуларча, кирәгендә 

өлкәннәрнең дә, хатын-кызның да холык-фигылен тоя белеп, шуларга бәйле 

рәвештә сөйләм-тел чараларын нечкә тоеп-белеп эш итәргә тиеш. 

Сөйләм ниятенә килгәндә, беренче карашка, ил җитәкчесе башлыча 

күрсәтмә бирүче, фәрманчы, директива тоны белән эш итүче дип, ким 

дигәндә үгет-нәсихәтче, киңәш бирүче дип уйланыла. Нигездә,  бу шулай да. 

Шул ук вакытта кирәгендә гап-гади әңгәмәче, кирәгендә аталарча кискенлек, 

катгыйлык күрсәтүче, җае чыкканда көлү-көлдерүдән, үткен мәзәктән, ачы 

сатирадан баш тартмаучы, йөз чөермәүче. 

Болар – “Президент сөйләме” төшенчәсенең нәзари (теоретик) 

нигезләмәләренә штрихлар гына; аның тулы фәнни билгеләмәсен бирү, 

барлык сыйфатларын ачып күрсәтү – киләчәк эше. Моның өчен беренче 

чиратта гамәли тәҗрибәнең мул булуы зарур – бер генә илбашының 

үзенчәлекле мисаллары җитәрлек түгел. Ни аяныч, Сөембикәдән соң милли 

дәүләтебез дә, димәк ки, милли җитәкчелегебез дә булмады. Ил башы 

сөйләме дигән төшенчәнең дә милләт зиһененнән тәмам җуелып бетүенә 

ирештеләр. Бүген килеп, бу фаҗигане искә төшерү генә дә “Татарстан 

республикасы президенты”, “Президент сөйләме” төшенчәләренең 

зиһенебездә яши башлавы өчен горурлык хисе тудыра, аларның кадерен 

белергә кирәклеген искәртәдер. 
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“Президент сөйләменең” фәнни һәм гамәли үрнәген күзаллау өчен 

бездә күп гасырлык риторика сәнгате һәм фәне тарихы бар. Анда без әле генә 

санап киткән тарихи шәхесләребезнең: илбашы, сәясмән, шаман, чичән, 

телмәрче ораторларның да, Көнбатыш остазлары Аристотель, Цезарь, 

Цицероннарның үлемсез өйрәтүләре нәтиҗәсендә тупланган тәҗрибә белән 

беррәттән, Шәрыкъ остазларының мәңгелек тәкълиматы нигезендәә 

Җаваһарлал Неру, Индира Һанди, Гамәл Габделнасыйр, Ататөрекләрнең 

осталык хәзинәсе бар. Бу тәҗрибәгә безнең җитәкчеләрнең дә өлеше керә 

барыр дип өметләник. 

“Президент сөйләме” төшенчәсенең гамәли эчтәлеге һәм рәвеше исә 

бүген безнең аңда беренче Президентыбыз Минтимер Шәймиевнең шәхси 

сөйләменә тәңгәл килә. Әлбәттә, берникадәр гомумиләштерү элементлары 

белән дә сугарылып. 

М. Шәймиевнең шәхси сөйләме аңарга гына кагылган күп фактордан 

тора: гаиләдә, авыл мохитендә, мәктәптә ана телен ничек үзләштергән, 

гомумән дә тел байлыгын ни дәрәҗәдә туплаган, тормышында, балаларын 

тәрбияләүдә бу тел байлыгыннан, аны куллану осталыгыннан ничек 

файдаланган – барысына да, барысына да бәйле. Шул ук вакытта бу шәхси 

сөйләм, Татарстан Президенты вазыйфасы үзенчәлекләре һәм таләпләренә 

ярашлы рәвештә, гомумиләштерелгән, иҗтимагый сөйләм төренә әверелә. 

Чөнки сөйләм мотивлары иҗтимагыйлаша. Мәсәлән, Минтимер Шәймиев, 

шәхси сөйләм иясе буларак, татарча башлыча көнкүреш даирәсенә, авыл 

кешеләренә, партия, хөкүмәт, җәмәгать оешмалары хезмәткәрләренә 

көнкүреш һәм иҗтимагый темаларга мөрәҗәгать итә торган булса, Президент 

Шәймиевкә студентларга һәм галимнәргә дә, завод эшчеләренә һәм 

төзүчеләргә дә, чит илдәге милләттәшләргә һәм дин әһелләренә дә 

мөрәҗәгатъ итәргә туры килә. 

Президент Шәймиев сөйләменә фикерне ышанычлы итеп кистеребрәк, 

вакыт-вакыт хәтта катгыйлык, таләпчәнлек белән әйтү хас: “Иң мөһиме – 

килешүләр аша бу сугышны (чечен сугышын – Н.И.) туктату. Мин иртәме-
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соңмы шундый килешү булачагына ышанам...”. Шундый катгый, таләпчән, 

ышанычлы раслаудан соң һәр очракта ачык аңлаешлы, төгәл факт, детальләр 

китерелә – алар  саллы, инандыру көченә ия дәлил ролен үти. Мондый фикер 

агышы, кагыйдә буларак, соңыннан да канатлы гыйбарә, афоризм булып 

китәрлек кыска, үтемле сөземтә-йомгак белән очлана: “Сәясәт чынбарлыкка 

нигезләнсә генә халык мәнфәгатенә хезмәт итә”, “Мәктәпләрсез халыкның 

киләчәге юк”. 

Сөйләмгә ул телнең әдәби нормаларга җавап бирә торган чараларын 

җәлеп итә. Телнең төп законнары – сүз басымы, фраза басымы, 

сингармонизм законнары саклана. Вазыйфасы күбрәк язма сөйләмне таләп 

итсә дә, ул язма һәм әйтмә сөйләм аерымлыкларын нечкә тоемлый, аларны 

урынсызга бутамый. Мәсәлән, язмада сәламәт, председатель, нефть, Курск 

булса да, телдән чыгыш ясаганда сәләмәтлек, персидәтел, нефет, Курски 

дип дөрес әйтә. Туган-үскән Актаныш төбәгенең сөйләм үзенчәлекләрен 

әдәби норма кысаларында саклый, гади сөйләм элементларын (кыланыш, 

барча, хаста, ага һ. б.) урынлы куллана. 

 Телдән чыгыш ясаганда язма сөйләм чараларын, мәсәлән, китаби 

сүзләрне (хилафлык, гаять һ.б.), терминнарны (икътисат, арадашчы, юл 

салу, тузган торак, газ кертү һ.б.), газетизмнарны һәм иҗтимагый сәяси 

стиль гыйбарәләрен (үр яулау, көн кебек ачык, тәшкил итә, указ чыгару һ.б.), 

ә язма әсәрләренә гади сөйләм чараларын (бәяләр чамасыз югары, товарның 

тышкы кыяфәте, эчәргә ябышу, күрмәмешкә сабышу һ.б.) дөрес нисбәттә 

үрә белү хас. Ике төр сөйләмдә дә халык авыз иҗаты җәүһәрләреннән 

мисалларны, әйтем, мәкаль, канатлы сүзләрне оста файдалана (үгезне 

мөгезеннән алу (тоту), алдан кычкырган күкенең башы авыртыр һ.б.). 

Аларны сөйләмне бизәкләр яисә чуарлар өчен генә түгел, ә бәлки нәкъ менә 

ышандыру максатында үтемлек, тасвир чарасы итеп сайлап алуы күзгә 

ташлана. Мәсәлән, татарча мәкаль, әйтем, гыйбарәләрне ул урысча чыгыш 

ясаганда да саф татарча әйтеп, фикерне тагын да тасвирлырак, ягъни 

ачыграк, үтемлерәк итә. 
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Бу максатта Президентның җөмлә, текст төзелешеннән дә, синтаксик 

чараларны нечкә сизеп һәм белеп, оста файдалануы күзәтелә.Фикерен нык 

ышану, катгыйлык белән әйтү өчен аңарга, мәсәлән, кереш сүзләр (минемчә, 

күп урында агитация шулай үтә), кабатлауларның төрле вариантларны 

(Әтнә халкы эшләмәгән булса..., тырышмаган булса...), риторик җөмләләр 

(Иске йортларны сүтми торып, андагы гаиләләрне яңа йортларга 

күчермичә, биредә нинди төзелеш алып барылсын инде!) Һәм тагын да бик 

күп төрледән-төрле чара.  

Президент сөйләменең кайбер экстро,-паралингвистик чараларын 

студент-журналист Фәнзия Газизова күзәткән. “Нигездә ул һәр чыгышында 

түбән тавышы белән, вәкаръле, ашыкмый, салмак кына сөйли. Гомумән, 

татар һәм урыс телләренең тавыш чараларыннан һәрдаим оста файдалана. 

Һәр җөмләсе, сүзе интонацион яктан да үзенчәлекле: үзенә хас сөйләм темпы, 

тембры, тын алу белән аерыла. 

Күп очракта Президент алдан әзерләгән чыгышын гына укымый, ә 

сөйләү барышында туган фикерләрен әйтә бара – теге яки бу вакыйгага 

карата үзенең уңай яисә тискәре фикер-хисен белдерә. Мисалга, 

“Йолдызлык-2003” гала концертның тәмамлануы өлешендә ул үзенең уй-

кичерешләрен, фикерләрен салмак, йомшак тавыш белән җиткерде. Юмор 

хисе, чаралары да чагылып киткәләде. Бу үзенчәлек аның сөйләменә гомумән 

дә хас. 

Юмор, сатира элементлары аның тискәре фикер төенләнгән 

чыгышларында үзенчәлекле чагылыш таба. Мәсәлән, Дәүләт Советы 

сессиясе утырышында Мәгариф министрлыгы нык тәнкыйтькә алынды. Сүз 

күп булды. Ә менә президент вәзгыятьне бер канатлы гыйбарә белән (ул 

юмор интонациясе белән әйтелде) әйтте дә бирде: “Министр нинди – 

мәгариф шундый”, диде. Һәр сүзгә басым ясап, күтәренке тавыш белән, юмор 

тонында әйтелгән бу гыйбарәгә тәнкыйть тә, борчылу да, катгыйлык-таләп тә 

салынган иде”. 
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Күнегү: “Татарстан яшьләре” газеты баш редакторының Президент 

белән әңгәмәсендә бер сорауга бирелгән җавапта тел чаралары белән 

беррәттән тавыш-интонация һәм ым-ишарә чаралары да кулланылгандыр. 

Шуларны аерып-аерып санап чыгыгыз әле. 

-Тартып алу һәм бүлешү дигәннән, унҗиденче елда бер тапкыр 

тәҗрибә үткәреп карадык бит инде: хәлле крестьяннарны Себергә сөрдек, 

завод-фабрикаларны хуҗаларыннан тартып алдык. Без катлаулы тарихи юл 

уздык, ләкин баемадык, тагын да бөлгенлеккә төштек. Шуңа күрә бу сабак 

булырга тиеш иде, ләкин сабак алмадык. 

Нинди фильм икәнен хәтерләмим, бер эпизод бик нык истә калган: 

кулакларны пыран-заран китереп талаган ярлы крестьяннар, шаулап, 

әләмнәр болгап, лозунглар кычкырып, чәчү өстендә 1 Май демонстрациясе 

үткәреп йөриләр. Ә бу вакытта алар тарафыннан таланган ике кулак чәчү 

орлыгы каян табарга икән дип баш ватып утыра. Ярлы-ябагай яхшы 

тормыш төзибез дип урамда урра кычкырып кала, ә теге кулаклар чәчүгә 

чыгып китә. Бу эпизод гел күңелдә тора. Бар бит кулыннан бернинди эш 

килми торган адәмнәр. Хәтта бөтен нәселе белән батрак булырга яратылган 

кешеләр дә бар. Хәерчеләрдән бай Татарстан ясап булмый. Күпчелеге бай 

кешеләрдән торган дәүләт кенә муллыкта, лаеклы тормышта яши ала. 

Кулыннан эш килә торган бай кешеләр күбрәк булып, аларга мөмкинлекләр 

тудырасы иде. Әйтәсем килә: үзгәртеп кору еллары, хәзерге сәясәт, 

икътисад мондый мөмкинлекләрне ача. Кулыннан бернинди эш килмәсә дә, 

бүтәннәр кесәсендәге акчаны санап йөрүчеләр күп. Мин бу сүзләрне кеше 

буларак әйтәм, шул ук вакытта мин бу сүзләрне президент буларак әйтүдән 

дә курыкмыйм. Дөрес, бар бездә чыннан да ярдәмгә, хөкүмәт 

пособиеләренә мохтаҗ кешеләр. Аларга ярдәм итәргә кирәк һәм бу безнең 

изге бурычыбыз. Ләкин моны эшләү өчен дә зур салымнар түләп торучы 

бай кешеләрнең булуы зарур. Халыкта тормышка карашны үзгәртергә 

кирәк. Барыбер шулай була, барыбер шуңа киләбез. Кемнеңдер нәрсәнедәр 
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тартып алып һәм аны үзара бүлешү хисабына гына яшәп булмый... 

(Татарстан яшьләре, 2004, 19 февр.). 

 

Академик сөйләм осталыгы 

 

Академик нәфис сүзнең төрләре: лекция, дәрестә, семинарда сөйләү, 

симпозиум, конференцияләрдә доклад, дискуссия, диспутларда чыгыш һ. б. 

Бүген Татарстанда гына да егермедән күбрәк югары уку йорты эшли. 

Аларда меңнәрчә укытучы укыта – лекция укый, семинар үткәрә, дәрес алып 

бара. Укыту, белем эстәү белән шулай ук фәнни оешмаларның күп санлы 

хезмәткәрләре дә мәшгуль. Укытучыга, фәнни хезмәткәргә таләпләр 

куйганда, аның хезмәтен бәяләгәндә, башка факторлар белән бергә, аның сүз 

сәнгатенә – ораторлык осталыгына да игътибар ителә. 

Бу төр сөйләмнең төп сыйфатлары менә болар: 

- фәннилек дәрәҗәсенең өстенлек итүе; бу югары уку йортларына 

куела торган бурычларга бәйле – аларда табигатьнең, иҗтимагый 

тормышның, кеше фикерләвенең һәм яшәешенең төп күренешләрен 

тирәнтен өйрәнеп ачыкланган фәнни мәгьлүмат җиткерелергә тиеш; 

- фактлар бер-берсе белән тыгыз бәйләнештә карала; 

- исбатлау, дәлилләү; башлыча, тәҗрибәгә таяныла; 

- үзгәреш-үсеш тарихи юнәлештә карала; 

- фәннең иң алдыңгы казанышларына таяныла. 

Академик сөйләм нигезләнә торган төп принципларның кайберләре: 

Белем һәм тәрбиянең бердәйлеге. Аксиома кебек хакыйкатьләргә таянырга 

кирәк: нәрсәгәдер өйрәтмичә, белем бирмичә тәрбияләп булмый. Һәм, 

киресенчә, тәрбияләмичә белем биреп булмый. Тәрбиянең нигезе 

максатчанлык, мәгълүм идеягә кыйбла тоту. Ә белем бирү фәннәрне өйрәтү 

ул. Аларның анасы фәлсәфә фәне – философия. Башка фәннәрнең үзәген дә 

ул тәшкил итә. Цицерон әйткән: оратор өч нәрсәне истә тотарга тиеш – 
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нәрсә әйтергә, кайда әйтергә, ничек әйтергә. Боларның һәркайсына 

философия фәне өйрәтә, дигән. Нәфис сүзнең нигезе дә философия. 

Бик төгәл фәннәрне (техник һәм башка төгәл фәннәр) укытканда да 

тәрбия максатлары күздә тотыла. Әйтик, Н. И. Лобачевский, К. А. 

Тимирязев, Гыйлем Камайның лекцияләре шул яктан да аерылып торган. 

Академик нәфис сүз ул гомумән дә ораторлык хезмәтенең дә, нәфис 

сүзнең башка төрләренең нәзари якларын билгеләве, ачыклавы белән дә 

әһәмиятле. Бу төр чыгышларда иң әһәмиятлесе – ораторның мантыйкый 

культурасы, осталыгы. Ул ышандыруның иң көчле корал-чарасы. 

Һәр фәннең үзенең төп идеясе, кыйбласы булуын да истә тоту, аның 

төп “йөзеннән” файдалану бик мөһим. 

Фәнни чыгыш композицион төзеклеге белән дә аерыла – ул мәҗбүри 

төп өч өлештән тора: кереш, төп өлеш һәм йомгак. 

Кереш зур урын тота. Платон : “яхшы башлангыч – эшнең яртысы”, 

дигән. Кагыйдә буларак, кереш кыскалык таләп итә; әгәр ул кечкенә 

гәүдәгә зур баш кебек тоелса, моның тискәре генә тәэсир итүе ихтимал. 

Кереш яңа, кызыклы мисал, теманың әһәмиятен ассызыклау, тәэсирле 

цитат һ. б. була ала. 

Академик чыгышта төп өлештә нәзари өлеш белән гамәли өлешнең 

(мисаллар, фактлар һ.б.) нисбәтен саклау зарур – теория белән мавыгып, 

фактларга җитәрлек игътибар бирмәү һәм, киресенчә, фактларга, төрле 

мәгълүматка мөкиббән китеп, информация өстенлек итмәсен, теория 

онытылмасын. Мәсәлән, И. И. Павлов шуларны берләштерү остасы булган. 

Төп өлештә шулай ук мәсьәләләрнең мөһимрәкләренең һәм икенчел 

әһәмиятлерәкләренең нисбәтен күз уңында тоту да сорала, аларга вакытны 

дөрес бүләргә кирәк. Аннары, бу төр чыгышларда ышандыруның төп 

чаралары – тел чаралары белән экстра-(тавыш, интонация), паралингвистик 

(хәрәкәт, ым, ишарә) чаралар нисбәтен саклау да мөһим. Югыйсә, техник 

чаралар, таблица-диаграммалар белән мавыгып китү очраклары еш була. 
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Бәян итү үтемле булганда гына аудиториянең фән белән, теманың 

дәвамы белән кызыксынуы көчәя, аның шушы юнәлештә эзләнүләргә, 

хәрәкәткә омтылышы кузгала. Ә моның өчен, К.А.Ушинский билгеләгәнчә, 

галимнең университетта лекция уку дидактикасын ике сүз белән аңлавы 

кирәк: “предметыңны яхшы бел һәм аны ачык итеп бәян ит”. 

Бу кагыйдәгә тугры калып, үз фәнен көчле пропагандалаучы 

галимнәр бөтен дөньга мәгълүм. Мәсәлән, урыслардан физиклар 

В.М.Бехтеров, П.Ф.Лесгафт, Н. А. Семашко һ. б. исеме белгеч-ораторлар 

арасында бик абруйлы. Абруй нидән килә? Беренчедән, үз фәннәрен хөрмәт 

итеп, анда тупланган материалдан файдалана белү; икенчедән, һәр 

чыгышка аерым, тәфсилле әзерләнү; өченчедән, һәр чыгышыңа 

тәнкыйтчел,таләпчән карау. Мисалга, И. М. Сеченев 43 елдан соң беренче 

лекцияләрен анализлый, җитди тәнкыйт итә; лекциядә иң төп мәсьәләне 

һәрвакыт үзәккә куя алмаган икән; беренчел белән икенчелләрне аерып 

бетермәгән, әһәмиятлеләренә карап вакытын дөрес бүлә белмәгән һ. б. 

Өйрәтүдә әйтү чаралары гына җитмәвен, күрсәтү чараларының да 

кирәк икәнен педагогия дә, риторика да кисәтә килә. Бу хакта нәкъ менә 

академик ораторлык турында сөйләгәндә куерту урынлырактыр. 

К.Д.Ушинский: күргәзмәлелек күзәтүчәнлек сәләтен арттыра, истә 

калдырырга ярдәм итә; тыңлаучының игътибарын көчәйтә һәм бер ноктада 

торырга булыша , дигән.  

Диккатьне, башлыча, предметларның үзләре (корал, җайланма, һ.б.) 

яисә макет, муляжлары белән, карта, диаграмма, схема, фотосурәтләр һ.б. 

белән, моның өчен визуаль (экран), аудио һәм аудиовизуаль, корал, 

җайланмалар кулланып җәлеп иттерәләр. Алар белән эш итүнең үз 

методикасы, тәҗрибәсе туплана килгән: 

 -лекция барышында аерым чараларның (баштамы, уртадамы, 

азактамы) күрсәтеләсен алдан уйлап , билгеләп куярга; 

 -катлаулы техник чаралар белән башта танышып, әзерлеген 

тикшерергә; күрсәтүгә күпме вакыт китәсен төгәл тәгаенләргә. 
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Гадәттә лекциядә башта теоретик нигезләр белдерелә, аннары 

мисаллар күрсәтелә һәм ике төр дәлилгә нигезләнеп, нәтиҗә ясала. Шул ук 

вакытта монда да “физиклык һәм лириклык” нисбәтен саклау бик 

әһәмиятле. Тәҗрибә күрсәткәнчә, иң җитди фәнни темаларны да акылга 

гына түгел, хискә тәэсир итеп тә аңлату уңыш китерә. Классиклар әйкәнчә, 

“хакыйкатне эзләү беркайчан да хистән башка булмаган һәм булмас та”. 

Тик бүген дә күп кенә галим яшьләр аудиториясе белән эш итүен онытып 

җибәрә. Яшьлек бит ул хистән аерылгысыз. Заманында режиссер 

А.Довженко шундый галимнәрдән: “башлары югары белемле, ә җаннары 

түбән белемле, яисә анда белем бөтенләй юк”, дип көлгән булган. 

Хисне нинди чаралар белән белдереп була: 

-халыкның образлы фикерләү чаралары; алар авыз иҗаты саклаган 

образлар, мәкаль, әйтемнәр, җыр-такмаклар һ. б.; 

-халыкның шушы фәнгә, һөнәр, белгечлеккә, шәхесләргә карата 

әйткән канатлы сүзләре, гыйбәрәләре; 

-күренекле шәхес, классикларның фикере, аларның әсәрләреннән 

өзек- цитатлар; матур әдәбиятта туган образ, персонажлар; 

-халыкның юмор, сатира чаралары. 

 

Академик нәфис сүзнең төрләре 

 

Лекция. Латинча телдән уку дигән сүз. Ауропаның беренче 

университетларында лекция ул китап булмаган чорда кулъязмаларны 

кычкырып укудан гыйбарәт булган. Язганны уку яисә басылганны аңлату, 

комментар бирү шуннан калган. Китап барлыкка килгәч, аудиториядә 

андый уку тукталган, студентлар китапны өйдә, китапханәдә укып, 

лекцияләрне тыңлауга күчкән. Тик лекцияләрне уку гадәте дәвам итә. 

Лекцияне әзерләве дә, аны сөйләве дә үзенчәлекле, авыр психологик 

һәм физик көч таләп итә торган хезмәт. 
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Югары уку йортларында лекция уку, дәрес бирүнең бик бай тарихы 

бар. Борыңгы Грециядә, аннары Ауропаның башка күпчелек илләрендә 

университетлар ачылып, аларда аксөякләрнең балалары, башлыча, 

фәлсәфи, нәзари фикерләүгә сәләтле яшьләр җәлеп ителә. Беренче баскыч 

белем алгач (30 яшькә кадәр) белемне үстерү хокукы үтә сәләтлеләргә 

бирелә. Алар киләчәктә дәүләти, дини оешма җитәкчелегенә куела. 

Югары уку йортларының төрләре үзгәрә бару белән лекцияләрнең дә 

рәвеш, төрләре үзгәргән, камилләшкән. Мәсәлән, Аристотельнең 

философия мәктәбе перипатетика дип аталган (грекча җәяү ял итеп йөрү) – 

чөнки лекция-дәрес бүлмә эчендә генә түгел, бакча буйлап сөйләшеп йөрү 

рәвешендә дә булган. 

Беренче университет чалымнарын 425 елда Константинопольдә 

(Истамбул) ачылган югары уку йорты мисалында күреп була. Махсус уку 

йорты тибы буларак университет 1168 елда Оксфордтта, аннары Парижда 

(1215), Прагада (1348) ачыла. Мәскәү университеты – 1755 елда. Элекке 

Россиядә беренче университетлар Тарту (1802), Петербург (1803), Казан 

(1804), Харьков (1805), Киев (1834) шәһәрләрендә ачыла. Барысында да 

лекция төп дәрес рәвешендә кулланыла. Аның рәвешләре, төрләре, аңа 

куела торган таләп устав белән раслана. Әйтик, һәр профессор көненә ике 

сәгать (ял көннәрендә дә) үз фәне буенча бушлай лекция укырга тиеш була. 

Казан университетының да академик сөйләмгә һәм риторика үсешенә 

керткән, гасырдан артык тупланган бик бай тәҗрибәсе бар. Монда да 

лекция барлык уку занятияләренең юнәлешен, асылын һәм эчтәлеген 

билгели. Ул студентны фәнгә юнәлтә, кертеп җибәрә, аның төп 

нигезләмәләре, методикасы белән таныштыра, мөстәкыйль эшләргә 

кызыксыну уята, экспериментлар ясарга, гамәли эшчәнлеккә омтылдыра. 

Студент иҗат итеп укысын өчен лекция дәреслектән аерылып 

торырга тиеш. Менә ни өчен фәнни ораторлык сәнгате остасы лекциясен 

китап белән алыштырып булмый торган итеп әзерләргә тырыша. Лекция 

китапка караганда оперативрак, китап бит яңа информация, мәгълүматны 
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күпкә соңлап бирә. Аннары, китапның адресаты, ни әйтсәң дә, бик төрле, ә 

лекция ул мәгълүм бер даирәгә, хәтта аерым бер төркемгә генә адреслана. 

Галим С.Р.Миротворцев: “Лекция алдыннан мин һәрчак студентларга 

язылган дәреслеккә күз салам – анда язылганны лекциягә кертмәс өчен”, 

дигән. 

Бурычы, максаты, эчтәлегенә карап лекция төрле була: фәнгә, 

белгечлеккә кереш (установка), җыелма (обзор) лекция, факультатив, 

махсус курс лекцияләре, проблемалы, күрсәтмәле һәм башка төр 

лекцияләр. Кереш, йомгак лекцияләр дә аерыла. 

Башка төр дәресләрне оештыру, башкаруда да академик нәфис сүз 

осталыгы таләп ителә. Гамәли дәресләр, семинарлар (семинар белем тарату 

дигән сүз) беренче чыганаклар белән эшләргә, аларны үзләштерергә өйрәтә, 

мөстәкыйль укырга, белемне үзләштерергә булыша, лекция барышында 

һәм үзаллы укыганда туган сораулар ачыклана. Аларда белемне ни 

дәрәҗәдә үзләштерү тикшерелә, сөйләргә, бәхәсләшергә өйрәтелә. 

 

Академик сөйләм төрләренә янә фәнни доклад һәм фәнни хәбәр 

(сообщение) дә карый. Доклад лекциядән аудитория игътибарына 

тикшерүгә чыгарылуы белән аерыла. Ораторлык осталыгы фәнни эчтәлекне 

тулы ача белүдән гыйбарәт. Факт, саннарга аерым игътибар бирелә. 

Алардан махсус схема, диаграммалар ясалып, тәкъдим ителергә мөмкин. 

Фәнни хәбәр аерым бер төр юнәлештә башкарылган эшне хәбәр итү, 

йомгагын белдерү максатында ясала. Ул кыска вакыт эчендә әйтелә. 

Татар академик сөйләмен үстерүдә зур тарихи урын тоткан Казан 

дәүләт университетының бу юнәлештәге тәҗрибәсеннән берничә генә 

мисал бәян итик. Биредә озак еллар эшләп килгән шәрык телләре һәм 

гарәп-фарсы телләре кафедрасы Н.И.Лобачевский катнашында икегә 

бүленә: татар-төрек телләре кафедрасы һәм гарәп-фарсы телләре 

кафедрасы. Соңгысын Ф. И. Эрдман җитәкли. Ул университетта шәрыкъ 
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телләрен укытуны киңәйтү турындагы кайнар чыгышлары белән дә 

мәгълүм. 

Татар-төрек телләре кафедрасын җитәкләргә Мирза Касыйм улы 

(Александр) Казыйм-Бәк чакырыла. Христиан динен кабул иткәнгә аңарга 

Александр исеме кушалар. Россиядәге ориенталистика фәненең күтәрелеш 

чоры аның эшчәнлеге белән бәйләнгән. Казыйм-Бәк бик тирән мөселман 

белеменә ия була, Ауропа галимнәре белән тыгыз бәйләнештә була. Укыту 

округы попечителе Н. М. Мусин-Пушкин аның турында менә ничек язган: 

“Казан университетына Казыйм-Бәкнең килүе бәхет булды, гарәп, фарсы, 

төрек, татар телләре белгече, шул телләрне грамматик һәм синтаксик 

кагыйдәләргә туры китереп укыта, гарәп һәм фарсы әдәбиятен белеп кенә 

калмый, ул фәннәр турында Ауропа язучылары әсәрләре белән, бигрәк тә 

инглиз әсәрләре белән яхшы таныш, ул телдә сөйләшә һәм яза, урыс телен 

белә, шулай ук иркен сөйләшә һәм укыта...”. 

...Казыйм-Бәк бик тә үзенчәлекле шәхес була. Ул ачык зиһенле, 

искиткеч ораторлык сәләтенә ия, укытуда һәрвакыт камил методика 

куллана. Аның замандашларыннан берсе: “Казыйм-Бәк дәресләренә хәтта 

башка кафедра студетлары да йөри иде”, дип искә ала. Ул хезмәт 

сөючәнлеге, төгәллеге, зыялылыгы һәм тирән белеме белән аерылып тора. 

Аның төрек-татар грамматикасы төрек һәм татар телләре укытыла торган 

барлык училище, гимназияләрдә зур абруй казана (К. У., 2002, №12, 135 

б.). 

Академик нәфис сүздә сөйләүченең шәхси йөзе зур урын тота. Аның 

абруе – көчле тәэсир чарасы. Гомумән алганда бу абруй иҗтимагый-сәяси, 

фәнни, педагогик һәм әхлакый факторлардан, аерым алганда, чыгышның 

бүгенге актуаль бурычлар белән, халыкның (аудиториянең) ихтыяҗы-

мәнфәгатьләре белән тыгыз бәйләнгән булуыннан тора. 

Фән белән ихласый мавыгуы – шәхси фәнни ачышлары, иҗади 

казанышлары да студентларны нык кызыксындыра. Тыңлаучы аның 

педагогик тәҗрибәсенә дә битариф түгел. Үзе мавыгу белән генә 
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чикләнмичә, бу сыйфатны студентларга да йоктыра белүче, яшьләрне дә 

фәнни иҗатка җәлеп итәргә, дәртләндерергә сәләтле шәхес кенә абруйлы 

була. Дискуссия, бәхәс, диспутларда да аның фикер-тәкъдимнәре көчлерәк 

тәэсир итә. 

Аудитория ораторның, шәхес буларак, әхлакый сыйфатларына да 

битараф түгел. Цицерон: оратор өч бурыч үти: тыңлаучыны ышандыра, аңа 

канәгатьлек хисе бирә, үзенә буйсындыра, дигән. Моның өчен ул иң югары 

әхлак сыйфатларына ия булырга тиеш. Дөреслек, хакыйкать турында 

сөйли, ә үзе гадел, дөресме? Намус турында сөйли, үзе намуслымы? Хезмәт 

яратырга өнди, ә үзе...? 

Бер лектор эчтәлекне тирән белүе белән, икенчесе мантыйкый 

осталыгы белән, өченчесе – хисле булуы, дүртенчесе күргәзмәлелеге белән 

аерылып тәэсир итә. Шулай да боларның һәркайсы лекторның чын 

мәгънәсендә әхлаклы булуына ышанганда гына тәэсир итәчәк. 

 

 

Күнегү: Бу өзек ике максаттан тәкъдим ителә: 1) Татар теленең 

академик сөйләмне “хезмәтләндерүче” фәнни стиле, аның төп сыйфат, 

чаралары турында мәгълүмат алу, 2) фәнни текстны язу, аны аудиториягә 

җиткерү алымнарын күзәтү. Текстка шушы ике юнәлештә анализ ясарга. 

“Татар әдәби телендә фәнни стильнең беренче яралгылары борыңгы 

заманнарга барып тоташа. Татарларда фәнни әсәрләр күптән языла 

башлый. Тарихи чыганаклар күрсәткәнчә, Болгар дәүләтендә үк күп 

галимнәр яшәгәнлеге һәм аларның фәнни хезмәтләр язганлыгы мәгълүм. 

Мәсәлән, тарихчы Якуб ибне Ногман әл-Болгари ΧІІ йөздә “Болгар 

тарихы” дигән әсәрен иҗат итә. Әхмәт әл-Болгари риторика һәм дарулар 

буенча, Хәмид әл-Идрис әл-Болгари философия буенча хезмәтләр яза. Ул 

чорларда ук инде мәдрәсәләр ачыла, алар өчен дәреслекләр языла. Бу эш 

Алтын Урда чорында да дәвам итә. Казан ханлыгы оешкач, тагы да киң 

колач ала... 
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Шулай ук ΧYІІ йөздә яшәгән Юныс Оруви юриспруденция һ. б. 

фәннәр буенча хезмәтләр язган. ΧYІІІ йөздә һәм ΧІΧ йөз башында татар 

тел гыйлемен һәм тарих фәнен үстерү өлкәсендә зур эшләр башкарыла. 

Шул юнәлештә Хәлфиннәр тудырган хезмәтләрне күрсәтергә мөмкин. 

Таҗетдин Ялчыголның “Тәварихы Болгария” исемле әсәре дә тасвирый-

фәнни стиль үзенчәлекләренең үсеп, формалашып килүен күрсәтү 

ягыннан әһәмиятле әсәр булып тора. 

ΧYІІІ- ΧІ Χ гасырларда һәм ΧΧ гасыр башында татар әдәби телендә 

төрле тармакларны эченә алган фәнни әдәбият һәм аның стиле киң үсеш 

ала. Яңа чорда аерым фәннәр буенча хезмәтләр чыга, күп кенә дөньяви 

мәктәпләр ачыла һәм аларда фән укыту беренче планга куела... 

Традицион юнәлештә караганда, фәнни стиль гарәп-фарсы 

элементларының, борыңгы язма тел үзенчәлекләренең шактый киң 

кулланылуы белән характерлы. “Гыйльми тел, - дип язган иде С. 

Кукляшев, – гарәп телен яхшы белүчеләргә генә аңлаешлы, чөнки анда 

гарәп сүзләре, тәгьбирләре һәм әйләнмәләре зур урын алып тора...”. Төрки 

халыкларда, шул исәптән татарларда, фәнни стильдәге мондый 

үзенчәлекне Көнбатыш Европа илләрендә латинның таралуы белән 

чагыштырырга мөмкин...”.(Вахит Хаков. Татар әдәби теле (Стилистика), 

156 бит). 

 

 

Суд (мәхкәмә) сөйләме үзенчәлекләре 

 

Бу төр риторик сөйләм дә бик борыңгыдан – дәүләт, закон, суд 

барлыкка килгәннән үк формалашкан. Борыңгы монгол һәм төрки 

халыкларның дәүләтчелегендә дә мәхкәмә эше, хокукый фикерләү югары 

дәрәҗәдә булган. Чыңгыз ханның хокукка бәйле чыгышларын хәтердә 

саклап, язу киң таралгач, шуларны “Олуг яса” исеме белән кануннар 

җыентыгы рәвешендә туплап, гасырлар буена файдаланганнар. 
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Көнбатышта суд ораторлыгының нәзариясендә һәм тарихында Борыңгы 

Римнең сәяси эшлеклесе Марк Цицеронның иҗаты зур урын тоткан. 

Урысның хокук эшчәнлеге тарихында А. Кони, Ф. Плевако, Р. Руденко һ. б. 

күренекле суд ораторы буларак танылган. 

Суд нәфис сүзе дигән фән дә, уку дисциплинасы да бар. Алар 

ораторлык сәнгате һәм суд (мәхкәмә) процессының берләшүе нәтиҗәсендә 

барлыкка килгән. Суд нәфис сүзе ул – суд эшчәнлегенең, гадел карар 

чыгаруның, җәмәгать эшчәнлегендәге иң әһәмиятле аспектларының берсе. 

Ул шактый катлаулы күренеш: гадел хөкем культурасының бер өлеше дә. 

Суд сөйләме мәхкәмә эшенең ике төп төренә карый (уголовный һәм 

гражданлык эшләре), бер-берсеннән шактый аерыла. Шул ук вакытта 

икесен дә төп сыйфатлар берләштерә: катгый дәлиллелек, һәр дәлилнең 

исбатланган булырга тиешлеге; иҗади тасвирлауга да омтылыш. Һәр 

икесенең дә бурычы – эшнең барлык якларын да тулысынча ачыклау һәм 

гадел хөкем чыгару. Мантыйкый нигезле булу, гаделлек табарга омтылу 

сыйфаты аны академик нәфис сүзгә якынайта. 

Башка сөйләм төрләреннән аермалы яклары: чыгыш рәсми документ 

буларак кабул ителә, шул ук вакытта анда полемика элементлары да була; 

анда мөрәҗәгать (судка) өстенлек итә; һәр очракта чыгыш нәтиҗә ясау, 

йомгак рәвешендә булырга тиеш. 

Чыгышның рәсмилеге янә аның уголовно-процессуаль кагыйдәләр 

белән регламентлаштырылган булуына, аның суд утырышында гына 

сөйләнергә тиешлегендә күренә. Ул суд рөхсәт иткән вәкилләргә генә 

бирелеп, судья рөхсәт биргәч кенә үтәлә. 

Суд чыгышының полемик характерда булуы табигый, чөнки суд 

барышында максат гаепләнүченең гаебен раслау яисә инкаръ итү бит. 

Гаепләнүченең гаебен исбат итү – гаепләү нотыгының максаты. Төп 

үзенчәлекләре: иҗтимагый-сәяси юнәлешлелек; хокукый асылы – җинаять 

фактын дәлилләү; катгыйлык, һөҗүмчәнлек; алдан ук тәгаенләнгән система 
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(композиция) белән сөйләнүе; яклау нотыгыннан вакыт ягыннан 

өстенлекле булуы да игътибарга лаек. 

Нотыкның өлешләре: кереш, төп өлеш, нәтиҗә. Төп өлештә 

җинаятьнең составы бәян ителә, аны кылучының чыннан да гаепле булуы 

судка җыелган дәлилләрне анализлау һәм бәяләү юлы исбатлана, җинаять 

классификацияләнә, ягъни судка куелучыга белдерелгән җинаятьнең 

классификациясенең дөреслеге, шулай ук инкриминацияләгән җинаять 

составының барлыгы нигезләнә. Гаепләү чыгышы шулай ук судка 

куелучының шәхесен тасвирлый, аның ул кылган җинаятькә мөнәсәбәтен 

ачып бирә; җинаять кылуның сәбәп-мотивларына, шартларына 

характеристика тәкъдим итә; судка куелучының җинаятен җинаятькә 

кадәрге һәм аннан соңгы яшәү рәвешендә ничек чагылуын күрсәтә. 

Гаепләү чыгышында судка куелучының җаваплылыгы хакында 

конкрет тәкъдимнәр, ягъни аның җинаятенә нисбәтән җәза чарасы 

билгеләнә һәм җинаять сәбәпле китерелгән зыянны түләтү чаралары 

тәкъдим ителә. 

Яклау чыгышы гаепләү чыгышына җавап булып тора. Анда уңай да, 

тискәре дә бәя булырга мөмкин. Һәрхәлдә адвокат гаепләүченең бәясе 

белән килешәме-юкмы шуны әйтергә тиеш. Һәр очракта яклау чыгышы 

әхлакый-психологик юнәлешле, хокукый юнәлешле (судта каралучының 

законлы мәнфәгатен яклау) була. Аңа проблемалылык һәм контрастлык хас 

– яклау чыгышында гаепләү чыгышы да анализлана ала, аның тискәре дә, 

уңай да бәяләнелүе ихтимал. 

Яклау чыгышы гаепләү чыгышыннан соң була, шуңа күрә аның 

эчтәлеге, төзелеше һәм формасы гаепләү чыгышына бәйле булуы табигый. 

Чыгыш җәмәгать оешмасы ягыннан – адвокатлар коллегиясе исеменнән, ә 

кайвакыт массакүләм җәмәгать оешмалары исеменнән ясала. 

Суд процессы, андагы һәр чыгыш гаепләнүчегә дә, аудиториягә дә 

бик зур тәрбияви йогынты ясый. Суд чыгышының икенче бер файдалы ягы, 

ул –законнарны пропагандалауда көчле чара. Шунлыктан аудиториягә 
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матур сөйләү чаралары һәм материалны төпле белү белән генә тәэсир итү 

җитми, судта катнашучылар һәрдаим уйлансын өчен тыңлаучылар алдына 

зур һәм мөһим сораулар да куелырга тиеш. “Суд барышында судьяның үз 

риторикасы аерылып тормый. Ул күп булса берничә сорау бирә, соңыннан 

карарны укый. Шулай да суд риторикасының йогынты ясау үрнәген 

күрсәтү өчен болар да бик мөһим”, ди юрист-ветеран, гомере буе прокурор 

булып эшләгән күренекле язучы Мәгъсүм Насыйбуллин. Һәр чыгыш 

вакытында аудиториянең синең белән бергә уйлап утырганын истә тотарга 

кирәк. Сөйләү барышында пауза ясап үз фразаңны уйлап алу мөһим. Бу 

үзең белән бергә башкаларны да уйланырга мәҗбүр итә. 

Янә дә бер күренекле юрист, гражданлык эшләре белән 

шөгыльләнүче адвокат Роберт Шәймәрданов фикерләренә игътибар итик. 

– Суд ораторы профессиональ пропагандисттан аудиториягә минутлы 

гына тәэсир ясарга омтылмавы белән аерыла – аның төп максаты бит судка 

әзерлек вакытында үзе тапкан фактларны, документларны һәм шуларны 

анализлау, тикшерү нәтиҗәсендә барлыкка килгән фикерен анык итеп, 

дәлилләп төшендереп бирү. Шушы да инде судта дөрес, гадел карар 

чыгарырга ярдәм итә. Уголовный эшләрдә күпчелек гаепләнүченең 

гамәлләренә башлыча психологик анализ бирелә, җинаятькә этәргән эчке 

сәбәпләр тикшерелә. Ә гражданлык эшләрендә – фактлар, документлар 

алгы планга куела, монда хис-тойгыга урын бирелми диярлек. 

Суд эшләре гадәттә дәүләт телендә башкарыла. Татарстанның байтак 

район судлары эшләрне дәүләт теле – татар телендә карарга күнеккән, бу 

юнәлештә дә бай тәҗрибә тупланган. Татар риторик сөйләменең 

үзенчәлекле бер төре буларак суд (мәхкәмә) сөйләме дә формалашкан һәм 

халыкка хезмәт итә. Тик аны тиешле югарылыкта фәнни өйрәнү һәм хокук 

оешмаларында, уку йортларында укыту гына заман таләпләренә җавап 

биреп бетерми. 

Күнегү: Гаепләүче чыгышын берничә тапкыр кычкырып укып 

чыгыгыз, ышандыру чараларын өч төркемгә (тел, тавыш-интонация һәм 
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күрсәтү-хәрәкәт) туплап анализлагыз; дәлилләрнең фактик һәм 

психологик төрләрен аерып күрсәтегез. 

 

Гаепләнүче Х. З. Козлов эше турында дәүләт гаепләүчесе Татарстан 

Республикасы Кайбыч районы прокуроры ярдәмчесе өченче класслы 

юрист И. А. Баһавиевнең гаепләү сүзе. 

Хөрмәтле суд! Хөкем ителүче Х. З. Козловны Россия Федерациясе 

Җинаятьләр кодексының ІІІ нче маддәсенең 4 өлешендә каралган 

җинаятьне кылуда гаепләү эше тикшерелеп бетте. Бу җинаять законда 

аеруча куркыныч җинаять булып исәпләнә һәм аның өчен Җинаятьләр 

кодексында 15 елга кадәр иректән мәхрүм итү каралган. Әмма нинди генә 

җәза бирелсә дә, үлгән Козлованы бу якты дөньяга кире кайтару мөмкин 

түгел, һәм аның балаларына бу вакыйга гомерлек авыр һәм бернинди җәза 

бирү белән дә төзәтә алмаслык тирән бер яра булып кала. 

Бүгенге суд утырышында Козлов кылган гамәлләргә юридик дөрес 

бәя биреп, нигезле һәм гадел хөкем карары чыгарылырга тиеш. 

Хөкем ителүче Козловның гаебен раслый торган дәлилләрне 

анализлауга керешкәнче, аның кылган гамәлләрен кыскача сүрәтләп үтәм. 

Козлов түбәндәге шартларда җинаятьчел гамәлләр кылуда гаепләнә. 

Ул 2001 елның 21 февралендә сәгать 22 ләр тирәсендә Татарстан 

республикасы Кайбыч районы Чүти авылында исерек хәлдә өенә кайта 

һәм үзенең тормыш иптәше Рәхилә Козлованы исерек хәлдә булып идәндә 

аунап ятканын күрә. Шуңа һәм моңа кадәр исерткеч эчемлекләрне 

гадәттән тыш күп кулланып гаиләләренең тормышларын авыр хәлгә 

китергән өчен ачу итеп, Козлов үзенең тормыш иптәшенә аяклары белән 

тибә, яткан килеш аны өйнең алгы бүлмә түренә сөйрәп чыгара, йодрыгы 

белән уң күз тирәсенә суга, мичкә таба этеп җибәрә. Нәтиҗәдә Козлова 

Рәхилә башы белән мич авызы тимеренә бәрелеп идәнгә егыла. Шул 

вакытта Козлов аның тәненә кимендә ун тапкыр куллары белән суга, 

аяклары белән тибә, шул ук вакыт үз хәрәкәтләре белән Козлова 
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сәләмәтлегенә авыр зыян китерүне аңлап, һәм моңа аңлы рәвештә юл куеп 

Козлованың үлүе ихтималын алдан күреп, ләкин моңа җиңел карап, 

үзенең хәрәкәтләрен дәвам итә, һәм хәрәкәтләрен Козлованың “Тимә инде 

миңа”, дигән сүзләреннән соң гына туктата. 

Нәтиҗәдә Козлова күпсанлы кабыргалар сынуы, плевра һәм үпкә 

ертылуы, үпкә имгәнүе, күкрәк бушлыгына, күкрәкнең мускуллларына 

һәм йомшак тукымаларына күп санлы кан саву белән бәйләнгән, һәм 

травматик шок белән катлауланган тупас күкрәк ярасы ала. Күрсәтелгән 

җәрәхәтләре үлүнең сәбәбе була. 

Алдан тикшерү органнары Козловка Россия Федерациясе 

Җинаятьләр кодексының ІІІ нче маддәсенең 4 нче өлешендә каралган 

җинаятне кылуда гаепләү белдергән, ягъни моңа кадәр Җинаятьләр 

кодексының 105 нче маддәсендә каралган белә торып кеше үтергән кеше 

тарафыннан, ялгышлык буенча түзүченен үлүенә китереп җиткергән, белә 

торып сәләмәтлеккә, кеше гомеренә куркыныч авыр зыян китерүдә. 

Эш буенча дәүләт гаепләүчесе буларак, мин бу квалификация белән 

тулысынча килешәм һәм хөкем ителүченең хәрәкәтләренә алдан тикшерү 

органнары биргән юридик бәя суд тикшерүе вакытында да расланды, дип 

саныйм. 

Хөкем ителүче Козлов үзенең гаебен таныды һәм суд тикшерүе 

барышында түбәндәгеләрне күрсәтте... 

Хөрмәтле суд! 

Югарыдагы әйтелгәннәрдән чыгып, Козлов Хәлил Зәйдулла улын 

Россия Федерациясенең Җинаятьләр кодексының ІІІ нче маддәсенең 4 нче 

бүлегендә каралган җинаятьне кылуда гаепле дип тануыгызны сорыйм, 

һәм бу җинаять өчен Козловка җәза итеп аны 12 елга ирегеннән мәхрүм 

итәргә, шушы җәзаны үтәү өчен аны махсус режимлы төзәтү колониясенә 

җибәрүегезне сорыйм. 
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Җинаятьләр кодексының 70 нче маддәсе нигезендә Козловка соңгы 

җәза срогы итеп аны 12 ел 6 айга ирегеннән мәхрүм итәргә, шушы җәзаны 

үтәү өчен аны махсус режимлы төзәтү колониясенә җибәрүегезне сорыйм. 

Кисәтү чарасын элеккечә калдыруыгызны сорыйм – сак астында 

тотарга. Җәза үтү срогын Козловның 2001 елның 22 февраленнән аны сак 

астында тоткан вакыттан санавыгызны сорыйм. (Речи государственных 

обвинителей. Выпуск №3 (Методические материалы.-Казань, “Мастер 

Лайн” 2002.-224с.). 

 

 

Вәгазь сөйләү (хөтбәчелек) – 

татар риторикасының бер тармагы 

 

922 елда Идел буе Болгар дәүләтенең мәлиге Алмасның чакыруы 

белән Багдадтан гарәп илчелеге килә, һәм ислам дине Болгарда рәсми 

рәвештә кабул ителә. Бу тарихи вакыйга ислам дине кабул ителү, тарату 

һәм үзләштерү мөнәсәбәтендә халыкның үзаңы, мәдәнияте, телендә 

барлыкка килгән үзгәрешләр аның нәфис сүз сәнгатен дә читләтеп үтмәгән. 

Бер яктан, бу сәнгатне ислам дине яклау, аны халык аңына сеңдерү 

максатында кулланучы осталар абруе казанса, икенче яктан, диннең, 

шәригать кануннарының хакыйкый сафлыгын саклау, аның халык 

мәнфәгатьләре сагында булуына ирешү өчен кайнар көрәшүчеләр дә халык 

күңеленә якын була. 

Гомумән алганда да, риторика һәм дин бердәйлеге бик ерак-ерактан 

һәркайсының дөньяга туган дәвереннән үк килә булса кирәк. Дин адәм 

затлары зиһененә үтсен, яшәешендә ярдәм итсен өчен аның нигезләмә - 

кагыйдәләрен телдән сөйләп инандыруда риторика нык булышлык иткән. 

Ислам динендә вәгазь-хөтбә сөйләүнең гасырлар буена килгән тәҗрибәсе 

аның үзен дә баеткан. 
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Вәгазьне татарча сөйләү татар риторикасы үсешенең үзенә бер 

юнәлеше булып киткән. Моңа мәдрәсәләр, аерым алганда Бубый мәдрәсәсе, 

зур өлеш керткән. Гасыр башында дини йолаларны үтәгәндә, беренче 

чиратта, җомга вәгазләре сөйләгәндә, ана телендә сөйләү мәсьәләсе әледән-

әле кузгалып тора. Бубый авылы муллалары һәм Бубый авылы мәдрәсәсе 

мөгаллим – җитәкчеләре Нигъмәтуллиннар бу юнәлештә төрледән-төрле 

тәҗрибә туплап, мәдрәсәдә ана телен өйрәнү һәм куллану буенча яңа 

дәресләр, төрле курслар кертеп, халык белән, шәкертләр белән ана телендә 

аралашуның төрле алым, юлларын кулланып (ярминкәләрдә, төрле 

җыеннарда нотык тоту, мәдрәсәдә спектакль, тамаша, нәфис сүз ярышлары, 

әдәбият кичәләре һ.б.) тәҗрибә җыйганнан соң, Габдулла Бубый 1908 елда 

Казанда “Татарча хөтбә уку дөресме?” дигән хезмәтен бастырып чыгара. 

Анда ул мәсьәләнең гамәли ягы белән бергә, нәзари ягына да җитди 

туктала. Хөтбә, вәгазь, риторика мәсәләләренә Көнчыгыш галимнәренең, 

беренче чиратта, ислам дине нәзариячеләренең фикерләре дәлил рәвешендә 

китерелә. Шулай итеп, риториканың К. Насыйри, Ш. Мәрҗани, Р. 

Фәхретдиннәр сала башлаган фәнни нигезенә менә шушындый гамәли 

юнәлешле хезмәтләр дә ята. 

Мәдрәсәләрдә риториканың нигезен тәшкил итәргә тиешле мантыйк, 

матур язу, нәфис сөйләү, бәлягать (стилистика), хөтбә сөйләү 

дисциплиналары, курслары укытыла. Әмма җәдитчә уку шартларында 

болар гына канәгатьләндерми. Уфа ахуны Җиһангир Абызгилдин озак 

еллар мәдрәсәдә хөтбә сөйләү тәҗрибәсен туплап, “Хөтбәт ысуллары” 

исеме астында берничә дәреслек-кулланма бастырып чыгара. 

Кулланмаларның гомуми мөндәриҗәсенә күз салыйк: вәгазь (хөтбә) 

сөйләүнең шарт, предметы һәм өлешләре; тел, аңа тәрбия; тавышка бәйле 

мәсьәләләр: тон, көй, мотив; сүзнең тыннары; хатыйбның (ораторның) 

тышкы күренеше, әхлак вә табигате; хатыйбның тыңлаучылары белән 

мөнәсәбәте (фикер алышу, сөйләшеп утыру, бәхәсләшү); хөтбәне исеңдә 

тота белү, ятлау сәләте һ. б. 
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Күренә ки, биредә китерелгән шартларның бер өлеше хөтбә сөйләүгә, 

риторикага тарта. Ягъни әйтәсе фикереңне үзең уйлап чыгарып, ана телең 

ярдәмендә күңелдән кичереп, уйлаганда ук аудиториягә ничек тәэсир 

итәсен күз уңында тотып, димәк, мантыйкый, психологик, физиологик, 

сәнгати чараларның барысын да (тавыш-интонация, гәүдә, әгъзалар 

хәрәкәтен, ым, ишарә, тамак кыру, көрсенү, көлү, елмаю һ. б.)  нечкә 

тоемлап, белеп эш итү сорала. 

Бу хезмәт безнең көннәрдә дә әһәмиятен югалтмаган. Ул бүген дә 

хөтбә укучыларга, хатыйбларга, мәктәп-мәдрәсә укытучыларына методик 

кулланма булып хезмәт итә ала. “Татар риторикасы” курсын үткәндә 

журналист-студентыбыз Мәдинә Нурулла анда куелган таләп-киңәшләргә 

бүгенге дин әһелләре, аерым алганда мөфти Госман хәзрәт Исхакыйның 

мөнәсәбәте нинди? дигән сорау куеп, шуңа җавап итеп реферат әзерләгән 

иде. Аның күзәтүләре безнекенә дә туры килгәнгә, без аңа тәфсиллерәк 

тукталырбыз. 

Җ. Абызгилдин китабында тавышның әһәмияте, сөйләмнең 

максатына карап интонация үзгәрешләре мәсьәләләренә төп урын бирелә. 

Интонация кешенең уй-фикерләрен, омтылышларын, эчке халәтен ачык 

чагылдыра, диелә. “Хатыйпның тавышы ныклы, куәтле, күтәренке, кискен, 

саф булырга, кирәк урында күтәрелә, кирәк урында төшә белергә тиеш”. Бу 

кешенең темпераментына бәйле. Автор аны берничә төргә бүлеп күзәтә, 

һәркайсын сөйләүченең тавыш үзенчәлегеннән, сөйләү тизлегеннән, 

интонацион бизәкләрдән һ.б. ачыклый, кешенең темпераментын дүрт төргә 

бүлеп карый. 

Бу бүленеш буенча Госман хәзрәт Исхакыйны флегматик дип атарга 

була. Ул тыныч, аз хисле, тойгыга артык бирелмичә, сүзләрен үлчәп кенә, 

тәмләп, озак сөйли. Хөтбә укыганда халык аны күңел биреп, онытылып 

тыңлый. Шул ук вакытта хәзрәтнең тавышы нык, ышанычлы, куәтле дә. Иң 

әһәмиятлесе, ул тавышын идарә итә: кирәк урында күтәрә, кирәгендә 

төшерә, максатына карап моңлылык та бирә ала. 
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Җ. Абызгилдин интонация-тавышына карап сөйләүченең холык-

фикерләрен билгеләргә мөмкин, ди, шуңа карап та вәгазьчеләрне 

төркемнәргә бүлә: тәкәбберләр, әдәплеләр, монафыйклар (икейөзлеләр), 

идиотлар, ялганчылар һ.б. Тыңлаучылар Госман хәзрәтне әдәплеләр рәтенә 

кертер. Ул һәрвакыт эчкерсезлек белән, әмма бик уйлап, табигатенә хас 

тыныч халәттә сөйләр, ихлас калебле икәнен сүзләре белән гел күрсәтеп 

торыр. 

Сөйләм тоны турында да “Хөтбәт ысуллары”нда мәглүмат шактый. 

Автор болай ди: “Сүзне матур бер тонда сөйләү кирәк, моның өчен 

тавышны үзгәртә белү – туктарга тиеш урында туктау (бүгенгечә әйтсәк – 

пауза), туктамаска тиеш урында “лык” итеп туктап тормау, тавыш 

үзгәрүләре гаять табигый булу, сүзнең тоны сүзнең мәгънәсенә һәм җөмлә 

мәгънәсенә карап үзгәрү...”. Мөфти хәзрәт сөйләме шушы таләпләргә дә 

җавап бирә – сөйләмен ул беркадәр күтәренке тигез тонда башлый. Заман 

хәлләренә күчкәндә тавышны бераз төшерә. Ә игътибар юнәлтелергә 

тиешле вакыт җиткәч, тон үзгәрә – тавыш төрле мәгънәви төсмерләре белән 

көчәя. Әйтик яратмаган нәрсә турында әйткәндә, ул кискенләнә, 

гаҗәпләнүне белдергәндә хәзрәт үзенә бер “ләззәтле”, йомшак тонга күчә. 

Болар аның йөз кыяфәтендә дә чагыла, күзләренә елмаю чыга. Бөтен 

сөйләгәннәргә йомгак ясаганда исә кыска- кыска җөмләләр белән тиз-тиз, 

тукталмыйча, тигез бер тонда бәян итә. 

Җ. Абызгилдин хезмәтендә шулай ук басым, тавыш көче, тембр, 

пауза  төшенчәләре, көрсенеп кую, көлү, елмаю, йөткерү, елмаю кебек 

күренешләрнең һәрберсе аерым бер хәбәр яисә мәгънә төсмере белдерү 

чарасы дип әйтелә. Шуларга карап хатыйпның эчке кичерешләрен, фикере 

агышын, психологик халәтен абайларга-сиземләргә мөмкин. Автор шулай 

ук бу күренешләрнең ым-ишарә, төрле хәрәкәтләр, ягъни паралингвистик 

чаралар белән тыгыз үрелеп баруына да игътибар иткән: “Кайгы-хәсрәтле 

нәрсәләр хакында сөйләгәндә хатыйпның күзләре кызара, яшь белән тула. 

Шатлыклы хәбәрне бәян иткәндә, күзләре ялтырый, көлеп тора. 
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Курыкканны белдергәндә, күзләр түбән төшеп акрынаеп тора. Оялганда, 

күзләр түбән карый. Ачу хисләре беленгәндә, күзләр тыныч, акрын бер 

хәлдә, ләкин ялкынланып, ялтырап тора. Бер-бер нәрсәгә нәфрәтләнеп, 

кулны бер тарафка селтәгәндә, күз дә башка бер тарафка карый...”. 

Хатыйпның үзен ничек тотарга тиешлеген, нинди ситуциядә нинди 

сүзләр белән, тавыш, тонны, хәрәкәтләрне ничек берләштерергә, нинди 

сорауга нинди җавап бирергә тиешлекне Госман хәзрәт тә нәкъ менә 

“Хөтбәт ысуллары”ннан өйрәнгән диярсең, анда таләп ителгәнчә, ул да 

һәрвакытта үзен ачык йөзле, галиҗанәб сүрәттә тота. Шул ук вакытта 

эрелек, һавалык галәмәтләреннән азат. Үзенә дустанә мөгәлләмәсе белән 

җәлеп итә. Һәр сорауга гаять игътибарлы. Җаваплар кыска, “су 

кушылмаган”. Беркайчан да күп белгәнлеген өскә чыгарырга, әңгәмәдәшен 

түбәнсетергә омтылмас. 

 

Оратор чыгышының классик риторика билгеләгән сыйфатый 

компонентларының барысы да диярлек вәгазь текстында да урын ала. 

Бигрәк тә өчесенең булуы мәҗбүри санала: теманың әһәмиятен билгеләү, 

төп максатны исбатлау һәм нәтиҗә ясау. 

Бу закончылыкны Мөфти Госман хәзрәт Исхакыйның “Исерткечкә 

якын килмәгез!” дигән җомга вәгазе мисалында берникадәр күзаллап 

китик. Күләме ягыннан өч өлеш тә бер чамада – моны бу текстның 

берникадәр кимчелеге дип тә бәяләргә кирәктер: кереш һәм йомгак 

озынгарак сузылган кебек. Моны аңлатуы да кыен түгел: вәгазьдә бит 

башта Аллаһыга дан җырлана, аннары җәмәгатькә (тыңлаучыга яисә 

укучыга) мөрәҗәгать ителә, һәркайсы озын калып сүзтезмәләрдән торган 

махсус гыйбарәләрдән гыйбарәт: “Мөхтәрәм ватандашларым, 

милләттәшләрем, газиз кардәшләрем!...(һ.б.) 

Әссәләмүгәләйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ. Мөбәрәк булсын 

җомга кичләребез Аллаһ сүбхәнәһү вә Тәгалә илләребезгә, көннәребезгә 

хәерле тынычлыклар насыйп әйләсен!...”. 
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Текстны матбугат өчен әзерләгәндә кабатлана торган мөрәҗәгать 

калыпларын кыскартырга мөмкиндер – сөйләгәндә оратор бу сүзләрне 

көчле, үтемле интонация белән әйтсә дә язуда аларны биреп булмый. 

Тавтология дип кабул ителеп, алар укучыга тискәре генә тәэсир ясый. 

Төп өлештәге фикер агышында төрледән-төрле дәлилләрнең күп, 

исбатлы булуы әһәмиятле. “Кызганыч ки, кайбер бәндәләр хәмер эчеп, 

башка хәрами нәрсәләрне эшләп, Аллаһ сүбхәнәһү вә Тәгалә тарафыннан 

бүләк итеп бирелгән акылларын, сәләмәтлекләрен югалталар, Аллаһ 

сакласын, Аллаһу Тәгалә Коръән-кәримдә хәмернең ярамаган, кирәксез, 

зыянлы әйбер булуы хакында өч тапкыр, баскычлап әйтеп калдырган...”. 

Алга таба Изге китаптан берәү дә инкаръ итә алмас сүзләр китерелә. 

Исбатлау, ышандыру чарасы буларак алар тәэсирле, көчле яңгырый. 

Мондый өзекләр күпкә китсә, вәгазьгә әле күнегеп бетмәгән заман 

бәндәләренә алар “артыклыклар” булып тоелыр. Шул ук вакытта дини 

тәгълиматтан өзекләр төп фикерне дәлилләү өчен генә түгел, ә бәлки 

тыңлаучыны, укучыны дин юлына күндерү максатыннан да алынадыр, 

күрәсең. Шулай да “кыскалыкта – осталык” хакыйкате риториканың бу 

төрендә дә катгый кагыйдә булып китәргә тиештер. 

Вәгазьне йомгагы автор тарафыннан үгет-нәсихәт, теләкне белдергән 

җөмләләрдән тора. Монда “балаларыбызга тәүфыйк сорыйк”, “насыйп 

итсен иде”, “насыйп әйләсә иде” кебек тезмә-гыйбарәләр еш кулланыла. 

Йомгактагы соңгы җөмлә “Иншә Аллаһ, Аллаһу Тәгалә берләшеп кылган 

догаларыбызны кабул итәр” – ышандыру көченә ия һәм вәгазьне тәмамлап 

куя. 

 

Төп кагыйдәләргә туры килмәгән, гасырлар буена ана теленә, татар 

холкы-фигыленә муафыйк булып камилләшкән рәвешенең бозылуын 

кешеләр сизгер тоя, мондый хәлләргә рәнҗи, ризасызлык белдерә. Менә 

шундый ризасызлыкларның матбугатта басылганнарыннан берсе. 
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“Коръән укырга чакырылган иптәшнең... ике сәгатъкә якын сузылган 

вәгазе кунакларны өйләренә кайтып китәр чиккә җиткерде. Бу вакыт эчендә 

ул галәмгә дә “менеп төште”, Чечняга да “барып кайтты”, Көнбатыш 

илләрен дә “айкып чыкты”, сугыштан соңгы авыр елларны да искә алырга 

онытмады. Тик ул сөйләгәннәрен Коръән белән бәйләп, ошбу мәҗлеснең 

асылына сала алмады. Ике сүзнең берендә Ала Тәлә, Ала Тәлә (бу аның 

Аллаһы Тәгалә дияргә омтылуы иде) дисә дә, әйтергә теләгән фикерен 

аның исеме белән бәйләргә тырышса да, күңелләрне җилкендереп, 

хисләрне уятырлык адәм рәтле бер генә мантыйклы җөмлә дә әмәлли 

белмәде. Ә инде Коръән укуы үзенә күрә бер пародия иде. Авызы эчендә 

ватылып-сындырылып беткән гарәп сүзләре боткасының камил гүзәллеге 

белән дөньяны таң калдырган кешелекне үзенә әсир иткән Коръән моңы, 

Коръән теленең аһәңе белән бернинди уртаклыгы юк иде. 

Әлбәттә, кичә дингә аяк баскан, элек коммунизм төзибез дип 

хыялланып йөргән абзыйлардан могъҗиза көтәргә хакыбыз да юктыр. 

Әмма чынлыкта читекче үз һөнәрен, пешекче үз эшен яхшы белергә тиеш 

булган кебек, Аллаһының үтә дә катлаулы, тирән гыйльми-фәлсәфи 

эчтәлекле илаһи дине белән дә сәләтле, җаны-тәне белән үз гамәленә 

ышанып бирелгән дин әһелләре шөгыльләнергә тиеш дип саныйм. Югыйсә 

аның дәрәҗә-абруе бетә, кыйммәте югала (Ш. К., 2001, 14 апр.). 

 

Күнегү: Җомга вәгазе текстын анализлагыз. Ышандыру (инандыру) 

максатында кулланылган фактик, психологик дәлил чараларын санап 

чыгыгыз. Тәэсир чараларыннан нәфис сүз, тавыш-интонация һәм хәрәкәт 

(ым, ишарә һ.б.) чараларын өч багана рәвешендә күрсәтеп чыгыгыз. 

 

Гыйлемне бишектән өйрән 

Әгүзү билләһи-минәш-шәйтанир-раҗим 



 256 

Бисмилләһир-рахмәнир-рахим. Әлхәмдүлилләһи раббил-галәмин. 

Вәссаләтү вәссаләмү галә Мүһәммәдин вә галә әлиһи вә сахбиһи 

әҗмагыйин. 

Укылган намазларыбыз, кылган гыйбадәтләребез, догаларыбыз 

Аллаһы Тәгалә хозурында кабул булса иде. Күңелләребездә нинди генә 

изге теләк, изге ниятләр булса, шушы теләкләребезгә ирешергә Аллаһы 

Тәгалә насыйп әйләсен. Мәдрәсәләрдә укучы шәкертләребезгә Аллаһы 

Тәгалә хәерле, файдалы гыйлемнәр алырга насыйп әйләсен: шушы алган 

гыйлемнәре белән гамәл кылып, киләчәктә ватаныбызга, динебезгә, 

милләтебезгә хәерле хезмәтләр күрсәтергә дәрт бирсен, куәт бирсен; 

мөгәллимнәребезгә, остазларыбызга Аллаһы Тагәлә хәерле гомерләр 

насыйп әйләсен. Менә яңа уку елы да башланды инде. Мәдрәсәләребездә 

дәресләр бара. Пәйгамбәребез Галәйһиссәләм үзенең мөбарәк бер 

хәдисендә: “Гыйлем гыйбадәткә караганда да артыграк һәм ул диннең 

терәге”, дип әйткән. Намаз, ураза, хаҗ – болар бөтенесе гыйбадәтләр. 

Әмма шушы гыйбадәтләрне ни өчен кылганны белмәсәк, гыйлемебез 

булмаса, ул вакытта аларның әҗерләре дә аз була. Ә инде аларны белеп, 

Аллаһы Тәгалә безгә фарыз иткән дип кылсак, нур өстенә нур була. 

Сәясәтне, икътисадны һәм башка гамәлләрне гыйлемсез дөрес алып 

барып булмый. Гыйлемнең ләззәтен белгән кеше генә моны аңлыйдыр. 

Чөнки аңлаган кешегә гыйлемнән дә тәмлерәк, ләззәтлерәк нәрсә юк. 

Пәйгамбәребез Салләллаһу галәйһи вә сәлләм: “Гыйлемне бишектән алып, 

ләхеткә кадәр өйрән”, дигән. Әгәр дә гомереңнең бер генә сәгать вакыты 

калганын белсәң дә, шушы бер сәгатеңдә дөньядан кичүеңне, ягъни вафат 

булуыңны белсәң дә, шушы  бер сәгатеңне гыйлем алуга багышла, дигән 

сүзләр дә бар. Ләкин гыйлем ирләргә генә түгел, ә ирләр белән бергә 

хатын-кызларга да бертигез дәрәҗәдә фарыз ителде. Пәйгамбәребез 

саләллаһү галәйһи вә сәлләм әйткән: “Гыйлем эстәү һәрбер мөселман иргә 

һәм хатынга фарыздыр”. 
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Гыйлем берничә төрле була: дөнья гыйлеме бар, дин гыйлеме бар. 

Кызганыч ки, дин гыйлеме белән дөнья гыйлемен шулай итеп бүләбез, бу 

мәчеттә генә укыла, ә бу мәктәптә генә укыла дигән сүзләр дә бар. Әмма, 

иң беренчесе, иң хакыйкый зур гыйлем нәрсә ул, дип сораган вакытта, 

Пәйгамбәребез Галәйһиссәлләм болай җавап бирә: “Гыйлемнең иң 

әүвәлгесе һәм иң файдалысы – ул сине яралткан Аллаһны тану”. 

...Әгәр дә бер кеше дөньяга һәм ахирәткә файдалы гыйлем алса, 

Аллаһыны танып, шул ук вакытта фәнне дә алып барса, дөньяда да, 

ахирәттә дә бәхетле булыр, иншә Аллаһ. Дөньда яшәгән вакытта, Аллаһ 

ризалыгы өчен гамәл кылмасак, Аны танымасак, Аңа таянмасак, аларның 

яхшылыклары ахирәткә калмый... 

...Бәндә никадәр күбрәк гыйлем өйрәнгән булса, “Кара әле, мин аз 

беләм икән”, дип үзен түбәнчел тота торган була. Никадәр азрак белсә, 

Аллаһ сакласын, тәкәбберләнеп китәргә мөмкин. Аллаһы Тәгалә Коръән – 

Кәримендә әйткән: “Хакыйкатьтә, Аллаһыдан чын курку белән 

куркучылар – галимнәр”... 

Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә илләребезгә - көннәребезгә хәерле 

иминлекләр, тынычлыклар бирсен; шәкертләребезгә Аллаһы Тәгалә 

хәерле, файдалы гыйлемнәр алырга һәм шушы гыйлемнәр белән гамәл 

кылып, киләчәктә ватаныбызга хәерле хезмәтләр күрсәтергә насыйп 

әйләсен. 

(Госман Исхакый. Ислам әхлагы, 10 - 13 бит). 
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ЙОМГАК 

 

Кешенең уйлавы, шул уйлау нәтиҗәсендә барлыкка килгән фикерен 

бәян итү, моның өчен сөйләм оештыру, сүз эзләве ихтыяҗы гомере буена 

дәвам иткән кебек шул ихтыяҗны канәгатьләндерү өчен уку-өйрәнү дә 

өзлексез дәвам итә. Бигрәк тә ышандыру максатында оештырыла торган, 

нәфис сүз (сәнгати сөйләм) дип кабул ителгән үзенчәлекле риторик сөйләм 

булдыру осталыгы үзенә махсус өйрәнү, өстәмә әдәбият уку, аерым 

күнегүләр үтәүне таләп итә. 

Бу китап әлеге ихтыяҗны берникадәр канәгатьләндерә алса да, ул әле 

риторика осталыгына ирешү өчен мәгълүматны гына биреп, беренче 

күнегүләрне башлап җибәрергә генә ярдәм итәр. 

Хезмәттән күренгәнчә, риторика (нәфис сүз) сәнгатенең һәм аны 

өйрәнүче фәннең ике мең елдан күбрәк тарихы бар. Татар үзаңына, теленә 

таянып, үзҗирлегендә, Көнчыгыш һәм Көнбатыш риторикаларының да 

тәэсирендә барлыкка килеп, гасырлар буе үсеш алган татар риторикасы да 

гомуммәдәнияткә, сәнгатьнең башка төрләренә - шигьрияткә, рәсем, 

сынлы, музыка сәнгатьләренә бөреләнеп, үсеп китәргә нигез, этәргеч 

булган. 

Татар халкы элек-электән холкы-табигате белән дә, иҗтимагый 

яшәеш шартлары кушканга да үзара һәм башка милләт халыклары белән 

аралашучан. Тормышта фикерен, ихтыярын ышандырырлык итеп, үтемле, 

тәэсирле итеп белдерү, җиткерү өчен ул акыл һәм хис егәрлеген оста җигә 

белгән, ана теленең нечкә мөмкинлекләреннән, тавыш, моң-көй, ым, ишарә 

кебек чаралардан да һәрдаим файдаланып килгән, шул тәэсир хәзинәсен, 

аны оста куллану тәҗрибәсен бөртекләп туплап, гасырлар буе чарлап, 

буыннан-буынга мирас итеп тапшыра килгән. 
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Ни кызганыч, яңа буыннарга ул хәзинәне файдаланырга, эзлекле 

тапкырларга насыйп кына булмый – иҗтимагый, милли изелү 

шартларында, ана телебезнең кулланылуы бетү хәленә җиткәндә, тулаем 

мәдәниятнең, аерым алганда, милли сәнгатьләребезнең күпчелеге аяк сузам 

дип торганда шул сәнгатьләрнең чишмә башы, үзәге булган риторика гына 

исән-бөтен сакланып калыр идемени?! 

Шулай да халыкның милли рухы, теле, көй-моңы, гореф-йолалары, 

дине нәфис сүз хәзинәсен азмы-күпме саклап кала алган, хәлдән килгәнчә 

хәрәкәтләндерергә, яшәтергә көч тапкан. Моның өчен халык авыз иҗатына, 

әдәбиятебезгә, театрыбызга, матбугатыбызга рәхмәт әйтик. 

Менә хәзер, заманалар үзгәреп, безнең милләт тә милли үзаңын 

яңартып, дәүләтчелеген булдырып, икътисадый, мәдәни, рухый, дини 

тәрәккыять кичерергә омтылган, ана телен дә дәүләт теле дәрәҗәсенә 

җиткерергә теләк белдергәндә, һәм моның өчен азмы-күпме демократик 

шартлар да туып торганда риториканы җанландырып, нәфис сүз 

хәзинәбезне менә шушы максатларда файдалана башлау һичшиксез 

фарыздыр. 

Ана теленең ышандыру сәләтеннән һәм көченнән бүген сәяси 

җитәкчеләр, депутат, укытучы, профессор, судья, журналист, артист, 

мулла, эшмәкәр-сәүдәгәр генә түгел, кеше белән аралашучы, үз фикерен, 

теләк-ихтыярын кемгәдер, тиз үтемле итеп җиткерергә теләүче һәркем 

файдалана ала. Бу максатта, иң башта, уйларга, фикереңне сөйләмгә 

әверелдереп, аны әйтеп яисә язып адресатка җиткерергә өйрәтә торган һәр 

фән (мантыйк, психология, грамматика, стилистика, әдәбият һ.б.) биргән 

мәгьлүматны һәм күнегүләрне искә төшереп, эшкә җигәргә зарурдыр. 

Шулай да сүз белән ышандыру, инандыру сабагын (белемен, 

күнегүләрен) тулы көенчә, системалы рәвештә риторикадан гына алып 

була. Бу сәнгать төрен бик борыңгыдан өйрәнеп килгән фәннең дә 

казаныш-хезмәтләре мулдан. Соңгы ун елда гына да гомуми риториканы 

өйрәнү бала бакчаларыннан алып югары уку йортларынача бик 
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активлашты; бу максатта урыс телендә күп кенә дәреслек, кулланма 

бастырып чыгарылды. 

Татар риторикасы өлешчә элекке мәдрәсәләрдә фән-предмет буларак 

(вәгазь, хөтбә сөйләү) укытылган; хәзер ул кайбер махсус урта һәм югары 

уку йортларында хосусый (максатый) курслар сыйфатында (тел (сөйләм) 

культурасы, сәхнә сөйләме, сәнгатьле уку, матур сөйләм һ.б.) укытыла, 

кайбер мәктәпләрдә эксперимент рәвешендә гомуми риторика нигезләре дә 

(урысча программалар, тәрҗемә дәреслекләргә таянып) укытыла башлады. 

Шөкер, татар мәктәпләрендә дә риториканы укыта башлау 

мөмкинлеге ачылды: башлангыч сыйныфлар өчен программалар һәм 

дәреслекләр әзерләнеп, бастырып чыгарылды (әдәбият исемлегеннән кара: 

Зарипова К. М. һәм Хәсәнева М. Х. һ.б.). Татарстан мәгариф һәм фән 

министрлыгы шулай ук 10 – 11 сыйныфлар өчен риторикадан уку 

программасын раслады. 

2000/2001 уку елында Казан дәүләт университетының татар 

журналисткасы бүлегендә төп курслар рәтендә татарча беренче мәртәбә 

риторика фәне укытыла башлады. Бу максатта “Гуманитар югары уку 

йортлары студентлары һәм аспирантлары өчен “Гомуми риторика 

нигезләре. Журналистика һәм риторика” курсларыннан программа 

әзерләнеп, бастырып чыгарылды. 

Бу дәреслек менә шушы программага нигезләнеп язылды. Беренче 

кисәктә риторика сәнгатенең асылы, аның фәненең һәм укыту 

дисциплинасының төп үзенчәлекләре һәм өйрәнү максаты, бурычлары, 

башка фәннәр белән бәйләнеше ачыкланды. Бу кисәктә шулай ук 

риториканың төп төшенчәләрен үзләштереп, аларны куллану күнекмәләрен 

алуга зур игътибар бирелде; риторик сөйләмнең төзелеше, аны оештыру 

өчен тел чаралары һәм телдән башка (экстра, -паралингвистик) чаралар 

барланды. Бу юнәлештә дә күнегү материаллары тәкъдим ителде. 

Риториканың синкретик сәнгать булуын аңлау, риторик сөйләм 

оештырганда бу үзенчәлекнең мөмкинлекләреннән тулы файдалану бик 
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әһәмиятле. Дәреслектә бу мөмкинлекне тулы күзаллар һәм кулланыр өчен 

риториканың мантыйк, психология, педагогика, эстетика, этика фәннәре 

белән бәйләнешләренә кереш мәгълүмат бирелде.  

Риторика сәнгате нечкәлекләрен төпле үзләштерү өчен сәнгатьнең 

һәм фәннең тарихын тәфсилле үзләштерү бик мөһим. Бу хезмәттә аның 

беренче кисәгендә барланган төп риторик төшенчәләрнең тарихи 

яссылыкта ничек үзләштерелә баруын анализлау бик мөһим; шуңа 

омтылыш ясалды да. Сәнгатьнең һәм фәннең тәрәккыять баскычлары һәм 

үсеш үзенчәлекләре моңарчы мәгълүм булган тарихи, әдәби-публицистик 

һәм башка төр чыганакларга хрестоматик күзәтү рәвешендә төзелде. Бу 

чара укучыны чыганаклар белән таныштырып, аны җентекле өйрәнергә 

кызыксындыру максатында да шулай эшләнде. Безгә әле риторика тарихын 

бөртекләп өйрәнергә дә өйрәнергә кирәк. 

Китапның соңгы бүлеген шартлы рәвештә “Риториканың бүгенге 

хәрәкәте” дип атарга булыр иде. Биредә татар риторика сәнгатенең бүген 

чагыштырмача активрак кулланылган төрләре – беренче чиратта, 

иҗтимагый-сәяси, академик нәфис сүз, суд (мәхкәмә) сөйләме һәм вәгазь 

(хөтбәчелек) сөйләме үзенчәлекләре анализланды. Риторика  фәнен 

мәктәптә, югары уку йортларында укыту активлаша, камилләшә барган 

саен, татар теленең дәүләт теле буларак куллану өлкә, даирәләре арта-ишәя 

барган саен, риторик сөйләмнең дә күбәя барган төрләрен өйрәнүгә 

игътибар көчәер, киләсе дәреслек-кулланмаларда аларга урын киңрәк 

бирелер дигән өметтә калабыз. 

Программага күз салсагыз, искәрми калмассыз: анда “Ораторлык 

(нәфис сүз) осталыгы дәресләре” дигән махсус бүлек бар. Димәк, бу 

дәреслегебезнең дәвамы шушы максатка багышланырга тиеш була. Анда 

нәфис сүз осталыгы дәресләре аерым нәфис сүз осталарының: язучы, 

журналистларның, артист, эстрадачыларның, укытучы-мөгаллимнәрнең, 

галим, дин әһелләренең, җәмәгать эшлеклеләренең риторика сәнгате 

кыйбласында туплаган тәҗрибәсен фәнни нигездә җентекле анализлау 
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юнәлешендә барланыр, тиз һәм җиңел үзләштерелә торган күнегүләр 

ярдәмендә өйрәтелер дип өметләнәбез. 

Шул ук вакытта автор нәфис сүз осталарының, гомумән дә, нәфис 

сүзнең кадерен белеп, аны өйрәнүдә һәм куллануда тәҗрибә туплаган һәр 

милләтпәрвәр шәхесләребездән бу китапның яңа басмаларының эчтәлеген 

һәм бизәлешен камилләштерү, ә киләсе өлешен югары сыйфатлы итүгә 

юнәлтелгән фикер-тәкъдимнәрен көтеп кала. 
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