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КЕРЕШ СҮЗ 

 

Без татар әдәбиятының меңьеллык тарихы булу белән хаклы рәвештә 

горурланабыз. Ләкин кеше һәм аның тормышы шундый, ул үткәннәр белән генә 

яши алмый. Тарих киләчәкне тәэмин итәргә тиеш, ә безнең киләчәк – балалар. 

Менә шундый үзенчәлекле әйләнеш, үзара ялганган берлек килеп чыга. Ел саен 

үткәрелә торган “Татар теле, әдәбияты һәм тарих: үткәне, бүгенгесе һәм 

киләчәге” исемендәге укучыларның һәм студентларның Бөтенрәсәй фәнни-

гамәли конференциясе әнә шул берлекне тәэмин итүче чараларның берсе 

буларак үткәрелә. 

Әйтергә кирәк, соңгы вакытта Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм 

җитәкчелеге тарафыннан милли мәгариф үсешенә җитди игътибар бирелә. 

Ләкин мәктәп программасы кысаларында гына баланың тәрбиясен дә, фәнни 

үсешкә булган ихтыяҗларын да тулысынча канәгатьләндерү – шактый кыен 

мәсьәлә. Гыйльми тәрбия фәне дәрестән тыш чараларның әһәмиятле булуын, 

өстәмә шөгыльләнү кирәк икәнлеген таный. Конференциянең максаты – 

укучының һәм студентларның туган телне, әдәбиятны, тарихны өйрәнүгә 

омтылышларына этәргеч бирү. Бәлки, җыентыкка тупланган язмалар егет-

кызларыбызның беренче талпынышлары, беренче фәнни хезмәтләредер. Бәлки, 

кемнәргәдер ул гомер эше булып әверелер, кемнәрдер бүген башлаган эшен 

фән кандидатлары һәм докторлары, академиклар булып дәвам итәр. Якты 

киләчәк, ак юллар һәм уңышлар сезгә, яшь каләм әһелләре! 

 

Гомәр Даутов 
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КЕРӘШЕН ТАТАРЛАРЫ ФОЛЬКЛОРЫ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Антонова Диана, 

Мамадыш шәһәре 4 нче мәктәпнең 

11 нче сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Камалиева 

 Миннегөл Гыйлемхан кызы 

 

Гасырдан – гасырга, буыннан – буынга, әби-бабайдан – әти -әнигә, ата-

анадан балаларга үзләренең борынгы бәйрәмнәрен,гореф-гадәтләрен, 

йолаларын югалтмыйча тапшырып килгән халык кына торымнан-торымга 

төрле ләм һәм чүп- чарлардан чистартып торган кизләү кебек, озын гомерле 

була ала. Әгәр дә бу юл ябыла икән, аның әйләнә-тирәсе үтеп булмастай 

баткаклыкка әверелә. Һәр халык, һәрбер кеше үз-үзен чистартучы мул сулы 

елгаларга тиңләшеп, юлда очраган һәртөрле әтрәк-әләмнәрне ярга бәреп 

калдырырдай сәләтле булырга тиеш. Моның өчен, әлбәттә, туган телеңне саф 

килеш саклау һәм белү кирәк. Шул вакытта гына халының борынгыдан килә 

торган күркәм традицияләрен сакларга һәм үзеннән соң килә торган буынга 

тапшырыга мөмкин.  

Бүгенге көндә күп кенә милләтләрнең диалектларына карашлар төрле. Яки 

алар тәмам югалып бара.Керәшеннәр белән дә шулайрак.Болгар бабалар 

чорыннан гасырдан-гасырга сакланган саф татар теле егерменче йөздән чит 

сүзләр белән чүпләнә.Бик күпләр үз ана телен онытып, башка кавем кешеләре 

булып китәләр.Шулай итеп, керәшеннәргә генә хас бәйрәмнәр,гореф- 

гадәтләр,йолалар, сынамышлар, келәү-табышулар көнкүрештән акрынлап 

югала башлыйлар. Керәшеннәр барысы да бер төрле түгел, алар үз эчләрендә дә 

бер-берсеннән шактый нык аерылалар. 

Тел-сөйләм үзенчәлекләре,үзләренә генә хас гореф-гадәт йолалары буенча 

алар биш зур төркемгә бүленәләр:  

1.Казан арты керәшеннәре.  

2. Түбән Кама тирәсе керәшеннәре.  

3.Чистай керәшеннәре.  

4. Тау ягы керәшеннәре.  

5.Нагайбәк керәшеннәре.  

Казан арты керәшеннәренә Мамадыш төбәге керәшеннәре дә керә. 

Керәшеннәрне иске һәм яңа керәшеннәргә бүлеп исәпләгәннәр. Шулай 

исәпләгәндә, Мамадыш төбәгендә иске керәшеннәр – 15039, яңа керәшеннәр 

265 булып чыга. Керәшеннәрдә ел фасылларына караган, табигать 

күренешләренә бәйле рәвештә үткәрелә торган төрле йолалар, гореф-гадәтләр 

бик кызыклы. Борынгыдан килгән ышануларга нигезләнгән йолалар, күмәкләп, 

бөтен авыл халкы катнашында үткәрелә торган булган. Керәшеннәрнең моңлы 

җырлары, Милли бәрәкәт, Рух җәүһәрләре татарның уртак байлыгы булып 

тора. Әнә шуңа күрә дә аны җентекләп өйрәнү, бөртекләп җыю кирәк. Керәшен 

җырларыннан әллә нинди каты, бозлы күңелең дә эреп, йомшарып китә.  
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Кызганычка каршы, борынгы йолалар һәм йола җырлары хәзерге вакытта 

онытылып баралар. Аларның кайберләрен яңартып,  авылларга ямь өсти торган 

итеп, халыкка кире кайгырту зарурлыгы сизелә башлады. Без, яшь буын 

кешеләре, үзебезнең керәшен халкының традицион бәйрәмнәрен якын итеп, 

үзебезнең өлешебезне ешрак кертик.  

Керәшен халкының тормышлары, бергәләп бәйрәм итә белүләре безгә бик 

ошый. Керәшен халкы турындагы язмада,  Мамадыш районының Зур Арташ 

авылы турында сөйләп китәбез. Бу авыл бик матур урында урнашкан. Ләкин, 

кызганыч, авылыбыз районга ерак булганлыктан, шулай ук эш урыннары да 

юклыктан халык саны елдан-ел кими бара. Элек бу авыл зур авыллардан 

саналган. Арташ авылында күбесенчә керәшеннәр яши. Авыл халкы  һәр гореф-

гадәт, йолаларны җиренә җиткереп башкарырга тырышалар. Без алар белән бик 

тә горурланабыз. Һәр бәйрәм саен диярлек без гаиләбез белән авылга кайтырга 

тырышабыз. Авыл кешеләренең бердәм, дус, тату булып бәйрәмнәрдә 

кунактан-кунакка йөрешүләре – бигрәк күңелле күренеш. Киләчәктә безнең 

теләгебез: керәшен халкының борынгы җырларын, биюләрен, йолаларын 

өйрәнеп, халыкка җиткерергә иде. Без, яшьләр, өлкән буын кешеләренең эшен 

дәвам итәргә бурычлы.  

Әдәбият 

1.Рамазанова Б.Д. Татар диалектларыннан сөйләү үрнәкләре. – Казан: 

Татар. кит. нәшр., 2011. 

 

ТАТАР ҺӘМ ИНГЛИЗ ТЕЛЛӘРЕНДӘ ТАБИГАТЬ КҮРЕНЕШЛӘРЕ 

БЕЛӘН БӘЙЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМНАР  

 Әбүнәгыймова Айсылу, 

Яр Чаллы педагогия  

университеты  студенты 

Фәнни җитәкче: Миргалимова  

Зифа Фәрит кызы 

 

Тел – кешелек җәмгыятендәге гаҗәеп үзенчәлекле, катлаулы һәм гаять 

әһәмиятле күренеш. Аның  кайсы гына өлкәсен алып карасаң да, анда кызыклы, 

мөһим фактларга тап буласың,  әллә никадәр яңалыклар ачасың. Дөньяны 

танып-белү кебек үк, телне өйрәнүнең дә ахыры-чиге юк.  

Фразеология, нигездә, лексикологиянең бер бүлеген тәшкил итә. Чөнки 

фразеологик әйтелмәләр үзләренең эчтәлекләре, мәгънәләре белән аерым 

сүзләргә якын торалар һәм лексик берәмлек булып исәпләнәләр, ә инде 

формалары буенча алар сүзтезмәләргә охшыйлар. Фразеологизмнар дөнья 

халыкларының барсына да хас. Һәр милли әдәби телнең үз фразеологик 

байлыгы бар. Алар ярдәмендә теге яки бу чорда халык теленең, әдәби телнең 

торышын, үсеш дәрәҗәсен билгеләп була.  

Телләрне чагыштырып өйрәнү зур әһәмияткә ия. Чагыштыру вакытында бу 

телләрнең үзенчәлекләрен һәм төзелешләрен яхшырак ачарга һәм аңларга 
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мөмкинлек бирә. Фразеологик берәмлекләрне дә чагыштырып өйрәнү 

әһәмиятле.  

Тулысынча тәңгәл килгән фразеологик берәмлекләр – ул лексикасы, 

семантикасы, стилистик төсмерләре тәңгәл килгән берәмлекләр. 

Тулысынча тәңгәл килгән фразеологик берәмлекләргә мисаллар:  

1) On cloud seven (или nine) – бик бәхетле, җиденче кат күктә (турыдан-

туры тәрҗемәсе). 

Җиденче кат күктә (җиденче кат күккә ашу).  

Мәгънәләре, образлары һәм кулланылыш сферасы ягыннан тәңгәл килгән 

фразеологизмнар.  

2) A lot of (или much) water has flowed (gone, passed или run) under the 

bridge(s) since – күпме сулар акты күперләр астыннан (турыдан-туры 

тәрҗемәсе).  

Күпме сулар акты, күпме гомер узды.  

3) Like a bolt from the blue – яшен суккан кебек (турыдан-туры тәрҗемәсе).  

Аяз көнне яшен сукты.  

4) A storm in a tea-cup – стаканда давыл (турыдан-туры тәрҗемәсе).  

Бер стакан суда давыл кубару.  

5) Like lightning – яшен кебек.  

Яшен тизлеге белән.  

Өлешчә тәңгәл килгән фразеологик берәмлекләргә мисаллар:  

1) Cold as stone – таш кебек салкын.   

Боз йөрәк.  

Мәгънәләре һәм стилистик кулланылышлары туры килә, образлары төрле.  

2) Have a face like thunder – яшен кебек йөзле булу (турыдан-туры 

тәрҗемәсе).   

Йөзе кап-кара киселү (ачудан).   

3) It is raining pitchforks – сәнәкләр белән ява (турыдан-туры тәрҗемәсе).   

Чиләкләп кою (ору, бәрү).  

4) Be (be up или have one's head) in the clouds – башы болытларда булу 

(турыдан-туры тәрҗемәсе).   

Башында җил уйный.  

5)(All) in a fog – томанда.  

Ике ут арасында калу.  

Мәгънәләре белән фразеологик әйтелмәләр туры киләләр, ләкин образлары 

туры килми.  

6) When hell freezes (over) – тәмугъ туңгач (турыдан-туры тәрҗемәсе).    

Кызыл кар яуганда (яугач).  

7) Indian summer – Һинд җәе.  

Әбиләр чуагы.  

Фразеологик әйтелмәләр телдә гаять әһәмиятле роль уйный. Алар, гади сүз 

һәм сүзтезмәдән аермалы буларак, төшенчәне, фикерне сурәтле, бизәкле, 

тәэсирле итеп белдерәләр. Димәк, алар коммуникатив һәм эстетик бурычларны 

үтиләр. Кеше үзенең сөйләмендә мәкаль-әйтемнәр, фразеологик берәмлекләр 
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ни дәрәҗәдә мул һәм уңышлы файдаланса, аның фикере кешеләргә шул 

дәрәҗәдә җиңелрәк, тизрәк һәм күркәмрәк булып җитә, аларның хисләренә 

ныграк тәэсир итә. 

Билгеле, һәр милли әдәби телнең үз фразеологик байлыгы бар. Алар 

халыкның иҗат казанышы булып исәпләнә. Шуларга карап, теге яки бу чорда 

халык теленең әдәби телнең торышын, үсеш дәрәҗәсен билгеләп була.  

Әлеге эштә без тикшергән табигать күренешләренә караган фразеологик 

берәмлекләр арасында өлешчә тәңгәл килгән фразеологик берәмлекләрнең 

күбрәк булуы ачыкланды.  

Тулысынча тәңгәл килгән фразеологик берәмлекләр сирәгрәк очрады. Бу 

чагыштырыла торган телләрнең кардәш булмавы белән дә аңлатыла.  

 

Әдәбият 

1. Арсентьева Е. Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном 

аспекте: (на материале русского и английского языков) / Е. Ф. 

Арсентьева; науч. ред. Э. А. Балалыкина. – Казань, 2006. – С. 131. 

2. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь: ок. 20000 фразеол. 

единиц. – 4 изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 945 с. 

3. Исәнбәт Н.С.  Татар теленең фразеологик сүзлеге: ике томда. Т.1. – Казан: 

Татар. кит. нәшр., 1989. – 495 б.  

4. Исәнбәт Н.С. Татар теленең фразеологик сүзлеге: ике томда. Т.2. – Казан: 

Татар. кит. нәшр., 1990. – 365 б.  

 

ФОАТ САДРИЕВНЫҢ «БАЛТА САБЫ ЧӘЧӘК АТКАЧ” 

ХИКӘЯСЕНДӘ КОНФЛИКТЛАРНЫҢ ТӨРЕ ҺӘМ ЧИШЕЛЕШЕ 

Әхкәмова Айзиля,  

 “Сарман гимназиясе”нең  

11 нче сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкчеләр: Мәтҗанова  

Раушания Гаяз кызы,  

Салихова Алсу Нисбәт кызы 

 

Фоат Садриев “Балта сабы чәчәк аткач...” исемле хикәясендә 

җәмгыятебездәге иң актуаль темаларның берсе  – мөмкинлекләре чикле булган 

кешеләрнең язмышын сурәтләүне үзәккә куйган.   

Автор хикәянең үзәгенә геройларның үз эчендәге, тирәлек һәм җәмгыять 

белән булган конфликтлары үзәккә куйган. Нәрсә соң ул конфликт?  Фәрит 

Хатиповның “Әдәбият белеме сүзлеге”ндә “Конфликт – капма-каршы 

мәнфәгатьләр, карашлар бәрелеше, фикер каршылыгы, бәхәс” дип аңлатыла. 

Конфликтларның сәбәпләре  булып, характерлар төрлелеге, кешеләрнең 

бер-берсен күрә алмаучанлыгы, башка кешеләрнең хисләрен хөрмәт итмәү, 

кешене тыңлый белмәү, тәрбиясезлек, кирелек һәм башка шундый факторлар 

тора. 
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С.Л.Рубинштейнның “Основы общей психологии” хезмәтендә 

конфликтның берничә төрен бүлеп чыгарыла: 1. Идарә итеп булмый торган 

конфликт. 2. Эчке конфликт,  салкын киеренкелек. 3. Качу. 

“Балта сабы чәчәк аткач...” исемле хикәясендә беренче герой – Фатыйма 

Гарифуллина.   Автор аны “изге җан” дип атый. Аның уң кулы, уң аягы 

тумыштан гарип. Фатыйма авырлык белән генә хәрәкәтләнә, сөйләшә алмый. 

Галинур абыйсы аны укырга өйрәтә. Әсәрдә автор аны 43 яше тулган итеп 

күрсәтә.  

Хуҗалыктагы кош-кортларга, мал-туарларга карата аның мөнәсәбәте үзгә. 

Моны аңларга да була: җәнлек-җанварлар аңа мыскыллы караш ташлый 

алмыйлар, рәнҗетмиләр, аннан ярдәм өмет итәләр. Аның янәшәсендә якыннары 

булса да, ул үзен ялгыз хис итә. Фатыйма кешеләр белән аралашудан мәхрүм.  

Бу Фатыйманың  эчке конфликтына бәйле. Һәрбер каядыр барырга омтылуның 

ахыры күз яшьләре белән тәмамлана. Кемгәдер авыр йөк булу, үзен артык итеп 

хис итү кебек төшенчәләр үз эчендәге конфликтны китереп чыгаруга беренче 

сәбәпче булса, әйләнә-тирәдәгеләрнең мыскыллы карашы, көлүе – икенче 

сәбәп. Бу төр конфликтны идарә итеп булмый торган конфликт төре дип 

карасак, бердә ялгыш булмас, чөнки, кызганычка каршы, мондый көлүләргә 

һәм мыскыллауларга бүгенге көндә бернинди дә чаралар күрелми. 

 Ул әлеге конфликтны башкалар ярдәме белән түгел, ә Фатыйма үзе  качу 

юлы белән хәл итәргә уйлый. Аның югалуына төп сәбәпче булган нәрсә – 

газетадагы белдерү. Әлеге игъланда “гарипләр авылы” оештыру турында 

язылган була. Үз ишләре белән бергә булу теләге, алар янәшәсендә үзен иркен 

хис итә алуы Фатыйманы хәлиткеч адымга этәрә. Ул, берәүгә дә әйтеп 

тормыйча, үз язмышына үзе хуҗа була. Ләкин бу гамәле белән якыннарын 

газап утына сала.   А.М. Прихожанның “Психология неудачника. Тренинг 

уверенности в себе” хезмәтендә, Фатыйманың әлеге адымын “Ташбака” алымы 

дип бәяләнә. “Ташбакалар” конфликттан котылу өчен качу ягын сайлыйлар. 

Алар үз максатларыннан баш тарталар, конфликтларны чишәргә тырышуның 

файдасы юк дип саныйлар, чөнки конфликт белән күзгә-күз очрашуга 

караганда, конфликттан качу юлын эзләү җиңелрәк бирелә. 

 “Гарипләр авылы”на нигез салучы – Идеал. Ул – дәү башлы, зур авызы 

битенә чалыш урнашкан лилипут. Аның гаиләсе атом шәһәрендә яшәгән һәм 

Идеалның гариплек сәбәбе –  радиация тәэсире. Ул башта әнисен, аннары 

әбисен югалта, ахырда приютка эләгә. Идеал – югары белемле физик, 

Ленинград университетын тәмамлаган. Ләкин гомере буе кешеләрдән оялып, 

үзен гаепле хис иткән. Гарипләрнең беркайчан да башкалар белән тигез була 

алмавын ул яхшы аңлый. Күп мәсьәләләрдә сәламәт кешеләрдән берничә баш 

өстен булсалар да, берөзлексез мыскыллаулар, исерек кампаниянең үртәп 

кыйнавы бәгырен телгәли. Яклау таба алмаган, чарасызлыктан нишләргә 

белмәгән Идеал үз-үзенә кул салуга ук барып җитә.  

Аның кешеләргә карата ышанычын бетергән берничә вакыйга була. 1. Зур 

ачыш ясаганы өчен бик күп акчага ия була, сөенеченнән иптәшләре белән 

шушы вакыйганы билгеләп үтәргә җыенган Идеалны метрода талыйлар. 2. 10 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/10916/
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яше тулып үтүгә, башка барлык кешеләргә дә хас булганча, Идеал да кызларга 

гашыйк була. Ләкин бу юлы да ул көлке чыганагына әверелә.      Идеал 

тормышында барлыкка килгән әлеге конфликтларны кеше һәм кеше конфликты 

дип атарга була. Идеал да, Фатыйма кебек үк, конфликттан чыгу өчен  

“Ташбака” алымын куллана, ягъни  кешеләрдән читләшә, шәһәр читендә үзе 

кебекләргә ярдәм итү планын тормышка ашырырга керешә. 

Физика өлкәсендә җайланма уйлап тапканы өчен,  ул миллионнар ала. Ике 

бүлмәле фатир, машина, гараж хуҗасы булуга, шул ук хатын-кызлар үзләре үк 

аның белән кызыксына башлый... Ләкин насыйбы Настяны ул үзе очрата. 

Өйләнешеп, мәхәббәт җимешләре дөньяга килү – Идеалның тормышын кискен 

үзгәртә. Ләкин  ул Настяның кызгану аркасында гына үзе белән яшәвен теләми 

һәм ничек кенә авыр булса да, гаиләсеннән китәргә мәҗбүр була. Бу юлы да 

әлеге геройның бу адымы конфликтны хәл итү диеп түгел, ә аннан качудип 

кабул итәргә кирәк. Әлеге адым аны икенче бер адымга этәрә. Ул “гарипләр 

бистәсе” салу планы белән яна башлый.  

Тырышлык бушка китми, устав, нигезләмә, счет ачу, җир алу, смета, 

проект кебек эшләрне җиңеп чыгып, ул теләгенә ирешә. Үзе кебекләргә сыеныр 

урын, эш булдыру бәхетенә ирешә. Җитмеш кешелек пансионатның үз тәртибе 

була. Иң мөһиме – аларны монда мыскыл итүче булмый. Әлеге “гарипләр 

авылы” турында ишетеп, үзләренә файда ясарга тырышучылар да табыла. Алар 

экскурсия оештырабыз, дигән сылтау белән, акча эшләргә җыенучылар. 

Теләкләренә каршы килүгә – янаулар китә. Әлеге янаулар тормышка 

ашырылып, җиде дистә кешенең өмет-хыяллары чәлпәрәмә килә: “Гарипләр 

авылы”н тараталар. Аларга тагылган яла түбәндәгедән гыйбарәт була: имеш, 

кунсткамера оештырылып, гарипләрне тамаша кылдырып, ачка җыялар.   

Яндырылган кәгазьләр арасында Идеалның гаепсезлеген күрсәткән юллар 

табыла. 

Мөмкинлекләр чикләнгән кешеләр өчен бүгенге көндә бик күп шартлар 

тудырыла кебек. Ләкин болар гына аз. Шушы урында әсәр төбенә кеше һәм 

җәмгыять конфликты да салынган икәнлекне әйтмичә калу мөмкин түгел. 

Кайбер оешмаларда гарипләргә йөрергә уңай булсын өчен пандуслар куела, 

ләкин барысында да түгел икәнлеге җәмгытьнең әлеге проблеманы ничек хәл 

итүен күзалларга мөмкинлек бирә.  

Конфликтны алар хәл ителәсе мәсьәлә буларак кабул итәләр.  Алар ике 

якны канәгатьләндерергә мөмкин булган юллар эзлиләр, конфликт ярдәмендә 

мөнәсәбәтләрне  яхшыртып була дип исәплиләр, ике як өчен дә уңай чишелеш 

тапмыйча тынычланмыйлар.  Шулай булгач, конфликтларны үзара килешү юлы 

белән чишәргә кирәк.  

Әдәбият 
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СПб.: Питер, 2009. 

3. Рубинштейн С.Л.: Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2011. 

4. Садриев Ф. Көлми торган кеше. – Түбән Кама: “Ихлас”, 2004. 
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5. Хатипов Ф. Әдәбият теориясе. – Казан: “Раннур”, 2002. 

 

МОНГОЛГА КАДӘР БОЛГАР ДӘҮЛӘТЕНЕҢ ПАТШАЛАРЫ 

ДИНАСТИЯСЕ  

Әхмәдуллина Алсу, 

КФУның  Алабуга институты  

студенты 

Фәнни җитәкче: 

Нигамаев Альберт Зөфәр улы 

 

Династияләр тарихы һәрвакыт тарихчыларда, фән эшлекләрендә һәм 

халыкта кызыксыну уятып килде. Болгар идарәчеләренең династиясен өйрәнү 

өчен мөһим рольне нумизматик материаллар алып тора. Бу өлкәдә Х. Д. Френ, 

Р. Р. Фасмер, С. А. Янина [Янина 1963], А. П. Смирнов [Смирнов 1951], А. Х.  

Халиков [Халиков 1991], А. Г. Мухамадиев [Мухамадиев 1990], А. А.Молчанов

 [Молчанов 1998], Р. Ф. Вильдановның [Вильданов 2009] эшләрен билгеләп 

үтәргә кирәк. Бүгенге көндә рас булган ике гарәп-фарсы чыганакка таянырга 

була. Иң мөһим чыганакларның берсе – Әхмәд ибн Фадланның “Рисале”се 

 [Ковалевский 1956]. Анда Алмуш-Җәгъфәр һәм аның әтисе Шилки-Абдаллах 

исемнәре китерелә. Шулай ук вәкиллек сәркатибе әлеге мәҗлестә катнашкан 

өлкән улларын һәм хазар каганында тотыклыкта булган бер улы турында әйтә. 

Абу-Хәсән Бейхаки дөрес нөсхәгә туры килә торган автор булмаса да, X гасыр 

ахырында – XI гасыр башында идарә иткән Мөхәммәд һәм аның улы Ибраһим 

ханнар турында бирелгән мәгълүматләр мөһим урын алып тора [Абу-л-Фазл 

Бейхаки 1962]. Ибраһим ханның улы Исхак идарә иткән дип төгәл генә әйтеп 

булмый. Бабасының исеменә килгәндә, ул “блтвар” сүзе астына яшерелгән. 

Аны “эльтабар” сүзенең төрләнеше дип исәпләү кабул ителгән. Эльтабар – 

хазар ханлыгына буйсынган зур халыкның патшасы. Ләкин бабасының исеме 

ни өчен титул белән алмашынганы аңлашылмый.  

Язма һәм нумизматик мәгълүматлар нигезендә 2006 нче елда 

А. З. Нигамаев болгар идарәчеләрнең династияләре буенча схема тәкъдим 

итә [Нигамаев 2006:139]. 

Иң иртә идарәчеләрнең берсе дип Абдаллах бен Тегинне саклык белән 

әйтергә була. Ботельск хәзинәсеннән аның исеме белән бәйле биш тәңкә 

табылган. Нәкышь елы юк, урыны төгәл бирелмәгән. Ләкин С.А. Янина әлеге 

тәнкәләрне болгар нәкышенә кагылышлы түгел ди [Янина 1963: 190]. Әмма 

андый идарәче булуы турында мәгълүмат язма чыганаклар белән раслана. Ибн 

Фадлан шулай ук Алмушның әтисе Абдаллах турында искәртә [Ковалевский 

1956: 133]. Галимнәр аның шәхесен тәнкәдә бирелгән хан исеме белән 

тиңләштерергә һәвәс. Алай булса, Абдаллахның әтисе һәм Алмушның бабасы – 

ниндидер Тегин булган дип фараз итү нигезле. Абдаллахның исеме белән бәйле 

тәнкәнең булуы икенче сорау тудыра. Гадәттә, тәнкәне хан идарә иткәндә 

нәкышлиләр. Әгәр дә Ибн Фадланга ышансак, Алмуш әйткән: “мин инде үземә 

Җәгъфәр исеме бирдем, ә үз әтиемә исемне Абдаллах...” [Ковалевский 1956: 
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133].  Ягъни улы әтисенә мөселман исемен ул үлгәч биргән. Моннан чыгып, без 

Шилки исән вакытта Абдаллах исеме белән тәнкә чыгару мөмкин түгел дип 

әйтәбез.  

1956 елда Новгородта табылган Нерев хәзинәсендәге X гасыр тәнкәләре 

арасында дүртесе Идел болгарлары тәнкәсе. Алар арасында игътибарны 

Җәгъфәр ибн Абдаллах исеме белән бәйле дирхем җәлеп итә. Язма 

чыганаклардан билгеле булганча, әлеге исемне Шилки улы Алмуш хан йөрткән. 

С.А.Янина тәкъдим иткәнчә, әлеге тәнкә болгар нәкышенең  иң иртә төренә 

карый һәм 902/908 нче елларга туры килә [Янина 1963: 179-205]. Әлеге 

карашны тулысынча дөрес дип әйтеп булмый. Билгеле булганча, С. А. Янина 

кулында дирхемның яртысы гына булган, ә нәкышь елы күрсәтелгән икенче 

яртысы булмаган. Тәнкәнең нәкышләнгән вакыты буенча ул ясаган нәтиҗә анда 

күрсәтелгән Багдад халифенең исеме белән бәйле. Ә ул мәгълүм булганча, 902-

908нче елларда идарә иткән. Әмма Идел Болгары территориясендә әлеге тәнкә 

бераз соңрак нәкышләнгән булырга мөмкин.  

Билгеле булганча, Борынгы Русь һәм Прибалтика территориясендә төрле 

вакытта табылган уннан артык хәзинә билгеле була. Алар арасында Бармак 

исемле Идел Болгары идарәчесе тәнкәләре була. Еш кына аның тәнкәләрендә 

нәкышь елы һәм урыны күрсәтелми. Әмма әлеге мәгълүмәтне бирүче 

дирхемнар бар дип әйтергә кирәк. Мәсәлән, 1968 нче елда Готланд утравында 

куфи тәнкәләреннән торган хәзинә табылды. Алар арасында ике тәнкә алда 

әйтеп кителгән идарәченең исеме белән бәйле. Алар 920-921нче елларда 

Болгарда нәкышләнгән [Cмирнов 1951: 56]. 1973 нче елда Көнбатыш Двина 

ярында Козьяков хәзинәсе табылды. Аны өйрәнү белән Белоруссия дәүләт 

университетының нумизматика кабинеты хезмәткәрләре шөгыльләнде. 7 

меннән артык нөсхә арасында Микаил бен Җәгъфәр һәм шул ук Бармак 

тәнкәләре табылды. Бу юлы тәнкәләрнең нәкышләнү вакыты  913-918 нче 

елларга туры килә. Нәкышләү урыны булып Болгар тора. Нәкышләү еллары 

буенча Бармакның Абдаллахның яисә Җәгъфәрнең улы булган дип чамаларга 

була. Әмма шарт булып, аның чынлыкта да Идел болгары идарәчеләре 

династиясе әгъзасе булуы тора.  

А. П. Смирнов Наср бен Әхмәд исеме белән бәйле тәнкәнең булуы 

турында яза. Нәкыш елы дип 319 (931/932) билгеле [Cмирнов 1951: 232]. Монда 

сүз Суварда утырган Наср бен Әхмәд турында бара. А. Г. Мөхәмәдиев шулай 

ук Наср бен Әхмәд тәнкәсен искә ала. Әмма нәкышләү урыны итеп Хазар 

шәһәре Савгарне күрсәтә [Мухамадиев 1990: 113]. А. Х. Халиковка килсәк, ул 

Насрның 931 нче елгы тәнкәләрен искә алмый. Ләкин Суварда 952 – 953 

елларда һәм Болгарда 959 -960 елларда нәкышләнгән тәнкәләрнең булуын төгәл 

күрсәтә [Халиков 1991: 147]. Шул ук вакытта, Суварда Талиб бен Әхмәднең 

тәнкәләре нәкышләнә [Янина 1963: 189-193]. 952-953 нче еллара Насрны кыска 

вакытка Сувар тәхетенә күтәрелгән дип чамаларга була. 

Болгар тәхетенең варисы булып Абдаллах кала. Аның тәңкәләре 947-948 

һәм 957-958 еллар белән билгеләнә. 976-977 елларда Болгарда үзенең 

тәңкәләрен Мумин бин Хасан нәкышлый башлый. Шул ук елда Суварда үз 
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тәңкәсен аның ике туган абыйсы Мумин бен Әхмәд нәкышлый. Иң кызыгы 3-4 

елдан башлана: 980-981 елларда Болгарда ике идарәченең дә тәңкәләре күренә 

башлый. 4 елдан, 984-985 нче елларда, анда бен ал-Хәсәннең тәңкәләре 

нәкышләнә, ә 986-987 елларда янә бен Әхмәднеке [Хузин 1997: 97]. Бу күренеш 

Болгар тәхете тирәсендәге көрәшне күрсәтергә мөмкин. 

Шулай итеп, язма чыганаклар һәм нумизматик материалларны тикшерү X- 

XI гасырның беренче чирегендә Болгар идарәчеләренең династиясе турында 

гомуми күзаллауларга нигез бирә. “Тәңкәсез” һәм монгол алды чоры буенча 

мәгълүмат күпчелек очракта фольклор материаллары һәм XIX гасыр 

тарихчылары хезмәтләренә нигезләнә. Алар, үз чиратында, безнең көннәргә 

килеп җитмәгән чыганакларга таяналар. 
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ТЕЛ – ХАЛЫКНЫҢ РУХИ МӘДӘНИЯТЕ 

Әшрапова  Инзилә, 

КФУның Алабуга институты 

студенты 
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Әлфирә Сәлихҗан кызы 

 

Иң моңлы көй- милли көй 

Иң матур тел - милли тел. 

Һәр милләт кешесе бу юлларны тоеп, ләззәтләнеп яшәсә, һичшиксез 

бәхетледер. Андый кеше эшләргә дә, укырга да сәләтле була. Шушы зур 

бәхетне югалтмас өчен генә дә без үзебезнең татар телен белергә һәм сакларга 

тиешбез. Ягымлы ана теле бигрәк тә бала өчен аң, белем һәм тәрбия бирүче 

шифалы чишмә. Милләт –халыкның яшәү формасы, милләтнең төп күрке – тел 

һәм моң. 

Тел милләт белән бергә туа, бергә үсә һәм милләтнең иң ышанычлы һәм 

кадерле сердәше, юлдашы, юанычы  булып  яши.  Бүгенге   көндә   без   ничек   

үзебезнең  милли  телебезне саклап  калырга  тиеш соң?  Татар  халкы һәм  

аның теле дигәндә, без беренче  чиратта  телне  һәм  гореф-гадәтләрне  саклауга  

иң зур тотка булган  авылны   һәм  авыл халкының   телен  күз  алдында  

тотабыз. Авылларда  сакланып  калган  диалектлар,  җирле  сөйләшләр  безгә  

халыкның  үзенә  генә  хас  булган  эчке  тарихын,  кабатланмас  тормыш  

чынбарлыгын,  гасырлар  тирәнлегеннән  дәвам  итеп  килгән  борынгы  

сүзләрне  китереп  җиткергәннәр.  Тел,  фольклор  һәм  этнография  ягыннан  

тулаем  алып  өйрәнгәндә,  җирле  сөйләшләрне  саклаган  этнографик  

төркемнәребез  гаять  бай,  ышанычлы  этнолингвистик  мәгълүматлар  бирәләр.  

Татар  халкының  төрле  этнографик  төркемнәре,  бигрәк  тә татар-мишәрләр,  

керәшен  татарлары,  нократ,  касыйм, пермь, әстерхан  татарлары үзенчәлекле, 

чөнки  бу  төркемнәрдә  бары шушы  төбәктә  генә  кулланыла  торган,  аның  

формалашу  тарихын,  башка  халыклар  белән  бәйләнешен  ачыклый торган 

уртак йолалар сакланып калган. Йолалар  халыкның  тарихы,  теле  белән  үтә  

тыгыз  бәйләнештә  торалар. Мәсәлән,  туй  йолаларына  караган сүзләр: димче,  

яучы, башкода;  кыз  димләү,  ярәшү, сөлге  бирү,  сөлге  алып  кайту,  аклашу;  

никах,  кәбен;  кияү  килү,  кияүләп  йөрү;  килен  төшерү,  аргыш,  туй  

башлыгы, кода,  арчи,  җиңгә һ.б.  

Арчи терминына килсәк, ул туй термины буларак тик татар телендә,  күрше 

Идел-Урал телләрендә кулланыла (башкортча арси, арсый, марича арчи, әрчи, 

чувашча арсчы). Арчи сүзе иске монголча ардчи  “зур сәфәрдә (походта) 

гаскәрләрнең  гаиләләр олавын саклаучы, “ярдәмче отряд” дигәнне аңлата. 

Татарча арчыламак “туйда арчи булып йөремәк” сүзенә хәзерге монголча 

арцлах “яклау,  хәстәрләү”  сүзе туры килү очраклы түгел [Баязитова 1992: 63].  

Алтын Урда дәүләте оешкач, башта монгол теле  рәсми дәүләт теле, монгол  

гадәтләре үрнәк  гадәт-йола булган.  Безнең  кыпчак бабайлар үз туйларын 

монголларга охшатып уздыра башлаган. Шуннан инде, монгол гаскәри 
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терминнары кебек үк, туй терминнары  да халкыбыз теленә үтеп кергән. Безнең 

Чирмешән төбәгендә бүгенге көндә дә бу терминны кулланалар.  Кыз  килен 

булып егет йортына килүне  “арчи төшә”, “арчи  каршы алырга барам”  дип 

сөйлиләр. Шаяртып кына әйтеп тә куялар: “арчи” бар нәрсәне арчып китә инде, 

диләр. 

Халык  йолалары  менә шулай җирле  үзенчәлекләр  белән  баетыла. Ул  

җирле  үзенчәлекләр  шул  төбәктә  яшәүче  халыкның  җанына  якын,  кадерле  

һәм  изге  була.  Менә  шуңа  күрә  дә  йола сценарийларын  язганда  һәм  матур  

әдәбият  әсәрләрендә  дә  йолалар  турында  сүз  барганда  һәр  диалектның,  

һәрбер  этнографик  төркемнең  үзе  өчен  хас  булган  сүзләрен  кулланып  эш  

итү  гаять  отышлы.   

Җирле  сөйләшләрдә  халык  йолаларына  караган  терминология  гаҗәеп  

бай  һәм  күп  төрле. Мәсәлән,   татар-мишәрләр,  керәшен,  касыйм,  нократ  

татарлары  яңа  ел, нардуган йолаларын  күп  саклаганнар:  бабайчы  булып  

җөрү (чистай-керәшен),  бабайчы  багыты (казан  арты), йаңа  йыл  котлама  

керү (нократ  татарлары), нардван әтү (мишәр), һ.б.[Баязитова 1992: 103].   

Безнең  көннәргә  килеп  җиткән  гореф-гадәтләр, уен-такмакларда  

табигатьне  хөрмәтләү,  аңа  табыну  очракларын  күпләп  китерергә  мөмкин.  

Яңгыр  боткасы  ясау,  карга  боткасы  пешерү,  “ ашлыкка дип  куркылык  кую” 

һ.б. Шуңа  бәйләп, игенчелек лексикасын  күзаллап  узыйк.  Сабан,  сабан 

төрәне, күп  төрәнле  сабан,  үзйөрешле  сабан,  сука  башы, башак  җыйгыч һ.б. 

Тарихи үсеш нәтиҗәсендә, автоматлаштыру, механикалаштыру  хуҗалыкка   

үтеп кереп,   күп  кенә сүзләрне  кысрыклап  чыгарды, бу сүзләр әкренләп 

искергән сүзләргә әйләнеп баралар.  Ә бит хәзерге заман яңа  милли  техник  

профессиональ терминологияне  төзү  бурычын  куя. 

Нәтиҗә  ясап, шуны әйтергә кирәк: тел – милләтнең  бөтен  яшәү  

дәверендә тапкан һәм табынган зиһен байлыгы. Телнең  кыска  сүзлегенә,  

җыйнаклыгына,  формалар  байлыгына  карап,  ул  телне тудырган  халыкның  

зирәклеген  һәм  зиһен  үткенлеген  тоеп була. Шуңа  күрә  тел  күрке – сүз 

дигәндә,  милләт  күрке – тел,  дияргә  була.  Татар теле – безнең тел. Шушы  

байлыкны без –  яшь  буын,  барлап,  киләсе  буынга  тапшырырга  тиешбез.Тел  

яшәсә – милләт  яши,  милләт яшәсә – милли  горурлык  яши,  ә милли  

горурлык  ул  иң  көчле  тәрбия  һәм сәләтлелек  чишмәсе.  Бүгенге  көнгә  

кадәр  килеп  җиткән  рухи  хәзинәләребезне саклап калу, онытыла башлаган  

гореф-гадәт,  йолаларыбызны  һәм  аларга  караган  сүзләрне  кире  кайтару   

халыкның  үзендә  булган  байлыкны  тулысынча  файдаланган  очракта  гына  

мөмкин  эш  булып  кала. Татар  халкы  да,  барлык   башка  халыклар  кебек  

үк,  үзенең  телен,  моңын, гореф-гадәтләрен  белергә  тиеш. Шунда  гына  безне  

башка  милләт  кешеләре  хөрмәт  итәр  һәм  бездә  милли  горурлык  булыр.   
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Р.МИРХӘЙДӘРОВНЫҢ “ПОЛУСТАНОК САМСОНА” 

 (“САМСУН СТАНЦАСЫ”) ХИКӘЯСЕ 

Байбулатова Эльвира, 

Яр Чаллы шәһәре 7 нче урта 

мәктәбенең  9 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Шәйхетдинова 

Гүзәлия  Заһит кызы 

 

Рус телле татар язучылары... Күп булмаса да,  бар алар. Заманында 

Сибгат Хәким, Хәсән Туфан кебек  күренекле шәхесләребез Михаил Львов 

белән дус булганнар. Аны татарныкы дип санаганнар. Соңгы чорда Альберт 

Мифтахетдинов, Роман Солнцев (Ринат Суфиев), Рөстәм Вәлиев, Рауль 

Мирхәйдәров исемнәрен ишетәбез. Тик татар укучысының игътибарын аеруча 

җәлеп иткәне Рауль Мирхәйдәров булды. Үзбәк, казакъ мәдәниятен, дөнья 

әдәбиятын, сәнгатен яхшы белгән язучының “Казан утлары”, “Мәйдан” 

журналларында басылып чыккан тәрҗемә әсәрләрен укучылар яхшы каршы 

алды.  

Язучы Ф. Сафин әдип турында болай дип яза: “Рауль Мирхәйдәровны 

татар укучысына китергән юл урау булды. Беренче әсәрләреннән үк 

күренгәнчә, ул Татарстаннан читтә, ерак-еракларда гомер кичерүче татарлар 

хакында яза. Аларның тормышлары, яшәү рәвешләре башка, фикер йөртү 

башка, әмма татарга хас тормышка теше-тырнагы белән ябышу, үҗәтлек кебек 

сыйфатлар бер үк” [Зөлкарнәев 1991: 15]. 

Р.Мирхәйдәров иҗатының башлангыч чорында хикәяләр, повестьлар 

иҗат итә. Аның иҗат биографиясенең башы 1971 елга барып тоташа. Бу елны 

ул “Полустанок Самсона” ”(“Самсун станцасы”)  дигән беренче хикәясен яза. 

Аның язылу тарихы кызыклы. Бер танылган кинорежессерның чираттагы 

фильмы турында фикер алышканда, яшь инженер Р.Мирхәйдәров үткен 

тәнкыйть сүзләре әйтеп сала.. Хәтере калган кинорежессер шаяртып аңа: “Үзең 

башта юньлерәк берәр нәрсә иҗат итеп кара, аннары тәнкыйтьләргә 

алынырсың”, –  ди. 

Төзүче-инженер бу сүзләрне күңеленә салып куя һәм өч көн эчендә 

“Полустанок Самсона” (“Самсун станцасы”)  хикәясен яза. Моңа кадәр кулына 

каләм тотып карамаган Р.Мирхәйдәровның бу хикәясе бик уңышлы килеп чыга, 

ул Мәскәүдә “Родники” дигән альманахта басыла. “Полустанок Самсона” 

(“Самсун станцасы”) хикәясе шуннан бирле утызлап мәртәбә кабат-кабат 

басылып чыга,  чит телләргә, шулай ук татар теленә дә тәрҗемә ителә, берничә 

мәртәбә радиоспектакльләр оештырыла.  

Автор башлангыч иҗатында нигездә үзенең хис-кичерешләрен, нәрсәгә 

дә булса мөнәсәбәтен төп герой исеменнән сөйләттерә. “Полустанок Самсона” 
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(“Самсун станцасы”) хикәясендә тимер юлчылар хезмәтенең күзгә күренми 

торган якларын ачып бирә. Бу хезмәт кешеләрнең эшен төптән белүенә 

язучының шул тирәлектә үсүе дә зур йогынты ясагандыр.  

“Полустанок Самсона” (“Самсун станцасы”) әсәрендә үз эшенең остасы 

булган Самсун карт турында сүз бара, хикәяләүче төп герой – Гадәләт Кулиев. 

Ул – инженер, юллама буенча биналар һәм корылмаларга хезмәт күрсәтүче 

итеп Кызыл Урдага җибәрелә. Егет бу эшкә теләмичә генә алына. Бөтен ил 

буйлап “комсомол-яшьләрнеке” дип аталган төрле удар төзелешләр гөрләгәндә, 

кечкенә генә станциядә караучы булып йөрү эшендә ул үзен кирәксез кеше итеп 

тоя. Кадрлар бүлегендәге Җоманияз ата аның бераз кәефен күтәрергә тели. Ул 

аңа бу һөнәрнең ни дәрәҗәдә мөһим икәнлеген аңлатмакчы була. “– Ошап 

җитмәдеме? Миңа вазыйфаның ничек аталышы әллә бар, әллә юк, эше генә 

җанга ятышлы булсын, иеме? Биналарны карап, күзәтеп торучы –  инженер 

вазыйфасы. Белем таләп итүче башка эшләрдән һич тә начар түгел, мин сиңа 

әйтим. Пушкин әйткән бугай бит, иеме, станца караучысы дип. Печтеки эш 

булса язып тормас иде” [Мәйдан 2004: 60].  

Айлар үтә тора, Гадәләт үз эшенә дә бераз ияләшә төшә. Станцаларны 

карап йөргән вакытта ул ныклап эшләнгән корылмаларга игътибар итә торган 

була. Аларның кайберләрендә чуен тактачыкларда бинаның кайчан, кем 

тарафыннан корылганлыгы турында язмалар да күренгәли. Егетне шул 

корылмаларның искиткеч төгәллек белән эшләнүе гаҗәпләндерә. Кайвакыт шул 

биналарның төзелү рәвешенә, төсенә, купшылыгына исе китеп йөргәндә, су 

агып купшаклаткан урыннарны, карасу тимгелләрне, саргылт урыннарны күрсә, 

кәефе китә торган булды. Юл йөрүчеләр өчен кайчандыр уңайлы итеп төзелгән 

көтү залларына керсә дә, аның күңелен сагыш биләп ала иде. Еллар дәвамында 

кат-кат сылый торгач, махсус рәвештә суда тотып чыныктырылган күз явын 

алырлык имән плитәләр карасу-яшеллегеннән зәһәрлек бөркелеп торган буяу 

астында калып, бөтеләй күренмәс булганнар, тәрәзә кашагаларындагы нечкә 

зәвык белән эшләнгән бизәкләрне җирән сурик буявы катламы “йоткан”. Аның 

күңелендә шул төсен җуеп барган станцаларның кайберләренә булса да 

баштагы матурлыгын, сафлыгын  кайтарасы килү теләге туа. Ләкин аның бу 

теләге чишеп булмастай сораулардан, менә-менә өзелергә җиткән җеп хәленә  

килә. 

“Кемгә кирәк нде бу Сезиф хезмәте? – дип үз-үзен шелтәләде ул. – Өскә 

ишелеп авиация гасыры килә, поездларда кем генә йөрсен дисең? Инде хәзер үк 

тиз йөрешле поездларны шәйләп кенә каласың. Кайдан килеп, кая барганын да 

чамалап өлгермисең. Мондый тизлектә тәрәзнең дә кирәге юк, нәрсә күреп 

өлгермәкче? Дуслар яшьтиләр әнә КамАЗ, Тольятти төзиләр, ә мин... станца 

караучысы... [Мәйдан 2004: 60].  

Күңелдәге бу хыял җебе өзелми кала: язмыш аны үзенчәлекле шәхес, юл 

мастеры Рашат Нагаев белән таныштыра. Гадәләт аны беренче карашка яратып 

бетерми, хуҗага карата ниндидер  тискәре уйлары кузгала.  

“Егет күз алдына Рашатның түләүсез билет алу хокукыннан 

файдаланып ил буйлап сәяхәткә чыгуы, Мәскәү, Ленинградтагы антиквар 



17 

 

кибетләрдә чокчынып йөрүе килеп басты, Плюшкин сыңары, ни күрсә шуңа 

ябырылган, үзенә ташыган, бичаракай...” [Мәйдан 2004: 64].  

Гадәләт менә шулай уйлый. Ләкин хуҗаның сөйләүләреннән хакыйкать 

ачыла. Өйнең тарихын белгәч, Гадәләтнең җанын басып торган шыксызлык та 

эреп юкка чыга Күңелендә йорт хуҗасына карата ярату хисе көчәйгәннән-көчәя 

бара. Ә Рашат Нагаевның сөйләвеннән юллар остасы Гаврил Сергеевич 

Самсоновның тулы тормышы ачыла. Гаврил Сергеевичны олысы, кечесе 

Самсун дип кенә йөртәләр. Ул - тирә-якта бик абруйлы даны таралган кеше, 

“йөз чакрым аралыкта аны белмәгән кеше юк”. Әсәрдә автор аны түбәндәгечә 

сурәтли: “буй-сынлы, төз гәүдәле, төртмә телле – тән җегәрен, рухи көчен ул 

гомеренең соңгы көннәренә кадәр саклап кала алды. Самсун мондагы 

казакларга һөнәри белем, тәрбия биргән беренче урыс кешесе булган. Ул 

кешеләрне юл эшенә, иске шпалдан өйләр салу серенә, мич чыгарырга өйрәткән, 

терлекләрен дәвалаган, яшелчә-җимеш бакчалары тергезгән... [Мәйдан 2004: 

68].  

Гаврил Сергеевич Самсонов барлык эшләрен теркәп-язып баручы бик 

төгәл кеше була. Аның кәгазьләре арасында көндәлек тә сакланып калган. Анда 

Сырдарья елгасының күп еллар дәвамында ничек катуы, елга ярларыннан 

кайчан ташып чыгып, тимер юлга якын килүе, су юып алып киткән юллар, 

кичүләр турында һәм башкалар турында мәгълүматлар тупланган. Карт язгы 

ташулардан саклау җайланмасы да төзегән. Аларның сызымнары,  юл осталары 

яши торган йортлар, вокзал корылмалары, биналарының сызымнары – барысы 

да саклаган. Болар яңа килгән белгеч Гадәләт өчен зур табыш була. Эшен 

нәрсәдән башларга белмичә, барысын да ташлап китәргә җыенганда, аңа бәхет 

елмая. 

Бу әсәрдә үз эшләреннән тәм тапкан, җәмгыятькә кешеләргә яхшылык, 

яктылык өләшүче, бөтен көчләрен яраткан эшләренә багышлаган тимер юл 

осталары турында сүз бара. Автор үз эшенең осталары ничек итеп  эш, тормыш 

тәҗрибәләрен буыннан-буынга күчереп килүләре турында бәян иткән. Гаврил 

Сергеевич Самсонов – Рашат Нагаев – Гадәләт Кулиев. Болар – менә шул 

буыннар бәйләнешен күрсәтүче образлар.  
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МОСТАЙ КӘРИМ ПОЭЗИЯСЕНДӘ  

“ДӨНЬЯ” КОНЦЕПТЫНЫҢ ЧАГЫЛЫШЫ 

Бакирова Нурия, 

 Илеш районы 

Югары Яркәй 1нче гимназиясенең   

11 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Фәррәхова  

Зөлфирә Хәләф кызы 

 

Милли культураның формалашуында һәм үсешендә тел иң көчле чара 

булып тора. Тел –  милли культураның нигезе һәм беренче элементы. Тел белән 

культура үзара табигый бәйләнештә торучы күренешләр. Культура үсеше 

никадәр югары булса, телнең иҗтимагый функцияләре дә киңрәк була. 

Иҗтимагый функцияләре киң булган милли әдәби тел үзе дә җәмгыятьтә бәяләп 

бетергесез рухи культура хәзинәсе булып  санала. 

Соңгы вакытта тел һәм мәдәниятнең бер-берсенә бәйләнешен өйрәнү 

проблемасына игътибар артканнан арта бара. Бу проблеманың аспектларын 

төрле яктан тикшерүче яңа фән тармаклары – культурология һәм 

лингвокульторология формалашты. Туган телнең милли культураны 

формалаштырудагы һәм үстерүдәге роле аеруча матур әдәбият торышында 

ачык күренә. Бу җәһәттән, Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәрим 

поэзиясенә күз салу урынлы булыр дип уйлыйм. 

“Язучының телен өйрәнмичә, аның иҗат йөзен, дөньяга карашын аңлап 

булмый. Әдипнең телен тикшерү беренче дәрәҗәдәге фәнни проблема санала”,-

дип билгеләгән Н.Шведова тел гыйлеме проблемаларына арналганбасмасында. 

М. Кәрим һәрбер сүзнең төгәл мәгънәсен, төсмерен, бердәнбер кулланыр 

урынын нечкә тоеп эш итә. “Бер сүзне бар нечкәлегенә игътибар итеп нәкъ 

тиешле урынында куллана алмасам, миңа дөнья гармониясе җимерелерлек 

булып китә хәтта”, – ди ул. Һәр сүз нәкъ үз урынында җанлы кулланылганга да 

Мостай Кәрим әсәрләрендә сүзләр, фразалар яңача балкып китә, алар гүя, нур 

чәчеп уйнарга, моң сибеп җырларга тотына. Алтын-көмешләрне бизәп 

ялтыратып җибәргән оста шикелле, ул фәһемле фикерен җиткерер матур сүзе, 

шома стиле, әсәренең бар нәфислеге, образлылыгы белән укучыларында 

гүзәллек, изгелек, зәвыклылык тойгыларын тәрбияли, күңелләрен күркәмли.  М. 

Кәрим поэзиясендә тормыш, дөнья, яшәеш, кешенең табигать белән 

гармониясе, җиһан серләренә төшенергә теләү кебек философик идеяләр 

ярылып ята. Чынлап та бу мәңге өйрәнелеп бетмәс тема.  

Тормышның, дөньяның күпкә катлаулырак икәнен язучы һәвакыт сызык 

өстенә ала, шуңа да дөнья сүзе аның шигырьләрендә бик еш очрый, һәм ул 

төрле синонимик сүзләр ярдәмендә укучылар күңеленә җиткерелә.Шигърият 

аша әдип дөньяның, яшәүнең мәгънәсен яки мәгънәсезлеген, төптәнрәк поэтик 

төпчеп карарга тырыша, чагыштыра, үлчи, төрле яклап караш ташлый. Чынлап 

та чынбарлык “Дөнья” лексемасында абстракт рәвештә күз алдында чагылыш 

таба. Анда төрле юллар белән өч төп төшенчә бәйләнгән: Җир шары, кеше һәм 



19 

 

тормыш. Башкорт телендәге бу төшенчәне яктырткан сүзләргә 

тикшерүүткәрсәк, шундый нәтиҗә ясарга була: дөнья башкорт телендә 

барысыннан да элек “бу дөнья”, “якты дөнья”-кешенең җирдәге тормышы, 

яшәеше. “Бу дөнья” концепты, шулай ук аның белән янәшә килгән “Теге дөнья” 

концепты да башкорт тел картинасында мөһим роль уйный. Чөнки алар 

яшәешнең төп законы буларак, кеше гомере белән бәйләнгән. 

Акылым тыныч. Бөтен нәрсә ачык- 

Һич урын юк фараз итәргә, 

Дөнья фани. Киткән кире кайтмый, 

Ә килгәннәр килә китәргә- 

Башкорт тел картинасында “дөнья” сүзе башка төрле сүзләрдә дә чагылыш 

таба: “Бу дөнья”, “Теге дөнья”, “Яшәү”, “Кешелек”, “Эчке  дөнья”, “Галәм”, 

“Җир”, “Әйләнә-тирә мохит”. Безнең тикшергән фрагментларда “Дөнья” 

сүзенең кулланылышы һәр аерым очракта кабатланмас яңа төсмер бирә.  

“Дөнья” концепты М. Кәрим поэзиясендә ифрат күп кулланылган. Аның 

поэзиясенә күзәтү ясап, без шундый күренешкә тап булдык: поэзиясендә 

“дөнья” концепты кергән 97 сүз һәм сүзбәйләнеш белән файдалана. Шулай ук 

җир йөзе концепты: “тормыш” – 21, “җиһан” – 20, “галәм” – 9, “гомер”  44 

очракта кулланган. Күренүенчә, Мостай Кәрим “дөнья” концептына аеруча 

әһәмият биргән, алар аша хис-тойгыларын, дөнья картинасын укучыларга 

җиткерә алган.  Ул тудырган дөнья концепты белән бәйле түбәндәге кайбер 

сүзбәйләнешләргә сокланмый мөмкин түгел:  

Дөнья бездән генә калмаган.Беркем дә мәңгелек түгел, һәркемгә дә үлем 

килә.  

Дөнья бездән генә калмаган ул  

Берчак килер үлем ят кунак  

  Дөньяга баш бирмәү. Авырлыклар алдында җебеп калмау.  

Горур идем. Яшь идем 

Бар дөньяга баш бирмәдем,    

Мәхәббәткә баш идем.  

Дөнья кую.  

Тормыш тын күл түгел.Тып-тын яшәп,                                 

Шып-шым гына дөнья куймамын.  

Дөнья басу. Тормыш авырлыгына бирешү.    

Нык торабыз. Дөньябасмый безне-                                                       

Ул муенга аскан гер түгел.                                                      

  Дөньядан китү. Дөнья ташлау. Үлү.                                                   

 Сугар соңгы сәгатем берзаман,                                                            

Һәм мин китеп тә барырмын дөньядан.  

Дөнья бирү. Тудыру.  

“Дөнья синеке,                                                                                      

Чөнки мин                                                                                      

Бирдем сине дөньяга...” 
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Шагыйрь “дөнья”компоненты белән ифрат образлы, тирән мәгънәгәия 

булган, халыкчан яңгырашлы сүзбәйләнешләр, мәкаль-әйтемнәр тудыруга 

ирешкән, тел гәүһәрләре иҗат иткән. Лексик-семантик эчтәлекләреннән чыгып 

берничәсен мисалга китерик. 

 1. Дөнья-тормыш көтү, яшәү, көн итү: 

“тормыш тын күл түгел”;  

 “зәңгәрсу керфекләреннән яшь түгел, яшәү тама”;  

“бөтен гомерем уч төбендәге сымак”; 

 “дөньяда иң тәүгеюлын нәкъ шулай башлый кеше”;  

  “алар һәлакәткә түгел, ә яшәүгә алып баралар”;                      

“гомерем елгасына карап торам-талгын гына ага,ага,ага”... 

Афоризмга әйләнгән сөйләмнәр:                   

“бәхет” диләр аны тик бер сүз белән,                                              

Ләкин кыйммәт ул дөньяның үзеннән”;                                              

 “дөнья белән ара әйбәт иде”;  

 “дөнья мине шушы яшькә кадәр иркәләде , ахры, чамасыз”;  

“бар дөньяда бер ул диярсең”;                                                              

“учак янса, тормыш барачак”.                                                          

 Мостай Кәрим поэзиясендә дөнья сүзенә бик күп төрле синоним сүзләр 

очратырга мөмкин: Дөнья-галәм-җир шары-җиһан-җир йөзе-яшәеш-планета. 

Мәсәлән, шагыйрьнең “Саумы, иртәгә” исемле шигырен генә алыйк:                                     

Чор сәгате иртәгәне сукты 

Галәм гөмбәзенең астында.                                                            

Җиһан... Вакыт... Алар торып торсын!                                                  

Мин сөйлимен куллар хакында... 

Җиһан- дөнья, галәм- дөнья сүзләре янәшә куеп язылган шигырь 

юлларыеш очрый М.Кәрим поэзиясендә:                                                                       

Кыю басып туры эздән                                                                       

Галәм атлый,                                                              

Кыеш баскан ялгыз эзне                                                                           

Үлән каплый... 

Бер үк сүзләрне кабатламас өчен шагыйрь өр-яңа сүзбәйләнешләр уйлап 

таба:                                                                   

Җир шарының картасына                                                            

 Карасаң яхшы гына...                                                                    

Дөнья картасында җирем                                                               

Бер яфрак чаклы гына... (“Каен яфрагы турында”) 

Шулай итеп Мостай Кәрим сүзнең ямен-тәмен, матурлыгын, нәфислеген, 

кайсы урында ничек кулланырга кирәклеген, эчке мәгънәсен, эстетик 

кыйммәтен, серле якларын аңлап эш итүче әдип. 

 Безнең тарафтан шагыйрьнең поэтик теленә бераз лингвистик анализ 

ясалды. Әгәр әдип иҗатын бер поэтик бакча итеп күз алдына китерсәк, без бу 

кечкенә тикшерүдә шул бакчадан бер поэтик чәчкә генә күрсәтә алдык. 

Тикшеренү, эзләнү, тел-стиль чараларын барлау нәтиҗәсендә шундый фикергә 
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килдек: М. Кәримнең поэтик теленә ныклы, фәнни, чын мәгънәсендә тирән 

лигвистик анализ ясарга кирәк. Бу поэтик телнең серле якларын ныграк 

аңларга, сүз сәнгате, әдәби тел үсешен билгеләргә зур ярдәм булыр иде. 
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                                                                 Фәнни җитәкче: Гилманова Дилбәр  

                               Мияссәр кызы 

 

Милли мәдәнияттә әһәмиятле урын алып торган йорт образы, 1960-2000 

еллар татар драматургиясендә тоталитар режим моделе һәм аң төпкеле 

модельләре кебек үзгәреш кичерә. 

Иҗтимагый тормышыбызда, дөньяда барган хәлләрне бирүдә, кеше 

шәхесен, аның характер үзенчәлекләрен ачуда драматург иҗатында дөнья 

моделе булып килүче йорт-нигез образы аеруча әһәмиятле урын тота. 

Иҗтимагый тормышны символлаштыручы Йорт образы  драмаларның үзәгендә 

торган кеше шәхесе белән аерылгысыз. Замана авырлыклары, шәхес характеры, 

аның рухи дөньясы, дөньяга карашы шәхес һәм аның йорты синтезында ачык 

чагыла. Йортта барган хәлләр илдә барган хәлләр булып күзаллана.  

Чор драматургиясендә Т.Миңнуллинның «Нигез ташлары» (1968) драмасы 

үзенчәлекле урын били. Әсәрдә конфликт геройларның, аталар һәм балаларның, 

тормышка төрлечә карашлары бәрелешеннән гыйбарәт. 

«Нигез ташлары» әсәрендә йорт образы - күппланлы, катлаулы символ. Ул 

үзендә капма-каршы мәгънәләрне берләштерә: йорт иске, тузган, карт һәм шул 

ук вакытта аның нигез ташлары әле нык, көчле, яшь. Йорт - акыллы һәм сабыр 

картлыкның, ягъни Гарифулла белән Гөлҗиһанның үзе. Нигезе исә - картның 

балалары. Конкрет-матди йорт үз эченә нәсел, туган туфрак, әхлакый 

сыйфатлар кебек эчтәлекне дә сыйдырган. 

«Без бит авыл малае» комедиясе йорт-авыл-туган җир чылбырына бәйле 

җәмгыятьтәге актуаль, халык һәм милләт киләчәгенә куркыныч яный торган 

проблемаларны көн тәртибенә куюы белән кыйммәтле. Әлеге проблемалар йорт 

образы ярдәмендә формалаша. Пьеса үзәгендә  бер йортлы, бер урамлы авыл 

язмышы. Миңнуллиның «Без бит авыл малае» комедиясендә өй туган авыл 

чикләрен ала. Автор арттырып шартлы сурәтләү алымына таянып, Алпамыш 

авылының бердәнбер урамында утырган бердәнбер йортны җанландыра, авыл 

белән тигезләшерлек итеп киңәйтә. Ягъни авыл йортка, йорт авылга әйләнә. 

Мондый арттыру-киңәйтү комедиядә күтәрелгән проблема, автор идеясен 
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мөмкин кадәр тирәнрәк, үтемлерәк итеп укучыга җиткерүгә хезмәт итә. Йорт 

туган нигез, туган туфрак категорияләре белән тыгыз бәйләнгән, аларны 

символлаштыра. Өйнең үткәне, бүгенгесе һәм, иң әһәмиятлесе, киләчәге бар.. 

Йорт ялгыз утырырга тиеш түгел, аның кебек эче шау-гөр килеп торган башка 

йортлар да булырга тиеш. Андый йортлар никадәр күп булса, авылның 

киләчәге дә шул кадәр ышанычлы.  

Йортның милли көнитеш рәвеше, халыкның гореф-гадәтләре кебек 

аңлатылышы Т.Миңнуллинның «Гөргөри кияүләре» ике пәрдәле этнографик-

музыкаль һәм «Йөрәк маем» комедияләрендә яңа югарылыкка күтәрелә.  

«Гөргөри кияүләре» әсәрендә укучы һәм тамашачы күз алдына 

борынгыдан килгән гореф-гадәтләрне үзендә саклап калырга омтылган йорт 

килеп баса. 

Керәшен йортының милли-этнографик табигатен капка төбендә янәшә җыр 

сузып утырган, милли киемнәр кигән Гөргөри белән Кәтернә көчәйтә. Бу 

йортта аларның яшьлекләре узган, шатлык-куаныч өстәп балалары туган. Еллар 

узса да, хуҗаларының тырышлыгы белән йорт үзенең милли йөзен югалтмаган. 

Халыкның күңел җәүһәрләрен энҗе бөртегедәй кадерләп саклаучы бу өйләр - 

кавемне милләт буларак яшәтүче төп көчләр буларак күзаллана. 

«Йөрәк маем» комедиясендә традицион характердагы типик авыл өйләре 

сурәтләнә. Әмма аларга заманның яңа җилләре үтеп кергән, һәр йорт кызыклы 

деталь  – телевизорга мөнәсәбәт аша тасвир ителгән. Авылдагы бөтен халык – 

олысы, кечесе эшләрен аннан-моннан бетереп, өйләренә ашыгалар, чөнки 

тиздән «Тропиканка» башлана. 

Авылда «Санта-Барбара»сыз, «Тропиканка»сыз яшәүче кешеләр аз. 

Шуларның берсе – Аләүетдин, гармунын, җырын, чишмә буен көн-төн сөйләп 

утыручы телевизорга алыштырырга теләми. 

Шулай итеп, Т.Миңнуллин әсәрләрендә йорт образы төрле яссылыкта 

бирелә.  Бу образ ничек кенә бирелсә дә, аның мәгънәсе бүгенге көндә актуаль 

булган кешелек кыйммәтләренә кайтып кала. Яшь буында туган нигез, туган 

йорт төшенчәләрен туган ил, туган җир белән бәйләп аңлату өчен, алай гына да 

түгел йорт төшенчәсенең милли кыйммәтләр белән бәйләнешен ачып бирү өчен 

бу әсәрләрнең әһәмияте әйтеп бетергесез.  
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Cинтaкcиcтa җөмләнең гoмуми үзенчәлекләре, шулaй ук җөмлә һәм 

cүзтезмә эчендә cүзләрнең урнaшу тәртибе өйрәнелә. 

Тaтaр тел гыйлеме фәнендә cинтaкcиcны өйрәнү ХХ йөзнең 60 нчы 

еллaрындa бaшлaнa. Cинтaкcик кaбaтлaулaр бүгенге көндә шaктый aз 

өйрәнелгән дaирә. Нигездә, бу мәcьәләләрне чишүдә прoфеccoр 

Ф.Г.Гaлләмoвның хезмәтләре мәгълүм.  

Cүзләр үзгәрмичә дә, берaз үзгәрешләргә oчрaп тa, бәйләүче чaрaлaрcыз 

дa, бәйләүче чaрaлaр белән дә кaбaтлaнa aлaлaр. Кaбaтлaулaрны менә шул 

үзенчәлекләренә кaрaп төркемләү кaбул ителгән. Һәрбер төркемдә aлaрның 

мoдaль мәгънәләрен тaбaргa тырышaлaр [Гaлләмoв 2003:17-23]. 

1. Cүзләр үзгәрешcез кaбaтлaнгaндa, aлaр aрacындa тезүле бәйләнеш 

интoнaциoн чaрa белән генә белдерелә. Бу төр кaбaтлaуны куллaнып, cөйләүче 

билгенең, хәлнең aртыклык дәрәҗәcендә булуынa, гaдәттән тыш булуынa 

бacым яcый: Эре-эре күбәләкләр Мaтур-мaтур бaлaлaр уйный; Биек-биек 

aгaчлaр үcә; Йөзе тaң нуры шикелле, aлcу-aлcу. 

2. Кaйбер төр фигыльләр, үзгәрмичә генә кaбaтлaнып, тәвәккәл шaрт 

мoдaль мәгънәcен белдерә: Әйткәч-әйткәч, рәхмәтемне зуррaк хөрмәт өчен 

әйтергә кирәк (Т.Миңнуллин); Бaргaч-бaргaч, aлып тa кaйтыргa кирәк инде 

(Х.Caрьян). 

3. Үзгәрмичә кaбaтлaнгaн cүзләр aрacындa дa/дә/тa/тә теркәгечләре килcә, 

cөйләүче мәгънәне көчәйтә, aңa хиc белән хәбәр итү төcмерен өcти: Әрәмәcе дә 

әрәмәcе! Әй бaлaн күп үзендә! (М.Шaбaев); Шушы юл белән фигыль 

кaбaтлaнca, мәгънәне хиccи көчәйтүгә дәвaмлыкның aрту төcмере, 

ышaнычлылык тa өcтәлә: Cиңa түзмәcә, aңa түзми дә түзми инде! (әкият); Менә 

шулaй тын гынa утырыргa дa утырыргa... (Ә.Еники). 

4. Үзгәрмичә кaбaтлaнгaн cүзләр aрacындa лa/лә яки дек/тек киcәкчәcе 

кaбaтлaнгaндa, cөйләүченең куaныч, cөенеч, coклaнуы белдерелә: Cулaры дa 

cулaры, көймәдә бaрулaры! (Н.Aрcлaнoв).  

5. Кaбaтлaнгaн cүзнең икенчеcе инкяр күрcәткечен aлгaндa, cөйләүченең 

чынбaрлыккa билгеcезлек төcмерен бирүе күрcәтелә: Кирәкcә-кирәкмәcә, килә 

дә керә (К.Тинчурин).Шушы ук мoдaль мәгънәне берaз көчәйтеп, бу төр 

кaбaтлaулaр янындa дa...дa пaрлы теркәгече дә килә aлa: Имтихaн тoтып бик 

aрыдыңмы, Рoкыя? – Aрыдым дa aрымaдым дa шундa (Ф.Әмирхaн). Бaрлык-

юклык фoрмacындa кaбaтлaнгaн cүзләр янындa бүлүче теркәгечләр килгәндә, 
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билгеcезлек мәгънәне тaгын дa көчәя: Я кaйтырбыз, я кaйтмaбыз туып үcкән 

илләргә (җыр); Бибиcaрa түтинең бу cүзләрен әллә ишетте, әллә ишетмәде 

(Г.Әпcәләмoв). Шaрт фигыль бaрлык-юклыктa кaбaтлaнып, aлaр янындa дa...дa 

теркәгече килcә, билгеcезлек мoдaль мәгънәcе белдерелә: Теләcәң теләмәcәң дә, 

йөрешергә туры килә (М.Мәһдиев). Дa...дa теркәгече куллaнылмacкa дa 

мөмкин: Килешcә-килешмәcә, иң элек шул турыдa coрaштырырмын (Ф.Хөcни).  

Юклык-бaрлык кaбaтлaнуы дa күзәтелә, бу oчрaктa ышaнычлылык, кaтгыйлык 

мoдaль мәгънәcе cиземләнә: Әллә безнекеләр килеп җитәләр, диме? – Җитәләр 

генә түгел, җиткәннәр инде (Г.Ибрaһимoв). 

6. Кaбaтлaнгaн фигыльләр үзaрa шaрт фoрмacы белән бәйләнгән булca, 

шикләнеп әйтү, битaрaфлык мoдaль мәгънәcе cиземләнә: Мoны үзе кичергән 

кеше генә aңлaca aңлaр (Ә.Еники). 

Шушы ук кaбaтлaу, юклыкны aлып, тaгын кaбaтлaнa, ләкин дүртенче 

урынны юк cүзе aлa, мoдaль мәгънә – битaрaфлык, билгеcезлек: Бaрcaм 

бaрдым, бaрмacaм юк, – дип cөйләнә (әкият); Булca булыр, булмaca юк 

(Х.Caрьян).  

7. Кaбaтлaнгaн фигыльләр, кире шaрт мөнәcәбәтендә тoрып, -ca дa 

фoрмacы белән бәйләнcәләр, cөйләүче чынбaрлыккa үзенең битaрaфлыгын, 

икеләнүен, шөбһәләнеп әйтүен белдерә: Ни уйлaca дa уйлaгaндыр 

(Э.Кacыймoв). 

Шушы кaбaтлaу дүртле кaбaтлaугa әйләнеп әйтелгәндә, ихтыярcызлык 

мoдaль мәгънәcе белдерелә: Кaрчык aшaca дa aшый, aшaмaca дa aшый (әкият); 

Бaрcaм дa бaрдым, бaрмacaм дa (бaрдым) (Г.Әпcәләмoв). 

8. Кaбaтлaнгaн cүзләр aрacындa диcәң, булгaч, кaлгaч, икән кебек cүзләр 

килcә, хәл кылу, кaтгыйлык, иc китү кебек тoйгылaр белдерелә: Егет cүзе бер 

булыр, китәргә дигәч китәргә! (М.Хәбибуллин); Бaрыргa булгaч, бaрыргa инде 

(C.Caбирoв); Булмый дигәч булмый (Х.Caрьян). 

9. Кaбaтлaнгaн cүзләр ия-хәбәр мөнәcәбәтендә тoргaндa, cөйләүче эш-

хәлне ышaныч белән хәбәр итә: Ә хaтынының бәйләнүе бәйләнү! Aның бер 

урындa чытырдaвы чытырдaу иде;Бaл дa – бaл, бу дa – бaл, шикәр дә – шикәр, 

бу дa – шикәр (Ф.Шәфигуллин). 

10. Кaбaтлaнгaн cүзнең берcе aергыч, икенчеcе хәбәр булып 

фoрмaлaшкaндa, чaрacыз тәвәкәллек мoдaль мәгънәcе aңлaшылa: Беткән бaш 

беткән! Мин тәвәкәлләргә булдым (Г.Бәширoв); Я, ярaр, булгaн эш булгaн, 

буявы cеңгән! (М.Мәһдиев); Үтәcе юл үтелгән, кире кaйтып булмый 

(Х.Caрьян).  

11.  Кaбaтлaнгaн cүзнең берcе (күпчелек oчрaктa беренчеcе) 3нче зaт 

тaртым һәм төшем килеше кушымчaлaрын aлa, бу oчрaктa билгеcезлек, 

нәтиҗәcезлек мoдaль мәгънәcе төcмерләнә: Aтуын aткaннaр дa ничек итеп 

белешергә белмичә aптырaп тoрaлaр (мәзәк); Килүен килер инде ул 

(Ш.Мaннур). 

12.  Кaбaтлaнгaн cүзнең берcе юнәлеш килеше фoрмacын aлгaндa, 

билгеcезлек мoдaль мәгънәcе төcмерләнә: Cин бoлaй әйбәт cикерә идең 

cикерүгә (Ф.Хөcни). 
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13. Кaбaтлaнгaн cүзнең беренчеcе чыгыш килешендә тoргaндa, aртыклык 

дәрәҗәcенә якын мoдaль мәгънә aңлaшылa: Яңaдaн яңa өйләр тезелгән; 

Кaтыдaн кaты шикәрне тыныч кынa ярып утырa иде; Уcaлдaн уcaл этләр чыгып 

өрә. 

14.  Кaбaтлaнгaн cүзләрнең беренчеcе икенчеcенә aергыч булып килcә, 

гaҗәпләнү мoдaль мәгънәcе aңлaшылa: Бaһaдирның бaһaдиры иде ул! Ул 

шaһлaр шaһы булгaн ди!; Гүзәлләрнең гүзәле иде ул! 

15.  Кaбaтлaнгaн cүзләрнең беренчеcе икенчеcенә aергыч булып килcә, 

гaҗәпләнү мoдaль мәгънәcе aңлaшылa: Aт чaклы aт югaлгaн!; Aрыcлaн тикле 

aрыcлaнны кулгa ияләштерәләр! (М.Шәфигуллин). 

16.  Кaбaтлaулaрның беренчеcе икенчеcенә хәл булып килcә, кaтгыйлык, 

aртыклык дәрәҗәcе мoдaль мәгънәләре cиземләнә: Юк, oчрaмaгaч oчрaмый ул! 

(Н.Фәттaх); Күргән caен күрәcе, cөйгән caен cөяcе килеп тoрa; Нaҗия булып 

Нaҗия килде (М.Хәбибуллин). 

Кaбaтлaулaр – тaтaр телендә киң тaрaлыш aлгaн күренеш. Aеручa 

кaбaтлaулaрны гaди cөйләм телендә, публициcтик һәм мaтур әдәбият 

бacмaлaрындa еш oчрaтыргa мөмкин. Дөреc, бүгенге көндә кaбaтлaулaрның 

cтилиcтик, лекcик мәгънәләренә игътибaр бирелә килде, ә менә грaммaтик, 

aерым aлгaндa cинтaкcик яктaн кaбaтлaулaрны тикшерү юлындa эшләр 

чaгыштырмaчa aзрaк. Әлеге хезмәтебездә cинтaкcик кaбaтлaулaрның мoдaльлек 

мәгънәләрен билгеләргә oмтылыш яcaлды. 
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Сүз ясалышы – тел системасының иң хәрәкәтчән өлкәсе. Сүз ясалышына 

кагылышлы сорауларының өйрәнелү дәрәҗәсе дөнья телләрендә охшаш түгел 

һәм әлеге өлкәдә башкарыла торган эшләр сүз ясалышның бөтен төрлелелеген 

һәм киңлеген дә колачламый. Аерым алганда, әлегә кадәр татар телендә 

сүзләрнең катлаулы кушымчалау ысулы белән ясалышы турында монографик 

эшләр сирәк.  

Соңгы вакытта сүз ясалыш процесс проблемасы күп кенә телләрдә 

лингвистларның игътибар үзәгенә әйләнде. Е.С.Кубрякова билгеләп үткәнчә, 

әлеге бүлек телнең үзенә бер төрле, “глобаль тел системасы эчендә яшәп 
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килүче”, подсистемасын өйрәнә. Бигрәк тә сүз ясалыш өлкәсендә телнең үсеш 

законнары ачык күренеп тора. Башка сфералар белән чагыштырганда, әлеге 

сферада телнең үсеше һәм аның төп үзенчәлекләре яхшырак күзәтергә, шулай 

ук тикшеренелә торган телләрнең төрлечә структурада булуыннан ачыкларга 

мөмкин. В.Д.Аракин бу турыда шундый сүзләр әйткән: “Сүз ясалышы ул – 

үзенә бер төрле чара һәм ысуллар системасы, ул һәрбер телнең 

структуркомпонентларына керә, һәм, шулай булгач, аның типологик 

характеристикасына турыдан-туры бәйләнешле”. 

Чагыштырма-типологик анализ чагыштырулы телләрнең төрле телләр 

гаиләләргә керүләрен, күп кенә универсаль механизмнарга ия булуларын (бер 

типлы катлаулы суффиксаль сүз ясалу ысуллары, уртак структур, функциональ 

һәм семантик тенденцияләре булуын) күрсәтә. Бер-берсе белән чагыштыруга 

караганда әлеге телләрнең дифференциаль сыйфатлары бар. Дифференциальлек 

КСС төрле морфемалы төзелеше, структур типларның үзара төрле мөнәсәбәте, 

яңадан аңлау операцияләренең төрле характерлы булуында күренә. 

Дифференциаль сыйфатлары булуга карамастан, типологик яктан уртак 

сыйфатларга ия булулары әлеге телләрнең охшашлыгы турында сөйли. 

Лингвистикада сүзләр кушу һәм сүз ясалышы үзенчәлекләре турында күп 

кенә мәгълүмат тупланганга карамастан, күп кенә сораулар ачыкланмаган 

килеш кала бирә. Сүз ясалышының төрле ысулларына махсус характеристика 

бирү тиешле тасвирлама таләп итә. Катлаулы суффиксаль сүз ясалышы инглиз 

телендә дә, татар телендә дә телнең барлык көнкүреш сфераларындагы лексик 

составын баетуын дәвам итә. Катлаулы суффиксаль сүз ясалышы – 

лингвистиканың иң катлаулы күренешләреннән берсе. Кимендә ике тулы 

мәгънәле компоненттан торган катлаулы төзелмә буларак, ул үзенә 

тикшеренүчеләрнең игътибарын аңлаешсыз барлыкка килү ысулы белән җәлеп 

итә, ә бу чагыштыру ягыннан кызыклы. 

Инглиз телендә катлаулы суффиксаль сүз ясалышы проблемалары 

җентекләбрәк өйрәнелгән. 

Иң беренче булып “катлаулы ясалма сүз” термины безгә С.С.Хидекель 

эшендә очрый. Анда ул “ике сүз ясалыш ысулы – кушу һәм ясалуның – 

берьюлы эшләп һәм үрелеп килүе” юлы белән барлыкка килгән сүзләрне 

өйрәнә. 

Англистикада КСС дип деривация һәм композициянең бербөтен сүз 

ясалыш актында үзара бәйләнештә торуы һәм үзенә генә хас специфик 

сыйфатларга ия булган аерым бер мөстәкыйль ысул булуы белән 

характерланган төзелмәне аңлыйлар. Әлеге сүз ясалыш ысулы өчтән дә ким 

булмаган морфеманың — суффиксаль һәм ике яки күбрәк сүз статусына 

иянигезләрнеңберьюлы үзара бәйләнеше процессында барлыкка килә. Барлык 

төзелмәнең ономасиологик базисы булып суффикс тора. Мәсәлән, blue — eyed 

/with blue eyes— зәңгәр күзле/, teen-ager /person from the age 13 through 19- бала/. 

Татар тел белемендә Ф.А.Ганиев, Д.Г.Тумашева, Ф.С.Фасеев, 

В.Н.Хангильдиннең да катлаулы суффиксаль сүзләр турында фикерләре бар. 

И.Гигановның XIX йөз башында бастырылган мәгълүм грамматикасында татар 
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телендә катлаулы сүзләрнең күплеге турында әйтелә. И.Гиганов катлаулы 

сүзләргә шулай ук кайбер кисәкчәле сүз тезмәләрен дә кертә. Катлаулы сүзләр 

дип ул әйберләр яки кешеләрнең кыяфәт һәм халәтен тасвирлаучы 

түбәндәгесыйфатларны атый: әлеге төзелмәдә алдан сыйфатланучы исем килә, 

ә сыйфаты / -лы/ ле / ялганмасына ия була: ак йөзле "белолицый", каракашлы 

"чернобровый", башсыз "безголовый". 

Д.Г.Тумашева һәм Ф.С.Фасеев мондый төзелмәләрне катлаулы сүзләргә 

кертәләр. 

Икенче караш буенча, катлаулы суффиксаль төзелмә ул – ике, сирәк 

күбрәк тамырның берьюлы кушылуы һәм  суффиксациясе. Сүз ясалыш 

суффиксына ия ике тамыр яки нигезнең катлаулы сүз ясап кушылуы катлаулы 

суффиксаль сүз ясалышы булып тормый. Ф.А.Ганиев моны түбәндәге мисал 

белән аңлата: ассызымлау (подчеркнуть)сүзендә суффиксация бер үк вакытта 

беренче һәм икенче компонентны кушып ясалган, чөнки татар телендә ас 

сызым дигән мөстәкыйль катлаулы сүз яки синтаксик сүзтезмә юк. Шуңа күрә 

әлеге сүз катлаулы суффиксаль сүз ясалышының нәтиҗәсе булып тора. 

КСС ономасиологик нигезе булып инглиз телендә (-ed) суффиксы һәм 

татар телендә (-лы/-ле) суффиксы тора. 

Исем, сыйфат һәм фигыльләр ономасиологик билге барлыкка китерүче 

актив сүз төркемнәре булып торалар. Инглиз телендә сүз ясауда актуаль 

кулланылган суффиклар булып -ed, -еs, татар телендә -лы/ле, -чы/че 

кушымчалары тора. Суффикс КСС ономасиологик нигезе булып тора. КСС 

ясалышында бик еш катнашмаган суффиксларга кушымчалары керә: 

 ингл. –ism, тат. -чылык/-челек. 

Мәсәлән, Marxism – инглиз телендә; 

                Дәвамчылык – татар телендә;  

Инглиз телендә сүз күбесенчә –ing суффиксы белән ясала. Татар теле КСС 

ясалышында -мале/-мәле, -чан/-чән, -ча/-чә, -ыш/-еш/-ш, -кыч/-кеч (-гыч/-геч), -

чыл/-чел, -лау/-ләүсуффикслары гына катнаша. 

Мәсәлән: 

To sell – seller–инглиз телендә; 

Сатырга –сатучы – татар телендә; 

ингл. -ness, тат. -лык/-лек, ингл. -ism, тат. -чылык/-челек, ингл. -ing, тат. -

ыш/-еш/-ш, тат. -кыч/-кеч (-гыч/-геч); -лау/-ләү кушымчалары исем ясалышында 

катнашалар. Ингл. -ed, тат. -лы/-ле, тат. -мале/-мәле, тат. -чан/-чән, тат. -ча/-чә, 

тат. -кыч/-кеч (-гыч/-геч), тат. -чыл/-чел, тат. -лык/-лек кушымчалары ясалма 

сыйфатлар ясалышында катнашалар. Ингл. -1у, тат.-лап/-ләп кушымчалары – 

рәвеш күрсәткечләре. 

Инглиз телендә сүзләр янәшәлек бәйләнеше ярдәмендә кушылалар, татар 

телендә исә янәшәлек бәйләнеше һәм агглютинация бик актив. Ике телнең дә 

күпчелек сүзләре синтаксик ияртүле бәйләнеш нигезендә ясала. 
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ТАТАР ХАЛЫК АВЫЗ ИҖАТЫ – АКЫЛЛЫЛЫК,  

РУХИ САФЛЫК ЧИШМӘСЕ 

Бессольцев Эльвир, 

Әлмәт районы Яңа Кәшер  интернат-

мәктәбенең 9сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Салихова 

 Гөлнара Атлас кызы 

 

Татар халык авыз иҗаты– халкыбыз тарафыннан безгә мирас булып калган 

тапкыр, зирәк сүзләр, халык моңы, халык сагышы. Кичке уеннарда туган 

сихерле әкиятләр, мәзәкләр, халык баһадирларын, күңелләрдә мәңге яшәр ил 

улларын, ил кызларын данлыклап җырлаган дастан-риваятьләр. Халык иҗаты 

күпкырлы, аның әсәрләре иксез-чиксез халык уе океанын хәтерләтә. Һәр әсәр 

гасырлар буе бер буыннан икенчесенә, әби-бабаларыбыздан яшь- 

җилкәнчекләргә авыздан-авызга үгет-нәсыйхәт белән күчкән. Һәр әсәр– вакыт 

эчендә төрлечә үзгәреп, камилләшеп калган, вакыт белән сыналган шул 

океанның затлы энҗеләре. Борынгы бабаларыбыздан калган, кадерләп 

сакланган бәясез мирас, бәхәссез асылташлар буларак алар хәзер дә һәркемнең 

тормыш нигезе, дусты, терәге булып торалар. Көндәлек тормышның һәр 

мизгелендә дә әһәмиятле алар: халык акылын җыйган мәкальләр, сынамышлар, 

моң-хисләребезне белдерерлек, авыр вакытларда юатырлык җырлар, 

акыллылык, намуслылык, үз халкыңа, үз сүзеңә тугрылыкка үрнәк булырлык 

риваять-дастаннар, әкиятләр, легендалар. Әйе, бу энҗеләрнең һәммәсе – 

дөрестән дә тормыш нигезе. Шуңа да аларны өйрәнү, шулай ук кадерләп саклау 

һәм киләчәк буынга түкми-чәчми җиткерү–безнең иң әһәмиятле 

бурычларыбызның берсе булып тора. 

Халкыбызның культура дәрәҗәсе елдан-ел үсә, аның рухи яктан 

формалашуында халык иҗатының роле арта бара, эстетик зәвыгыбыз да 

камилләшә, дип әйтәсе килә. Һәм шушы халәттә без үзебезнең дәрәҗәбезне 

төшермичә, мирасыбызны саклап кала алсак, яхшы булыр иде. 

Ә татар халык фольклорының хәзерге тормышта әһәмияте никадәр? Аның 

үзенчәлекләре нәрсәдә?  

Татар теле hәм әдәбияты дәресләрендә халык авыз иҗатын өйрәнү зур 

әhәмияткә ия. Һәр сыйныфта әдәбият дәресләре халык авыз иҗаты белән 
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башланып китә. Туган телгә кызыксыну уятуда халык авыз иҗатын өйрәнү зур 

роль уйный. Аларны өйрәнеп, без тел байлыгын арттырабыз. Чөнки халык 

югары тел культурасына ия булуны элек-электән үк кешенең иң күркәм рухи- 

әхлакый сыйфатларның берсе итеп санаган.  

Башлангыч сыйныфларда ук уку дәреслекләрендә халык авыз иҗатының 

кайбер үрнәкләре бирелә [Гарифуллина 2014: 5-26]. Югары сыйныфларда исә 

халык авыз иҗатының һәр жанры аерым үзләштерелә. 5нче сыйныфта әкиятләр, 

мәкаль-әйтемнәр, табышмаклар, тизәйткечләр һәм шарадалар турында 

мәгълүматлар бирелә [Хәсәнова 2014: 12-42]. Без әкиятләр укыганда, 

онытылып, тылсымлы әкиятләр дөньясына чумабыз. Ә аларның саны исәпсез-

хисапсыз, укы гына. Әкиятләрдә начарлык, явызлык гаепләнеп, гаделлек, 

дөреслек якланса, мәкаль-әйтемнәр кешелек дөньясы өчен язылмаган кануннар 

булып, халыкның рухи казанышларын, дөньяга карашларын, яшәү мәгънәсен, 

тормыш кагыйдәләрен чагылдыра. Кешелек тарихының ыруглык җәмгыяте 

белән бергә барлыкка килгән бу төр шигъри әсәрләр тормышның барлык 

якларына да кагылалар. Аларда никадәр тәрбия... Тирән һәм үткен фикерне 

җыйнак итеп, образлы формада әйтеп бирү хас булганга, сөйләмне матур, 

тәэсирле итәләр дә инде алар. Моңа бик күп мисаллар китерергә мөмкин булыр 

иде. Мәкальгә охшаш әйтем, сынамышлар һәм тапкыр сүзләрне дә эпик төргә 

якын дип карасак була. Аларның һәркайсы–үзе бер дөнья. 

Мәкальләргә охшаш тагын бер төр –канатлы сүзләр. Г.Тукай, М.Гафури, 

Һ.Такташ кебек күренекле шагыйрьләребезнең күп санлы канатлы сүзләре, 

халык телендә мәкальләр белән беррәттән әйтелеп йөриләр. Фольклорның бу 

төре – халыкның гасырлар буена туплаган тапкырлык, акыл байлыгы, әхлакый 

тәрбия учагы булган иң кече һәм шуңа күрә киң кулланыш тапкан әсәрләр. 

Алар хәзерге тормышта да милли һәм иҗтимагый тормыш нормаларын ныгыту, 

тәрбияви чара буларак әһәмиятле. 

Тизәйткечләр сүз һәм иҗекләрне ачык әйтергә, чиста, дөрес итеп сөйләргә 

өйрәтсәләр, шарадалар сүзләрнең төзелешен, дөрес язылышын аңларга ярдәм 

итәләр. Ә табышмаклар күбрәк уй-фикерләү сәләтен сынау өчен хезмәт итә. 

Аны әйтүче дә, җавабын табучы да үзен зирәк, тапкыр итеп күрсәтәсе килә. 

Аерым бер халык бар икән, димәк, мәкаль-әйтемнәр, табышмаклар да әлеге 

халык белән бергә, мәңге яшәячәкләр. 

Безнең көннәрдә тормышчан һәм халыкчан булып яңгыраган мәзәкләр 

үзләренә бер урын алып торалар. Алар, гадәттә, халыкның тапкырлыгы, көр 

күңелле, оста ачы һәм җор телле булуын күрсәтә. Юмор белән сөйләү сәләтенә 

ия кеше элек-электән абруй казанган (Хуҗа Насретдинны яки Әлмәндәр картны 

искә төшерик). Андый кешеләр, гадәттә, башкалар белән дә уртак телне тиз 

таба, кыен вакытларда төшенкелеккә дә бирелми, кайгылы кешеләрне дә юата. 

Аларның эчтәлеге һәм персонажлары халык тормышының һәрбер тармагына 

кагылып, һәртөрле кимчелекләрдән көлүләре белән күңелне җәлеп итәләр. 

Хәзерге көндә дә алар үзләренең актуальлеген югалтмыйлар. 

“Хәсрәт кешенең гомерен кыскарта”, “Хәсрәтне җиңеп булмый, ләкин аны 

җиңеләйтеп була” – ди, халык. Җиңеләйтү чарасы итеп, татар акылы җыр иҗат 
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итә [Хәсәнова 2014: 7-12]. Җырларында кеше үз хәсрәтен үзенә-үзе сөйләп 

юана. Габдулла Тукай халык иҗатының искиткеч кыйммәтле хәзинә булуын 

әйтеп болай дип яза: “Халык җырлары бабайларыбыз тарафыннан калдырган 

иң кадерле вә иң бәһале мирастыр... Халык җырларының шулай җәүһәр вә 

якутлардан да кыйммәтле бер нәрсә булганы өчен дә аларга әһәмият бирергә 

кирәк. Аларны югалтмаска, иҗат итәргә кирәк”. 6 нчы сыйныфта “җәүһәр вә 

якутлардан кыйммәтле”, халык күңеленең “ һич тә тутыкмас һә күгәрмәс, саф 

вә раушан көзгесе” булган җырлар өйрәнелә.  

Тагы да югарырак сыйныфларда, халык күңеленнән моң, хәсрәт белән 

үрелеп чыккан бәетләр өйрәнелә [Хәбибуллина 2014: 6]. Бәетләрнең барлыкка 

килүе татар халкының фаҗигале язмышы белән турыдан-туры бәйләнгән булса 

кирәк. Аларда аерым шәхесләрнең тормышында булган фаҗигаләр дә киң 

яктыртыла. Бәетләрнең безгә әһәмиятле булган үзенчәлекләре – хис-

кичерешләрнең иң киеренке вакытларында туып, көнкүреш тормыш, шулай ук 

аерым тарихи вакыйгалар, тарихи шәхесләр турында бәян итүе. Берникадәр, 

тәрбияви өндәү функцияләренә карамастан, минемчә, бәетләрнең төп нигезе–

кешеләрнең авыр тормыш мизгелләре турында көйләп, моң-зарын багу, 

юану,табу.Бу жанр хәзерге тормышта да яши, иҗат ителә, “Юлдаш”, 

“Акчарлак” газеталарының битләрендә басылып чыга. 

9нчы сыйныфта, элеккедән килгән яисә буыннан-буынга сөйләнгән 

вакыйга-хәлләр хикәяләнгән риваятьләр, могҗизалыкка һәм фантастикага 

нигезләнгән легендалар үзләштерелә, һәм алар халык иҗатының иң борынгы,иң 

катлаулы үзенчәлекле төрләреннән саналып, зур тарихи әһәмияткә ия булып, иң 

беренче урында тора. [Хәбибуллина 2011: 4-5]. Татар тарихын өйрәнүдә 

риваятьләрнең әһәмиятен аңлап, мәгърифәтче Каюм Насыйри күп кенә 

риваятьләрне халык теленнән язып алган. Ул аларны үзе чыгарган календарь 

битләрендә файдаланган һәм аерым җыентыклар итеп тә бастырган. 

Язучылардан М.Гафури,  Ф.Әмирхан, Һ.Такташ, М.Җәлил һәм башка әдипләр 

үз иҗатларында риваятьләрдән мул файдаланганнар.  

Татар халкының иң борынгы иҗат төрләреннән йола фольклоры ныграк 

сакланган.Тулаем алганда, алар шактый бай. Ел фасыллары белән бәйле Нәүрүз 

бәйрәме һәм Сабантуйны атап китәргә мөмкин. Гаилә бәйрәмнәре кеше 

тормышының, кеше гомеренең иң җитди, катлаулы һәм каршылыклы өч дәвере 

белән бәйле: бала туу, никах туе һәм кешенең үлеме. Димәк, аларга 

багышланган әсәрләр дә шул ук дәрәҗәдә әһәмиятле һәм күп төрле. 

Алда санап кителгән жанрларны без дәресләрдә үзләштерү белән генә 

чикләнмәдек, төрле бәйгеләр, викториналар, ярышлар да уздырдык. Әкиятләрне 

бик яратып, теләп сәхнәләштердек. Чөнки, фольклор әсәрләрендә тел-сүз 

кешене танып белү, аны сыйфатлау һәм бәяләү җәһәтеннән төп үлчәмнәрнең 

берсе итеп карала һәм халкыбызның бай рухи мирасы булган халык авыз иҗаты 

да бик теләп өйрәнелә. Күпләребез безнең шул мирасның нигезе- халык авыз 

иҗаты белән тәрбияләнсә иде. Безгә бу зур байлыкны сакларга гына кала. 
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Җәмгыять тормышында нинди генә үзгәреш-тетрәнүләр булмасын, иң 

беренче чиратта ул интеллигенциягә килеп кагыла. Укытучыларның 

интелллегинция вәкиләре дип карасак, димәк иҗтимагый реформаларны иң 

беренче чиртта укытучылар күтәрә. 

1905-1907 елларда татар әдәбиятында мәгърифәт тарату юлы белән генә 

бәхеткә ирешеп булмау, җәмгыятьне үзгәртеп кору, халык бәхете хакына милли 

мәктәп тудыру, шул эшләрне уңышлы башкарырдай милләтпәрвәр шәхесләр 

тәрбияләү идеясе чагылыш таба [Дәүләтшин 1999 :102]. 

Гасыр башы әдәбиятында урын алган Тукай, Гафури, С.Рәмиев, 

Г.Ибраһимовлар белән бергә Гаяз Исхакый иҗатында мәктәп-мәдрәсәләр 

темасы, аларда укыту-тәрбия гамәлләренең торышы яктыртылуы «Төгәллемдә 

сәгадәт яки Гыйлем үгрәнүдә рәхәт гомер», «Ике йөз елдан соң инкыйраз», 

«Тормышмы бу?», «Мулла бабай», «Ул әле өйләнмәгән иде» әсәрләрендә урын 

ала. 

Мөгаллимнәр турында сүз алып барганда күренекле әдипнең бу яктан да 

алгы сафта булуын, әсәрләрен үз тәҗрибәләренә нигезләнеп язылуы күренә.   

Исхакыйның кыскача тормыш юлына күз салыйк. Г.Исхакый Казандагы 

татар укытучылар мәктәбен 1902 елда тәмамлаганнан соң, Оренбургтагы 

«Хөсәения» мәдрәсәсенә укытучы булып урнаша. Әле элегрәк бу мәктәпкә кер-

гәнче үк, ул 1897 елда Казанның Печән базары янындагы Әмирхановлар 
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мәдрәсәсендә Һ.Максуди белән бергә бераз вакыт укытучылык итеп алган, 

педагогик тәҗрибә туплаган була. 

«Хөсәения» мәдрәсәсендә Исхакый табигать фәннәре, рус теле укыта. 

Анда эшләү бер генә ел дәвам итсә дә, бу мәдрәсә әдипнең тормыш юлында 

сизелерлек эз калдыра, дөньяга карашларына көчле йогынты ясый. Ул татар 

мәдрәсәсе белән хәзер шәкерт сыйфатында түгел, укытучы буларак очраша, 

аны эчтән торып өйрәнә, милли мәгарифнең казанында кайный. Ул шулай ук 

XX гасыр башында Казан, Өфе шәһәрләреннән соң татарларның өченче 

мәдәни-мәгърифәт учагы булган Оренбург каласындагы тормыш, рухи-мәдәни, 

сәяси вәзгыять белән якыннан таныша, күренекле шәхесләр белән аралаша. 

Г. Исхакый биредә дәресләр бирү белән генә чикләнми, аның катнашында 

әдәбият, музыка кичәләре, мәдәни очрашулар һ.б. чаралар үткәрелә. Монда ул 

тәгълим-тәрбия гамәлләренә яңалыклар кертү белән янып йөри: хакыйкатькә 

өстенлек бирү, китапханәне тәртипкә китерү, шәкертләргә яңа китаплар 

тәкъдим итү, яңа фәннәр укыту, әдәби түгәрәкләр оештыру, гомумән, мәдрәсәгә 

яңа күтәренке рух кертү һәм, әлбәттә, искелек тарафдарлары белән тартыша. 

Шул рәвешчә, яшь укытучы бу мәдрәсәнең укыту-тәрбия тәртипләренә, 

шәкертләрнең тормыш-көнкүреш шартларына үзгәрешләр кертеп өлгерә, уку 

йортындагы гомуми хәлгә сизелерлек йогынты ясый. Һәм, әйтергә кирәк, 

«Хөсәения» мәдрәсәсенең 1917 елга кадәрге татар мәгарифе тарихында 

дәрәҗәле, күренекле урын тотуында (совет хөкүмәте аның статусын 

Укытучылар институтыныкына тиңләде) аның оештыручылары һәм хуҗалары – 

бертуган Хөсәеновлар белән бергә анда эшләгән педагог, галимнәрнең, шул 

исәптән Г.Исхакыйның да өлеше бар. Биредә тупланган тәҗрибә әдипнең 

алдагы тормышында, иҗатында да эзсез калмый [Мусин 1998: 53].  

Гаяз Исхакыйның көрәшле еллар идеясе белән сугарылган беренче 

драматик әсәрен  1908 елда  «Мөгаллим» драмасын яза. Тарихта билгеле 

булганча, бу елларда халыклар төрмәсе булган Россиядә кара реакция хөкем 

сөрә. Столыпинның аграр сәясәте куәтләнгәннән-куәтләнә бара. Сәнгатьтә тор-

гынлык. Эшче һәм крестьянның тормыш хәле гаять авыр. Патша хөкүмәте 

канлы сәяси террор алып бара, бөтен мөмкинлекләрдән файдаланып, халыкның 

аңын томаларга, 1905-1907 елларда уянган өметләрен буарга омтыла. Алдынгы 

фикерле яшьләр, язучылар, шагыйрьләр тагын да рәхимсезрәк эзәрлекләүләргә 

дучар ителә. Милли колониаль изү дә өстәлеп, татар дөньясы кара төнгә 

әверелә. Аның үз эчендә искелек, яңалык белән җан тартышып, өстенлеген 

бирмәскә маташа. 

Әмма патша самодержавиесенең каты режимы, кара реакциясе милләттә 

кабынган көрәш ялкынын бөтенләй сүндерә алмады. Моны без Гаяз 

Исхакыйның драматургиясеннән дә күрәбез. Әдип һаман милләтебезнең 

бәйсезлеге, азатлыгы өчен көрәштә, һаман төрмә, сөрген шартларында яши, 

төрле шәһәрләрдә, төрле илләрдә качып-посып, милләте өчен янып-көеп йөри. 

Аңлашылганча, иң киң таралган милли интеллигентны үзәккә куеп пьеса 

иҗат итәргә әдипнең тормыш материалы да, шәхси тәҗрибәсе дә мул була. Гаяз 

Исхакыйның талантлы каләме, шул материал-тәҗрибәгә нигезләнеп, 
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кадимчеләрне, һәр яңалыкка каршы булган мещан катлауларын көзгедәй 

чагылдыра, аларга каршы көрәшкә чыккан милләт интеллигентын сәхнәгә 

күтәрә һәм аңа йөкләнгән өмет-бурычларны сәхнә аша киң массага ирештерә: 

милләтче булырга, халыкка хезмәт итәргә, аның өмет-хыялларын гамәлгә 

ашырырга тырыша. 

Драмада авыл халкын сәяси агартам, тирә-юньгә гыйлем нуры чәчәм дип, 

авылга Салих исемле егет мөгаллим булып килә. Тик, мужик кызына өйләнеп, 

мещанлык сазлыгына бата. Үзенең ай-йолдыз кебек якты хыялларына хыянәт 

иткәнлеген аңлагач, кышкы бер салкын төндә, хатынын, балаларын калдырып, 

халыкка хезмәт итәргә дип, өеннән чыгып китә.  

Салихның иң беренче һәм бишенче пәрдәдәге соңгы монологы аша  

гыйлем нуры чәчүне һәм халыкка туры юл күрсәтүче роленнән фидая козгыны 

дәрәҗәсенә төшүе Салихның ялгышымы, әллә язмышымы дигән сорауны 

куярга мөмкин. Ялгышы дип Салихны йомшаклыгын, халкына биргән 

вәгъдәсендә тормавын, үзенә лаек тормыш иптәше сайлый белмәвен алырга 

мөмкин.  Язмышы әлбәттә, илдәге шул чор вәзгыяте белән бәйле.  

1907-1908 еллар. Беренче рус революциясенең сүнеп барган, реакциянең 

котырган чагы. Искечә, элеккечә көрәшү хәзер ярамый, яңа ысуллар уйланып-

эшләнеп җитәргә өлгермәгән. Ә монда җылы, тук тормыш. Аннары Салих 

шәһәрдән килгән, шәһәр шартларында формалашкан. Аңа авылда үз юлын һәм 

урынын тиз билгеләве җиңел булып чыкмый. Искелекнең нык торуы да бар, 

авыл җирендә аның тамырлары тирәнрәк тә әле. Ир-егетнең үз хатынын, 

балаларын кайгыртуын да гаеп итеп булмый. Ул гаилә башлыгы бит.  

Салихны гаилә, рәхәт яшәү баткагына батырып, Гаяз Исхакый гаилә, 

хатын-кыз, балалар, тормыш-көнкүреш мәшәкатьләре ирләрнең революцион 

эшләренә, милләт азатлыгы өчен көрәшенә аяк чала дигән идея үткәрә. 

Гаяз Исхакыйны үзен дә иң борчыган, кайгырткан нәрсәсе гаиләсе, 

хатыны, кызы була. Салихның җан җәрәхәтләре белән өеннән чыгып китүе – 

Гаяз Исхакыйга таныш хәсият. 35 ел мөҗәһирлектә булып, кызы Сәгадәтне үзе 

янына алдыра, аны укыту-тәрбия итүнең бөтен чараларын күрә. Аталы-кызлы 

бергә булып, соңгы көннәрендә дә кызы җылысын тоеп, әдип дөнья куя [Мусин 

1998 : 50]. 

«Милләт язмышын, хәлен яхшырту, милләтне алга җибәрү өчен нәрсәләр 

эшләргә кирәк?» [Исхакый 2003:156] – дигән соравына татар дөньясын үзгәртү, 

яктырту-агарту өчен белемле, мәгърифәтле булу гына җитми. Зыялы кешенең 

бөтен вакыты халкына хезмәткә генә багышланырга тиеш. 

Драмада вакыйгалар авылда, авылга читтән килгән зыялылар катнашында 

бара. Монда тирән мәгънә ята: Россия авыллар, крестьяннар иле. Азатлык 

көрәшенең массакүләм булуына ирешү өчен, авыл халкын кузгатырга, иң 

беренче чиратта, аны агартырга кирәк. Бу эш әлбәттә, укытучыга йөкләнә.  

Димәк, Гаяз Исхакыйның җәмгыятьтә яңару заманында милләткә хезмәт 

итүче мөгаллим – Салих эшчәнлеге күтәренке рух белән якты төсләрдә гәүдә-

ләндерелә «Мөгаллимә» драмасында. Без Сәлих образында авторның 
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идеаллары чагылышын күрәбез. Бу укытучы образының иҗтимагый һәм шәхси 

яшәеше көрәш рухы белән сугарылган.  
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РУС ТЕЛЛЕ БАЛАЛАРГА ТАТАР ТЕЛЕН УКЫТУ 

Вәлишина Алсу, 

КФУның Алабуга институты  

студенты 

Фәнни җитәкче: Хәйруллина Әлфирә  

Сәлихҗан кызы 

 

Татарча да яхшы бел, 

Русча да яхшы бел – 

Икесе дә безнең өчен 

 Иң кирәкле затлы тел! 

Шәйхи Маннур. 

Һәр милләт кешесе өчен әлбәттә, үз теле, үз туган иле, гореф-гадәтләре 

якын була: русларга – рус, удмуртларга – удмурт, марийларга – марий, 

кытайларга – кытай теле һәм башкалар. Без – татарлар, безгә бик якын булган 

татар теле – безнең туган телебез.  

Бер карасаң, кеше кайсы телдә сөйләшергә тели, шул телдә сөйләшергә 

хаклы һәм күп очракта шулай булып чыга да. Интернет ресурсларына күз 

салсак, безнең Татарстаныбызда 115 милләт вәкиле яшәве турында билгеле. 

Димәк, республикада  ничәмә ничә телдә аралашу алып барыла дигән сүз. 

Ләкин, Татарстан Рспубликасының ике дәүләт теле – рус һәм татар телләре 

барын онытмаска кирәк [Сафиуллина 2001: 3].  Бу ике тел тигез хокуклы булып 

саналса да, бик күп вакыт алай булып чыкмый. Рус телле милләт вәкиле янында 

татарча сөйләшә башласаң, алар шунда ук үзләренең канәгатьсезлекләрен 

белдерәләр. Бәлки мондый күренеш, рус теленең күп еллар дәвамында 

милләтара аралашу теле булып яшәве нәтиҗәседер. Монысын без тәгаен генә 

әйтә алмыйбыз. 
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Сонгы елларда  фән һәм мәгариф өлкәсендә барган үзгәрешләр, татар телен 

укытуга булган таләпләрне арттырды. Бу – рус милләтеннән булган балаларны 

татар халкының гореф-гадәтләре белән таныштыру, башка милләтләргә 

ихтирам белән карауны күздә тота.  Без, ягъни татар балалары – татар теле 

белән рус телен тигез дәрәҗәдә үзләштерәбез дисәк, хата булмас. Ә менә рус 

телле балаларга  татар телен укыту, күпкә җиңеләйтеп бирелә. Әлеге очракта 

балада кызыксындыру уяту төп бурычлардан санала. 

Замана үзгәрә. Заманга ияреп барган укытучылар, үзләренең дәресләрен 

балага китап укытып яисә күнегү эшләтеп  кенә уздырмый. Бүгенгесе көндә 

безне бик күп инновацион технологияләр әйләндереп алган.  Рус телле 

балаларга, татар телен өйрәткәндә, аларның барысын да урынлы куллана белү 

бик нәтиҗәле эшкә алып бара. Алар арасында проектлар методы әһәмиятле 

урын алып тора. Бу методлар (тикшеренү, иҗади, гамәли юнәлешле, 

мәгълүмәти, предметара) белән эшләгәндә, укучылар актив рәвештә уйлау, 

фикерләү эшчәнлегенә тартылалар [Сафиуллина 2014: 3]. 

Балаларны чит телгә өйрәткәндә, халыкның матди һәм рухи мәдәниятенә 

карап эш итү сорала. Рус теле белән татар теле күпмедер күләмдә охшаш  дип 

әйтсәк тә, иң гади алфавит һәм фонетикадан ук аермалар күренә. Өлкән 

сыйныфларда телләрнең охшашлыгы һәм аермалыгы текстлар белән эшләгәндә, 

аларның поэтик һәм структура сыйфатларын бәяләгәндә югары дәрәҗәдә 

файдаланырга тиеш.  

Шулай итеп, рус мәктәпләре өчен программа, дәреслекләр эшләнде; 

фәнни-методик хезмәтләр язылды; кирәкле сүзлекләр төзелеп, басылып чыкты; 

“Мәгариф” журналы битләрендә “Рус балаларына татар телен укыту” темасын 

яктырткан күп кенә мәкаләләр басылып чыкты. Шуңа да карамастан, татар 

телен үстерү буенча әле бик күп эшләнмәгән эшләр бар. Киләчәктә безнең бөек 

татар телебез тагын да югарырак дәрәҗәгә ирешеп, тагын да күбрәк 

милләтләрнең аралашу теленә әверелер дип ышанасыбыз килә. 
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МИН ДӘ СИБЕЛГӘН ТАТАРНЫҢ БЕР ГАЗИЗ БАЛАСЫ ЛА... 

Вәлиева Чулпан,  
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 студенты 
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Гүзәлия  Гәбдрәүф кызы 

 

“...Мин дә сибелгән татарның бер газиз баласы ла...” – диелә халык 

җырында. Әйе шул, кайларга гына сибелмәгән газиз милләттәшләрем!? 

Татарлар ерак чит илләрдә Төркиядә, Румыниядә, Польшада, Кытайда, АКШта, 

Финляндиядә, Австралиядә, Япониядә, кайбер гарәп илләрендә, хәтта Латин 

Америкасында да яшиләр. Аларның төгәл саны билгеле түгел, алай да 80  

меңнән алып 100 меңгә кадәр булырга мөмкин дип исәплиләр, 7 млн. булып 

исәпләнгән татар халкының 34 проценты чит җирдә гомер итә. 

Чит илләрдәге татарлар, үз телләрен һәм мәдәниятләрен саклап, аерым 

җәмгыятьләр булып гомер итәләр. Алар төрле илләрдә татар җәмгыятьләре, 

бигрәк тә хәзерге Татарстандагы милләттәшләре белән тыгыз элемтәдә 

торалар.Мәсәлән, Финляндиядә тормыш күрүче милләттәшләребезне. Аларның 

бабалары чыгышлары белән Нижгар губернасының Сергач өязеннән чыккан 

сәүдәгәрләр булганнар. Шул вакыттан бирле Хельсинки шәһәрендә төпләнеп 

калып, бу көнгәчә гөрләтеп яши татар халкының бу өлеше. Аларның үз милли 

оешмаларын, дини мәчетләрен, гореф гадәтләрен саклап, аларга һәрдаим тугры 

калуларына исең китәрлек. Анда татар егет фәкать татар кызына өйләнергә 

тиешле.  

Ел да үткәрелүче татар Сабантуен хәтта җирле Фин халкы да зарыгып 

көтә.  

2015 елны Финляндия татарлары мәдәни оешмасы 80 еллыгын бәйрәм 

итте. Кызганыч, әлегә Финляндия башкаласында нибары бер мәчет бар, ләкин 

ул күптән түгел яңарыш кичерде.  

Гает көннәрен дә зурлап бәйрәм итеп, бер-берсенә ныклы терәк булып яши 

газиз милләттәшләрем. Финляндиядә эш табу бик кыен. Ләкин бу чират 

татарларга кагылмый. Татарны берсүзсез эшкә алалар. Ышанычлы, төпле 

халык, намуслы халык.  

Финляндиядәге теләсә кайсы татар фин, швед телендә иркен сөйләшә. 

Инглиз, француз, немец телен белүчеләр күп. Әмма боларны белү туган тел 

хисабына түгел. Әлбәттә, шундый аз санлы булып, чит мәмләкәттә яшәп туган 

телне саф килеш саклау авыр. Әмма сакларга нык тырышалар. Һәрхәлдә, туган 

телгә мөнәсәбәт Казаныбызга караганда күпкә яхшырак. 

Бүгенгесе көндә Казан (Идел буе) федераль университеты 

магистратурасында белем алучы япон егете Юта Хашиама турында берничә сүз 

әйтми үтү дөрес булмас иде дип саныйм. Әйе, Юта татар егете булмаса да, 

аның татар теленә карата мәхәббәте өчен язмамда аның турында да сөйләп 

китәргә булдым. Чөнки Юта үзлегеннән татар телен өйрәнеп кенә калмый, 

хәзергесе вакытта татар телен өйрәнү буенча аерым дәреслекләр төзеп, 

https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87_%D3%A9%D1%8F%D0%B7%D0%B5
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Япониядә татар курсларын ачып җибәрде. Бу курсларга элгәре япониядә 

яшәүче милләттәшләребез генә еш кунаклар булып саналса, хәзер исә ул үзенең 

ишекләрен татар телен өйрәнүче барлык милләт кешеләре өчен дә ачык дип 

игълан итте. 

Төркиядә яшәүче милләттәшләрем саны да гаять күп.Төрле исәпләүләр 

буенча Төркиядә 10 меңгә якын татар кешесе яши. Зур булмаган татар 

җәмгыятьләре Измир, Конья, Бурса шәһәрләрендә бар.  

1970 елларда Анкара шәһәрендә «Казан» татар мәдәни җәмгыяте 

оештырыла. Бу җәмгыять 100-150 актив әгьзаны берлештерә. Анкараның 

абруйлы районында Габдулла Тукай урамындагы ике катлы йорт – 

җәмгыятьнең милке. Общинага Кытай, Япония, Корея татарлары берләшкән. 

Алар Татарстан белән бик тыгыз элемтәдә торалар. Алар арасында безгә 

билгеле булган бик күп бөек шәхесләр бар. Татар язучысы Гаяз Исхакыйның 

кызы Сәгадәт Исхакый, Истaнбул университеты профессоры, Төркиянең 

тaрихи-чaгыштырмaлы төрек тел белеме мәктәбенә нигез сaлучы, борынгы 

төрки язмaлaр (Уйгыр-Кaрaхaни) өлкәсендә хaлыкaрa тaнылгaн белгеч Рәшит 

Рәхмәти Aрaт (Г.Рaхмaты, Гaбдуррәшид Рәхмәти, Г.Рaхмaтуллин) да бар.  

Рәшит Рәхмәти Татарстан районы Иске Өҗем авылында дөньяга килә.  

Чит җирләрдә яшәү милләттәшләребезгә татар телендә сөйләшергә, ислам 

динен, гореф-гадәтләрен тотарга комачауламый. Киресенчә, туган ягыннан 

еракта безнең телебезгә, моңыбызга  сусаулары тагын да ныграк сизелә, 

боларның барысына да мәхәббәт бермә-бер арта. Гасырлар буе чит милләтләр 

һәм телләр мохитендә яшәп тә, үз телләрен саклап килүче, аны хәтта милләтнең 

таныклыгы итеп санаучы халыклар бар. 

Тел белгече Ронда Инкамала: “Үз телебездә сөйләшмәгән вакытта без 

үзебезне юк дип хис итәбез” – ди. Менә кемнән үрнәк алырга кирәк!!! “Чик 

артындагы туганнарыбыз белән очрашкач, аларның яшәү рәвешләре, уй-

фикерләре белән танышкач, миндә милләтнең киләчәгенә өметем яңарды. Юк, 

Аллаһ боерса, бетәсе халык түгел без. Таралсак та, сибелсәк тә, җаннарыбыз 

бергә. Бәлки, үз кадерен үзе белсен өчен, татарның таралуы үзенә күрә бер 

гыбрәттер дә әле. Бергә оешып яшәгәндә, бер-беребезнең кадерен белеп, 

үзебезнең зурлыгыбызны аңлап бетермибез бугай без. ТНВ каналындагы 

“Татарлар” тапшыруын карагач,  минем күңелемдә чит җирләрдә яшәүче 

танылган милләттәшләребезгә карата соклану хисе ургый. 
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Мамадыш районы Җөри урта 
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Александр кызы 

 

Һәр дәвердә җәмгыять алдында киләчәктә таяныч булырдай сыналган, 

тикшерелгән уңай сыйфатлар йөртүче яшь буын тәрбияләү мәсьәләсе торган. 

Яшь буынны тәрбияләү аның методларын күп гасырлар буе тупланган халык 

тәҗрибәсе белән даими камилләштерү һәм баетуга мохтаҗ.  

Тәрбия процессында йола һәм гореф-гадәтләрнең алыштыргысыз 

тәрбияви чара булуын истән чыгармыйк. “Ана сөте белән керә торган” 

тәрбиянең, халык педагогикасының нигезендә нәкъ менә шулар ята, чөнки 

бер буыннан икенчесенә билгеле бер гореф - гадәтләрен, үз-үзеңне тоту, хис-

тойгы  нормаларын тапшыру шушы гореф-гадәтләргә нигезләнә. 

Татарстан Республикасы күпмилләтле дәүләт.Туган төбәгебез Мамадышта 

да 10нан артык милләт яши. Шуларның 42% татарлар, керәшеннәр – 24% , 

руслар – 1,4%, марилар, удмуртлар, украиннар, башкортлар, әрмән, әзербайҗан, 

грек, ингуш, грузин, һ.б. халык вәкилләре яши. Алар  бер бөтен зур гаилә 

булып, бер-берсенең гореф-гадәт, йола, бәйрәмнәрен, кайгы-шатлыкларын 

уртаклашып, бергә эшләп, бәйрәм итеп, үзара дус-тату яшәп, киләчәккә 

атлыйлар. Безнең Җөри авылы бик бай тарихлы авыл. Аның шактый гына зур 

тарихы бар. Борынгы заманнарда Казан янындагы Җөри авылыннан килгән 

кешеләр якшырак урын, бәхет эзләп, шушы җирләргә килеп урнашканнар. 

Шунлыктан авыл исеме дә Җөри дип аталган. Җөри авылы бик борынгы татар – 

болгар авылы. Моны раслаучы табылдыклар мәктәпнең “Туган якны өйрәнү” 

музеенда урын алган. 

Казан ханлыгы вакытында нигез салынган авыл халкының төп шөгыле 

игенчелек, терлекчелек. Авылның истәлекләргә бай, үзенә генә хас урыннары 

бик күп. Авыл халкы элек-электән җырга, моңга бик бай булган. Мин шушы 

гаиләнең үз туган  телен яратучы, үз милләтен хөрмәт итүче - бер вәкиле. Шуңа 

күрә эшемдә районым да яшәүче халыкларны бер бөтен – халкым дип атадым. 

Төрле милләт кешеләре булсалар да, алар күп еллар бергә яшиләр. Шулай 

булгач,  зур бер Халык дип әйтергә хокукыбыз бардыр, минемчә, чөнки татар 

халкының милли бәйрәме – Сабантуй, керәшеннәрнең һәм башка христиан 

диненә караган Питрау (Петров день) кебек бәйрәмнәрне олылап, бергәләп 

бәйрәм итә башладык.  Бу исә элек-электән үк бер-берсе белән аралашып, бер 

төсле булган табигый шартларда тормыш-көнкүреш тәҗрибәсе туплап көн итү 

нәтиҗәсе булып тора дип әйтергә мөмкин.  

Мамадыш муниципаль белем бирү учрежденияләре арасында Җөри 

мәктәбе керәшен җирлегенә урнашкан мәктәпләрнең берсе. Бүгенге көндә 
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киләчәк буынны үз милли культурасына, сәнгатенә тарту бик актуаль, чөнки 

үз милләтеңнең мәдәниятен белми торып, башка халыкның мәдәниятен 

өйрәнеп булмый. Төп укучылары керәшен милләтеннән булган Җөри мәктәбе 

өчен бу бурыч бик мөһим. Мәктәптә барлыгы 64 бала белем ала. Алар 

арасында 39 укучы – керәшен милләтеннән. Җөри мәктәбендә тәрбияви 

чараларда керәшен компонентлары кулланыла. 

Мәктәбебездә 2000 нче елдан башлап  “Көмеш тәңкә” фольклор түгәрәге 

эшләп килә.Түгәрәк керәшен компонентлы укыту планы нигезендә 

шөгыльләнә. Анда телне һәм әдәбиятны, мәдәниятне, тарихны, бәйрәмнәрне, 

традицияләрне һәм йолаларны өйрәнү өчен барлык шартлар да тудырылган. 

Дәресләрдә тарих, гореф-гадәт, йола, традицияләрне генә түгел, ә керәшеннәр 

арасыннан чыккан бөек шәхесләр белән дә даими танышып, очрашып 

торабыз. 

Керәшен фольклоры түгәрәгенә йөреп милли җырлар, биюләр өйрәнеп, 

төрле бәйрәмнәрдә рәхәтләнеп чыгышлар ясыйбыз.Күптән түгел “Нократ 

дулкыннары” конкурсында җиңүебез моңа ачык мисал. 

Укучыларның керәшен җырларын, эчтәлеген, гореф-гадәтләрен тирәнтен 

аңлаулары, моның белән горурланулары сизелә. Керәшеннәрдә булган күп 

нәрсәне, татарларда ничек, дип чагыштырып та өйрәнелә. Бу бик кирәк. 

Охшаш яклар булган кебек, аерымлыклар да бик күп. Керәшеннәргә генә хас 

элементлар, гадәтләрне балалар үзләре табып, аңлап калырга тиеш.  

1990 еллар башында мәктәбебездә эшләп килүче “Крайны өйрәнү” 

музеенда керәшен экспозициясе булдырылды. Музей бик бай. Әллә ни зур 

булмаган әлеге бүлмәдә ниләр генә юк. Бары керәшеннәрдә генә кулланыла 

торган көнкүреш кирәк-яраклары, милли киемнәр, җон җебе эрләүче агач 

чыгыр, туку станогына кадәр бар. Музейга экспонатлар җыюда укучы балалар 

һәм авыл халкы бик актив  катнаша.  

Халкыбызның бәйрәм-йолалары, күркәм гадәтләре яшь буында саклана 

алсын өчен, аларны өлкәннәр белән ешрак очраштырырга, борын-борыннан 

килгән традицияләрне балаларга өйрәтеп, халык җәүһәрләренә карата 

игътибарлы һәм сакчыл мөнәсәбәт тәрбияләргә тиешбез. 

Тарихыбызга кагылышлы бер генә әйберне, бер генә бизәкне дә онытырга 

һәм югалтырга хакыбыз юк безнең. Болар – безнең әби-бабаларыбызның 

үзләреннән соң килгән буыннарга, безгә генә түгел, балаларыбызга һәм 

балаларыбызның балаларына да мирас итеп калдырган байлыгы. Әгәр боларның 

берәрсен хәтеребездән җуйсак, моның өчен безне йөз, мең елдан соң да гафу 

итмәячәкләр. 

Мәктәбебезнең  “Көмеш тәңкә”  фольклор түгәрәгенә йөрүче балаларның 

әти-әниләре белән анкета уздырдык.  Анкетада 28 әти-әни катнашты. 

Анкета җавапларыннан  “Үз милли бәйрәмнәребезне яратабыз, башка 

халыкларының бәйрәмнәрендә хөрмәт итәбез,”- дигән җаваплар алынды. 

Анкета мәгълүматларына карасаң, яшь  әти-әниләрнең күпчелеге  милли 

бәйрәмнәрне белмиләр яисә алар турында хәбәрдәш  кенә. Халык арасында 

Сабантуен һәм Олы көнне яхшы беләләр.  Кызганычка каршы, кайбер 
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гаиләләрдә бәйрәмнәрне кешедән ишетеп кенә белүчеләрдә  бар икән.Үз гореф-

гадәте, йола һәм бәйрәмнәрен белмәгән әти-әниләрнең балаларына яхшы 

тәрбия бирә алырларына шик туа, чөнки милли горурлык, туган телеңә, туган 

җиреңә мәхәббәт алар аша гына тәрбияләнә.  Анкета күрсәткәнчә, әле халыкка 

милли гореф-гадәт, йола һәм бәйрәмнәре турында газета-журналларда 

мәгълүматлар бирү, катнашырга өндәү бүгенге көн бурычларының  берсе 

булып кала. 
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Татар халык авыз иҗаты әсәрләренең тел-стиль үзенчәлекләрен  тикшерү, 

ни сәбәпледер, галимнәрнең игътибар үзәгеннән  читтә кала бирә. 

Шундый әсәрләрнең  берсе  – “Идегәй” дастаны. Дастанның тел-стиль, 

әсәрдә кулланылган исем, алмашлык сүз төркемнәренең лексик-грамматик 

үзенчәлекләрен тикшерү, аны һәрьяклап җентекле өйрәнү актуаль 

мәсьәләләрнең берсе булып  тора.   
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Алмашлык башка сүз төркемнәре арасында үзенчәлекле урын алып тора. 

Лексик-семантик яктан ул чынбарлык күренешләрен турыдан-туры атамый, ә 

гомуми рәвештә аларга күрсәтә, ишарәли һәм сөйләмдә башка сүз төркемнәрен 

алыштырып килә. Бу аның атамасында да чагылыш таба. 

Морфологик яктан алмашлыклар үзләре алыштырган сүз төркемнәренең 

грамматик билгеләрен алалар. Исемне алыштырган алмашлыклар, мәсәлән, 

исем кебек, килеш, тартым, сан белән төрләнәләр: кем, кемгә, кемнең, кемнәр һ. 

б. Зат алмашлыклары тартым белән төрләнмиләр, чөнки алар үзләре затны 

белдерәләр. Сыйфатны яисә рәвешне алыштырган алмашлыклар төрләнмиләр, 

аларга бары тик өлешчә дәрәҗә белдерү генә хас: шулай ~ шулайрак, шундый ~ 

шундыйрак һ. б. 

Моннан чыгып, дастанда хәзерге татар телендәге алмашлыкларның мәгънә 

буенча барлык төркемчәләре дә кулланыла. Ләкин бу алмашлыкларның 

кулланылышында, хәзерге тел белән чагыштырганда, кайбер стилистик 

аермалыклар күзәтелә. 

Дастанда еш кына бер зат алмашлыгы икенчесенә каршы куела. Бу 

стилистик алым –  бигрәк тә җанлы халык теленә хас үзенчәлек. Мәсәлән, 

Әйтмәк   бездән,   хания,  

Ишетмәк   сездән,   хания.  

Башта булсаң син өлкән,  

Аякта  чыгар   без  өлкән.  

Күплек сандагы 1 һәм 2 зат алмашлыклары (без, сез) -ләр кушымчасын 

алган очрак та: 

Ни җырлаек сезләргә?  

Ни бирерсез безләргә?  

Дастанда башка татар истәлекләрендә бик үк таралыш алмаган бер 

кызыклы күренешне  дә билгеләп үтәргә кирәк. Бу морфологик үзенчәлек 

күрсәтү алмашлыкларының кулланылышы белән бәйле. Мәсәлән, 

Ул хатынга бу  диде.  Әлеге җөмләдәге бу күрсәтү алмашлыгы, шигъри 

әсәрнең ритмик-интонацион таләбенә бәйле рәвештә, болай формасы урынына 

кулланылган. 

Дастанда ул  күрсәтү алмашлыгы аеруча еш кулланыла. Аның хәзерге 

татар әдәби теле нормалары белән аермалыклары күзәтелә. Мәсәлән түбәндәге 

мисалларга мөрәҗәгать итик: 

1. Азамат ир Туктамыш 

Анда күңеле бозылып,  

Котлыкая бигә әйтте. 

2. Туктамыш хан анда әйтте.  

3. Анда торып моны әйтте. 

4. Әрләп-хурлап аны әйтте. 

Курсив хәрефләр белән аерып бирелгән күрсәтү алмашлыгы ‘шул 

вакытта’, ‘шуннан соң’, ‘мондый сүзләрне’  (4 җөмлә) кебек мәгънәләргә туры 

килә. 
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Ә исем сүз төркеменә тукталсак, алар лексик-семантик яктан 

предметлыкны белдерәләр. Предметлык төшенчәсе бу очракта киң мәгънәдә 

кулланыла. Аңа беренче чиратта,  затны (кеше, укучы, шагыйрь), конкрет 

предметларны (китап, өстәл, өй, капка), күренеш һәм вакыйгаларны (буран, 

бәйрәм, тантана) һәм һәртөрле абстракт төшенчәләрне (акыл, зиһен, белем), 

предметлаштырылган билге яки эш-хәлләрне (гүзәллек, эшчәнлек, эш, уку) һ. б. 

белдерү керә. 

Морфологик яктан исемгә килеш, тартым, сан һәм хәбәрлек категорияләре 

хас. Функциональ семантик планда исемнәр шулай ук билгелелек һәм 

билгесезлекне дә белдерә алалар. 

Синтаксик яктан исемнең җөмләдәге типик функциясе — ия  яки   

тәмамлык булып килү. Әмма төрле килеш формаларын алган исем җөмләдә 

теләсә нинди җөмлә кисәге буларак кулланыла ала:  

Исемнәр: 1) ялгызлык һәм уртаклык; 2) предметлыкны һәм матдәлекне 

белдергән; 3) конкрет һәм абстракт мәгънәле; 4) җыйма исемнәр кебек лексик-

грамматик төркемнәргә бүленәләр.  

Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Бер төрдән булган предметларның 

берсен генә аерып атый торган исем ялгызлык исем дип, бер төрдән булган 

предметларның барысы өчен дә уртак булган исем уртаклык исем дип атала. 

Дастанда ялгызлык  исемнәре бик күп урынны алып тора. Аларны тематик 

яктан түбәндәгечә төркемләргә була: 

1. Кеше исемнәре. Бу төркем эчендә а) реаль тарихи шәхесләрне 

атаганнары аерым бер урын били: Туктамыш   (Алтын Урда ханы), Әмир 

Бырлас Шаһ Тимер (Аксак Тимер,   полководец,  Чыңгыз (Чыңгыз   хан, 

Монгол империясенең ханы), Идегәй  (халыкның легендар батыры), 

Кадыйрбирде (Туктамыш хан улы), Норадын (Идегәйнең   улы), Кәмалның   улы   

Киң   Җанбай (Туктамыш  ханның  вәзире), Тунику  (борынгы   Монголиядә   

хакимлек   иткән хан),  Башлык хан,  Абыл хан,  Кара хан, Ала хан( ханнар), 

Томавыл (Чыңгыз ханның бабасы), Яучы хан, Баянду хан, Саен хан, Бәрки хан 

(Алтын Урда ханнары, Үзбәк (Үзбәк  хан, Алтын Урда ханы), Тыныйбәк (Үзбәк 

хан улы),  Җанбәк (Сарай ханы), Бирдебәк (Җанбәк улы), Туктага, Туйгуҗа 

(Туктамыш    ханның   бабасы белән атасы), Юзекәй (Чыңгызның  атасы), Байду  

хан (Батый   хан,   Чыңгыз ханның оныгы),   Кыйгырчык (Ак Урданың Ырыс 

хан улы),  Хәмзә (Мөхәммәтнең   батыр   сәхабәсе) һ.б.  

б) хатын-кыз исемнәре:  Көнәкә, Ханәкә, Акбеләк, Айтулы,   

2. Топонимик атамалар. а) шәһәр исемнәре: Алтын  Таш  (Сарай   

шәһәрендәге  хан   бистәсе),  Ашлы (Иделнең көнбатыш ярында хәзерге Тәтеш 

тирәсендә булган), Ибраһим (Ука (Ока)ның койган җирендә булган), Әтрәч 

(хәзерге Апас районына керә торган авыл, элек бу урында шәһәр булган). 

Сыгнак (элекке Ак Урданың үзәк шәһәре), Сарайчык (Иделнең  көнчыгыш   

ягында   Каспийга якын җирдәге шәһәр), Аҗдаркан (Әстерханның борынгы 

исеме), Шам (Сүриядәге  Дәмәшк   (Дамаск)   шәһәре), Тау иле (Дагстан), 

Исфаһан (Иран шәһәре); б) елга, тау исемнәре:Идел,  Җаек, Чулман, Нократ, 

Сыр-Дәрья, Аму-Дәрья, Өнән   (Онон, хәзерге  Монголия  һәм СССР 
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територияләре буйлап ага торган елга), Энҗү, Бәнҗү (Аму-Дәрья белән Сыр-

Дәрьяның борынгы исемнәре), Чалкар күл (Арал күленә якын бер күл),  

Ирәмәл— хәзерге   Башкортстандагы   тау),  Тур тавы (Фәләстыйндагы Синай 

таулары), Җимдала (Дим буе даласы), Төлкеле (күл исеме). 

Дастанда кулланылган сүз төркемнәренең лексик составын хәзерге татар 

теле белән чагыштырсаң, аларның нигездә уртак булуы ачыклана. Ләкин хәзер 

кулланылыштан төшеп калган сүзләр дә дастанда шактый җыела. Әсәрдә 

алмашлыкларның мәгънә буенча барлык төркемчәләре дә кулланылган. Ләкин 

бу алмашлыкларның кулланылышында, хәзерге тел белән чагыштырганда, 

кайбер стилистик аермалыклар күзәтелә. Бу аермалыклар, беренче чиратта, зат 

алмашлыкларының кулланылышында чагыла. Әсәрдә башка татар 

истәлекләрендә бик үк таралыш алмаган бер кызыклы күренеш барлыгы 

ачыкланды. Күрсәтү алмашлыкларыннан  «ул»  алмашлыгы бик актив 

кулланыла һәм аның кулланылышы хәзерге татар теле нормаларыннан аерылып 

та тора Ул алмашлыгы калган күрсәтү алмашлыклары урынында килә ала, 

мөнәсәбәтле сүз яисә автор сөйләмен туры сөйләмгә ялгау чарасы хезмәтен дә 

башкара. Ә менә исемнәрнең кулланылышында, аларның төп грамматик 

үзенчәлекләрендә (сан, тартым, килешләр белән төрләнешләрендә) хәзерге тел 

белән чагыштырганда аермалыклар бөтенләй күзәтелми.  

«Идегәй» дастаны — фольклор мирасыбызның  гүзәл йөзек кашы. Ул 

халкыбызның милли үзаңын, тарихи хәтерен һәм Идел-йортны зурлап 

ватандарлык тойгыларын тәрбияли торган әсәр булып, буыннан - буынга күчеп, 

халкыбызга бөек әсәр булып кире кайтты. 
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Шәхес үсешендә, формалашуында татар әдәбияты дәресләренең роле 

гаҗәеп зур. Милли үзенчәлекләрне, милли мәдәниятне чагылдырган, татар сүз 

байлыгының мөмкинлекләреннән кулланып язылган әсәрләр белән танышу 

мөмкинлеге бары әдәбият дәресе барышында гына гамәлгә ашырыла ала. Бары 
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әдәбият дәресләрендә генә укучылар, дәрестә үтелә торган әсәр темасына 

нисбәтле рәвештә татар тарихы, татар мәдәниятенә кагылышлы проблемаларга 

карата фикерләрен татар телендә белдерә, фикер алыша, аралаша алалар. 

Коммуникатив культураны камилләштерү аспектыннан караганда, әдәбият 

дәресләренең башка отышлы яклары да бар.  

Мәсәлән, сәнгатьлелек ягыннан камил эшләнгән әдәби әсәрнең тәрбияви 

көче зур булып, укучы аны уку процессында геройларның диалог кору 

үзенчәлекләрен үзләштерә, гомумән, сөйләм культурасын баета. Әлбәттә, 

мөгаллим сөйләменең дә роле зур: татар теле һәм әдәбияты укытучысы югары 

белемле, туган телен һәм мәдәниятен сөюче шәхес буларак, фикерне тәэсирле 

һәм кыска итеп җитерүдә укучыларга үрнәк күрсәтә. 

Әдәбият дәресләрендә укучы әсәрне бәяләргә, үз фикерен төрле дәлилләр 

кулланып расларга, геройларның эш-хәрәкәтләренә мөнәсәбәтен белдерергә 

тиеш. Бу күнекмәләр, нигездә, әдәби әсәр һәм төрле текстларны анализлау 

процессында үстерелә, әлбәттә, бу гамәлләр коммуникатив сәләт, күнекмәләрне 

үстерү белән параллель рәвештә алып барыла, берсе икенчесеннән аерым 

күзаллана алмый. Гамәлдәге әдәбият дәреслекләре һәм хрестоматияләргә 

мөрәҗәгать итик. 

Ф. Мусин тарафыннан 11 нче сыйныфта рус мәктәпләрендә укучы татар 

балаларына адресланган хезмәттә биремнәр тексттан соң ук бирелгән 

сорауларга җавап бирүне, ягъни түбән дәрәҗәдә буларак кына бәяләнә алырлык 

коммуникатив күнекмәләр күрсәтүне күздә тотмыйлар. Дәреслек-

хрестоматияне анализлау анда алдагы сыйныфларда алынган белемне 

актуальләштерүне, предметара бәйләнеш хасиятләрен куллануны (әдәбият һәм 

рәсем сәнгате, әдәбият һәм музыка, әдәбият һәм театр сәнгате һ.б.), фәнни 

эшләр башкаруны тәкъдим итә торган биремнәрнең шактый күп булуын 

расларга мөмкинлек бирде. Мисаллар китерик:  

1.Һ.Такташның “Иптәшләр”, “Мокамай” шигырьләрен искә төшерегез, 

аларның уртак темасын билгеләгез” [Мусин 2000: 117]; 

2.“Өзелер хәлгә җиткән гомеремне син Каның белән ялгагансың ич!” 

темасына, Луиза Салигаскарова турында материал туплап, реферат языгыз” 

[Җәләлиева 2008: 42]. 

Мондагы биремнәрдән беренчесенә җавап биргәндә, укучы төрле 

әсәрләрдәге уртаклыкны таба белү, үзенең ачышын башкаларга хәбәр итү 

күнемәләрен камилләштерә. Икенче сорауга җавап биргәндә, бала фәнни стиль 

үзенчәлекләрен өйрәнеп, аларны гамәлдә кулланырга өйрәнә. Әдәбият 

дәресләрендә монолог, диалог, полилог кору өчен мөстәкыйль фикер йөртүне 

күзаллаган биремнәр югары сыйныфлар өчен язылган дәреслекләрдә генә түгел, 

урта звенога адресланган хезмәтләрдә дә урын алалар. Коммуникатив 

культураны үстерүдә әңгәмә, дискуссия корыр өчен тәкъдим ителгән, 

балаларның полилогта катнашуын күзаллаган биремнәрнең уңышлы булуын да 

ассызыклап китәргә кирәк. Дәрескә әзерләнгәндә дә укытучы инде элеккеге 

стандартларган нигезләнеп, штамплар буенча төзелгән планнар белән канәгать 

булырга тиеш түгел. А. Ә. Назиров сүзләре белән әйткәндә, “яхшы сыйфатлы 
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белем бирү өчен, мәгарифтәге үзгәреш-яңарышларны кабул итә белергә кирәк” 

[Нәзиров 2001 ; 4 ]. 

С.П. Лавинский фикеренчә, әдәбият дәресенең коммуникатив нигезен 

әсәрне укучылар арасындагы диалог тәшкил итә һәм бу очракта түбәндәге уку-

укыту һәм үстерелешле максатлар тормышка ашырыла: әдәби әсәр “телен” 

аның бөтен төрлелегендә үзләштерү; тарихи-әдәби үсешнең төрле этапларында 

әдәбият һәм тормыш бәйләнешен аңларга өйрәнү; укучыларның телдән һәм 

язма сөйләмнәрен, иҗади фикер йөртүләрен активлаштыру, шулай ук эзләнү-

тикшеренү эше һәм иҗади рефлексия ысулы белән укучыларның потенциаль 

коммуникатив-эстетик сәләтләрен үстерү; укучыларны башкаларның 

кыйммәтләр позициясенә җаваплы карау, эстетик зәвыкны үстерүгә сәләт, 

классик һәм заманча текстларның мәгънәсен мөстәкыйль рәвештә аңлау-

анализлауга өйрәтү [Лавлинский 2003: 88]. 

Проектлар методы шулай ук заман таләпләренә җавап бирердәй эш 

алымы булып тора. Аның уңышлы кулланылышын тышкы һәм эчке нәтиҗәгә 

юнәлгән булуы белән аңлатыла ала. Мәгълүматны эзләү, табу, аудиториягә 

тәкъбир итү процессы укучының коммуникатив культурасы үсүенә йогынты 

ясый. Әлеге метод укытучы һәм укучыларның яхшы әзерлеген, сыйныфның 

һәм иҗади төркемнәрнең үзара килешеп эшләүләрен таләп итә. Проектны 

гамәлгә ашыру барышында укучылар әйләнә-тирәдәгеләр белән 

хезмәттәшлеккә нигезләнгән коммуникация кору серләренә төшенәләр. 

Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә мөмкин: хәзерге реалияләрне исәпкә алганда, 

әдәбият дәресләрендә текст уку гына түгел, шул текст белән бәйләнешле диалог 

кору, әсәрдә күтәрелгән проблемаларга карата фикереңне белдерү, дәлилләү, 

башкаларның фикерен тыңлау, аңларга омтылу белән шөгыльләнүнең әһәмияте 

гаҗәеп зур.  
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Г. ИСХАКЫЙ  ИҖАТЫНДА МИЛЛӘТ ЯЗМЫШЫ 

Габделхаков Илнур, 

Алабуга шәһәренең 

 9 нчы урта гомуми белем бирү 

мәктәбе укучысы 

Фәнни җитәкче: Гарданова  

Хәлимә Вәзир кызы. 

 

Милләт язмышы, туган телебез язмышы – әдәбиятта күптән чагылыш 

тапкан тема. Татар әдәбиятында милли проблемалар  белән  сугарылган  

әсәрләр  күп. Туган телебез – татар теле мәсьәләсе, хәзерге вакытта иң актуаль, 

иң җитди сәяси-иҗтимагый проблема булып тора.  Без беләбез, тел булмаса — 

хәтер юк, хәтер булмаса – тарих юк, тарих булмаса – халык юк. 

Теләсә нинди милләтне барыннан да элек аның күренекле кешеләре аша 

беләләр, чөнки аларның каһарманлыгы, таланты, җәмгыять өчен кылган 

хезмәтләре бер милләт эчендә генә кала алмый, ә бәлки бөтенкешелек 

күләмендә әһәмиятле була. 

Татар халкы үзенең олы һәм катлаулы тарихында бөек шәхесләрне аз 

тудырмадылар. Аларның берсе – талантлы прозаик, драматург, публицист, 

җәмгыять эшлеклесе – Гаяз Исхакый. 

Татар милләтен ирекле итеп күрү Г. Исхакыйның төп хыялы булган. Ул 

гомер буе үз халкын көрәшергә, мескен булмаска өндәгән, рухи яктан көчле 

итеп тәрбияләргә теләгән. Ул иҗатында татар милләтенең язмышы өчен  

борчылып  кына калмыйча,  ничек милләт буларак сакланып калырга икәнлеген 

дә күрсәтә. Чөнки милли үзаңы югары булган кеше генә шәхес булып 

формалаша ала. Язучы  халкыбызны “өсте-башы бөтен, ашы-суы иркен, йөзе-

күзе күркәм, көе-җыры көчле, сүзе-назы татлы, кыйланышы килешле, җайлы, 

йөреше-барышы тугры итеп” күрергә теләде. Мондый изге эшкә гомереңне 

багышлау өчен туган халкыңның үткәндәге фаҗигаләрен яхшы белергә, аның 

бүгенге хәле өчен йөрәгең сызланырга, шушы хәлдән чыгуның иң дөрес, иң 

туры юлларын табарга кирәк иде. Гаяз Исхакый шушы эшкә юл күрсәтүче 

күренекле сәяси эшлекле, оста оештыручы, зур әдип булды. 

Гаяз Исхакый иң күренекле әсәрләрендә (“Кәҗүл читек”, “Сөннәтче 

бабай”, “Җан Баевич”) татар халкының үткәндәге яшәү рәвешенә күзәтү ясый, 

киләчәге турында уйланып, аның аерым милләт сыйфатында сакланып калу 

чараларын эзли. Халкыбызның гореф-гадәтләре, йолалары, халкыбыз тарихы 

Г.Исхакыйның «Кәҗүл читек» хикәясендә киң чагыла. Язучы татар халкын 

халык иткән гореф-гадәт, традицияләрне сурәтли. Ул алдан күреп, 

традицияләрнең дәвам иттерелергә тиешлеген әйтә. Әдип безнең  күңелебезгә 

шуларны сеңдереп калдырырга тели. Милли гореф-гадәтләр, йолалар, тел 

милләтнең сыйфатлары буларак уелып кала һәм “алар сакланганда гына милләт 

яши” дигән фикерне бирә. 

Г.Исхакый моңарчы татар әдәбиятында чагылыш тапмаган сөннәтчелек 

темасына да аерым игътибар итә. “Сөннәтче бабай” хикәясе исә – чын 
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мәгънәсендә милли һәм халыкчан әсәр. Ул татар авылының үзенә генә хас 

гореф-гадәтләрен, хис һәм тойгыларын, яшәү рәвешен белеп яза. Сөннәтче 

бабай – татар авылы өчен генә характерлы образ.Сөннәтче бабайның җаныннан 

артык күргән пәкесе – аның шәҗәрәсе. Автор шуңа зур мәгънә биргән. Пәке 

белән бәрәңге әрчү – буыннан-буынга күчеп килгән изге эшнең төбе-тамыры 

белән юкка чыгуы булып тора. Әсәрнең ахырында миләш агачының авып 

төшүе – милләтнең тамырларына балта чабуга тиң. Чөнки бабайның карчыгы 

исән вакытта, милләтнең бизәге миләш агачы шау чәчәктә утыра, җимешләре 

сыгылып төшкән. Димәк, телебезнең, милләтебезнең, динебезнең киләчәге 

хатын-кызлардан да тора. 

Г. Исхакый үз татарлыгын саклап калу, милләтең белән горурлану, аны 

ярату проблемаларын күтәрә. «Җан Баевич» комедиясендә автор үз милләтеңне 

хөрмәт итмәүне, сакламауны сурәтли. Әсәрнең төп герое – Шакирҗан, авылдан 

килгән сәүдәгәр. Комедиядә Шакирҗан культуралы кеше булырга тели. Уйлый 

торгач, ул урыс милләтенә күчмәкче була, чөнки урысларны иң акыллы, 

интеллигентлы, культуралы халык дип уйлый һәм үзенә Җан Баевич дип исем 

бирә. Җан Баевич, урыс милләтенә күчәсе килү гамәле белән, үзен генә түгел, 

татар милләтен, туган телен рәнҗетә, мыскыл итә. 

Әгәр дә, син татар булып тугансың икән, татар булып үскәнсең икән, 

урыска беркайчан да әйләнмисең. Урыс булырга тырышу – ахмаклык. Бу 

фикерне Г. Исхакый Җан Баевич белән булган вакыйгалар ярдәмендә күрсәтә. 

Бу әсәр бүгенге көндә дә актуаль. Әсәрдә сурәтләнгәннәр безнең кайбер 

замандашларыбыз өчен дә сабак булырлык күренеш. Гомумән, Гаяз 

Исхакыйның әсәрләре кешеләрне уйланырга, тормыш коруга җитди карарга, үз 

телебезне хөрмәт итәргә, гореф-гадәтләребезне сакларга чакыра,   безнең 

күңелләргә үтеп керә:   уйландыра, сабак бирә, тормыш юлын дөрес сайларга 

ярдәм итә. Туган телебезне, тарихыбызны, рухи байлыкларыбызны, гореф-

гадәтләребезне өйрәнеп, буыннар арасында ныклы бәйләнеш булдырып, бөек 

милләт булып яшәвебезне дәвам итик. 

Милләтпәрвәр аксакалларыбыз, аларның дәвамчылары, ягъни без 

булганда, бездә гаиләдә үк нигез салынган милли тәрбия, милли үзаң булса, 

дәүләтебез яшәячәк әле.  
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КЛАРА БУЛАТОВА ИҖАТЫНДА  ӘХЛАК ТӘРБИЯСЕ 

МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

                                                                   Габдракипова Айгөл 

                                                                   КФУ Алабуга институты студенты 

                                                                   Фәнни җитәкче: Миннуллина   

                                                                   Розалия Фаиз кызы 

 

Әхлак – тумыштан яки уку-өйрәнү һәм гаилә тәрбиясе белән ирешерлек 

рухи халәт.Сөйләгән сүзләрендә, эшләгән эшләрендә, ясаган хәрәкәтләрендә 

күпчелек тарафыннан дөрес дип табылган нәрсәләрне үтәгән кешеләргә 

әхлаклы кеше диләр [Хаков 2003: 243]. 

Шигъри әсәр тәэсирендә туган әхлакый-эстетик кичерешләр кешенең әдәп-

әхлагын формалаштыруда зур роль уйныйлар. Яшь буынның хис-тойгыларына 

тәэсир итеп, шигърият кешелеклелек үрнәкләре аша яңа идеаллар һәм зәвык 

тәрбиялиләр, акыл эшчәнлегенә, танып белү үсешенә ярдәм итәләр [Булатова 

2006: 25]. 

Шагыйрә Клара Булатова – узенең иҗатында әдәп-әхлак темаларын, 

андагы актуаль проблемаларны яктыртучы язучыларның берсе. Ул дәвернең 

фәлсәфи һәм әхлакый эчтәлегенә тирән үтеп керергә, алдагы  идеалларны 

форма, калып аша укучысына җиткерергә омтыла. Бүгенгенең һәм киләчәкнең 

культура байлыгына шагыйрә үз өлешен кертә.  

Тәрбия өлкәсенә зур өлеш кертүче мөгаллимә буларак, шагыйрә иҗатында 

тәрбияви, әхлак тәрбиясе мәсьәләләре күтәрелүе табигый. Укытучылар 

нәселеннән булган әдибә балалар язмышы, аларның тәрбияви, әхлакый 

башлангычы өчен җан өрә, борчыла. Шулай ук туган туфракка, туган якка 

тәрбия темасы да шагыйрәне читләп узмый. 

Туган илне сөю, ватанчылык хисе – кеше күңелендәге иң изге, иң нечкә 

һәм иң олы хис. Халык аны әхлакый сыйфатларның иң югарысы итеп исәпли . 

Туган илнең якынлыгы, газизлеге турында К.Булатова “Туган ягым Сарманым” 

шигырендә болай ди: 

Энҗе сипкән, чык төшкән, 

Дога иңгән һәр төштән, 

Чишмә типкән җирем син; 

Кер чайкаган инештән, 

Челтер-челтер көмештәй, 

Көйләр откан җирем син. 

Ватанчылык хисе байлык, дәрәҗә кебек нәрсәләрдән чагыштыргысыз 

өстен куела. Авторның үзе туып-үскән төбәккә багышлап язылган 

шигырьләрендә дә канатлы яшьлек ашкынулары һәм изге туган җир туфрагы 

бербөтенгә әверелеп яши: туган якның агымсулары кебек лирик героебызның 

йөрәге ярсу, туган як таңнары кебек үк аның йөзе алсу, күкләрнең зәңгәрлеге – 

күзләрендә, кырларның иркенлеге – күңелендә... ( “Туган җиремә”, “Шушы 

яктан-шушы туфрактан без” һ.б.) 
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Туган илдән аерылу, чит җирләрдә яшәргә мәҗбүр булу кеше башына килә 

торган бик зур бәхетсезлек булып санала. Мондый эчтәлектәге әсәрләр шушы 

фаҗигале язмышны кичергән татар халкының ачы тәҗрибә авазы кебек кабул 

ителәләр. 

Чит илдә гәрчә башларын 

Салса да күпләребез, 

Туган ил төшенчәсен без 

Үзәктә йөрткәнебез. 

                               (“Көрәшнең беткәне юк”) 

К.Булатова иҗатында хезмәткә багышланган әсәрләрнең сан ягыннан күп 

булуын басым ясап әйтәсе килә. Әлбәттә, бу табигый күренеш. Чөнки автор 

хезмәтне яшәүнең, тормыш көтүнең төп һәм зарури шарты итеп саный: 

Йә, тор, утыр! Эшкә тотын 

Кыска төн тиз үтә бит. 

Юк, акланма “ Рәсәй әле 

Ун көн бәйрәм итә!” – дип.  

                                      (“Эшкә тотын”) 

Хезмәтнең җимешле булуы, аның матди нәтиҗәсе тормышта зур 

әһәмияткә ия. К. Булатова әсәрләрендә хезмәтне мактау, кешене эшкә өндәү 

өчен бу бердәнбер мотив түгел. Бер үк вакытта хезмәткә рухи канәгатьләнү, 

шатлык һәм сөенеч чыганагы итеп карау, хезмәттән тәм таба белү, аны ярату 

мөһим.  

Теләсә нинди эшнең уңышлы чыгуы, көтелгән нәтиҗәгә китерүе өчен аны 

башкаручыдан һөнәр, осталык, шулар өстенә уңганлык, тырышлык, 

тәвәккәллек, түземлек, эшне алдан уйлау, аның өчен җаваплылык тою таләп 

ителә. К.Булатова шигырьләре шушы күп төрле күркәм сыйфатларга ия 

булырга чакыралар.  

Мина сорау бирсәләр: 

-Сөенечең ни? – дисәләр, 

Сөенечем – таңнан торып, 

Эшкә килгән иртәләр.  

                                (“Укытучы бәхете”).  

Әсәрләреннән күренгәнчә, шагыйрә бәхет, шатлык төшенчәсен ачуга зур 

урын бирелә. Шунысы характерлы: автор бәхетне, шатлыкны хезмәттә күрә. 

Шул рәвешчә, хезмәт тәрбиясе алган кеше, чын бәхет-сәгадәткә ия була 

дигән фикер уздырыла К. Булатова шигъриятендә [Исмәгыйлева 2010: 56]. 

Шулай ук хезмәт, табигать  темасы гына түгел, шагыйрәнең яшь буын өчен 

дә йөрәге әрни. Ул үзенең ачлы-туклы, ямаулы киемле балачагында да, 

яшьлегендә дә яшисе килгәнлеген тасвирлый. 

Җитәр –җитмәс  тормыш иткәндә дә 

Шундый килә иде яшисем, - дип яза ул “Сабый чагым...” шигырендә. 

Түбәндәге шигъри юллары белән язучы яшьләргә тәрбия бирүне, өлкән 

буынга тапшырырга, аларны яңа буын өчен үрнәк итеп куярга кирәклеген әйтә. 

Ә баланы дөрес карау өчен, 
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Үз асылы ана кешенең 

Затлы булсын иде...  

һәм акларлык 

Булсын иде Ана исемен. 

Соңгы елларда исерткеч эчемлекләр, наркотиклар кулланучы яшьләрнең, 

хатын-кызларның саны арту җәмгыятьне борчуга салды. Явыз аналарның яңа 

туган сабыен ташлап китүче һәм тормыштан мәхрүм итүче аналарның саны 

артканнан-арта. Бу тисәре күренешләргә җаны әрнегән шагыйрә болай ди:  

Аналар без. Бала табабыз да 

Багар өчен вакыт тапмыйбыз. 

Чөнки...хөрлек безгә хатын-кызга, 

Ирләр белән тигез хаыбыз. 

Ә баланы табу гына түгел –  

Багу кирәк нәрсә дисәк тә 

Бу дөньяга бала туа ла ул,  

Таба аны хәтта ишәк тә. 

 Шигъри әсәр яшь буынның әдәп-әхлагын формалаштыруда мөһим роль 

башкара.  К Булатова фикеренчә,  әхлакый сыйфатларның иң югарысы – туган 

илне ярату, ватанчылык хисе.  Туган ил бар нәрсәдән дә якын, газиз. Туган 

илдән аерылу, чит җирләрдә яшәргә мәҗбүр булу – зур бәхетсезлек. Ватанга 

мәхәббәт хисе кешенең хезмәтендә чагылыш таба.  Хезмәт – яшәүнең, тормыш 

көтүнең төп һәм зарури шарты.  

“Милләтнең әдәп-әхлагы ана тезләрендә, ана итәгендә калыплана” дигән 

фикерне үткәрә К. Булатова үз шигырьләрендә [Исмәгыйлева 2010: 45]. Ана 

һәм Ватанны тиңләштереп, һәр икесенең дә изге, кадерләп саклана торган нигез 

башлангычы булуын ассызлыклап тора шагыйрә.  

Шулай итеп, К. Булатованың мәктәпкәчә яшьтәге һәм  кече яшьтәге мәктәп 

балаларына, укытучыларга һәм ата-аналарга багышланган әдәп-әхлакка 

өйрәтерлек матур шигырьләре бик күп. Алар: тәпи басып киткән җиргә 

мәрхәмәтле булырга, аны үзләштерергә, яратырга куша;  чисталыкка һәм 

пөхтәлеккә өйрәтә;  һәрнәрсәгә үз фикерең булу; дөрес сөйләшү әдәбе 

кагыйдәләренә төшендерү;  табигать аша әдәп-әхлакка өйрәтү; уен аша 

дөньяны тану; хезмәт тәрбиясе аша үрнәк әхлак тәрбияләү; аның аша куаныч 

ясау бурычын алга куйган.  
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Фәнәви кызы 

 

Гомәр Бәширов – татар әдәбиятын үзенчәлекле әсәрләр белән баеткан 

талантлы язучы. 

Ул 1901 елның 7 гыйнварында Казан губернасы Арча волосте Яңасала 

авылында крестьян гаиләсендә туа. Язучы күп санлы хикәяләр, җанлы әдәби 

процесска караган мәкаләләр, халык авыз иҗаты әсәрләрен җыеп баеттыра. Күп 

санлы әсәрләр, романнар иҗат итә. Бигрәк тә мин яратып укыган “Туган ягым – 

яшел бишек” әсәрендә язучы халык рухының иң матур образлары, тормыш 

яшәү төшенчәләренең иң тулы чагылышын тасвирлый. Әсәр – халының 

тормышы, аның кичерешләре, яшәү рәвеше, рухи дөньясы – күңел байлыгы 

турында. Ә бу дөнья аның гореф-гадәтләрендә, бәйрәм hәм йолаларында, хәтта 

хезмәтендә чагыла. Мин бу әсәрне гореф-гадәтләр энциклопериясе дип тә әйтер 

идем. 

Гомәр Бәширов татар әдәбиятында халыкның рухи дөньясын киң итеп 

тасвирлаучы язучыларның берсе, чөнки ул гомере буе халык аваз иҗатын 

җыйган, халык арасында күп йөргән, аның дөньясын күп күргән язучы. Ул 

әсәрдә халыкның гасырлар буена җыелып килгән рухи байлыгын йола – 

бәйрәмнәрендә, сыйфатларында күрә. Язучы татар халкының Сабантуй, Каз 

өмәсе, Тула өмәсе, Киндер тукмаклау, урак уру, чәчүгә, печәнгә төшүhәм башка 

бәйрәмнәре турында яза. Бу әсәрдә халыкның үзенә генә хас йолалары да бар. 

Туй үткәрү, балага исем кушу, аулак өйләр, кунак кызы килү, ат саклаулар. 

Әсәрдә hәрбер гаиләдә баларны олыларга хөрмәт белән карарга тәрбияләү 

күрсәтелә. Моны алар үгет-нәсихәт юлы белән түгел, шәхси эшләре белән 

күрсәткәннәр. 

Өлкән кешеләр, балаларда бары тик матур сыйфатларны гына күрергә 

теләгәннәр. Мәсәлән, әсәрдә  шундый бер вакыйга бар. Гомәр өр-яна итеген  

пычыракка буяп кайта. Әтисе аны ачуланмый,чөнки малае жебеп 

төшмәгән.Бәшир абзый чәр эшендә балаларына үрнәк.” Ул уӊмаган, булдыксыз 

кешеләрне жене сөйми, андыйлар белән алыш-биреш итәргә дә яратмый, 

исәнләшми дә иде”, -ди малай әтисе турында. 

Әтисе үләр алдыннан Гомәрне чакырып, бирәчәкләрен түләргә әйтеп 

калдыра, улын нәсел шәҗәрәсе белән таныштыра, чөнки татар кешесе узенең 

җиде буынын белергә, үткәннәргә истәлек сакланырга тиеш. Нинди дә булса 

зур эш башлау алдыннан яшьләр олылардан фатиха алганнар, әти-әни сүзе бала 

өчен закон, кечкедән үк ата-ана каргышыннан сакланырга кирәклеген, әсәрдә 

күрсәтелә. Олы кешеләр бик күп әкиятләр белгәннәр, кичләрен олылар 

балаларга укыганнар, сөйләгәннәр. Китапта язылганны чын дип кабул 
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иткәннәр. Мәсәлән, “Сак – Сок” бәете, “Йосыф” китабын елый-елый 

тыңлаганнар. 

Халык әкиятләргә ышана. Мәсәлән, абага чәчәге турындагы әкиятне 

тыңлагач, әсәрдәге авыру Фазулла абага чәчәк атканда теләк теләмәкче була. 

Әсәрдә язучы hөнәрле кешеләргә хөрмәт хисе белән сугарып яза. Мәсәлән, 

итек басучы Гыйбаш абзыйны, балта остасы Бәшир абзый, белемле укыган 

кеше – китап сатучы Хәнәфи абый, хат язучылар, белемле мөгәллимнәр. Матур 

итеп хат яза белү – Гомәрнең дә дәрәҗәсен күтәрә. 

Һәр ата-ана үз балаларының нинди дә булса hөнәрле булып үсүен теләгән. 

Шул теләктән Гомәрне дә тегүчегә өйрәнчек итеп җибәргәннәр. Әсәрдә язучы 

халыкның солдатка алынучыларга аерым хөрмәт хисе белән каравын күрсәтә. 

Сугышка, армиягә китүчеләрне саубуллашу чәенә чакырганнар. Халык үзенә 

ошамаган, ямьсез эшләр кылучыларны яратмаганнар. 

“Туган ягым – яшел бишек” әсәрендә менә шундый матур йолалар, 

бәйрәмнәр турында укыгач, шундый сорау туа. Әллә авылда гел бәйрәмнәр генә 

булып торганмы? Әсәрдә тормышның авыр яклары да күрсәтелә. Корылык, 

иген уңмау, ачлык-ялангачлык, сугыш халык җилкәседә авыр йөк булып 

төшкән. Алпавытлар, түрәләр белән бәрелешләр булып торган. Менә шушы 

авыр тормышны халыкның рухи байлыгы җиңеләйткән. 

Кешеләр бер-берсенә карата мәрхәмәтле булырга тырышканнар. Яшьләр 

берсеннән-берсе матур мәхәббәт хатлары язганнар, җырлар чыгарганнар. 

Бәйрәмнернең һәрберсе үз вакытында булган. Мәсәлән, Сабан туе – язгы эшләр 

беткәч, каз өмәсе – көз көне һәм башкалар. 

Әсәрдә халык рухын чагылдыра торган икәнлеген исбат итә торган бер 

үзенчәлеге бар. Ул – тел байлыгы. Мин бу китапны укыганда бик күп 

фразеологизмнар таптым. Мәсәлән: телеңне йоттыңмы, тасма тел, китап чире 

кагылу, иш янына куш һәм башкалар. Шулай ук әсәрдә мәкаль – әйтемнәрнең 

күплегендә игътибар, иттем. Автор аларны күпме күргән өлкәннәрдән әйттерә. 

- Кая барсаң да, кара сакалын үзеңнән калмый. 

- Куркакны озак кусаң – батырга әйләнә. 

Халык уеннары, сынамышларына, әйтенүләргә дә язучы зур урын бирә. 

Гомәр Бәширов – тел остасы. Ул әдәби телне дә, үз төбәгенең телендә 

яхшы белүе. Язучы әсәрдә диалектизмнарга да игътибар бирә. 

Мәсәлән, яренгә (киләсе елга) чәнәшкә (чана), пырдыласыз малай (җиңел 

акыллы), апай (апа) һәм башкалар. Гомәр Бәшировның  “Туган ягым – яшел 

бишек” әсәре халыкның рухи дөньясын ачу ягыннан иң күркәм әсәрләрнең 

берсе. Үземнең эшемне Гомр Бәшировның үз сүзләре белән тәмамлыйсым килә. 

“ Бу гаҗаеп чуалган заманда яшибез. Шуңа күрә, дөрес юлны табу өчен, безгә 

үзебезнең үткәнебезне, халыкның гүзәл йолаларын, гореф-гадәтләрен өйрәнергә 

кирәк. 
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ГАЯЗ ИСХАКЫЙ ИҖАТЫНДА МИЛЛИ ТӘРБИЯ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

Газизова Элина, 

Пермь крае Октябрь районы Енапай  урта  

мәктәбенең 10 сыйныф укучысы  

Фәнни житәкче: Гафуева Дания  

Фәнәви кызы 

 

Гаяз Исхакый – татар әдәбиятына нигез салучыларның берсе, атаклы 

прозаик, драматург, ялкынлы публицист,журналист,җәмәгать эшлеклесе, 

милләтебезнең горурлыгы.Аның әсәрләре чын мәгънәсендә татар дөньясының 

энциклопедиясе булып тора. «Татарлар, – ди Гаяз Исхакый, – борынгы 

заманнан бирле уңган, акыллы, укымышлы халык, киң күңелле һәм максатка 

омтылучан горур табигатьле милләт. Ул, дөньяның башка халыклары кебек үк, 

тигез хокуклы булып дөньяга килгән һәм шул принциплар нигезендә яшәргә 

тиеш. Моның өчен, әлбәттә, фикердә, уйда һәм гамәлдә азатлыкка ирешергә 

кирәк». «Моңа ирешү өчен  язучы җавапны борынгы тамырларыбыздан, гореф-

гадәтләребездән, ислам диненнән, төрки кардәшләребездән һәм тарихи 

хәтеребездән эзләргә чакыра. Иң асыл рухи – әхлакый кыйммәтләрнең, дөрес 

яшәү кануннарының ислам тәгълиматында һәм татар халкының тәрбия 

тәҗрибәсендә тупланган булуын искәртә. 

Гаяз Исхакый әсәрләрендә гаилә тормышын, гаиләдә бала тәрбиясен, 

милли тәрбияне  сурәтләүгә аеруча зур игътибар бирелә. Аның фикеренчә, 

җәмгыятьтә  кешене тәрбияләүдә төп чара булып милли тәрбия, акыл, 

гыйлем тора. 

Әдипнең  беренче әдәби әсәре – «Тәгаллемдә сәгадәт». Әсәрнең төп герое – 

урта хәлле крестьян гаиләсендә туган авыл малае.Хәлим шәһәр мәдрәсәсендә 

укырга тели һәм теләгенә ирешә.Зур тырышлык куйганга күрә, ул мәдрәсәдә 

беренче укучы дәрәҗәсенә күтәрелә. Рус, гарәп, фарсы,төрек телләрендә 

сөйләшә.  Ул гаиләдә дә ныклы тәрбия алган, динне, өлкәннәрне хөрмәт итә, аң-

белемгә омтыла. Тырышып укый, мәдрәсәне тәмамлый. Яхшы гаиләдән чыккан 

тәрбияле Казан кызына өйләнеп, матур гаилә корып җибәрә һәм бәхетле 

тормыш кора. Өлкәннәрне хөрмәт итүе, динне зурлавы,  тырышлыгы аркасында 

милләт хадиме булып җитешә һәм шәхси тормышында да бәхеткә ирешә. 

Әсәрдә «белем алу мөселманнар өчен фарыз» дигән фикер уздырыла. 

Гаиләдә, тормышта бәхетле булыр өчен, аң-белемле булуның, төпле тәрбия 

алуның кирәклеге  күрсәтелә. 

Әдипнең «Бай углы» исемле әсәрендә шулай ук гаилә тәрбиясе 

проблемасы күтәрелгән.«Тәгаллемдә сәгадәт» хикәясендә аң-белемле ата-

ананың төпле тәрбиясе балага уңай тәэсир иткәнлеге сурәтләнсә, «Бай 

углы»нда исә, киресенчә, Фатыйх бай белән хатыны Сәгыйдә бердәнбер уллары 

Кәримне бозуга, һәлакәткә китерүгә төп сәбәпче булалар.  Улларының 
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бозылуында алар аның яшь хатыны –  Бәдрияне гаеплиләр. Әсәрдә үзләрен 

«чын мөселман» дип күрсәтүче, ә чынлыкта бозыклык белән шөгыльләнүче 

имче-томчы, багучы карчыклар, надан остазлар фаш ителә. Алдынгы карашлы, 

тырышып укытучы галимнәр һәм тырышып укыган укучылар – язучы 

тарафыннан мактала. 

Язучы бала тәрбияләүдә ананың иң зур роль уйнавын билгели: бала 

тәрбияли белми торган, надан Сәгыйдә улының бай тормышта үсүенә шат, ә 

килене Бәдрия үз улы Рәфгатькә рухи тәрбия бирә, яхшы мәктәптә укыта. 

Рәфгать акыллы, белемле, тәрбияле,  бала булып үсә.  

1912 нче елда иҗат ителгән “Кәҗүл читек” әсәрендә автор  бик күп 

тәрбияви моментларны истә тота . Хикәянең төп герое – Әхмәдулланың 

киеменә игътибар итик.  Аның чапаны әтисенең чапаныннан тегелгән. Әтисе – 

мулла, димәк, мулла чапаныннан тегелгән, яңа да түгел. Язучы бу урында безне 

сакчыл булырга өнди. Иске, бөтенләй таушалмаган әйберләрне, бераз эшкәртеп, 

яңаларын җитештерү мөмкинлеген искәртә. 

Әхмәдулланың чалмасына игътибар итсәк, ул - чуар.  Чалма гадәттә ак 

була. Автор моңа да тирән мәгънә салган. Аңлашылганча, малай әле кечкенә, 

уйлары тәртиптә түгел, шуңа чуардыр. Димәк, малай, гаиләдәге тәртипләрне 

күреп, аңлап, үзендә дә шул гүзәл гадәтләрне булдырырга тиеш. Әнә бит аңа 

чалманы абыйсы чала. Ә ул укымышлы, зыялы егет. Шулай булгач, Әхмәдулла 

да белемле булырга тиеш. 

Г. Исхакый өлкән буынны хөрмәт итәргә өнди. Бу очракта өлкән буын 

вәкиле – Әхмәдулланың әбисе. Ул тәҗрибәле, акыл, киңәш бирә. Хикәядән 

өлкән буын – тәрбияче, ә үсеп килүче буын укымышлы, көчле ихтыярлы хуҗа 

булырга тиеш дигән фикер аңлашыла. 

Татар халкы элек – электән уңган, булган халык, шунлыктан аларның 

табыннарында тир тамызып, көч түгеп үстергән икмәк булган. Бәйрәмнәргә яңа 

киемнәр кигәннәр. Бу – чисталык, пөхтәлек билгесе. Татарларның сакчыл 

булулары ассызыклана. Динебез уңган, булдыклы булырга, булганны әрәм  

итмәскә өнди. Безнең милли гореф – гадәтләребез горурлык, рух һәм тән 

чисталыгы, сакчыллык һәм булдыклылык кебек сыйфатлар тәрбияли. 

Шулай итеп, Г.Исхакый халык күңелендә мәңге яшәячәк, тәрбияви 

әһәмияткә ия булган әсәрләр тудырып, гаделлек, тынычлык, югары әхлак, нык 

иманлы нәсел дәвамчыларының булуы, милләт язмышы кебек мәңгелек 

проблемаларны күтәреп чыга һәм әсәр укучыларны да шул хакта уйлануга 

мәҗбүр итә. Язучы бик ныклы рәвештә милләтнең киләчәге булган яшьләрнең 

милли рухын һәм йөзен саклап калу мәсьәләсен күтәрә. Балалар гаиләдә, аннан 

килеп мәктәптә милли рухта тәрбияләнергә тиеш дип саный.  Шулар сакланып 

калса, халык милләт булып яши. 
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ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ИҖАТЫНДА КОРЪӘН МОТИВЛАРЫ 

Гайнетдинова Алисә,  

Алабуга шәһәре 9 нчы мәктәпнең 

10 нчы сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Фатыйхова  

Флүзә Әнәс кызы  

 

Тукайның балачагы ана назыннан мәхрүм, ачлыкта, ялангачлыкта, 

мохтаҗлыкта үтә. Нечкә күңелле, саф тойгылы, киң хыяллы күңел юатучысы, 

“туендыручы”сы “якын итүче”се тик Аллаһһы тәгалә була. Дин белемен 

Кырлай авылында “әлеп, би, ти, си” белән “Иман шартыннан” башлаган 

Габдулла Тукай Уральскийда Мотыйгулла хәзрәт мәдрәсәсендә, иске мәдрәсә 

программасында яхшы сеңдерә. Гарәп, фарсы, төрек телләренең 

нечкәлекләренә кадәр өйрәнә. Ул “Иман шартын”, Коръәнне, аның җидедән бер 

өлеше булган “Һәфтияк”не яттан белгән. Коръәннең кырык хәдисен укыган. 

Димәк, бала чактан ук, Габдулла дини мохиттә үскән. Нәтиҗәдә, аның 

иҗатында, Коръән аһәңнәре, Алланың берлегенә һәм барлыгына ышанып 

язылган әсәрләр бик күп. Габдулла Тукайның иҗаты Коръән белән сугарылган, 

дисәк дә ялгыш булмас. “Дусларга бер сүз”, “Китап”, “Таян Аллага”, “Туган 

тел”, “Шиһан хәзрәт”, “Кыйтга”, “Васыятем” һәм башка бихисап шигырьләре 

моңа дәлил булып тора. 

Г.Тукайга Коръәннең йогынтысы зур була. 1906 елда ук Тукай үзенең 

“Мөритләр каберстаныннан бер аваз” шигырендә Коръәнгә мәдхия укып, болай 

дип яза: ”Безләри иршад идән Коръән икәндер, белмәдем” (Ягъни: “Безне туры 

юлга күндерүче Коръән икәндер, белмәдем”)  [http://www.gabdullatukay.ru]. 

Коръәннең “Кадер” исемен йөрткән 97 нче сүрәсен Тукай шигъри ысул 

белән тасвирлый. Ул “Кадер кич” шигырен яза, аңа аңлатма итеп “Сурәи 

Кадердән” дип яза.  

Бу кадер кич, елда бер кич – барча кичләр изгесе; 

Сафланыр бу таптан бу кич мөэмин күңелләр көзгесе. 

Сафланыр ул, пакъләнер, – бик зур Ходайның дәүләте; 

Һәм төшәр ул көзгеләргә күк капугы шәүләсе [Тукай 2006 : 208] 

Сүрәдә “Ул бер кичә үзе мең айдан да изгерәк”, – дигән сүзен Тукайда: 

Шул капугдан күндерермез Тәңремезгә бер теләк, – 

Бер Кадер кич Тәңре каршында мең айдан да изгерәк  – дип укыйбыз. 

Нәрсә соң ул мең ай? Мең ай ул 83 ел 4 ай дигән сүз. Әгәр кеше үз гомерендә 

гел изге эшләр генә эшләсә, бу вакыт бер Кадер кичендә эшләнгән изгелектә 

бәрабәр икән. Мескеннәр, фәкыйрьләр, тол-ятимнәргә сәдакалар бирү 

кирәклеген ул: 

Ул мәлаикләр җыярлар, тол-ятимнәр яшьләрен, 

Барча көчсезләр, зәгыйфьләрнең аһын, каргышларын, – ди  [Шунда ук] 

Шулай булуга карамастан, әле бүген дә Тукайның исламга карата 

мөнәсәбәте бәхәсләр тудыра. Тукай “динсез, имансыз” булган, дигән фикерләр 

дә йөри. Әйтерсең лә, Тукай бу фикерләрне үз заманында ук белгән һәм үзенең 

http://www.gabdullatukay.ru/
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“Тәәссер” дип аталган шигырен язып, киләчәктә шикләнүчеләргә әманәт әйтеп 

калдырган.  

Гомернең иң читен, җайсыз, уңайсыз бер минутында, 

Әгәр янсам каты хәсрәт вәкайгының мин утында,  

Укыйм тиз-тиз күңелдән бер гаҗаиб сүрә Коръәннән, – 

Газаплар мәгънәви бер кул илән алынадыр җаннан, 

Оча дилдән бөтен шик-шөбһәләр, һәм мин җылый башлыйм: 

Яңакларны мөкаддәс күз яшемлә энҗели башлыйм. 

Бөтенләй сафлана күңлем, - укыйм иман, булам мөэмин. 

Килә рәхәт, җиңеллекләр: хәлас булам авыр йөкдин. 

Ходайа! Син тыйган эшләр тәмам әкътаг вә әбтәр, дим; 

Иям баш сәҗдәгә: “Аллаһехак! Аллаһеәкбәр!” – дим. [Тукай, 1990 : 90] 

Тукайның дини иҗаты кешелеклелек идеясе белән сугарылган Коръән 

аятләренең гармониясе. Тукай әсәрләрендә кешенең масаюының эзе дә юк. Ә 

нәрсә бар? Алланың колы – мөселман булганы өчен куаныч һәм сөенечтән 

сугарылган горурлыгы бар. Тукай халыкны борчыган бик күп сорауларга җавап 

бирә. Изгелек – Алладан. Явызлык – иблистән. Элек һәм бүгенге көндә дә 

кешелек дөньясында хөкем сөргән явызлыкларның, ата-ана һәм баланың 

имансызлануының сәбәбен Тукай чорның яшәешеннән күрә. Шагыйрь 

иҗатында Корьәндә бәян ителгән пәйгамбәрләр турындагы вакыйгалар да берсе 

икенчесенә үрелеп бара. Тукай “Мигъраҗ” шигырен: 

Ярты төн булган чагында китте Мәккә ялтырап: 

Нур тоташты җиргә күктән, иңде нурдан бер Пырак, 

Хәзрәти Җәбраил бәшарәт әйләде, дип: “Йа Рәсүл!” 

Хак Тәгалә хәзрәте тәгъйинләде бу кич вөсүл, [Тукай, 2006: 187] – дип, 

Коръәннең 17 нче сүрәсенә нигезләнеп язган. Коръәннең ни дәрәҗәдә иксез-

чиксез нур икәнлеген, аңа мәхәббәтен тасвирлап, изгелеккә өндәгән китапларга 

зур хөрмәт белән карап, Тукай “Китап” дигән шигырен яза.  

Һич тә күңлем ачылмаслык эчем пошса,  

Үз-үземне күрәлмичә, рухым төшсә,  

Җәфа чиксәм, йөдәп бетсәм, бу башымны 

Куялмыйча җанга җылы һичбер төшкә; 

Хәсрәт соңра хәсрәт килеп алмаш-алмаш, 

Күңелсез уй белән тәмама әйләнсә баш, 

Күзләремдә кибеп тә җитмәгән булса 

Хәзер генә сыгъ-сыгълып елаган яшь, – 

Шул вакытта мин кулыма китап алам,  

Аның изге сәхифәләрен актарам; 

Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем, 

Шуннан гына дәртләремә дәрман табам  [Тукай 1990 : 103] 

Г.Тукай, ислам таләп иткәнчә, балаларны сабый чактан ук изгелекккә 

өндәүгә, дуслыкка, миһербанлыкка үгетләүдә үрнәк булып тора. Яшь балага 

шагыйрь һәр эшендә Аллага таянырга, аңа дога кылырга чакыра: 

Әй бәһале, әй кадерле, әй гөнаһсыз яшь бала! 
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Рәхмәте бик киң аның, һәрдаим таян син Аллага! 

Йә, Ходай, күрсәт, диген, ушбу җиһанда якты юл; 

Ул – рәхимле; әткәң-әнкәңнән дә күп шәфкатьле ул!.. 

Кыйл дога, ихлас белән тезлән дә кыйбла каршына; 

Бел аны: керсез күңелдән тугры юл бар гаршенә! [1: 169] 

–дип, сабыйларны диндарлыкка өнди үзенең “Таян Аллага” шигырендә.  

Яки менә шагыйрьнең “Алла яратсын өчен” шигыре. Бу шигырь кешене 

инсафлы, тугры, белемле булырга өнди. Тик шундый бәндә генә Тәңренең 

мәрхәмәтенә ия булыр, ди шагыйрь.  

“Алла яратсын өчен” шигыре безгә конкрет киңәшләр бирә:  

Без дә бер кешедәй дус булыйк,  

Алла яратсын өчен;  

Эрелек, төче теллелекне ташлыйк,  

Алла яратсын өчен [Тукай 2002: 182] 

Г.Тукай өчен дин – яшь буынны тәрбияләү, гыйлем һәм мәгърифәт чарасы. 

Коръән-кәримнең барлык өйрәтмәләренең дә кешегә дөрес юл күрсәтүенә 

иманы камил аның. Шагыйрьнең эчке фикер дөньясы ни дәрәҗәдә Коръәннең 

илһам байлыгы белән сугарылган булса, шул дәрәҗәдә үзенең әйтергә теләгән 

сүзен-нәсыйхәтен укучы күңеленә җиткерүгә ирешә. 

Г. Тукай безгә диннән аерылган дәүләт, диннән аерылган мәктәп яшь 

буынга әхлакый тәрбия бирә алмас хәлгә киләчәк, рухи битарафлыкка тарыган 

милләтләрнең диградацияләнү куркынычы килеп басачак дигән фикерне 

җиткерә. 

Әйтерсең лә бүгенге көндәге явызлыкны Г.Тукай XX гасырда үзе 

кичергән. Тукай «Тәләһһеф” шигырендә болай дип язган: 

Мәлганәт, пычрак вә ялган берлә тулган безнең эч; 

Бар начарлыктан, бозыклыктан гыйбәрәт безнең эш. 

Шаккатабыз тышкы зиннәтләр, киемнәргә карап; 

Җан сатабыз әллә нинди вак “тиеннәргә” карап. 

Керләнә өст-өстенә рух, һич хозур вөҗданга юк; 

Ни сәбәптән җир йөзендә тәнгә – мунча, җанга – юк?! [Тукай 2002: 138]. 

 

Әдәбият 

1. Тукай Г. Сайланма әсәрләр. – Казан, Татар. кит.нәшр., 2006. – 271 б. 

2. Тукай Г. Сайланма әсәрләр. Шагыйрь турында истәлекләр. –  Казан: ТР 

“Хәтер” нәшрияты (ТаРИХ), 2002. – 511 б. 

3. Тукай Г. Шигырьләр, әкиятләр, поэмалар. – Казан, Татар. кит. нәшр. 1990. 

– 255 б. 

4. Г. Тукайга багышланган интернет портал: http://www.gabdullatukay.ru 

 

 

 

 

 

http://www.gabdullatukay.ru/


58 

 

ЗИФА КАДЫРОВА ҺӘМ АНЫӉ ИҖАТЫ – ТАТАР ТЕЛЕНӘ  

МӘХӘББӘТ УЯТУЧЫ УЧАК 

Гайнуллина Айгөл, 

КФУныӊ Алабуга институты студенты 

Фәнни җитәкче: Әхмәдгалиева 

Гүзәлия Гәбдрәүф кызы 

 

Бүгенге көндә татар теленең киләчәге, әдәп-әхлак мәсьәләләре, балаларга 

дөрес тәрбия бирү – иң актуаль проблемаларның берсе булып тора. Татар теле 

көннән-көн арткы планга күчә, татар телендә аралашучылар кими, татар теле  

юкка чыгу куркынычы астында тора.  

Зифа Кадырованың иҗаты татар телен өйрәнергә, аӊа карата кызыксыну 

уятучы чара дип уйлыйбыз. Һәр кемгә мәгълүм: Зифа Кадырованың иҗаты 

татар теленә, ислам диненә хөрмәтне арттыра, мили үзаң формалаштырырга 

ярдәм итә. Бер генә әсәрен укыган кеше килешмичә булдыра алмас: ул – нечкә 

күңелле, гади, тормыш турында иҗат итүче язучы. Аның иҗаты да гади телдә, 

аңлашырлык итеп, чын йөрәктән язылуы белән башка язучылардан аерылып 

тора. Аныӊ әсәрләре үзәкләргә үтеп керердәй, уйланырлык итеп язылганын, 

тәрбиягә, татар теленә һәм ислам диненә зур басым ясалганын истә тотып, 

әдибәнеӊ «Көтеп узган гомер» повестенә тукталып үтәргә булдык. 

Бу повестьта гомер буе кемнедә булса көтеп яшәргә мәҗбүр булган 

Фатыйманың, каты авырудан һәм хыянәт ачысыннан сыгылып төшәргә 

ашыкмаган Рушаниянең, чәчләренә чал төшкәнче тәүге мәхәббәтен уйлап 

яшәгән Асылгәрәйнең тормышы, хис-кичерешләре аша укучыны шул дөньяга 

кертеп җибәрә, укучыда нык характер, ислам диненә, татар милләтенә хөрмәт 

тәрбияли. 

Зифа Кадыйрованыӊ үз язмышы да балдай булмаган. Әйткән сүзендә тора 

торган, физик эшкә чыдам Зифа апа гади, татар гаиләсендә тәрбияләнә. 

Кечкенәдән табигать кочагында йөрергә ярата. Зифа апага җиде яшь булганда, 

әтисе гаиләсен, хатынын Фәһемия апаны ташлап, ике өй аркылы гына тора 

торган Гадения исемле хатынга өйләнә, шуңа карамастан, Зифа апа әтисе белән 

аралашып үсә, әтисе белән арасын бозмый, түзәргә тырыша. Зифа апаның әнисе 

– тырыш, кул эшенә бик булган хатын. Зифа апа үзе дә әнисеннән калырга 

тырышмый, укырга кермәсә дә, мәктәптә 10 сыйныф укыганнан соң, балалар 

бакчасына эшкә керә, аннан Чаллыга күчеп килгәч, башта маляр, аннары 

диспетчер булып утыра, автобуста кондуктор булып йөри. Беренче әсәрен язып 

бетерү белән иренә,  Марсельга  укыта торган булла,  кызганычка каршы, ире 

2013 елның көзендә бу якты дөньядан китеп бара. Бүгенге көндә янында 

балалары: уллары Руслан (хәзер шофер булып эшли), кызлары Регина 

(ТИСБИда менеджер булып эшли) һәм әнисе зур терәк булып тора. 

 «Көтеп узган гомер» повестен ничек яздыгыз? Мондый хәлләрне үз 

башыгыздан кичердегезме?– кебек сорауларга: «Мин онкология үткән кеше, 

янәшәмдә әллә кемнәрне күрдем. Хастаханәдә бер хатын белән яттык. Ул 

“КамАЗ”да эшләгәндә чалбар эченә запчастьлар салып алып чыга торгач, 
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эчәгеләренә салкын тидергән булган. Үләрмен дип уйламады, бичара. Янына 

ире килә иде, төшке, кичке ашны ашый, аннан соң гына кайтып китә, шуның 

өчен генә килеп йөрде. Өйдә өч бала, аларны уйлау юк… Кече кызлары 

фахишәлек юлына басты. Ир-ат шулкадәр көчсез булыр икән! Бу хәлләрне 

“Көтеп узган гомер” повестена да керттем. Әсәрнең башта икенче бүлеге 

язылды, аннан соң, Рушаниянең үткәне дә булырга тиеш бит дип, беренче 

бүлеген яздым»,  – дип җавап бирде.   

Повесть дин ягына да зур басым ясый. Рушания элек, уйламыйча, әнисен 

алдап, урыска кияүгә чыккан булса, вакытлар үткәч, үз диненә зур игътибар 

бирә башлый. Үзенең ислам динендә була торып каберенә тәре куюларын күз 

алдына китерә алмый ул. Аның кабере зиратта булырга тиеш дип уйлый. 

Балаларының да ислам динен дөрес дип табуларын, булачак парлары мөселман 

кешесе булачагын белгәч, Рушания бик сөенә.  Яшь чагында бу дөньяда бары 

тик мәхәббәт кенә бар дип уйлыйбыз, ләкин бик каты ялгышабыз. Дин күп 

мәсьәләләрне хәл итә, күп нәрсәне үз урынына куя. Яшь чагында яратып кияүгә 

чыксаң да, яши торгач «ярату» дигән төшенчә «ияләнүгә» әйләнә. Гомер буе 

яратышып яшәгән бер парны, ике якка аерып күмү куркыныч, әлбәттә, ләкин 

син гомер ислам динен тотып, үлгәч, кабереңә тәре куюлары да эш түгел. 

Шуның өчен гомер буе бергә бер юлдан җитәкләшеп атлыйсы парыңны уйлап 

сайларга кирәк. 

Язучы, повестендә һәр геройны җиренә җиткереп бирә, тискәре 

геройларның да яхшы ягын ача, ә уңай геройларның начар якларын күрсәтмичә  

калмый.  Кеше бит бөтен яктан да өлгер булмый, һәр кешенең үз характеры 

була. Әсәрне укыгач, кеше үзендә шәфкатьлелек, намуслылык, игелеклелек 

сыйфатларын тәрбияләргә омтыла, начар сыйфатларын бетерергә тырыша. 

Башка милләт кешесе укыгач, татар телендә уйларга, фикер йөртергә тырыша. 

Зифа Кадырованың башка китапларын укырга омтыла. 

Рәхәт тормышта яшәп үсмәгәнлектәнме, тормышында гел шундый авыр 

хәлләр очраганлыктанмы, Зифа Кадырова иҗаты авыр язмышлардан гыйбәрәт. 

Аның иҗатын олылар гына түгел яшьләр дә,  хатын-кыз гына түгел, хәтта ирләр 

дә,  урыслашып беткән татарлар да, башка милләт вәкилләре дә яратып укый. 

Интернет челтәрләрендә «Зифа Кадырованың повестен укыгач, татар телен 

аңлый башладым» яисә «…татар телен өйрәним дисәгез, Зифа Кадырова 

әсәрләрен укыгыз!» дигән язмалар бик еш күренә. Бу юкка гына түгел, димәк 

Зифа Кадырова повестьлары бик күпләрне уйландыра, хәтта татар телен 

өйрәнергә этәрә. 

Әйе, Зифа Кадырова  китапларын чират торып,  бер сулыштан укып 

чыгалар. Тормышчан һәм тетрәндергеч әсәрләре белән, олылар аша балаларга 

дөрес тәрбия бирү, ислам  динен хөрмәт итү, кешедә сау-сәламәт хисләр 

тәрбияләү – Зифа Кадырованың иң зур теләге һәм иҗатының төп максаты, дип 

әйтә алабыз. 
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 “Иске Юраш урта мәктәбе”нең 

10 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Юнусова 

Лилия Мирза кызы 

 

Тел – халыкның, милләтнең иң беренче, иң әһәмиятле билгесе. Тел ул – 

бөтен халык казанышы, меңнәрчә, миллионнарча кешеләрнең күп гасырлык 

иҗат җимеше. Шуңа күрә дә телгә карата башбаштаклык кылырга, аның белән 

саксыз эш итәргә, аны үзеңә ошаганча бозарга беркемнең дә хакы юк.  Тел 

бетсә, ул телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Шуның өчен дә туган 

телне кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү – 

мәдәниятле, зыялы һәр кешенең изге бурычы. 

Татарстан фәннәр академиясенең вице-президенты, академик Рузәл 

Габдуллаҗан улы Йосыпов сүзләрен укыгач, ирексездән уйга каласың. Тирән 

мәгънә салынган бу сүзләр  нәкъ безнең буынга атап әйтелгән. Чыннан да, 

һәркем өчен дөньядагы телләр арасында иң кадерлесе, иң якыны ана теле 

булырга тиеш. Әмма бу –  кайберәүләр өчен алай түгел. 

Рузәл Юсупов “Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр” дигән 

чыгышында татар теленең бүгенге халәтен  чынбарлыкта тасвирлый. Ул татар 

теленең хәзерге торышына караган ике проблеманы аерып күрсәтә. Болар –  

кулланылыш дәрәҗәсе һәм   аның сыйфаты.  

Кулланылыш дәрәҗәсе  татарларның туган телләрен күпмесе белүен һәм 

ни дәрәҗәдә куллануын күрсәтә. “Мин соңгы елларда үз телләрендә иркен 

сөйләшә торган татарларның  саны арта барадыр дип әйтергә базмас идем. 

Киресенчә, андыйларның саны кими барадыр дип уйларга нигез бар”, – ди ул 

чыгышында. Сәбәбен татар авылларының кими баруы белән аңлата. Бүгенге 

көндә татар авыллары күзгә күренеп кими. Бу процессның зур тизлектә арта 

баруының сәбәбе –  яшьләрнең авыл җирлегендә яшәргә калмавы һәм милли 

мәктәпләрдә бара торган оптимизация күренеше.  

Икенче проблеманы – сафлык һәм дөреслек белән билгеләнгән сыйфатны – 

шәһәрдә яшәүче татарлар билгели. Менә шушы контингет кешеләре арасында,  

әдәби телләрен яхшы үзләштереп, шул телдә иркен аралашканнары күп түгел. 

Теләсә кайсы тармакта эшләүчеләрнең күбесе эш урыннарында рус телендә 

аралаша, җәмәгать урыннарында да, кагыйдә буларак, рус телендә сөйләшә. 

Болар барысы да гадәти күренешкә әйләнә бара.  

.  «Кешеләрне көчләп туган телләрендә сөйләштереп булмый. Хәзерге 

заманда туган телен дә, русча һәм инглизчә дә белгән кешеләр кирәк. Әмма һәр 

милләт вәкилләре, шул исәптән татарлар да, туган телләрен мөмкин кадәр яхшы 

белергә һәм шул телдә иркен арлашырга тиеш. Бу – милләтнең, халыкның 
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саклануы өчен шарт», - ди Рузәл Габдуллаҗан улы Йосыпов, татар телен  һәм 

милләтне саклап калу юлларын  барлап. 

Милләт зыялылары, татар иҗтимагый оешмалары һәм чит илләрдәге  

берләшмәләре  бу проблемаларны чишү юлларын эзлиләр: мәдәниятне, телне, 

гореф-гадәтләрне, татар халкының үзенчәлекләрен саклап калу өчен 

тырышалар.  

2013 елның 25 октябрендә  “2014-2020 елларга Татарстан Республикасы 

дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, 

өйрәнү һәм үстерү” Татарстан Республикасы дәүләт программасы расланды. Ул 

Татарстан Республикасындагы татар, рус  һәм башка халыкларның  телләрен 

һәм шулай ук республикадан читтә татар телен саклау, өйрәнү һәм үстерү эшен 

дәвам итүгә юнәлдерелгән. Бу дәүләт программасын  тормышка ашыру 

чаралары Татарстан Республикасында яшәүче һәр милләт кешесенең үз туган 

телен өйрәнүгә һәм үстерүгә хокукын саклауга булышлык итә, дип  ышанасы 

килә [ Мәгариф, 2014, №3]. 

Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты утырышының 

резолюциясендә кабул ителгән берничә карарга (5 декабрь, 2015 ел) тукталып 

китәм: “... татар этномәдәни компонентлы мәктәпләрне һәм сыйныфларны 

саклап калуны  БТК Башкарма комитетының иң мөһим бурычы дип санарга;  

ана телендә белем бирүче мәктәпләрнең эшенә һәрдаим ярдәм итеп торырга;  

ата-аналар һәм мәктәп җитәкчеләре белән максатчан эш алып барырга; җирле 

муниципаль мәгариф оешмалары белән берлектә мәктәпләрдә ана телен 

өйрәнүгә даими мониторинг ясап торырга...” [Botendonya-tatar-kongressy].  

Әйе, эшләнгән һәм эшләнәсе эшләр зур өметләр уята. Мин татар 

теленең бүгенге торышын, киләчәген һәм сакланып калу юлларын барларга 

теләп, кайбер татар зыялыларының туган телне саклау өлкәсендәге эш-

гамәлләрен, уй-фикерләрен өйрәндем. Шулардан төп фикерләр:   

Танылган язучы, җәмәгать эшлеклесе Разил Вәлиев: 

–Безгә, бер-беребезнең уй-фикерләрен белешергә, мөмкин булган кадәр 

шушы уй-фикерләргә куәт өстәргә һәм үз бергәлегебезне, зур милләт 

икәнлегебезне тоеп, күңелебезгә сеңдерергә кирәк. Милли җәмгыятьләр, татар 

берләшмәләре, илкүләм оешмалар оештырырга кирәк. Югыйсә Финляндиядә – 

800, Америкада – берничә мең, Төркиядә ничәдер йөз мең кеше тупланмый 

икән, барыбер үзебезне зур милләт итеп сизә алмаячакбыз” – диде [Вәлиев, 

2007: 364].  

Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгель Фәттахов:  

–Мәктәптә ике дәүләт теле дә укытылырга һәм мәктәпне тәмамлаганда 

һәркем аларны ниндидер дәрәҗәдә белергә тиеш. Бүгенге көндә яңа методик 

әсбаплар ярдәмендә балалар бакчасында һәм башлангыч мәктәптә телләрне 

өйрәтүгә ныграк басым ясарга кирәк... Татар теленең статусын ныгыту өчен 

кулдан килгәннең барын да эшләргә тырышабыз [belem.ru]. 

 Минтимер Шәймиев: 

–Президент вазыйфасында егерме ел булу дәверендә минем төп 

казанышым: шул чор эчендә татар халкының абруен күтәрә һәм милли үзаңын 
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ныгыта алдык. Минем карашка, милләтара мөнәсәбәтләрне ныгыту юлы - бар 

милләтләргә тигез караш тәрбияләү һәм Россиядә яшәүче халыкларның 

проблемаларына һәм ихтыяҗларына нык игътибар бирү [Шәймиев, 2014: 6]. 

Татарстан фәннәр академиясе вице-президенты, академик Рузәл Юсупов:  

–Татар телен саклап үстерү, аны кулланучыларның санын арттыру өчен, иң 

әһәмиятле шартларның берсе – татар телен өйрәтү, укыту системасын 

камилләштерү, яхшырту  [mtss.ru]. 

Университетның татар филологиясе һәм тарихы факультеты деканы 

Искәндәр Гыйләҗев: 

– Шәһәрдә чын татар мохитен булдыру.  Шәһәрдәге барлык белдерүләр, 

барлык язмалар, Татарстанда җитештерелгән барлык әйберләрнең язулары ике 

телдә булырга тиеш. Андый тышкы икетеллелек кешеләр психологиясен 

үзгәртүгә китерәчәк. Кеше, чыннан да, минем тирәдә ике тел яши, ул ике тел дә 

тормышта бертигез файдаланыла, дип уйлый башлый...  

Татар телен оныткан, ләкин татар үзаңын югалтмаган, үзләрен татар дип 

саный торган милләттәшләребез белән эш алып бару бик тә актуаль бурыч... 

Татар теле, тарихы, мәдәнияте абруен арттыру өчен, тагын бер юл булып, чит 

өлкәләрдә, чит илләрдә татар тематикасы белән шөгыльләнә торган галимнәргә 

игътибарны юнәлтү тора [Шаймиев 2014:7]. 

Милли зыялыларыбызның татарлык хисе белән янулары, акыллы уй-

фикерләре, кылган эш-гамәлләре татар теленең һәм халкының милләт буларак 

якты киләчәгенә өметләндерә. Җәмәгать эшлеклеләре тарафыннан телне саклау 

һәм үстерү буенча бик күп чаралар - Бөтендөнья татар конгрессы, Бөтендөнья 

татар яшьләре Форумы,  корылтайлар – уздырылуы татар теленең сакланып 

калуына ышаныч тудыра. 

Татар зыялыларының эш-гамәлләрен, уй-фикерләрен өйрәнеп, шундый 

нәтиҗәгә килдем. Татар телен саклау һәм үстерү өчен: 

- төптән уйланылган, гаять киң кырлы дәүләт программасы булдыру; 

- татар теленең кулланылышын дәүләт тарафыннан тәэмин итү; 

- милли җәмгыятьләр, берләшмәләр, илкүләм оешмалар булдыру; 

-  татар телен өйрәтү, укыту системасын камилләштерү, яхшырту; 

- шәһәрдә чын татар мохитен булдыру: барлык белдерүләр һәм язмалар, 

Татарстанда җитештерелгән барлык әйберләрнең язулары ике телдә булу; 

- чит илләргә чыгарлык дәрәҗәдә сыйфатлы татар телевидениесен 

булдыру;  

- милли үзаңны үстерү максатында, зур реклама компаниясе булдыру; 

- балалар бакчасында һәм башлангыч мәктәптә телләрне өйрәтүгә һәм 

гаилә тәрбиясенә ныграк басым ясау нәтиҗәлелекне арттырыр иде. 

 Татар милләтеннән булган теләсә кем “Мин бит татар баласы” дигән 

фикер белән яшәсә, телне саклауга үзеннән өлеш кертсә, башкарылган 

эшләрнең нәтиҗәсе дә тиешле  югарылыкта булыр. 
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КӘРКӘҮЧ АВЫЛЫ ТАРИХЫ 
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Кукмара районы  
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Кәркәүч авылы мәктәбенең 

9нчы сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче:  

Гайнуллина Алсу Ирек кызы 

 

Кәркәүч авылы район үзәгеннән 24 чакрым ераклыкта, Нократ елгасының 

уңъяк кушылдыгы Кәркәүч елгасы (халыктагы исеме Шөн елгасы) ярында 

урнашкан. Авылга XVI нчы  йөзнең икенче яртысында нигез салынган дип 

исәпләнелә. И.А. Износков тарафыннан төзелгән энциклопедик сүзлектә, авыл 

исеме – Киркаусь  (татарчасы Коркауч диелгән) “шәһәрдән (Мамадыш) 49 

чакрым ераклыкта, Шөн елгасы буена урнашкан, Түбән Шүләнгердән килгән 

кешеләр нигез салган, исеме керкә балыгына бәйле рәвештә ясалган” дип 

бирелгән. 

Халыкта  авыл атамасы турында берничә төрле фикер яшәп килә. 

Беренчедән, авыл халкы арасында йөргән риваятьләргә караганда, елгада керкә 

(бу төбәктә ташбаш, капкорсак – пескарь – балыгын шулай атыйлар) 

балыкларының күч-күч йөргәнен күреп, авылга  Керкәкүч исеме бирелгән, тора-

бара  үзгәреп, Кәркәвечкә әйләнгән дигән фикер бар. Тик телгә бәйле 

чыганакларда к-в күчеше турында мәгълүматлар табылмаганлыктан, бу аңлатма 

фәннилеккә туры килми дигән уй туа. Озак еллар дәвамында яшәп килгән бу 

фикергә каршы килеп, Кәркәвеч  – Кәркәүч атамасына икенче төрле аңлатма 

бирелә.  

Академик Г.Ф. Саттаров  хезмәтләрендә  кәркә  – 1) саз, түмгәкле җир, 2) 

ташбаш (балык), монгол.  ус–үч – елга дигән мәгънәне аңлата,  Кәркәвеч – 

Керкәүч–керкәле елга дигән  этимологиягә туры килә. Кәркәвеч –  «сазлы, 

түмгәкле җирле  елга»  дигән аңлатма да бирелә.  Кәркәүч елгасы буенда 

сазлыкларның әле хәзер дә булуын исәпкә алсак, бу версиянең дөреслегенә 

шикләнергә урын калмый. 

Бүгенге көнгә кадәр авылга Чуллыдан Морадулла дигән кеше нигез салган, 

дигән версия яшәп килде. Бу нәсел кешеләре хәзер дә авылда яшәвен  дәвам 
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итә, аларны Моратайныкылар дип йөртәләр. А. И. Износковның безгә мәгълүм 

хезмәтендә Түбән Шүләнгер кешеләре нигез салган дип әйтелгән. Басуларның 

берсе Шаңгыр басуы дип йөртелү Шүләнгер сүзенә килеп тоташадыр дигән 

фикергә килү мөмкинчелеген бирә. Авыл  өч нәсел кешеләреннән башланган: 

Гаделша нәселе, алда әйтелгән Моратай нәселе, Әгерчен нәселе. Ташлы-Елга 

авылы кешесе Корбан бабай сөйләгәннәре буенча авылга нигез салучы бу өч 

кешенең кабере иске почта (Түбән урамга төшкәндәге күпер кырые) янындагы 

акацияләр урынында булган. Ул акацияләр инде юк, ул урында су аксын өчен 

канау казылган. 

Тарихчы-археолог А.Ә. Борһанов җитәкчелегендәге Казан арты тарих- 

археология экспедициясе казу эшләре вакытында Кәркәүч авылы 

бакчаларыннан Алтын Урда чорының 13-15 нче  гасырларына карый торган 

ялтыравыклы касә, Урта Азиянең аш савыты һәм Кытай фарфоры ватыклары 

җыеп алган.  Шунда ук, якынча 10 мең ел элеккеге  мезолит чорының таш 

коралы да табылган. Бу факт Кәркәүч авылына 16 нчы  йөзнең икенче 

яртысында түгел, алданрак та нигез салынгандыр дип фикер йөртү 

мөмкинчелеген дә  бирә.  

 Авыл башта тау  кырыена утырган  булган. Аста – инеш, сазлык, урман. 

Кәркәүч мәктәбендә озак еллар математика укытучысы булып эшләгән 

Исмәгыйлова  Нурсия апаның  әбисе сөйләгән истәлекләренә караганда, инеш 

аркылы салынган басмадан чыгып, урманга җиләк җыярга йөргәннәр. Әкренләп 

сазлыкларны киптегәннәр. Авыл халкы үзәнгә –елганың көньягына күченгән. 

Тау башындагы йорт урыннары чокырлы булып әле дә  беленеп тора. Инеш 

авылның уртасында калган.  Ул Шөн елгасы дип йөртелә. Шөн сүзе төрки 

кабиләләр телендә “елга” мәгънәсендә йөргән. Бу исем авыл урнашкан елгага 

мөнәсәбәтле рәвештә бирелгән. Шөн елгасы Нократка  коя.  Г.И. Донидзе 

“Төрки телләрдә гидронимик терминнар” дигән мәкаләсендә төрки телләрдәге 

гидронимик төркемнәрнең берсе итеп елга объектларының төрле өлешен 

белдерүче терминнарны: баш, авыз, тамак, култык, бүрән һәм  башкаларны  

алган. 

Ул вакытта инешнең яры сай булган. Язгы сулар бик җәелеп, 

хуҗалыкларны су баскан. Чарлы авылыннан Кутов фамилияле рус беренче 

күперне салдырган. Авылга Потапов дигән рус кешесе килгән. Ул Шөн елгасын 

будырып, тегермән кордырган. Тимерчелек ачып, анда ике тимерче эшләгән, 

эш кораллары җитештергәннәр. Потапов, берничә чишмәне берләштереп,  зур 

чишмә ачкан. Бу чишмә хәзер дә  аның исеме белән Путап чишмәсе дип 

йөртелә. Тау кырыенда тимерчелек өчен күмер әзерләгәннәр, шуңа күрә авыл 

кырыендагы бу тауга Путап тавы дип исем биргәннәр. Чишмәләр бик күп сулы 

булуга карамастан, аның тегермәне күп табыш китерә алмаган, ул кеше 

тегермәнен ташлап киткән. 

21 нче  елгы ачлык авыл халкына бик нык тәэсир иткән.  Йөздән артык кеше 

Донбасс якларына китеп, күпләре  юлда тиф белән авырып үлгән. Авылда халык бик 

ачыккан, элмә кайрысы, сөяк оны, алабута ашаганнар. Бик күпләр ачлыктан үлгән, 

хәтта гаиләләре белән кырылганнар. 1922  нче  елда исә иген уңышы мул булган. 
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Авылда НЭП чоры башланган. Яшерелеп яткан товарлар сатуга чыккан. Теләгән 

кешегә сату итү өчен патент биргәннәр.Мөхәммәдиев Рәхмәтулла, Мөхәммәдиев 

Әхмәткәримнәр, 3 нче класслы патент алып, ситса белән сату итә башлаганнар. 

Авылда кибет ачылган. Сатучысы – Гафаров Хәбибрахман. Товар арзан: шикәрнең 

килограммы 25 тиен, прәннек 18 тиен торган. 

Бу чорда ирләр белән беррәттән хатын-кызларга да җирбирелгән.Тормыш 

бик яхшырган.  Бу 1929 нчы  ел башына кадәр дәвам иткән.  1929 нчы  елда,  

барлык товарларын хөкүмәт файдасына алып, сатучы Рәхмәтулла, Әхмәткәрим 

һәм яргыччы Габдуллин Якупны яңа шәһәр төзелешенә –Магнитогорскига 

сөргенгә сөргәннәр.  

1930 нчы  ел ахырында авылда колхоз төзелә башлаган.  7 хуҗалык берләшкән.  

Рәис итеп Саттаров Бәдыйгетдинне сайлаганнар. Май аена кадәр су тегермәне, 4 

ярма яргыч, йон тетү машинасы берләштерелгән, 47 хуҗалык колхозга кергән. 

Галиев Әхмәт белән Сөләйманов Госман халыктан симәнә туплаганнар. 1930 нчы  

елның 15 нче  маенда колхозның гомуми җыелышы булган. Районнан 

уполномоченныйлар Кыямов һәм Фәләховлар катнашкан. Яшь кеше, иген эшендә 

белеме дә юк диеп, Саттаров Бәдыйгетдинне рәислектән алганнар. Аның урынына 

Фәхретдинов Абушахманы сайлап куйганнар, колхоз исемен "Ударник" иткәннәр. 

Шушы елда авылда сельпо оештырылган. Колхоз рәисләре гел алмашынып торган. 

Абушахмадан соң  Гайсин Мансур, Сабиров Нургали эшләгән.1932 нче  елның 

октябрь аеннан тагын  Саттаровны куйганнар, 1938  нче  елда аны Гаязов Хаҗип 

алмаштырган. Аңардан соңӘлмөхәммәтов Ибраһим сайланган. 1941 нче  елда 

сугыш башлангач, Гыймадиев Хәйретдин сайланган, озакламый аны да фронтка 

җибәргәннәр. Укый-яза белмәсә дә, рәис итеп Вәлиуллин  Галиулланы куйганнар.  

Бөек Ватан сугышы елларында авыл тормышы турындагы  истәлекләрдән 

күренгәнчә, тормышлар авыр, законнар бик каты булган. Хатыннар, яшүсмер 

малайлар кояш баеганчы басудан кайта алмаган, көтү иртәнге өчтә чыккан. Чыклы 

үлән ашап,  хуҗалык сыерлары күбенеп үлгән, шуннан соң көтүне бераз соңрак 

чыгара башлаганнар. Оек-чабаталарын да салмыйча, көненә ике-өч сәгать йоклап 

урак урганнар, колхоз малларына азык әзерләгәннәр. Путап тавыннан бала 

арбасы тартып менгәндә, йокымсырап китеп, арбалары түбән тәгәрәгән чаклары да 

булган. Халыктан налог, заем, страховой, үзара салым җыелган. Трактор акциясе 

оештырылган. Бакча өчен 400 килограмм бәрәңге, 10 килограмм май, 200 йомырка, 

йон җыйганнар. Галиулла агай 1945 нче  елның ноябрь аена кадәр эшләгән. Аннан 

соң колхоз рәисе итеп Саттаров Бәдыйгетдин сайланган. 1947 нче  елда авылга 1,5 

тонналы автомашина кайтарылган. 1948 нче  елда Тәкәнеш МТСыннан имән 

агачыннан чүрки ягып эшли торган (газ генератор) тракторны Закиров Каюм абый 

алып кайткан. Шушы тракторы белән ул озак еллар эшләгән. 1950  нче елның июнь 

аенда колхозларны берләштерү башланган. "Ударник", "Тукай", "Беренче Май" 

берләштерелгән, рәис итеп Фәхретдинов Әхәт сайланган. Көз бик явымлы килеп,  

сыер, сарык,дуңгыз, тавыклар ачтан үлгән. Райкомның икенче сәркатибе 

Заһидулла Гайнуллинны рәис итеп җибәргәннәр. Ул 1957 нче  елга кадәр эшләгән. 

Аннан соң колхозга рәис булып Фәйзиев Ясәви Гайфиевич килгән. 
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1931 нче  елдан колхозчыларга хезмәт көне түләнә башлаган. 1931 нче  елда һәр 

хуҗалык үзе чәчкән берәр өлеш арышын үзе урып алган. 1932  нче елда бер эш 

көненә 3,5 килограммашлык бирелгән. 

Авылда 418 кеше яши, мәдәният йорты, ике катлы мәктәп, мәчет, балалар 

бакчасы, фельдшер-акушерлык пункты, район саклык банкы филиалы бар.  
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ХӘСӘН ТУФАН ӘСӘРЛӘРЕНДӘ  КУШЫМЧАЛАУ ЫСУЛЫ БЕЛӘН 

ЯСАЛГАН СҮЗЛӘР 

Галиева Алия, 

Түбән Мактама 2 нче урта  

мәктәбенең 9  сыйныф укучысы  

Фәнни җитәкче: Ибраһимова 

Лилия Мәҗит кызы 

 

Хәсән Туфан үз иҗатында образлы сурәт тудыру максатыннан төрле 

сүзьясагыч чараларны актив файдалана. Әдип поэзиясендә гомум 

кулланылышта очрамаган яңа сүзләр шактый күзәтелә. 

Карт хәзер, сыртларын кабартып, 

Ярларын кыйнаса, караңгы таш ярны, 

Дулкында ыргыймы, 

Ыргыймы кораблар? 

Тартышчы йөрәге нәкъ шундый.  (“Сынган кашлар”) 

Биредә продуктив -чы кушымчасы ярдәмендә “тартышчы” 

(революционер) сүзе ясалган. Бу исем билгеле бер агымның тарафдары булган 

зат дигән мәгънәне белдерә. Икенче бер шигырендә язучы Ватан сүзенә әлеге 

кушымчаны ялгап, үзенчәлекле яңгырашлы ватанчыформасыбарлыкка китерә: 

Аралагыз мине, аккаеннар,  

Аралагыз, миләш, баланнар: 

“Ул фанатик ватанчы”, –диптирги 

Экваторда мине бананнар..    (“Аралагыз мине”) 

 “Зимагур...” – ди, 

Ә шулай да үзе ярата. 

Магнитларың, Урал,Авылларны 

Эшчеллеккә табан тарталар.  (“Бибиевләр”) 

Эш сүзенә ялгап, “эшчелек” дигән яңа үзенчәлекле лексик берәмлек 

тудырган. Әмма бу сүз актив сүзлек составында кулланылмый:-че + -лек 

кушымчасы ялганып, абстракт исем ясалган. Ул билгеле бер тармакның 

атамасын белдерә. 
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-лык//-лек кушымчасын  Х.Туфан  абстракт мәгънәле исемнәр ясауда актив 

чара итеп куллана. Әдәби тел закончалыклары нигезендә, бу кушымча санаулы 

алмашлыкларга гына ялгана ( кемлек, нәрсәлек, үзлек).  Язучы аларны, берничә 

урында, сыйфат алмашлыкларына да куша. 

Ах, синең бу яшьлек матурлыгың 

Аяктан ук ега йөрәкне. 

Шундыйлыкка сине кояшлармы, 

Йолдызлармы – кемнәр өйрәтте?(“ Сөйли торган материя”) 

Әйт, булмаса, 

Озак истәлеккә 

Бер җылы сүз әйт син, булмаса. – 

Бу чиге юк озын мәңгелектә 

Бер генә кат яшибез ләса. (“ Сиңа”) 

Рифма таләбе белән ялгызлык исемнәрнең әлеге кушымчаны алу 

күренеше дә күзәтелә. Кушымча белән берлектә алынганда, ялгызлык исеменең 

мәгънәсе киңәя төшә: йөрәктә хәзер дә яшәүче; күңелләргә киңәш биреп 

торучы; картаймыйча, искермичә исеме мәңге яшәүче. 

Шагыйрь иҗатында -даш//-дәш//-таш//-тәш кушымчасының мәгънәсе бик 

киңәйтелгән. Ул кагыйдә буларак, исемнәргә ялгана. Әмма автор рифма таләбе 

белән әдәби телдә кулланыла һәм кулланылмый торган ( ягъни язучының 

үзенеке генә булган) матур лексик берәмлекләр барлыкка китергән. 

–Күтәрегез, гөлләр, башыгызны, 

Ташлап җилгә кайгы-сагышны: 

Сезгә, гөлләр, якын сердәш килә, – 

Каршылагыз яңа танышны.(“Овидий Назон”) 

 “ Халыклар капкасы” – Каспий диңгезе белән Урал тавы арасындагы 

дала. Гадәттә әдәби телдә тугандаш халыклар дип әйтү киң таралган. “Кандаш 

бала” төшенчәсе Х.Туфан тарафыннан сүз-сурәт ясау формасы итеп алынган. 

Тирги абый, 

Безнең бу йөрәккә 

Аның кебек меңнәр туганнар... 

Безне, уйлар артык киңгә ахры, 

Югалталар сөттәш туганнар. (“Ике чор арасында”) 

 “Сөттәш”   сүзе   исем + -тәш   моделе  белән  ясалган.  Беренче  карашка, 

бу сүз бер ана сөтен исем үскән кешеләрне белдерер өчен кулланган 

кебек, чынлыкта исә, Х. Туфан фикерләрне, дөньяга карашлары уртак булган 

затларны шулай атый. 

Тормышта юлдаш иде, 

Юлымда кулдаш иде, 

Төннәремдә – якты аем, 

Көнемдә кояш иде.(“Ул иде тик иң дусым”) 

Югарыда шушы ук кушымча белән ясалган юлдаш, кулдаш сүзләре 

бирелә. Юлдаш сүзе телебездә киң кулланылучы лексик берәмлек, “ясаучы 

нигез белдергән эш-хәрәкәттә катнашучы затлар” дигән мәгънәне белдерә. 
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Кулдаш – язучы тарафыннан уйланылган, рифмага яраклаштырылган. Әмма 

әлеге сүзгә автор тирән мәгънә дә сала: кулга-кул тотынып баручы иң якын 

дустым, ярдәмчем. 

Хәсән Туфан исемнәр ясалышында алынма кушымчаларны да оста 

файдалана. Мәсәлән, “хыялист” сүзе шуның ачык мисалы булып тора: 

“Ул, –  диләр,  – “роман”, “заман” дип 

Фәлсәфә сата иде. 

 “Реалист” Рәфа түгел ул, 

 “Хыялист” Рәфа иде.(“Кайда син, романтика?”) 

Х. Туфан фигыльләр ясаганда бигрәк тә кушымчалау ысулын актив 

куллана. Шагыйрь файдаланган кушымчаларны ике төргә бүлеп карарга була. 

1)продуктив кушымчалар белән фигыльләр ясалышы; 

Барабыз!– 

Тапта кайгыны, паровоз! 

Сындыр тынлыкны, трамвай! 

Кимер һаваны, пропеллер! 

Ялкынлат болытны, торбалар!(“Барабыз”) 

-лан// -лән фигыльләр ясалышында продуктив кушымча санала. Ул 

исемнәргә, сыйфатларга, саннарга һәм сирәк кенә булса да фигыльләргә дә 

ялгана ала. Әдәби телдә бу кушымча сыйпауфигыленә ялганып килми. 

Шагыйрь шушы нигездә сыйпалана дигән үзенчәлекле берәмлек ясаган. 

Җил килә дә сыйпалана: 

Мине ярата, имеш, – 

Серләремне сөйләтә дә 

Илгә тарата, имеш...(“ Җил килә дә сыйпалана”) 

2)продуктивлыгы аз булган кушымчалар белән фигыльләр ясалышы; 

Бары  Х. Туфан поэзиясендә генә очрый торган кушымчалау ысулы белән 

ясалган сыйфатлар бар. Мәсәлән: 

 “Культуралы” синең 

  Иреннәр дә... 

“Химияле” синең бөтен бит. 

Кыскасы, син 

Бары алиментка 

Җай табарга йөргән элемент. (“Ташла, кызый”) 

Х.Туфан иҗатында продуктив  кушымчалар белән дә, продуктивлыклары 

кимрәк булганнары белән дә сүзлекләргә теркәлмәгән бик күп яңа лексик 

берәмлекләр ясалуы күзәтелә. Алар шагыйрьнең телгә, сүзьясалышы фәненә 

алып килгән яңалыгы буларак кабул ителәләр. 
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АЙДАР ХӘЛИМНЕҢ “ТАЛ БАЛАСЫ ТАЛХАВЕТДИН” ӘСӘРЕНДӘ 

МИЛЛӘТ ЯЗМЫШЫ 

Галимуллина Гөлчәчәк, 

Яр Чаллы дәүләт педагогия университеты студенты 

Фәнни җитәкче: филол. фән. канди., доцент  

Мубаракшина Илзирә Иляс кызы 

 

Айдар Хәлим  – хәзерге милли сүз сәнгатен әйдәп баручы халыкчан, 

милләтпәрвар язучысы. Ул прозада да, поэзиядә дә, драматургиядә дә актив 

иҗат итә, оста публицист буларак та чыгыш ясый, зурлар өчен дә, балалар өчен 

дә яза. А.Хәлим тәүге әсәрләреннән үк милләт язмышын алгы планга чыгаручы 

реалист язучы буларак татар  әдәбиятына килеп керде. Аның һәрбер әсәренең 

нигезен милли идея, концепция тәшкил итә. Шулай ук милли рух һәм 

халыкчанлык белән сугарылган, үзәгенә милләт язмышы мәсьәләсе куелган 

әсәрләре татар балалар әдәбиятында зур урын алып тора. 

А.Хәлимнең “Тал баласы Талхаветдин” әсәре тартмалы композиция хасил 

итеп, анда 19 хикәя бер-берсе белән тыгыз бәйләнеп тулы бербөтенгә оеша. 

Әсәрнең һәр бүлеге татар милләтенең, татар халкының тарихын, үсеш чорын 

тасвирлый. Әсәрнең төп герое тал баласы Талхаветдин символ дәрәҗәсенә 

җиткерелеп, милләтнең киләчәге кебек мәгънәви эчтәлекне үзенә беркетә. 

Бу әсәрендә А.Хәлимнең милли концепциясе тарих һәм дин төшенчәләрен 

берләштерә. Тал баласы Талхаветдин образына бик күп катлаулы мәсьәләрне 

ачу вазыйфасы йөкләтелгән. Мәсәлән, тарихны белмәү, татар авылларының 

бетүе, әхлаксызлык, имансызлык һ.б.  

Әлеге әсәрнең кызыклы ягы тагын шунда, автор балаларга фикерне әйтеп 

бетерми, балада сорау туу мөмкинлеге, уйлану өчен җирлек калдыра.  

Нәтиҗә ясап әйткәндә, Айдар Хәлимнең милли идея белән сугарылган   

“Тал баласы Талхаветдин” әсәре балаларда милли рух, үз милләтеңне, туган 

телеңне ярату хисләре тәрбияли. 
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КАЮМ НАСЫЙРИ ИҖАТЫНДА ТӘРБИЯ ТЕМАСЫ 

Гарипова Элина, 

Әлмәт шәһәре 13 нче урта гомуми белем  

бирү мәктәбенең 10 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Гарипова Айзирә Шамил кызы 

 

Дөньяда шундый кешеләр була: алар турында бик күп сөйләргә мөмкин, 

аларның кулыннан бөтен эш килә. Андыйларны алтын куллы, диләр Узенең 

бөтен гомерен, талантын, белемен, көчен халыкка багышлаган К.Насыйри -  

шуларнын берсе.  

Каюм Насыйри 1825 елның искечә 14 февралендә, элекке Казан 

губернасы, Зөя өязе (хәзерге ТатарстанРеспубликасы, Яшел Үзән районы), Олы 

Шырдан авылында туа. Каюм Насыйриның бабалары һәм атасы үз заманының 

шактый укымышлы, танылган кешеләре булалар. Каюм Насыйриның 

истәлекләренә караганда, аның атасы балаларының укуларына каршы 

килмәгән, ул вакытларда руханилар авызыннан кат-кат әйтелеп килгән 

"иҗтиһат заманы монкариз" («Иҗади фикер йөртү заманы үтте») дигән 

реакцион карашка каршы булган. "Һәркемгә иҗтиһат – кирәк эш", – дип,  

балаларына һәрвакыт ишеттереп торган. Каюмның балалык вакытлары, заманы 

өчен, шундый мәдәниятле гаиләдә, туган авылында уза. Башлангыч белемне ул 

атасыннан ала. 1841 елда Каюмны Казандагы бер мәдрәсәгә укырга 

бирәләр. 1855 елга кадәр ул мәдрәсәдә укып, гарәп-фарсы телләрен өйрәнү 

өстенә, үзлегеннән татар телен дә яхшы үзләштерә. Яшерен рәвештә русча да 

укый... 

1879 нчы елдан башлап актив рәвештә фәнни һәм иҗади эш белән 

шөгыльләнә башлый. Паспорты буенча  гомер азагына кадәр ул үз авылының 

крестьяны булып саналганы турында да әйтеп китүне кирәк саныйм.  

Гомеренең соңгы елында Каюм Насыйри туган авылына күчеп кайта, барлык 

акчаларын Шырданда мәчет төзү өчен бирә. 1902 нче елның 2 нче сентябрендә, 

77 яшендә ул вафат була. Кызганычка каршы, мәчет төзелгәнен ул күрә 

алмый... 

Каюм Насыйри тарихта тирән эз калдыра. Аның игътибарын фәнни,  

педагогик, әдәби проблемалар җәлеп итә.Төрле яклап хәзерлек, шәрыкъ 

культурасы традицияләрен тирәнтен белү, фәнни фикер йөртүе ХIХ гасырда 

татар халкы алдына баскан мәсьәләләрне тирән анализлауга ярдәм итә. Эзләнү 

нәтиҗәләре галимнең күпсанлы китапларында һәм басма материалларында 

чагылыш таба.  

Каюм Насыйриның фәнни һәм әдәби эшчәнлеге 50 нче еллар ахырында 

башланып китә. 1860 нчы елда иң беренче хезмәте – “Синаксис” дәреслеге 

басылып чыга. Аннан соң төрле тармакларны яктырткан китаплары һәм әдәби 

әсәрләре дөнья күрә. 

Аның каләме астыннан кырыклап әдәби  әсәр чыга. Аннан башка,       

К.Насыйри күпсанлы кулъязмалар фонды калдыра. Зур күләмле эшләренең 

берсе – “Фәвакиһел – әль-җөләса фил әдәбият” китабы. Бу китабында күркәм 

https://tt.wikipedia.org/wiki/1825_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D3%A9%D1%8F_%D3%A9%D1%8F%D0%B7%D0%B5
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B5%D0%BB_%D2%AE%D0%B7%D3%99%D0%BD_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8B_%D0%A8%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8B_%D0%A8%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://tt.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B5%D0%BB
https://tt.wikipedia.org/wiki/1855_%D0%B5%D0%BB
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холыклылык һәм  явызлык турындагы бүлектә мондый юллар бар: «Кемнең, 

холкы күркәм булса, тереклеге хуш булыр, даим сәламәт булыр, гайреләрнең 

күңелеңа мәхәббәте урнашыр. Кемнең, холкы явыз булса, мәгыйшәте тар 

булыр, һәмишә дошманнары булып торыр. Күңелләр аннан нәфрәтләнер вә 

качар. Явыз холыклы кешенең, җәберенә сабыр итмәк белан холкыңны күркәм 

кыл». Соңгы җөмләнең мәгънәсе: явыз холыклы кешенең тирә-юньдәгеләргә 

кыланыш-җәберләрен күреп, гыйбрәт-сабак ал, үзендә дөрес холкыңны хасил 

ит, андый түбәнлеккә төшмәсәм иде дип телә. 

1880 нче елда “Кырык бакча” исеме астында “Фәвакиһел – әль-җөләса фил 

әдәбият” әсәренең кыскартылган вариантын бастырып чыгара. Ә 1884 нче елда 

Казан университеты типографиясендә бу китап тулы вариантта басылып чыга. 

Төрле галимнәрнең фикере белән килешеп, Каюм Насыйриның бу китабын 

энциклопедия дип атау да дөрес булыр. Кырык өлештән торган бу хезмәтнең 

һәр бүлегендә кешеләрнең яшәеш мәсьәләләре күтәрелеп чыга, аларга 

киңәшләр бирелә, теге яки бу авырлыклардан чыгу юллары күрсәтелә. Һәрбер 

күтәрелгән мәсьәлә афоризмнар, мәзәкләр, мәсәлләр белән үрелеп бара. Һәр 

бүлек башында төрле галим һәм филологларның шушы мәсьәләгә кагылышлы 

әйтелгән фикерләре урын алган. Соңгы кырыгынчы бүлек тел, әдәбият теориясе 

һәм тарих мәсьәләләрен үз эченә алган. Бу бүлек башында мәкаль, табышмак 

һәм шигырь әһәмияте мәсьәләләре яктыртылган. Халык авыз иҗаты 

мәсьәләләре бу китапта зур урынны алып тора, галим үзе җыйган табышмак, 

мәкаль һәм әйтемнәрне дә шунда урнаштырган.  

«Кырык бакча» китабында кешенең тормыш яшәеш проблемалары 

күтәрелә. Ул баланьң аңын, үсеш дәрәҗәсен, әхлагын камилләштерү юллары 

турында уйлана, андагы тирән мәгънәле фикерләре хәзер дә әһәмиятен 

югалтмаган: “Кеше үзен-үзе таныса, камил акылы шуннан беленер”.  Бу 

юлларның эчендә кеше характерын ачыклый торган тагын бер тирән мәгънәле 

фикер ята. Кеше үз-үзен тану халәтендә булса гына, үзе белән идарә итә ала. 

Идарә итү ул кешедән зур ихтияр көче таләп итә. Шул ук хезмәтендә ул болай 

дип яза: “Олуглык акыл белән, әдәп белән, әмма нәсел белән түгелдер”. Әлеге 

фикерне мәгьрифәтче тагын  башка төрледә бәян итә: “Зур тырышлыктан вә 

гыйлеменә, вә әхлактан ялангач булып та, буй белән вә җәмал белән, вә кыяфәт 

белән олуглыкны эстәмәк - ялгыш гамәлдер”.  Димәк, кеше олуглыкка өч төрле 

юл - халәт аша гына ирешә ала. 

Каюм Насыйри туган ягы һәм халкы тарихын өйрәнүгә дә зур өлеш 

керткән. Һәр ел диярлек, ул төрле авылларга барып, авылның төзелү тарихы, 

татар халкы этнографиясе турында мәгълүмат, документлар җыеп кайта торган 

булган.  

Казан тарихы турында да күп кенә материаллар җыя ул. Шулар нигезендә 

“Казан тарихы турында”, “Аксак Каратун, Пугачау һәи Ишбулат мулла хакында 

риваятьләр”, “Археология материаллары”, “Татар этнографиясе тарихы” исемле 

хезмәтләрен яза. Бу хезмәтләр 1926 нчы елда “Моңарчы басылмаган әсәрләр”  

җыентыгында бастырылып чыгарыла.  
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Ярты гасыр буена түземле һәм нәтиҗәле иҗат итеп, тел, әдәбият, халык 

авыз иҗаты, педагогика һәм башка бик күп өлкәләрдә 40тан артык әсәр биргән 

галим  К.Насыйри бөтен тормышын халыкка хезмәт итүгә багышлады, аң-белем 

таратуда гаять зур өлеш кертте. 

Аның эшчәнлеге дистә еллардан соң да онытылмый,  урам, мемориаль 

урыннар, музейлар Каюм Насыйри исемен мәңгеләштереп үзләрендә 

саклыйлар.  
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Вәзир кызы 

 

Дәһшәтле сугыш еллары... Бөек җиңү... Сугыш елларының вакыйгалары, 

андагы батырлыклар елдан-ел ерагая бара, алар 70 елдан артык тарих катламы 

астында калдылар. Ничә ел үтүгә карамастан, бүгенге көннәргә кадәрхалык 

күңелендә, ил йөрәгендә онытылмаган каһарманнарыбызның батырлыклары 

әле исән, дөнья тарихында ачы хәсрәте белән уелып язылган. Ә безнең 

бурычыбыз – аларны онытмаска, сафлары сирәгәя барган сугыш ветераннарын, 

тыл батырларын хөрмәт итәргә, зурларга, батырлыклары турында киләчәк 

буынга тапшырырга тиешбез.  

Сугыш хакындагы халык хәтере гасырлардан гасырларга күчә бара. Сугыш 

беркайчан да онытылачак түгел. Әйе, күпме сулар аккан, бик күп кышлар-

җәйләр узган, ләкин ничек кенә булмасын, без үткәнебезне, халык тарихын, 

онытырга тиеш түгелбез. Бүгенге бурычыбыз – яшьләргә илебезнең үткәне, 

бөек шәхесләре, аларның тормышлары, иҗатлары турында мәгъләмат бирү; 

туган илебез өчен гомерләрен кызганмаган каһарманнарыбызга карата 

горурлану һәм кызыксыну хисе тәрбияләү. 

Бөек Ватан сугышы татар халкы өчен дә зур сынау була, Татарстаннан биш 

йөз алтмыш мең кеше сугышка алына. Алар арасында язучылар да була. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A8%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BF_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Күбесе, кулларына корал алып, сугышка китә, фронт газеталарында эшли, 

турыдан-туры сугышта катнаша. Габдрахман Әбсәләмов, Афзал Шамов, 

Ибраһим Гази, Әмирхан Еники, Шәйхи Маннур, Гадел Кутуй, Муса Җәлил, 

Абдулла Алиш – болар барысы да сугышта катнашып кына калмыйча, 

батырлыклар күрсәтеп, мәңгелек әсәрләр дә иҗат итәләр. Билгеле, бу исемлек 

әле тулы түгел. Сугышта татар язучыларының утыздан артыгы һәлак була. 

 Бөек Ватан сугышы елларында язылган хикәя, очерк, повесть, 

публицистик мәкаләләрдә бу авыр чорның әһәмиятле темасы күтәрелде. 

Язучылар беренче бурыч итеп тормышчан вакыйгаларда кешенең батырлыгын 

сурәтләүне куя. Сугыш темасы шулай ук поэзия өлкәсендә дә гәүдәләнеш таба. 

Сугыштан соңгы елларда проза өлкәсендә зур күләмле әсәрләр дә иҗат ителә. 

“Барысы да фронт өчен! Барысы да җиңү өчен!” дигән сүзләр ничә еллар 

буе татар халкының омтылышларын, милли акыл хәзинәсен чагылдырган 

әдәбият өчен дә эш принцибына әверелә. Аның иң куәтле көчләре, сүзне корал 

итеп, ватандаәларыбызны изге көрәшкә рухландыра, батырлыкның матур 

үрнәкләренә телебезнең үтемле сәнгатьчә чаралары белән гәүдәләндерелгән 

зсәрләр иҗат итә. Сугыш чоры шартларының авырлыкларына карамастан, ут 

эчендә, дошман пулялары астында татар әдәбияты яңа баскычка күтәрелде. 

Яшәү һәм үлем, ирек һәм коллык, батырлык һәм куркаклык, фидакярлек һәм 

хыянәт төшенчәләре арасында кеше җаны һәм рухы куелу  – бу чор 

әдәбиятының үзенчәлеге.  

Сугыш елларына татар әдәбияты үзенең тирән тамырлары белән татар 

халкының фронтта һәм тылда күрсәткән батырлыкларына тоташа. Фронт 

каһарманнарының җанлы образларын сурәтләү – татар әдәбиятының ирешелгән 

казанышларының берсе.Әдәбиятка шул чорның герое – совет кешесе, совет 

солдаты образы килеп керде. Ул – бик күп әсәрләр өчен уртак образ, иң кирәкле 

сыйфатларга ия булган кеше образы.  

Каләм осталары дәһшәтле көннәрнең драматизмын, гадәттән тыш 

хәлләрнең катлаулылыгын, кешеләрнең эчке дөньясын, омылышларынкүрсәтә 

алганнар. Язучыларыбыз ут сызыгындагы хәлләрне, разведчикларның хәтәр 

эшләрен, партизаннар хәрәкәтен һәм тылдагы кешеләрнең тугрылыкларын 

тетрәндергеч итеп сүрәтлиләр. Шундый язучыларыбызның берсе Ибраһим Гази 

булды.  

Үзе сугышка китеп, вакыйгалар эчендә кайный башлагач, аяусыз көрәшкән 

сугышчыларны якыннан күрү әдипкә җанлы образларны гәүдәләндергән 

уңышлы хикәяләр иҗат итәргә мөмкинлек бирә. Шуларның  берсе – “Алар өчәү 

иде” хикәясе. Әсәрнең герое – элеккеге укытучы, бүгенге офицер Сөләйманов. 

Аның туган ил турындагы уйлары, хәтирәләре беренче чиратта туган авылы, 

гаиләсе белән бәйләнә. Ул үзенә йөкләгән бурычны җиренә җиткереп үти, хәтта 

батырлыгын да гадәти бурыч башкару дип исәпли. Шулай ук ул оештыру 

сәләтенә дә ия. Автор, нәкъ менә шундый кешеләр җиңүне якынайттылар, ди 

автор. 

Сугышның беренче көннәреннән үк поэзия жанры өстенлек итә. Үлем 

куркынычы астында да туган иленә, халкыны тугрылыклы булып калган Муса 
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Җәлилүзенең батырлыгы белән генә түгел, әкаләме белән дә фашизмга каршы 

көрәшкән. Кыска гына вакыт эчендә ул дистәләрчә шигырьләр иҗат иткән.  

“Окоптан хат”, “Хуш, акыллым!”, “Госпитальдән”, “Тупчы анты”, “Каска”, 

“Европадан хат” шигырьләре. Бу әсәрләр сугыш елъязмасы дип аталсалар да, 

бер дә ялгыш булмас. Укучы алар аркылысолдатның яшәү рәвешен күз алдына 

китерә, кичерешләре белән таныша. “Әйдә, җырым!” шигырендә илгә олы 

мәхәббәт хисләре йөрткән лирик герой белән очрашабыз. Бу әсәрендә Муса 

Җәлил фашист портреты белән дә таныштыра: дуңгыз борынлы, канлы балталы 

ул. Ерткычларга каршы күтәрелгән совет солдатының да портреты бар: 

аркасында – юл сумкасы, автомат. Ә йөрәгендә – көрәш җыры. 

Бөек Ватан сугышының үзәгендә булган, бөтен тормышы һәм иҗаты белән 

үрнәк булган Әмирхан Еники әсәрләрендә солдат-герой – үзенең гаиләсен, өен 

генә түгел, илен якларга ант иткән, тәвәккәл, курку белмәс гади кешеләр. Ә. 

Еники әлеге темага аеруча күп иҗат итүчеләрнең берсе.  

Аның “Кем җырлады?”, “Бала”, “Бер генә сәгатькә” әсәрләре бик хур 

тәэсир көченә ия һәм, гәрчә анда канкойгыч вакыйгалар тасвирланмаса да, 

сугышның ни икәнен күз алдына китерү авыр түлен. Әдипнең “Бер генә 

сәгатькә” хикәясендә солдат Гомәр образы бирелә. Ул госпитальдән фронтка 

узып барышлый, туган өенә кереп чыгарга мөмкинлек таба. Шушы кыска гына 

вакытка кайтып киткән Гомәр образында Әмирхан Еники кеше күңелен әйтеп 

бетерә алмаслык якларын ача. Аның гаиләсенә сөенеч китергән бу мизгелнең 

шатлыгын, дәртен сөйләп бетергесез, чөнки кыска гына күрешү дә яшәү көчен, 

киләчәккә ышанычын арттыра, мәрхәмәтсез сугыш китергән кайгы-хәсрәтләрне 

оныттыра. 

Сугыш бик күп кешләрнең тормышын җимерде, бәхетсез итте. Ләкин 

безнең ил кешеләре авырлыклар алдында сыгылып төшмәделәр, кеше булып 

кала алдылар. Татар әдипләре сугышның төрле шартларында иңат иткән, халык 

героизмын сурәтләгән әсәрләре сугыш эпопеясына әйләнде.  
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В татарском, русском языкознании на сочинительную связь между 

словами обратили внимание давно в связи с изучением союзов [Бабайцева 1987, 
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147; Закиев 1963: 231]. От типов зависимости союзного, бессоюзного или 

смешанного способов связи словоформ в сочинительных рядах, однородные 

члены можно разделять на три большие группы: открытые, закрытые и 

комбинированные. Предложения с однородными членами составляют открытые 

ряды, т.е. такие, которые допускают пополнение новыми членами,  закрытые 

ряды, т.е. такие, которые не допускают пополнения новыми членами при тех же 

отношениях. Самыми разнообразными по структуре являются 

комбинированные ряды, которые образуются при смешанной связи и 

представляют собой сочетание структурно-синтаксической и обычно 

семантической закрытости и открытости. 

Однородные члены в современном татарском и русском  языках 

характеризируются высокой степенью морфологической однотипности.  Эта 

степень зависит прежде всего от функционального класса однородных членов. 

Как известно, каждый член предложения располагает определенным набором 

типовых и факультативных средств выражения. Чем богаче такой набор, тем 

шире возможности комбинирования и ниже степень морфологической 

однотипности однородных членов.   

 Однородные члены обогащают, расширяют и конкретизируют то или 

иное мнение. Между такими членами предложения устанавливаются 

следующие смысловые отношения:  

1. Градационные отношения выражают усиливающие понятия, процессы 

между смысловыми компонентами лексем в однородных рядах. Безнең авылдан 

бер генә герой да, бер генә космонавт та, бер генә академик та чыкмаган 

(М.М.). 'Из нашей деревни не вышло ни одного героя, ни одного космонавта, ни 

одного академика'. Иногда градационные отношения выражаются с помощью 

разных частиц, усиливающих значение: Эшсезнең исә кул-аягы гына түгел, 

акыл-фигыле дә зәгыйфьләнә бара (М.Н.). 'А у безработного ослабляется не 

только тело, но и разум'.  

2. Противительные отношения выражаются с помощью 

противительных союзов и противительной интонацией: Ул нәрсәдер әйтергә 

теләде, ләкин сүз таба алмады (Г.А.). 'Он хотел что-то сказать, но не нашел 

слов'.  

 Противительные отношения устанавливаются и с помощью антонимов: 

Җыр – бөек сәнгать төре, аны халыктан алырга кирәк тә, халыкка үз йөрәгең 

аша кайтарып бирергә кирәк (М.Г.). 'Песня – великое  искусство, его надо взять 

у народа и  возвратить ему же  через свое сердце'. 

3. Отношения причины и следствия устанавливаются, в основном, 

между однородными сказуемыми и определениями: Айбиби моңа кинәнде һәм 

кулындагы бер чәчәкне аңа ташлады (М.Х.). 'Айбиби осталась довольна этим и 

бросила ему один цветок'.  

4. Между однородными членами могут устанавливаться и временные 

отношения. В этом случае выражаются последовательные или  совершающиеся 

в одно и то же  время процессы, явления: Ул кисәк кузгалып, кием элгеченнән 
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кәчтүмен алды да урамга атлады (Ф.С.). 'Внезапно встав, он взял с вешалки 

свой костюм и вышел на улицу'. 

 Временное отношение выражается и с помощью относительных слов 

аннан соң 'после того', аннары 'потом', шуннан соң 'после этого': Башта, без еш 

очраша идек, аннары ничектер аралашмый башладык (Ф.Ә.). 'Сначала мы 

встречались часто, затем как-то перестали общаться'. 

5. Разделительные отношения выражаются также посредством 

использования разделительных союзов: Я поездда, яки самолетта Очып 

кайтыр бер көн яныңа (Ф.К.). 'В один день или в поезде, или на самолете 

приедет к тебе'. 

 Таким образом, в сочинительных рядах устанавливаются градационные, 

противительные, временные и причинно-следственные и разделительные 

отношения.  
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ШИГЪРИЯТ ҺӘМ ХАЛЫК ИҖАТЫ 
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КФУның Алабуга институты 

студенты 

Фәнни җитәкче: Габидуллина 

Фәридә  Имаметдин кызы 

 

Халык иҗаты – әдәбиятның нигезе. Ул бер тылсымлы көч һәм һәр язучы 

шушы тылсымлы көчкә таяна, аннан файдаланып гүзәл әсәрләр иҗат итә. 

Әдәбият белән халык иҗаты һәрвакыт тыгыз мөнәсәбәттә яшиләр. Бу 

бәйләнеш аша без халкыбызның данлы тарихы, дөнья әдәбиятының үсешен 

өйрәнә алабыз. Ил үткәне турында сөйләүче әсәрләр күп, хәзерге әдәбиятның 

иң борынгы истәлекләре булган К.Галинең "Кыйссаи Йосыф", Котбның 

"Хөсрәү вә Ширин", С.Сараиның "Гөлстан" кебек әсәрләрендә төрле 

традицияләрнең үзара бергә берләшүен ачык күрергә була. 

Халык авыз иҗаты - зур байлык. Юкка гына Г.Бәширов аңа югары бәя 

бирмәгән: "Халык дибез, халык акылы, халык иҗаты, халыкның гореф-гадәте, 

яхшы традицияләре, дибез. Халыкның мең еллар буе тупланган бу тормыш 

тәҗрибәсе, шул тәҗрибәнең сөземтәсе булган яшәеш фәлсәфәсе мәкальләрдә 

яки табышмакларда гына түгел, бәлки җыр һәм орнаментта да, әкият белән 

мәзәктә дә һәм гореф-гадәттә бик матур чагыла" [Бәширов 1974: 12]. 

Г.Тукай, Һ.Такташ, Х.Туфан, С.Хәким поэзияләрендә без халкыбызның 

күпгасырлык мирасын күрә алабыз. Әдипләребез, шушы мирасны бик сак кына 
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файдаланып, яңа төсләр белән баетканнар, кабатламыйча яңа үрләргә 

күтәргәннәр. Шуның нәтиҗәсендә яңа гүзәл әсәрләр туган. 

Әдәбиятны халык иҗаты белән якынлаштыруның гүзәл үрнәкләрен 

калдыручы - иң беренче чиратта бөек шагыйребез Г. Тукай. Ул фольклорда 

тупланган табигый матурлыкны, гадилекне, халкыбызның рухын, холкын, яшәү 

рәвешен чагылдырган мисалларны энҗе кебек җыйган да үзенең үлмәс 

әсәрләренә тезгән. Аның шигырьләре җырлап торалар, эмоциональ 

яңгырыйлар, әдәби теле халык сөйләменә шундый якын. Ф.Әмирхан юкка гына 

"Тукайның шәхси дошманнары да аның шигырьләрендәге халык рухын, халык 

әһәнен, халык музыкасын инкарь итә алмадылар" дип язмагандыр [Әмирхан 

2002: 573]. 

Тукайның халык авыз иҗатына хөрмәте аның балачагынннан ук киләдер, 

мөгаен. Тукай бик яшьли ятим калган, кимсетелгән, төрле җәфаларны күп 

күргән шәхес. Яшәү көчен, юанычны ул халык җырларыннан, әкиятләрдән 

тапкандыр, авыр вакытларында шуларга таянгандыр. Менә шушы мәхәббәт, 

халкыбызга, телебезгә булган мәхәббәте аннан бөек шагыйрь ясаганнар: "Мин 

кечкенәдән үк җырчы идем. Кайда ишетсәм дә, җырлау тавышын салкын кан 

белән тыңлый алмый идем.... Мәдрәсәдә мине җырчы диләр иде. Кечкенәдән үк 

күңелемә кереп урнашкан җырулар сөймәкемнән миндә туган телемезгә сөю 

тугъды. Әгәр шул җырулар ярдәм итмәсә, мин туган телебезне сөймәк кеби бер 

олуг нигъмәткә малик була алыр идеммени? Яшәсен халык әдәбияты, яшәсен 

туган тел!" [Тукай 2002: 259]. Ул зур ышаныч белән: "Халык җырлары безнең 

киләчәктә мәйданга киләчәк әдәбиятымызга, бер дә шөбһәсез, нигез 

булачактыр" - дип яза [Тукай 2002: 261]. Җырларның балада туган телгә 

мәхәббәт уятуы, тыңлаган җыры аның киләчәген билгеләве турында кисәтә 

кебек: "Халык җырларының җәүһәр вә якутлардан да кыйммәтле бернәрсә 

булганы өчен дә, аларга әһәмият бирергә кирәк" [Тукай 2002: 264]. Язып кына 

калмый, ә бу җырларны җыюга, туплауга күп көч куя. Халык җырларын ул 

Җаекта мәдрәсәдә укыганда ук керешә. Тукай җәйге ялга китүче шәкертләргә 

үз төбәкләрендәге әкиятләр, җырлар һәм башка халык авыз иҗаты әсәрләрен 

язып килүләрен сорый торган булган. 1910 нчы елда аның "Халык моңнары" 

дигән китабы чыга. "Җыючысы Шүрәле" дигән имза белән чыккан бу 

җыентыкка шагыйрь үзе җыйнаган 51 халык җырын һәм "Сак-Сок" бәетен 

урнаштырган. 

Халкыбызның бай мирасына таянып язылган "Әллүки", "Тәфтиләү", 

"Зиләйлүк", "Туган тел" кебек җырлары инде хәзер аныкы итеп түгел, ә халык 

сүзләре итеп кабул ителә. Халык әкиятләре үрнәкләренә нигезләнгән "Су 

анасы", "Кәҗә белән Сарык әкияте","Шүрәле" әкиятләре дә, әкият алымнары 

бик уңышлы кулланылган "Печән базары, яхуд Яңа Кисекбаш" поэмасы да 

халыкныкы кебек. 

30 нчы елларда мәйданга килгән Һ.Такташ, аннан М.Җәлил, Х.Туфан, 

соңрак С.Хәким Тукай традицияләрен дәвам итәләр. 

Һ.Такташ халык мирасын иҗатында гына кулланып калмый, ә аны фәнни-

теоретик өйрәнү эшенә дә керешә. Үзенең мәкаләләрендә ул чордаш 
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шагыйрьләрен халык иҗатына игътибарлы булырга, халык характерын, көн-

күрешен, рухын тирәнрәк сурәтләүгә һәм тел байлыгын фольклордан өйрәнергә 

чакыра [Такташ 1963: 228]. 

Муса Җәлилнең "Алтынчәч" поэмасының нигезенә "Җик Мәргән" 

эпосының темасы һәм "Алтын чәчле кыз" әкияте күренешләре алына. Ә "Хат 

ташучы" поэмасындагы Фәйрүзәне халык җырындагы юллар белән тасвирлый: 

Буе зифа, тал кебек, 

Йөзе алсу, таң кебек, 

Күз карашы чулпан кебек, 

Сүзе татлы бал кебек [Җәлил 2006: 384]. 

Муса Җәлилнең Заһид Хәбибуллин көй язган "Сагыну" җыры да бик тиз 

халыклаша. 

Гөл чәчәкләре өзәм мин, 

Юлларыңа тезәм мин, 

Бик сагындым, бәгърем, 

Бик сагындым сине, 

Әле дә ничек түзәм мин [Җәлил 2006: 165]. 

"Төрле чагыштыруларга бай булган Х.Туфан иҗаты турында әдәбият 

галиме Т.Галиуллин болай дип язды: "Биредә мәкаль һәм лирик җыр, бәет һәм 

йола традицияләрен бергә кушу, һәммәсенең дә иң яхшы сыйфатларын җыеп 

алган уртак рәсемне эзләү тенденциясе сизелә. Форманың сәнгатьчә камиллеге, 

хиссилек, лиризм – җырдан, драматик киенренкелек – бәеттән, образ төгәллеге 

– мәкаль-әйтемнән килә" [Миңнуллин 1998: 67]. 

Шагыйрьнең күп кенә шигырьләренең эпиграфлары - халык җырлары. 

Алар укыласы шигъри әсәрнең асылын ачып бирәләр. 

Агыйм дисәм, барыйм дисәм, 

Аккош бүлә юлымны. 

("Тынма, давыл".) 

Исле гөлләр исе булып 

Исләремә төшәсең. 

("Исле гөлләр исе булып".) 

Агач булсам янар идем, 

Тәннәрем чи, ут капмый. 

("Арала".) 

Татар халык авыз иҗатын табигать сурәтләреннән, аның 

күренешләреннән, кошларыннан, хайваннарыннан башка күз алдына китерүе 

кыен. Алар бик күп халык җырында очрый. Табигатьне танып-белүгә омтылу, 

кешенең хис-кичерешләрен табигать күренешләре аша бирү Х. Туфан 

иҗатында аеруча ачык күренә: 

Каеннар утыра зиратта 

Траур кигән кебек, 

Синсез дә монда ямансу, 

Кит әле, дигән кебек. [Туфан 1990: 6-7] 
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С.Хәким исә үзен дулкынландырган тойгылары, уйлары турында табигать 

белән киңәшә. Ул табигатьне читтән генә күзәтми, ә шул тирәлектә яшәгән, үз 

иленә хезмәт иткән шәхеснең кичерешләрен, омтылышларын, уйларын 

җырлый. 

Урман җуйган иске матурлыгын, 

Кая киткән сайрар кошларым. 

Нинди давыл узган, шаулап үскән 

Агачларның кисеп очларын. [Хәким 1999: 167]. 

С.Хәкимнең "Фазыл чишмәсе" исемле җыры хәзер дә яратып башкарыла, 

тыңлана торган җыр. Биредә халык җырларына хас сурәтләү алымнары күп: 

өздереп карау, тел тибрәнү, чылтырап аккан чишмә, ялкыным түгелде 

йөрәгемнән һәм башкалар. 

Әдәбият–фольклор бәйләнешендә төп урынны әдәбият алып тора. 

Әдәбият үсә, яңарып тора. Халык авыз иҗаты әсәрләре әдәбият үсеше белән 

яңара, яңа яклары белән ачылып тора. Ә бу исә буыннан-буынга тапшырылып 

килгән бәһасез байлыкны килер буыннар өчен сакларга кирәклек турында 

сөйли. Бары шул вакытта гына алар үрнәгендә тагын гүзәл әсәрләр язылачак, 

яңа әдәби ачышлар туачак. Яңа әсәрләрнең һәрберсендә диярлек халкыбыз 

мирасы чагылышын таба алачак дип ышанып калыйк. 
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ТАТАР ТЕЛЕН УКЫТУДА АКТУАЛЬ ПРОБЛЕМАЛАР 

Гиздуллин Марсель, 

Яр Чаллы шәһәре 58 нче мәктәбенең 

9 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкчесе: Набиуллина 

Лиза Рихман кызы 

 

Тел – кешеләрнең иң мөһим аралашу-аңлашу чарасы. Укырга-язарга 

өйрәнү, белем һәм тәрбия алу, дөньяны танып белү, һөнәрле булу, тәҗрибә 
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туплау, фән,техника, сәнгать һәм башка яңалыклар белән танышу, уйлап табу, 

иҗат итү эшләре- барысы да тел ярдәмендә генә тормышка ашырыла – бар 

була. 

Кеше нинди телдә сөйләшсә, шул телдә уйлый да. Туган тел – үз телендә 

сөйләшүче халыкларның күп гасырлар буе тупланган рухи хәзинәсен 

чагылдыручы тылсымлы сихри көзгесе дә. Укучыларның логик фикерләү, 

образлы уйлау сәләтләре үссен һәм нәтиҗәле өлгерешкә ирешсен өчен, 

укытучылар аларның туган телне яхшы белүләренә кече яшьтән үк зәвык белән 

нәфис итеп сөйләргә һәм язарга өйрәнүләренә омтылырга тиеш 

Башлангыч мәктәптә татар теле, нигездә, әдәби телнең практик курсы 

булып тора. Балаларны үзләренең фикерләрен, хис-кичерешләрен сөйләп, язып 

бирерлек итеп әдәби телгә өйрәтү аларның һәрьяклап үсүләренә дә ярдәм итә. 

Бала үз сүзләре белән дөрес, ачык, төгәл һәм аңлаешлы итеп сөйләп яки язып 

бирә һәм телне оста куллана алганда гына, белем үзләштерелгән булып санала. 

Телне яхшы белүдә төп метод-сөйләшү һәм язу. Укырга, язарга өйрәнә 

башлау белән һәр баланың авазны, хәрефне, иҗекне, сүзне, җөмләне гамәли 

белүе зарурига әверелә. 

Укучылар, татар теле дәресләрендә аңлап укырга, дөрес сөйләргә һәм 

язарга өйрәнәләр; әйтмә, язма сөйләм кагыйдәләрен үзләштерәләр. Укырга һәм 

язарга өйрәтү барышында балалар үзләрен чолгап алган табигатьне укытучы 

җитәкчелегендә актив күзәтәләр; үз кичерешләрен сөйлиләр; укытучы 

ярдәмендә уй-фикерләрен телдән һәм язмача эчтәлекле һәм грамоталы итеп 

әйтеп бирә белү күнекмәләре алалар. 

Башлангыч мәктәптә татар теле программасы берничә бүлектән тора: 

грамотага өйрәтү һәм сөйләм үстерү; уку һәм сөйләм үстерү; фонетика, 

гамматика, дөрес язу һәм сөйләм үстерү; матур язу. 

Татар телен өйрәнү балаларны мәктәптә уку хезмәтенә әзерләү- грамотага 

өйрәтү чоры белән башланып китә. 

Әлифбаны өйрәнү чорында укый, яза һәм бәйләнешле итеп сөйли белүнең 

башлангыч күнекмәләре бирелә. Җөмлә, сүз, иҗек, аваз һәм хәреф белән 

практик таныштырыла. 

Уку буенча программаның төп идеясе – кече яшьтән укучы балаларда 

Ватанны ярату, хезмәт сөю, дөреслек, намуслылык, дуслык тойгысы, ата-анага, 

өлкәннәргә, иптәшләренә ихтирам хисе тәрбияләү. 

Дәрестә уку дәрестән тыш уку эше белән җиңеләйтелә, киңәйтелә. 

Укытучы балаларда китап укуга дәрт тәрбияли, нәрсә белән кызыксынуларын 

билгели, мөстәкыйль укуларын оештыра. 

Башлангыч сыйныфларда балаларның аңлап, дөрес, сәнгатьле һәм йөгерек 

уку күнекмәләрен булдыруга аеруча игътибар ителә. “Грамматика һәм дөрес 

язу методикасы”нда грамматика һәм орфографияне өйрәнүнең эчтәлеге ачыла, 

балаларны үзләренә хас системада өйрәтүнең методлары, төп методик 

алымнары бәян ителә. Балаларны яхшы укыта һәм тәрбияли белергә өйрәтү 

өчен, педагогик практика да кирәк. Педагогик тәҗрибә, бер яктан, укытучыга 

көндәлек эшендә ярдәм итсә, икенче яктан, методика хәл итәргә тиешле яңадан-
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яңа мөһим мәсьәләләрнедә көн тәртибенә куя тора. Мәсәлән, ни өчен кече 

яшьтәге укучылар грамматик төшенчәләрне авыр үзләштерәләр, орфография 

кагыйдәләрен белә торып та, ни өчен язарга бик әкрен өйрәнәләр, балалар ни 

өчен аваз белән хәрефне, сүз төркеме белән җөмлә кисәген озак вакытларга 

кадәр бутыйлар, грамматиканы өйрәтүгә карамастан, балалар ни өчен логик 

эзлекле һәм дөрес итеп сөйли һәм яза алмыйлар, бала ни өчен сөйли белә, яза 

белми яки киресенчә, һәм башка шуның кебек мәсьәләләрне практика көн 

таләбенә әверелдерә, шуларга җавап эзли. Мәктәп практикасы белән методик 

теория балаларны туган телгә өйрәтү мәсьәләләрен иң нәтиҗәле юл белән 

максатка ярашлы итеп хәл итүдә бер-берсенә ярдәм итә. 

Заман уку-укыту эшчәнлегенең барлык тармагына да үзгәрешләр кертә, 

укучыларга, укытучыларга да, яңа таләпләр куя. Сыйфатлы белеем бирү өчен, 

мәгариф өлкәсендә модернизацияләү кирәклеген аңлап, укучылар  дәресләрдә 

инновацион технологияләр кулланып эшләргә тиеш. 

Практика күрсәткәнчә, дәресләрдә компьютер куллану, белеем бирүдә 

традицион методлардан өстен булуын раслый, укучы дәресләрдә актив 

катнашучыбула. Белем бирүдә кулланыла торган информацион технологияләр 

ике төргә бүленә: техник чаралар (компьютер техникасы һәм бәйләнеш 

чаралары), төрле максатта кулланылган программа чаралары. 

Ни өчен туган тел дәресләрендә компьютер техникасы куллану кирәк, 

информацион технология чаралары кулланып дәрестә нинди мәсьәләләр чишеп 

була? Шундый сорауларга җавап биреп карыйк. 

Беренчедән, укучыларда телебезне өйрәнүгә кызыксыну уяту. 

Мәктәптә укытылган башка фәннәр арасында туган тел дәресләренең 

абруен күтәрүдә, тәҗрибә күрсәткәнчә, компьютер техникасы куллануның да 

роле зур. Шулай ук: шәхес тәрбияләү; фикерләү сәләтен үстерү; эстетик тәрбия 

бирү; информацион культура тәрбияләү; укытуның сыйфатын күтәрү; 

предметара бәйләнеш булдыру; укучыларда эзләнү-тикшеренү теләге уятуда 

информацион технологияләрнең йогынтысы зур. 

Компьютер программасы мөмкинлекләрен файдаланып төрле модель һәм 

таблицалар төзергә була. 

Бүгенге көндә күпчелек мәктәпләрдә күп мөмкинлекләргә ия булган 

интерактив такталар, барлык мәктәпләрдәдә җиһазландырылган компьютер 

сыйныфлары бар. Әмма һәрбер дәресне дә информацион технологияләр 

кулланып үткәреп булмый, мондый дәрескә әзерлек укытучыдан күп вакыт та 

таләп итә. 

“Укытучының тере сүзен бернинди компьютер да алыштыра алмый” дигән 

сүзләрне еш ишетергә туры килә. Бу сүзләр белән килешәбез. Туган тел 

дәресләрен укучыларны мониторга каратып кына үткәреп булмый, чөнки 

дәреснең төрле этапларында урынлы, уйланылып кулланылган компьютер 

белән эш укучының укытучы һәм сыйныфташлары белән аралашуы һәм башка 

күп төрле эшләр белән үрелеп барырга тиеш. 

Мәктәпләрдә балаларны дөрес итеп туган телебездә сөйләшергә өйрәтү, 

аларда татар теленә, сәнгатенә мәхәббәт уяту бик зур тырышлык сорый.  
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БҮГЕНГЕ КӨН ДРАМАТУРГИЯСЕНДӘ ТАРИХИ  

ШӘХЕСЛӘРНЕҢ ЧАГЫЛЫШЫ 

                                                    Гимазова Диләрә,  

                                                    Яр Чаллы шәһәре, 54 нче гимназиянең 

                                                     9 нчы сыйныф укучысы 

                                                     Фәнни җитәкче: Нургатина  Алсу  

Рөстәм  кызы 

 

Татар халкының  бөек шагыйре Г.Тукай  дөньядан киткәнгә ничә еллар 

үтте. Шагыйрь шәхесе бүгенге  көн язучыларына якыннан таныш булмаса да, 

аның бөеклеге һәм әдәбиятта урын алган мәңге сүнмәс иҗаты, кырыс тарих 

сынауларын кичеп, онытылмый-югалмый безнең көннәргә килеп иреште. Шул 

гомер эчендә татар драматурглары Тукай турында шактый җитди берничә пьеса 

иҗат иттеләр. Шагыйрьнең тормышы һәм шәхесе бүгенге көн 

драматургларының да игътибар үзәгендә тора. Ни өчен? Шушы сорауга җавап 

бирү максатыннан, ике әсәргә тукталып китик. 

Тарихи фактларга, мәгълүматларга таянып, язучының фантазиясе 

ярдәмендә иҗат ителгән әсәрләр тарихи жанр дигән төшенчәне бирә [Госманов, 

Мәҗитов 1980: 102]. 

Әдәбиятта тарихка, үткәнгә мөрәҗәгать итү иҗат кешесенең иң изге 

бурычы булып тора. Ләкин бүгенге көндә үткәнне бөтен дөреслеге белән, аны 

бөтен нечкәлеге белән тасвирлый алу шактый катлаулы. Моның өчен авторга 

үткән тарихны яхшы белергә, шул чор кешеләренең сөйләшү манерасын, киенү 

үзенчәлеген, андагы тормыш-көнкүреш шартларын күз алдына китерә алырга 

кирәк. Тарихи әсәрләрнең иң төп билгесе – чынбарлыкны дөрес итеп бирү.  

Туфан Миңнуллинның “Без китәбез, сез каласыз” пьесасында тарихи 

шәхесләрнең бирелеше шактый кызыклы. Тарихта Г.Тукайның 1909 нчы  елда 

Акчуриннарның Гурьевка фабрикасына кунакка баруы мәгълүм. “Шагыйрьнең 

әсәрләре матбугатка чыккач, Хәсән Акчурин Тукай иҗаты белән кызыксынды. 

Тукайны фабрикага кунакка чакыру Казан сәүдәгәре Бәдретдин Апанаевка 

йөкләнә.  Фатих Әмирхан һәм аның дуслары  Г.Тукайны кунакка барырга 

ризалаталар. Ул анда атна-ун көн ял итә” [Кадыйри  1986 : 135 ].  
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Бу турыда Кыяметдин Кадыйри һәм Г. Камал истәлекләрендә җентекләп 

языла.Туфан Миңнуллин “Без китәбез, сез каласыз” драмасының нигезенә ни 

өчен нәкъ менә шушы фактны алган соң?   

 Пьесаның үзәгендә янәшә куеп булмаслык образлар тора:  Тукай һәм 

атаклы фабрикантлар-Акчуриннар. Акча, байлыкка исе китми торган, 

байлардан көләргә яраткан шагыйрь беренче очрашуда ук Акчуриннар белән 

каршылыкка керә. Шагыйрьнең рухи ныклыгын мавыктыргыч рәвештә 

сурәтләү өчен моннан да кулайрак очрак булырга мөмкинме? Сәхнә 

законнарын тирәнтен үзләштергән тәҗрибәле драматургка шул гына кирәк тә. 

Әсәр, нигездә, реалистик стильдә язылган. Персонажлар теле шул чорның 

сөйләшү-аралашу үзенчәлекләренә туры китереп эшләнгән. Автор Тукай 

образының характер үзенчәлекләрен бөтен тулылыгы белән укучыга җиткерә, 

аны индивидуаль шәхес итеп сурәтли алуга ирешкән. Драматург тарихи 

дөреслекне җимермичә, шул чор колоритын тулысынча тасвирлап бирә алган. 

 Галимнәр язуынча, патша манифестыннан алданганнан соң, реакция 

елларында, Г.Тукай өметсезлеккә бирелә.Аның күңелен моң, сагыш баса. Бу 

хисләр аның шушы чорда язылган шигырьләрендә дә ачык чагыла. “Киңәш”, 

“Шатлык вә хәсрәт”, “Теләү бетте”, “Газаптан соң”, “Өметсезлек”, “Үкенеч”, 

“Өзелгән өмид” кебек шигырьләре шуңа мисал. Т.Миңнуллинның да Тукае 

шундый ук сыйфатларга ия. Өметсезлеккә бирелгән шагыйрь үзенең моң-

зарларын кечкенә дусты Абдуллага сөйли. “Кай тарафка карасам да, 

өметсезлек... Халкым, милләтем дип, күңелем сандугачын сайратам, көй 

көйлим, җыр чыгарам – кушылып җырлаучылар, көемне күтәреп алучылар юк. 

Зур өметләр баглаган милләтем төрткәләп тә уята алмаслык йокыга талган”. 

Ләкин Тукай бөтенләй үк өметсез түгел. “Килер бер көн, ул изге нур җир өстен 

балкытыр, хәшәрәтләр, илаһи нурның балкышыннан куркып, чыелдаша-

чыелдаша тау-таш ярыкларына кереп качарлар. Көл, адәм баласы, кычкырып 

көл! Без китәбез бу җир өстеннән, сез каласыз.” Автор әсәрнең исемен дә  

шушы юллар белән атый.  

Хәсән Акчурин акча тәкъдим иткәч, Тукай горур рәвештә аларның 

акчаларыннан баш тарта. Өлкән Акчурин, бәлкем, Тукайның иҗатын хөрмәт 

итеп, аңа әз генә булса да ярдәм итәргә теләгәндер. Яисә фабрикантларны 

мактап, нәрсә дә булса язуын өмет иткәндер. Драматургның төп максаты – 

Тукайның горур булуын,   беркайчан да үзен мескенлеккә куймау сыйфатын 

күрсәтергә тырышу. Акчуриннар образлары чолганышында сурәтләп, автор 

асылда максатына ирешә: Тукайны җанлы характерлы итеп бирә. Ул һәртөрле 

алыш-бирешләрдән өстен, ул үзен кызганганнарны яратмый. Шагыйрь 

Хәйрулла, Али, Иван, Әбүбәкер кебек эшчеләр белән  уртак тел таба. Тукайны 

гади халык белән очраштырып, автор аның эчкерсез, гади, беркатлы булуын 

күрсәтә. 

Тарихи шәхесләргә багышланган  тагын бер драма әсәренә тукталып 

китәргә булдык. И.Юзеевның  “Очты дөнья читлегеннән” трагедиясе – шигъри 

юллар белән  шартлы фантастик алымда язылган   әсәр. Аерым тарихи 

вакыйганы конкрет сурәтләүгә багышланмаса да, без аны тарихи әсәрләр 
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төренә кертәбез.Чөнки без монда тарихи шәхесләр белән очрашабыз.Әсәрнең 

үзәгенә куелган Тукай образы калку булып аерылып тора. Башка образлар 

гомумиләштереп бирелгән: зыялылар, эшчеләр, хаҗи, алла, патша, халык 

образлары Тукай тирәсендә оешкан.  

И.Юзеев “Очты дөнья читлегеннән”  поэма-трагедиясендә   кыска гына 

гомер эчендә халыкка намус белән хезмәт иткән шагыйрьнең иҗаты үлемсез 

дигән фикерне җиткерә. Ул Тукай яшәгән җирлекне мөмкин кадәр тулы һәм 

төгәл итеп тасвирлауга ирешә алган. Тарихи фактларга, мәгълүматларга 

таянып, язучының фантазиясе ярдәмендә иҗат ителгән әсәр зур фикерләр, 

тирән хисләр уята. Персонажлар теле дә революциягә кадәрге чорның тел 

үзенчәлекләрен шактый төгәл чагылдыра. Әсәрдән күренгәнчә, Тукай – горур, 

өстен сыйныфларга баш бирми торган, иреккә омтылучан, татар халкының 

киләчәгенә өмет белән караучы шәхес. И.Юзеев үз әсәрендә Тукайны төрле 

катлам кешеләре белән мөнәсәбәткә кертеп, аның холык-фигылен, реаль 

чынбарлыктагыча, тарихи фактларга хилафлык китермичә,  укучыга җиткерә 

алуга ирешкән. Тукайга багышланган башка әсәрләрдән аермалы буларак, 

автор, әлеге әсәрнең нигезенә шартлылык һәм фантастика элементларын алып, 

яңа формада иҗат итү мөмкинлегенә ирешкән. 

Татар халкының бөек шагыйре Г.Тукайга багышланган әлеге ике әсәрне 

анализлап чыкканнан соң, нәтиҗә ясап, шуны әйтергә мөмкин: Тукай иҗатын 

тирәнтен белмәгән укучылар да, әсәрләр белән танышкач, шагыйрьнең холык-

фигылен, фаҗигале язмышын тәгаен күз алдына китерә ала. Һәр автор шагыйрь 

образын үзенчә күз алдына китергән һәм, үзе аңлаганча сурәтләп, аны 

үзенчәлекле итеп тасвирлауга ирешкән.  Шагыйрьнең фәнни әдәбият һәм 

истәлекләр буенча инде билгеле булган характер сыйфатларын авторлар үз  

әсәрләрендә төрле халәттә һәм төрле катлау кешеләре белән мөнәсәбәттә, 

үзенчәлекле сюжет-композиция, образлар системасы аша гәүдәләндерәләр.     
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“ТҮБӘН УШМЫ” МӘЧЕТЛӘРЕ ТАРИХЫ 

Григорьева Диана, 

Мамадыш шәһәре 4 нче мәктәпнең 

11 нче сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче:Камалиева 

 Миннегөл Гыйлемхан кызы 

 

Татар милләтенен язмышы ислам дине белән турыдан-туры бәйле. Дин 

безнен күп гасырлар дәвамында дәүләтле халык булып яшәвебездә зур роль 

уйнады, жәмгыятьтә әхлакый нормалар тәрбияләде, гомумән, татарны татар 

итеп саклап калуга үзенең зур өлешен кертте.  

Соңгы елларда дингә игътибар арта бара, дини уку йортлары ачыла, 

мәчеткә халык елдан ел күбрәк тартыла бара. Без киләчәк буынга авылның 

мәчет тарихын белү: сакланып калган материалларны туплап, моңарчы 

ачыкланмаган мәгълүматларны тикшереп, нәтиҗәләр чыгару, актуаль 

проблемаларның берсе булып тора. 

Мәчетләр татар авылларының иң зур үзенчәлеге, казанышы – җирле 

халыкны да, узгынчыларны да ерак-ераклардан үзенә тартып тору көченә ия 

булган. Бу билгеле Түбән Ушмы авылына да хас. Авыл картлары сөйләгәгәннән 

һәм күп булмаган архив материалларыннан күренгәнчә, бирегә беренче килеп 

утырган чорда ук мәчет төзелгән. Ул чорлардагы авыл тормышын, мәчет 

хәлләрен бер генә чыганак та тасвирламый. Безгә бары тик авылда берничә 

мәхәллә булганлыгы, мәчетләрнең яхшы агачлардан салынганлыгы һәм ХIХ 

гасыр урталарында эшләгән кайберәүләрнең исемнәре генә билгеле.  

Авыл зур булганлыктан, авылда 4 мәчет булган. Бер авыл өчен бу күркәм 

күренеш. Беренче мәхәллә – Югары оч мәчете: ул авылның төньяк өлешенә 

урнашкан. Ир-ат җенесеннән 429 ир кешене, 492 хатын-кызны берләштерә. 

Мәхәллә мәчете 1 катлы, 2 бүлмәле була. Мәхәлләнең мөәзине Һадиулла 

булган.  Ул мәчетне “Кызыл мәчет” диптә атаганнар. Аның түбә калае кызылга 

буялган булган.  

Икенче мәхәллә – таш мәчет. Таш мәчет урнашкан урында 2 бүлмәле агач 

мәчет була. Гасырлар буе халыкка хезмәт иткән мәчет 1897нче елның 23 нче 

июле көнне яна. Авыл картлары кайгы кичерә. Картлар янган мәчет урынына 

таш мәчет салырга кирәк дигән карарга киләләр. Таш мәчетнең төзелү тарихы 

беренче гильдияле атаклы сәүдәгәр Әхмәтбай Хөсәенов исеме белән бәйле. 

Аның ярдәме белән ХIХ гасыр азагында Казан һәм губернаның төрле 

төбәкләрендә 20 дән артык мәчет һәм мәдрәсәләр төзелә. Авыл картлары шул 

сәүдәгәргә мөрәҗәгать итәләр.  

Сәүдәгәр икеләнүсез төзелеш чыгымнарын үз өстенә алачагын әйтә. 

1898нче елның 3 нче февралендә 2 нче мәхәлләнең 420 ир-аты килешү төзеп, 

Габдулла Мансуровтан төзеләсе мәчетнең проект-сызымын ясаталар.  Шул ук 

елның 18 нче маенда таш мәчетне төзү эшләре башлана. Халык мәчетне төзүдә 

бик теләп катнаша. Мәчетне төзергә таш күп кирәк.  Ташлы урыннардан таш 

чыгару, ташу башлана. Ташны башка җирләрдән дә алып киләләр. Безнең як 
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крестьяннары дәүләт крестьяннары дип тә аталганнар. Таш мәчет көньякка таба 

түбәнәйтелгән рельеф өстенә төзелә. Цоколь каты булган, түбәсендә манара 

урнашкан бер катлы гыйбадәтханә.  

Зур тырышлык һәм Ушмы халкының ярдәме белән, барлык төзелеш 

чыгымнарын сәүдәгәр Әхмәт Хөсәенов күтәрү нәтиҗәсендә, 1900 нчы елга таш 

мәчетне төзеп бетерәләр. 

Икенче мәхәлләнең 550 нче номерлы таш мәчете – бүгенге көндә Түбән 

Ушмы авылында бердән бер гыйбадәтханә. 

Өченче мәхәллә – Түбән оч мәчете. Зират очы урамнары керә. Ул олы юл 

буенча урнашкан. Бу мәхәлләнең мәчете яхшы нарат агачларыннан төзелгән 

була. 2 бүлмәле. Бу мәхәллә 1860 нчы елда 402 ир-ат, 406 хатын-кыз 

составындагы оешма.  

Дүртенче мәхәллә  – Олы юл мәчете. Каргалы оч, Олы юл урамнары керә. 

Ул 1860 нчы елда оеша. 364 ир-атны, 403 хатын-кызны берләштерә.  

Мәчет каршында мәдрәсә эшли. Анда 91 малай һәм 43 кыз бала укый. 

Идәнгә утырып укыйлар. Мәчет 1 катлы, 2 бүлмәле була.  

1900 нчы елларда авылда 4 мәхәлләдә – 3366 кеше яшәгән.  

1917 нче елдан соң искән яңарыш җилләре укыту системасына да яңарыш 

кертәләр. 1917-1931нче елларда абыстайлар һәм муллалар дин сабагы белән 

бергә фән нигезләрен дә өйрәтәләр. Балалар төшкә чаклы фән сабыгына, 

төштән соң дин сабагына йөриләр.  

1931нче елга кадәр барлык мәчетләр дә эшләп килә. Түбән Ушмы имамы – 

озак еллар буе тарих укытучысы булып эшләгән Тимербаев Камил менә 

нәрсәләр сөйләде:  

“- Азан тавышы ишетелә башлауга бөтен көчкә узыша-узыша йөгереп, 

“Ахшам кычкырды”, - дип,  урам буйлап чаба идек. Ураза вакытлары истә 

калган. Өйләрдә сәгать юк, сәгать ролен без үтәгәнбез”. Сугыш алды еллары. 

Бөтен ил күләмендә динне кысрыклау – репрессия. Муллаларны кулга алу 

башланды. Мәчетләр ябылды, мәчет манаралары киселде. Совет властеның төп 

максаты – искелек калдыкларын бетерү, юк итү була. Замана шаукымы Түбән 

Ушмыга да килеп керә.  

Иң беренче булып  1 нче мәхәллә мәчетенең манарасын 1938нче елда 

кисәләр. Бар халык җыела. Хатын-кызлар елыйлар. Һичкем риза түгел бу 

эштән. Манараны аударганда, манараның ае каядыр атыла. Аны халык эзли, 

ләкин таба алмый. Кемдер яшерә аны. 

Шушы ук елныТүбән оч мәчетенең манарасын кисәләр. Халык бик каршы 

тора. Каршы сүз әйтеп булмый. Алып китеп төрмәгә ябалар. Манараны 3 кеше 

кисә. Шиһап абый, Кәрим абый, Мамадыштан килгән 1 рус кешесе, аударган 

манараның калайларыннан икмәк тутыру өчен колхозга үлчәү ясыйлар.  

1940 нчы елны таш мәчетнең манарасын кисәргә булалар. Уртасында 1 

багана, ян-якта 6 багана була. Моны да өч кеше кисә. Халык җыела, дулыйлар. 

Һич кеше сүзенә карамыйлар. 6 багананың 4 сен кисәләр. Уртадагы багана 

киселмичә кала. Манара кисүчеләрне гаилә кешеләре килеп, бик каты тиргәп, 

алып кайтып китәләр. Озак та үтми, халык җыелып килеп киселгән 
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баганаларны болтлар белән ныгытып куялар. Таш мәчет манарасы хәтәр 

заманнардан исән-сау калды. Менә гасырдан артык ислам дине символы булып 

горур басып тора. 

Олы юл мәчетенең манарасын 1950 нчы елда кисәләр, Аны МТС 

тракторчылары Миронов белән Баженов кисәләр. Манараны аудара алмый 

интегәләр. Трактор белән тарттыралар. 

Түбән Ушмы авылы колхозлашып беткәч, барлык мәчетләрдә колхоз 

милке була. Авылның Түбән оч мәчетендә 4 класс укый. Соңыннан ул мәчетне 

сүтеп алып, Урта Кирмәнгә мәктәп итеп салалар. Соңга таба клуб итәләр. Таш 

мәчет башта балалар бакчасы була, соңыннан клуб итәләр. Анда сайлаулар 

үткәрелә. Аннан колхоз склады ителә. Мәчетнең подвалына шул тирәдәге 

умарта асраучылар кышка умарталарын куялар. Сабит һәм Аппак Гарифлары 

һәм башкалар. Олы юл мәчете башта колхоз склады була. Аннан соң китапханә 

ителә. Китапханә аннан күчерелгәч, колхоз склады ителә. Аннан соң тоз склады 

була.  

Югары оч мәчете  – 1нче мәхәллә. Ул башта колхоз склады була. Аннан 

соң клуб ителә. 1939, 1940 елларны бу клубта төрле авыллардан яшь егетләрне 

җыеп, хәрби уеннар оештыралар.  

1974 нче елны яңа таш клуб салынгач, клуб олы юлга урнаша.  

Вакыт, табигать шартлары үзенекен итә. Таш мәчетнең түбә калае туза, бер 

почмактан су үтеп, таш араларын юа, михраб җимерек хәлгә килә. 70 нче еллар 

ахырында колхоз рәисе Мөхәммәтҗан Шакиров, беркемнән рөхсәт-фәлән 

сорамыйча гына, мәчет түбәсен калай белән яптыра. Колхоз рәисенең Аллаһ 

йортына булган мондый мөнәсәбәтен охшатмаган кешеләр табыла. Райкомга да 

түгел, партия обкомына хат килеп төшә. Обкомнан кеше килгәнче, мәктәптәге 

музей таш мәчеткә күчерелә. Мәчетнең ишек өстенә “Туган якны өйрәнү музее” 

дигән язу эленә. Обкомнан идеология буенча өченче секретарь үзе килә. Мәчет 

ишек өстендә “Туган якны өйрәнү музее” дигән язу тора. Мәчет эчендә – чын 

музей, ниләр генә юк анда. Шакиров Мөхәммәтҗанның “Иманын укытырга” 

дип килгән обком секретаре нәтиҗәдә колхоз рәисенә рәхмәтләрен белдерә.  

Мәчет хәзерге көндә дә авыл халкын азан тавышы белән, изге эшләре 

белән куандырып тора. Әйе, заман үзгәрешләреннән исән калган мәчетләрне 

бармак белән санарлык. Безнең районыбызда мондый мәчетнең саклануы белән 

без горурланабыз. 
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ӘМИРХАН ЕНИКИ ӘСӘРЛӘРЕНДӘ ЛЕКСИК 

ДИАЛЕКТИЗМНАРНЫҢ КУЛЛАНЫЛЫШЫ 

Ефимова Юлия, 

Яр Чаллы шәһәре 9нчы урта мәктәбенең  

9нчы сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Ханова Рәхилә Ибраһим кызы 

 

Туган туфрагының сулышын кабатланмас бизәкләр белән сурәтләгән 

әдипләребез шактый күп. Алар арасында күренекле урынны олуг әдибебез 

Әмирхан Еники алып тора. Ә. Еники татар язучылары арасында сүзгә, телгә 

сак, игътибарлы мөнәсәбәте белән аерылып тора. Ул үзенең язмаларында, 

әңгәмәләрендә, төрле җирдә ясаган чыгышларында да һәрвакыт әдәби әсәрнең  

теленә зур игътибар  бирергә кирәклеген әйтеп килә. Аның  фикеренчә, иҗат 

итүнең бөтен авырлыгы да, нәрсә хакында язудан бигрәк, ничек итеп язуга 

кайтып кала. Әгәр әсәрдә күңеленә ошап бетмәгән берәр сүз кала икән, ул аның, 

“җанына кадалган шырпы шикелле” гел борчып торуын әйтә. Димәк, язган 

вакытта да язучы бу турыда инде кат-кат уйланган, һәрбер сүзне күңеле аша 

үткәргән. 

Ә. Еники “Әсәрләрнең теле турында” мәкаләсендә әдәби әсәр теленең 

халыкчанлыгы хакында да сүз алып бара. Аның фикерләрен үзгәртмичә китерү 

урынлы булыр:  

“Кайчагында бездә язучы телен “китапча” яки “халыкчага” аерып карау да 

очрый. Миңа калса, болай бәргәләнү бик үк дөрес түгел. Әгәр язучы ана сөте 

белән кергән чын үз телендә яза икән, мин аңарда бернинди дә ясалмалык 

сизмим һәм “китапчамы”, “халыкчамы” бу? дип аерып та тормыйм. Табигый 

тел итеп кабул итәм мин аны” [Еники 1983: 18]. 

Ә. Еники әсәрләрендә персонажларның индивидуаль сөйләмен бирү өчен, 

әсәрләрендә диалекталь сүзләр куллана. 

Тикшеренүләр барышында Ә. Еники әсәрләреннән тупланган 

диалектизмнарны без берничә төркемгә бүлеп карадык. Бу эшебездә лексик 

диалектизмнарны тикшерү нәтиҗәләре бирелә 

Лексик  диалектизмнар арасында исем, сыйфат, фигыль һәм башка сүз 

төркемнәре очрады. Аларны без 7 семантик төркемгә бүлеп карадык: 

1.Кардәшлек атамалары: кайнагай – иренең энесе; әкә, дәдәй, абзый, 

абзыкай, ага – абый; нәнә – әби; түти, тәтә, тәтәй, тутай – апа; җиңгәчәй – 

абыйның хатыны; әткәй, әтәй, әтәсе  – әти; кайнеш – хатынның энесе, апакай, 

апай – үзеннән олы кыз туганына эндәшү; инәкәй, әсәй, инәй – әни, тудык – 

туган; кортка – карчык. 

Мәсәлән: Һәм шунда ук, каенагай тагын дулап китмәсен дип булса кирәк, 

ипләп, йомшартып кына әйтте [Әйтелмәгән васыять 1991: 283]. Минем 

өйрәтүчем Әмин әкә Маматов [Вөҗдан 2001: 65]. Я, я, нәнәм, чәпченмичә генә! 

[Гөләндәм туташ хәтирәсе 1991: 274]. Җиңгәчәйнең өстендә киң итәкле озын 

кәшәмир зәңгәр күлмәк [Җиз кыңгырау 1995: 100]. Зөләйханың апакае Өфегә 

алып киткән иде шул [Җиз кыңгырау 1995: 103]. Әтәй дә, мин дә әйтеп 
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карадык, югыйсә [Җиз кыңгырау 1995: 119]. Инәкәй үзе барып чакырып 

карады, юк [Җиз кыңгырау 1995: 120]. Әтәсе, Сәләхи абзый, инәкәйгә әйткән, 

үзебез туйны күтәрешә алмагач, Мәфтуханы да җибәрә алмыйбыз дигән [Җиз 

кыңгырау 1995: 120]. Ихлас, чибәр егет, тәтәй өчен бик тә чибәр [Җиз 

кыңгырау 1995: 124]. Ярый, кортка, юлыңда бул! [Әйтелмәгән васыять 1991: 

271].  Хаҗиәхмәт агайның әсәе, Миңзифа әби [Курай 2000: 349].  Мәрьям 

түти, бәгырем, мәрҗән яшләреңне юкка түкмә [Бер генә сәгатькә 2000: 17]. 

Рәхмәй инде Кларага тудык абый була [Туган туфрак 1991: 67]. Минем 

анайның  бертуган энесенең, Әптел дәдәйнең уртанчы кызын синең әбиең 

Гайшә тутай белән тудык  бәлеш Усман малаена биргәннәр иде [Туган туфрак 

1991: 78]. 

1. Кешегә  характерлы сыйфатларны белдерә торган сүзләр: сырхау – 

чирле кеше, алама – ямьсез, чандыр – ябык, мокыт – аңгыра, тымызык – 

тыныч, миңгерәүләнеп –акылсызланып, мут –дәртле, томана – надан, кинәнә – 

рәхәтләнә.  

Мәсәлән: Аннары авыру- сырхауларга  догалыклар, аятелкөрсиләр күчереп 

тә азрак бакырлар төшергәли иде [Матурлык 1978: 82]. Уртасы батып 

төшкән алама карават бер дә  онытылмас кебек иде [Вөҗдан 1991: 51]. Тын, 

тымызык, бер чыбык та селкенми, шылт иткән тавыш та юк [Гөләндәм 

туташ хәтирәсе 1978: 265]. Ул инде җыен мокытның әзрәк эчеп алгач та 

официанткаларның кыска итәкле аякларына күзләрен майландырып карап 

утыруларыннан бик туйган иде [Бер сүз 1991: 398]. Нәрсә син, тиле бәрән 

орлыгы ашаган кеше шикелле томана булып утырасын [Уяну 2001: 56].  

Җитмәсә, Сөләймәнов шуңа кинәнә, әйтерсең Шакирҗан карттан да акылрак 

сүз әйтүче табылмас [Уяну 2001: 28].   

3.Үсемлек исемнәре: тау юасы – кыр суганы, ак тәтәй – ромашка, 

кәрәшкә – борма  үлән ,  ислемай – мята, чаган – өрәңге.  

Мисаллар: Бәдретдин тау юасы тапты [Матурлык 1978: 84]. И-и-и 

яланнары сарылай кәрәшкә ә-ә-ү [Җиз кыңгырау 1978: 108]. Ислемай үләне! 

Клара аны тирән итеп, кат-кат иснәде һәм бер мәлгә исереп киткәндәй булы 

[Туган туфрак 1991: 159]. Монда торганы яфраклы агач иде:  каен, юкә, усак, 

чаган, карама, элмә [Туган туфрак 1991: 79]. 

4.Эш-хәрәкәт белдерә торган сүзләр: чытлыкланмый – иренми үзе эшли, 

каталау – үтүкләү, баксаң – карасаң, җиффәрсен– җибәрсен, мыҗып –

көйсезләнеп. 

Мисаллар: Шаркылдап көлми, чытлыкланмый, сырпаланмый [Вөҗдан 

1991: 97]. Мәхшәр! Ә Абзанга баргач, син аңа күлмәген каталап бирерсең [Җиз 

кыңгырау 1978: 101]. Ә баксаң, аның эчендә дә әнә нинди каршылыклар бар 

икән [Җиз кыңгырау 1978: 121]. 

5.Тормыш-көнкүрешнең төрле якларына караган сүзләр: 1) йорт-хуҗалык: 

бүкән – урындык, ихата – өй, сарай алып торган урын, бусага – ишек төбе, 

ындыр – бәрәңге бакчасы, болдыр – өй алды, аран – бүрәнәдән  мүкләп 

эшләнгән урын, көрпә – матрац, чолан – өйалды.  
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Мәсәлән: Мич буенда тагын бер бүкән тора [Матурлык 1978: 89]. Ике 

ихата арасында тәбәнәк читән генә, ә күрше өйнең тәрәзәләре киңенчә ачык 

[Курай 2000: 380]. Ә шул чакта ындыр артыннан бер егет, йөгәнең иңенә 

салып, авыз эченнән генә әлеге  “Ал Зәйнәбем, гөл Зәйнәбем” не көйләп, 

кайдадыр утлап йөргән атын эзләп китеп бара [Гөләндәм туташ хәтирәсе 1978: 

254]. Чоланнан өч-дүрт  савытны берюлы күтәрде [Бер генә сәгатькә 2000: 12]. 

2) кием-салым: бишмәт – сырган пәлтә, киез ката – итек, астарлы – чуклы, 

тасма – чәч үрә торган бау. Мәсәлән: Ул инде бишмәтен башыннан гына 

бөркенеп, киез каталарын эләктереп, бер-ике тапкыр ишегалдына да чыгып 

керергә өлгерде [Гөләндәм туташ хәтирәсе 1978: 260]. Вак  мәрҗәннән җыеп 

эшләнгән, әдрәс астарлы кашмау белән чәчкабын Пермьдәге олы кызы 

Сылубикәсенә [Әйтелмәгән васыять 1991: 275]. Үзара  нидер сөйләшә-сөйләшә 

кызның әйберләрен – күлмәген, тасмаларын, тагын әллә нәрсәләрен карыйлар 

[Җиз кыңгырау 1978: 125]. 3) ашау-эчү әйберләре: чәшкә – тәлинкә, уҗау – аш 

чүмече, буш умач – клецки, миски – кәстрүл, сый – кунакка алу хөрмәт күрсәтү, 

тәпән – бал савыты. 

Тустаган белән сөт китереп куйды  [Матурлык 1978: 88]. Кече яктан ике 

зур миски белән аш керттеләр [Җиз кыңгырау 1978: 130].  Икешәр чынаяк чәй 

эчкәч, без чәшкеләребезне капладык [Әйтелмәгән васыять 2001: 91]. 

Ә. Еники иҗаты әдәбиятта аеруча зур һәм үзенчәлекле урын алып тора. 

Аның тел өлкәсендәге осталыгы бүгенге язучылар өчен бөек үрнәк булып тора. 

Һәр хикәядә фикер тирәнлеге һәм төгәллеге, һәрбер җөмлә камил һәм тәэсирле, 

һәрбер сүз үз урынында. 

Тел – кешелек дөньясында зур байлык һәм олы хәзинә ул. Һәркем үз туган 

теленә, аны куллануга карата үзендә иҗтимагый аңлылык һәм шәхси 

җаваплылык тәрбияләргә, тел кагыйдәләрен дөрес һәм төгәл үтәргә тиеш. 

Шулай итеп, культуралы һәрбер кеше, нинди генә һөнәр иясе, нинди генә 

өлкәдә белгеч булмасын, үз телендәге диалекталь төрлелекләрне белергә һәм 

үзенең сөйләм практикасында истә тотарга итеш. 
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ТАТАР ХАЛЫК АВЫЗ ИҖАТЫНЫҢ БҮГЕНГЕ КӨНДӘГЕ РОЛЕ 

Җамалиева Ләйсән, 

Яр Чаллы шәһәре 58 нче мәктәбенең 

9 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкчесе: Тураева Сәрия 

Миннегаяз кызы 

 

Татарларда төрле фольклор жанрлары системасы формалашкан. Әлеге 

жанрларның күпчелеге универсаль характерда, ягъни башка халыклар 

иҗатындагы шундый ук жанрлар белән уртак (мәсәлән, мәкальләр һәм 

әйтемнәр, әкиятләр, риваятьләр, җырлар һ.б.). Шул ук вакытта теге яки бу 

халыкта үзләренең этник тарихына һәм рухи тормыш үзенчәлекләренә бәйле 

рәвештә туган аерым жанрлар да бар. Мәсәлән, русларда былиналар һәм 

частушкалар, украиннарда думалар һәм коломыйкалар, татарларда бәетләр һәм 

мөнәҗәтләр. 

Фольклорда, язма әдәбияттагы кебек үк, халык иҗаты әсәрләрен тормыш-

чынбарлыкны чагылдыру үзенчәлегенә карап, өч төркемгә бүлү, ягъни, фәнни 

термин  белән әйтсәк, өч төргә (русча «род») берләштерү кабул  ителгән: 

эпоска, лирикага һәм драмага. 

Татар халык иҗатының һәм традицион классик жанрларының төрләргә 

мөнәсәбәттә төркемләнүе түбәндәгечә: 

1) эпик жанрлар: әкиятләр, риваятьләр, легендалар, героик эпос-дастаннар, 

мәзәкләр; 

2) лирик жанрлар: йола җырлары, лирик җырлар, уен-бию җырлары, такмаклар, 

мөнәҗәтләр; 

3)лиро-эпик жанрлар: бәетләр, тарихи җырлар, мәхәббәт яки көнкүреш 

дастаннары; 

4) драма башлангычы белән үрелгән иҗат төрләре: йола поэзиясе, халык 

уеннары һәм уен-бию җырлары, балалар фольклоры. 

Фольклорны өйрәнүдә Н.Исәнбәт, Г.Ибраһимов, Г.Рәхим, Г.Толымбай, 

Ф.Туйкин, Х.Бәдигый кебекләр зур хезмәт куйган. 

Халык авыз иҗатының бетмәс-төкәнмәс хәзинә булуы берәүгә дә яңалык 

түгел. Бу җәүһәрләр – әхлак чишмәсе дә, белем чыганагы да. Үзенең авыз 

иҗаты әсәрләре аша халык элек-электән үк кешеләрдә, бигрәк тә яшь буында, 

туган җиргә, Ватанга мәхәббәт һәм бирелгәнлек, ата-анага, өлкәннәргә хөрмәт-

итагать, хезмәт сөю, һөнәргә, белемгә омтылу, батырлык, гаделлек, сабырлык, 

тыйнаклык, юмартлык, пөхтәлек кебек күркем сыйфатлар тәрбияләп килгән. 

Фольклорны тулы нигез белән халыкның әдәп-әхлак кодексы, җәмгыятьтә үз-

үзеңне тота белергә өйрәтүче язылмаган кануннар дип бәяләргә мөмкин. 
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Халык авыз иҗаты әсәрләрендә, бер яктан, кешедә булырга тиешле күркәм 

холык, югары рухи сыйфатлар төрлечә мактау-хуплау тапса, икенче яктан, 

аларда ялкаулык, наданлык, куркаклык, саранлык, комсызлык, ялагайлык, 

мактанчыклык, көнчелек, кирелек һ.б. шундый тискәре сыйфатлар һәм гадәтләр 

каты тәнкыйть, ачы көлү астына алына.  

Соңгы елларда төрле сәбәпләр аркасында җәмгыять рухи-әхлакый яктан 

таркала башлады: эчкечелек, наркомания, урлау-талау, җинаятьчелекнең башка 

күренешләре гадәти хәлгә әверелә башлады. Боларга каршы торып, 

яшьләребезне яман күренешләрдән һәм гадәтләрдән яклап һәм саклап калырга 

кирәк. 

Халкыбызның мәшһүр мәгърифәтчесе, галим, дин белгече, журналист 

Ризаэддин Фәхретдиннең “Бала чакта алынган тәрбияне соңыннан бөтен дөнья 

халкы үзгәртә алмас” дигән сүзләрен истә тотып, без халык авыз иҗаты 

әсәрләрен  туплап, аларның яшь буынны тәрбияләүдә нинди роль уйнауларын 

өйрәндек.  

Бу әсәрләр ничәмә-ничә буын балаларын тәрбияләгән һәм ул бүгенге көн 

яшьләрен, киләчәк буын балаларын тәрбиялиячәк. Чөнки яшь буынны 

иҗтимагый  тормышка  алып  керүдә, аны намуслы, игелекле итеп тәрбияләүдә, 

уңай сыйфатларын үстерүдә аның әһәмияте бик зур. 

Кешедәге иң күркәм рухи сыйфатларның берсе буларак, юмартлык 

фольклор әсәрләрендә бик югары бәяләнә, һәрвакыт мактау, хуплау таба. 

“Юмартлык белән батырлык икесе бер чишмәдән ага”, “Юмартның кулы – 

дәрья, күңеле – диңгез” кебек мәкальләр шуны ачык раслый. Моның капма-

каршысы буларак, саранлыкка фольклорда бәя үтә тискәре: “Саранга мал 

бирүдән җан бирү җиңел”, “Саранлык – сары авыру”.  

Ризыкны кадерләү, аңа хөрмәт белән һәм хәтта изгеләштереп карау 

халкыбыз өчен элек-электән үк хас сыйфат. Мәгълүм булганча, берәр эшкә 

тантаналы вәгъдә биргәндә, ант эчкәндә кешеләр “Кояш”, “Җир”, “Ана” кебек 

олы төшенчәләргә киң таяналар. Телебездәге ант формулаларында без “икмәк” 

сүзенең дә шундый ук рольне үтәвен күрәбез. “Икмәктер газим” (ягъни: олы, 

изге икмәк белән ант итәм), “Ипи орып үтерсен”, “Икмәк чыраен күрмим” 

һ.б. гыйбарәләр әнә шуңа мисал булып торалар. 

Икмәкнең бәһасе, кадере хакында фикер йөрткәндә, халык аны алтын 

белән чагыштыру алымына  еш мөрәҗәгать итә. “Арыш икмәге аш була, алтын-

көмеш таш була”, “Яхшы аш начар кашыкны да алтын итә”, “Алтынсыз 

торып була, икмәксез торып булмый” кебек мәкальләр ризыкның алтыннан 

кыйммәтрәк  булуын раслыйлар. Шушы ук фикер күп кенә әкиятләрдә, риваять-

легендаларда да кызыл җеп булып сузыла. Мисал өчен халкыбызның “Алтын 

алма” исемле әкияте. 

Татарлар – бик пөхтә халык. Өйләрендә чисталык, мичне елга берничә 

мәртәбә агартып чыгаралар, хәтта искереп беткән өйдә дә шундый тәртип 

хөкем сөрә. Хатын-кызлар үз хуҗалыкларын бик җыйнак һәм пөхтә тоталар. 

Халкыбызның бу сыйфаты фольклор әсәрләрендә дә чагылыш тапкан. 

Аларда көнкүрешне дөрес оештыру, гигиена таләпләрен төгәл үтәү кирәклеге 
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турында даими искәртеп торыла. Өй-йорт пакьлеге, савыт-саба, кием-салым, 

урын-җир әйберләренең чиста һәм тәртиптә тотылуы кешенең сәламәтлеге, 

күңел көрлеге, матурлыгы-күркәмлеге өчен хәлиткеч әһәмияткә ия. Халык 

мәкальләре бу теманы әнә шулай киң планда һәм төрле яклап яктырталар: 

Тәндә пакь булсын, 

Җан да пакь булсын. 

Һәр кешеләргә ихтирамлы-игъбарлы булырга, кече күңеллелек күрсәтергә 

чакыра. Кешене хурлау, мәсхәрәләү, үзеңне башкалардан  өстен куярга 

тырышу, масаю, тәкәбберләнү кебек сыйфатлар халык этикасында гаять 

тискәре  бәя  алалар: Акылның галәмәте – түбәнчелек, ахмакларның галәмәте – 

тәкәбберлек. 

Туган телебездәге мәкаль һәм әйтемнәр хәзинәсе берничә дистә меңнәр 

белән исәпләнә. Алар күп  гасырлар дәвамында төрле-төрле юллар белән иҗат 

әфәткә юлыкса да, яшәвеннән туктамаячак. 

Шуның өчендә бүгенге көн яшьләре халкыбыз язып калдырган ”хикмәтле 

энҗеләрне”, халык авыз иҗаты әсәрләрен, өйрәнергә, белергә тиеш. Чөнки алар 

безне әдәпкә, тәртипкә өйрәтә. Фольклор әсәрләре турында, күренекеле 

әдибебез Гомәр ага Бәширов сүзләре белән әйтсәк, “...халыкның тормышка, 

хезмәткә, җәмгыятькә мөнәсәбәте, әхлак мәсьәләренә карашы белдерелә. Алар 

һәммәседә тыңлаучыга ниндидер бер яхшы фикер, акыллы уй бирү, аны 

халыкның мең еллардан бирле тупланып килгән бай тормыш тәҗрибәсе белән 

коралландыру өчен хезмәт итәләр”.  

Халкым тудырган йөзәрләгән акыл ияләренең акыллы, тапкыр, зирәк 

фикерләрен өйрәнгәннән һәм анализлаганнан соң, шундый нәтиҗәгә килдек: 

илдәге аяныч хәлдә яшь буында кешелек сыйфатларын саклап калуда бердән 

бер юл – әхлак тәрбиясе бирү.  
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Фәнни җитәкче: Ситдыйкова Чулпан 

Индус кызы 

 

Бу елның җәй айлары эссе булуы белән генә түгел, Болгар һәм Биләргә 

искиткеч сәяхәтләр белән дә күңелебездә онытылмаслык истәлекләр калдырды. 

Изге җирләргә барып кайтканнан соң, безнең күңелләрдә үткәнебез белән 

кызыксыну, аның турында күбрәк белү, эзләнү теләге тагын да көчәйде. Бигрәк 
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тә урын исемнәре-топонимик материалларны, риваять һәм легендаларны 

өйрәнү теләге туды.  

922 нче елда Болгарга килгән Ибн Фадлан болгар хатын-кызларының 

хөрмәт казанулары, иркенлектә йөрүләре турында яза. Хатын-кызның 

иркенлеге ислам дине кергәч тә дәвам итә. Болгарлар арасында хатын-кыз 

алыплар, хатын-кыз сугышчылар турында да риваятьләр киң таралган була.  

“Кыз кала”, “Кыз тау” дигән урыннар башлыча болгарларга караган 

археологик истәлекләр белән бәйле. Бер Болгар шәһәрлеге “Кыз кала” дип 

йөртелә. “Кызлар шәһәре” турында татар риваятьләрендә дә сөйләнелә. 

Топонимнар үзләре үк амазонкалар турындагы легендаларга, хатын-кызлардан 

гына торган шәһәрләрнең булуына ишарәли. Соңрак болгар-татар хатын-

кызларының чит илбасарларга каршы батырларча көрәшләре хакында 

риваятьләр  киң тарала.  

Татар халкының “Кырык кыз” исемле риваятендә Аксак Тимернең Болгар 

шәһәрен тар-мар итүе, ханны һәм кызларны, әсир итеп, үзенең вәзирләренә 

өләшүе турында сөйләнелә. Хан сараенда яшәгән кырык кыз хан кызы 

җитәкчелегендә, өсләренә сугыш киемнәре киеп, Биләр шәһәренә юнәлгәннәр. 

Алар Биләрдә тора башлаганнар һәм көннәрен намаз өстендә үткәргәннәр, 

әмма, риваять буенча, Аксак Тимер Биләргә килгән һәм шәһәрне туздырган. 

Кырык кыз изге сугышта һәлак булган. Хәзерге вакытта “Кызлар зираты” дип 

аталган җир әлеге батыр сугышчылар күмелгән урын дип фараз ителә. 

Халкыбызның икенче матур бер риваятендә болай дип сөйләнелә. 

“Хуҗалар тавы” дигән урында борынгы заманнарда Мәрҗан исемле болгар 

шәһәре булган, ди. Анда Тырышмал Хуҗа исемле кеше хакимлек иткән. Аның 

берсеннән-берсе сылу, берсеннән-берсе акыллы 12 кызы булган. Алар арасында 

Мәрҗән шәһәренең батыры Иштирәк баһадирның сөйгәне Нәркәс сылу да бар 

икән. Бервакыт Болгар илен яу баскан. Яу илнең башкаласы Биләргә үк килеп 

җиткән һәм шәһәрне камап алган. Биләрне якларга башка болгар 

шәһәрләреннән дә батырлар җыелган. Иштирәк баһадир да үзенең дуслары 

белән дошманга каршы чыккан. Сугыш бик каты булган, бик күп батырлар 

башларын салганнар, Иштирәк баһадир белән өч батыр, сугыша-сугыша, Биләр 

янындагы Хуҗалар тавына менгән. Батырлар тигезсез сугышта һәлак 

булганнар. Көрәшкә хатын-кызлар да кушылган, алар арасында Тырышмал 

хуҗаның 12 кызы да булган. Алар атларын Мәрҗанга таба борганнар. Яу 

барыбер алар артыннан калмаган, урман, алмагачлар эчендә утырган гүзәл 

Мәртанга килеп җиткән. Шәһәр көл ителгән.  

Ә Тырышмал хуҗаны, аның 12 кызын тотып алып, Хуҗалар тавы янына 

китергәннәр. Алар монда дошман күзәтчелеге астында көне-төне туфрак 

ташып, зур гына тау өйгәннәр. Дошманнары Тырышмалны һәм 12 кызны шул 

тау башына күммәкче булалар. Тик явыз ният барып чыкмый, кызлар 

йолдызларга әверелеп күккә ашканнар, ә Тырышмал үзе, таудан сикереп, суга 

әйләнгән дә күздән югалган ди. Халык хәзер дә чишмәне изге санап, аңа 

табына, ә кызлар өйгән тауны “Кыз тавы” дип атап йөртә. 
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Икенче бер риваятьтә Болгар патшасы кызының батырлыгы хикәяләнә. Ил 

өстенә дошман килә. Габдулла патша үзенең гаиләсе һәм якыннары белән 

шәһәрдәге бер таш манара эченә кереп бикләнә.  

Явыз Аксак Тимер бу корылмага ут төртергә куша. Янгында патшаның 

кече кызы гына исән кала. Бөтен Болгарда иң чибәр, иң кыю кыз манара 

түбәсенә үк чыгып баса. Аксак Тимер аның батырлыгын, искиткеч гүзәллеген 

күреп, шунда ук янгынны сүндерергә боера. Кызга хатыны булырга тәкъдим 

ясый. Патша кызы, илбасарның хатыны булганчы, манарадан түбәнгә 

ташланып үлүне өстенрәк күрә. Аксак Тимер кызның әсирлектәге ике ир 

туганын китертә, җәзалап үтерергә боера. “Әгәр туганнарыма иң шәп чаптар 

атларыгызны биреп, күз алдымда иреккә җибәрсәгез, хатының булырга ризалык 

бирәм”, – ди ул. Патша уллары кыю сеңелләре белән саубуллашалар да күздән 

югалалар, ә болгар патшасының кызы аска, сүрелеп баручы янгынга ташлана. 

Ике туган, Болгар иленең көньяк төбәкләренә барып җитеп, Казан шәһәренә 

нигез сала. 

Шулай итеп, бабаларыбыздан килгән халык иҗатында батыр, зирәк хатын-

кызларга киң урын бирелгән. Бу факт төрки-болгар-татар җәмгыятьләрендәге 

аларга карата ихтирамлы мөнәсәбәтләренең чагылышы да булып тора. Халык 

тарихында әһәмиятле роль уйнаган башкала шәһәрләр дә җиңел генә, гадәти юл 

белән генә төзелмәгән. Аларны төзү легендар, гайре табигый гамәлләр, 

вакыйгалар, күренешләр белән бәйле. Шуңа күрә шәһәрләр корылганда ук 

изгеләштерелгәннәр. Кайберләренең киләчәге, язмышы аңа нигез салынганчы 

ук билгеләнгән. 

 

Әдәбият 

1. Татар халык иҗаты: Риваятьләр һәм легендалар. – Казан: Татар.кит.нәшр, 

1987. 

2. Татар әдәбияты тарихы. – Казан: Татар.кит.нәшр, 2014. 

 

ГӨЛШАТ ЗӘЙНАШЕВА ИҖАТЫНДА СӨЕМБИКӘ ОБРАЗЫ 

Җәмилова Фәнзилә, 

Яр Чаллы педагогия көллиятенең  

IV курс  студенты 

Фәнни җитәкче: Минһаҗева Резилә  

Әбүзәр кызы 

 

Халкыбызның горурлыгына, милли символына әйләнгән татар ханбикәбез 

Сөембикә хакында дөнья әдәбиятында йөзләгән әсәр язылган.  

Татар матур әдәбиятында бу традицияне башлап җибәрүче, Сөембикә 

образын иң беренче яктыртучы – Г. Исхакый [ Рәмиева 2009: 116]. Аның «Ике 

йөз елдан соң инкыйраз» (1902-1904) антиутопиясендә Сөембикә образы төрле 

яклап тасвирлана. Поэзиядә Сөембикә темасын милли хисләргә төреп, 

М.Гафури үзенең «Сөембикә манарасы» («Хан мәсчеде») исемле романтик 

шигырендә яктыртып чыга. Ханбикәбез образына Г.Тукай да «Кичке азан» 
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шигырендә дикъкать итеп, аны романтик рухта, тарихи дәүләтебездә зур роль 

уйнаган ханбикә итеп күрсәтә. 

ХХ йөз башы әдәбиятында үзенең югары баскычына күтәрелгән милли 

җанлану совет чорында туктап торса да, ХХ йөзнең туксанынчы елларында 

татар халкы кабат рухи Яңарыш баскычына аяк басты: үзенең тарихы, 

мәдәнияте, дине, теле белән кызыксына башлады, гореф-гадәтләрен кире 

кайтарды. Бу дәвердә Сөембикә образы милли азатлык идеалларын үзендә 

туплаган күпмәгънәле символ булып, халкыбызны үзбилгеләнүгә, ирекле 

яшәеш һәм милли азатлыкка өндәде.  

Бу чорда ханбикәбез образы И.Юзеевның «Сөембикә манарасы янында», 

Р.Вәлиевның «Сөембикә», Р.Зәйдулла «Карап торам Казаныма», 

Г.Зәйнашеваның «Сөембикә» (шигъри монологына), «Мөселманнар, уяныгыз!» 

(Сөембикә манарасы), «Сөембикә-ханбикә», «Яшәрәсең, Казан, яңарасың» 

һ.б.шигырьләрендә өр яңа куәт белән яңгыраш ала. 

Сүзебез шагыйрә, драматург, илледән артык җыр авторы Гөлшат 

Зәйнашева (1928-2005) иҗатында Сөембикә образына яктырткан шигырьләре 

хакында булыр. Бу тема миңа аеруча якын, чөнки 2016 елда, Минзәләдә 

үткәрелгән республикакүләм нәфис сүз бәйгесенә әзерләнгәндә, якташым 

Г.Зәйнашеваның бик күп китапларын карап чыктым, иҗатына тәмам гашыйк 

булдым. Билгеле ки, Гөлшат апа Зәйнашеваның күпсанлы шигырьләре 

арасында Сөембикә темасына багышланганнары аерым бер төркем тәшкил итә.  

Вакыт аралыгына килгәндә, аларның XX йөзнең 90 нчы елларында иҗат 

ителүләре, шагыйрәнең милләтебез киләчәге өчен янып яшәвен дәлилләп килүе 

турында халык арасында мондый сүз дә йөри: «Азатлык өчен көрәш кызган 90 

нчы еллар башында берәү, уйламыйча, аңа: «Гөлшат апа, мәйданда күренмисең, 

азатлык өчен көрәшмисең», − дигән. Шагыйрә җавап биргән: «Минем иҗатым, 

җырларым көрәш түгелмени?» [Шамсетдинова 2012: 3]. 

Дөрестән дә, Гөлшат Зәйнашева гомер буе үзенең халыкчан иҗаты белән 

бу көрәшнең алгы сафыңда була, үткәнебез, бүгенгебез, киләчәгебез турында 

кыю һәм саллы фикер йөртә.  

Үзенең «Сөембикә» (шигъри монологында) ул безне тарихи уяулыкка, 

милләт өчен корбан булганнарны мәңге онытмаска өнди. Әсәр ханбикәбезнең 

бүгенге һәм киләчәк буынга мөрәҗәгать-монологы формасында язылган. 

Мондый формада «бер-бер артлы килгән фикерләр, хисләр, истәлекләр һ.б. 

персонажның рухи дөньясын бөтен гадәтилегендә ачуга хезмәт итә» 

[Закирҗанов 2007:123]. Монолог лирик каһарман Сөембикә исеменнән алып 

барыла. Ул үз чорындагы вәхши манзараны: Явыз Иван һәм аның рәхимсез 

гаскәренең Казанны яулап алу күренешен җанландыра:  Горур башымны 

идереп, /Кол иттеләр бер көнне. /Яндырдылар, туздырдылар /Оҗмах кебек 

йортымны» [Зәйнашева 2000:7]. Сөембикә үзенә хыянәт иткән ялган дусларына 

зур үпкәсен белдерә. Илбасарларны ул кара төндә билләренә уралучы кара 

еланга, җиде башлы аҗдаһага тиңли. Ирекне, чәчәк атучы дәүләтне буучы кара 

елан мәкерле явыз патша империясенең символын гәүдәләндереп килә. 

Сөембикәнең Идел-йорты һәм яраткан Казаны, аның алсу-кызыл манарасы 
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белән аерылышу халәтен сыктау-елау дәрәҗәсенә җиткерү өчен поэтик 

сурәтләү чараларын уңышлы кулланган шагыйрә. Әйтик, ил-йортым, Идел суы, 

алсу-кызыл манарам, газиз улым, газиз балам, газиз халкым кебек 

тәгъбирләрнең һәр юл башында кабатланучы анафораларның роле әнә 

шундыйлардан. «Илем йортым олуг иде, / Олуг иде, киң иде. / Идел вә Чулман 

буйлары / Гөлбакчага тиң иде» юлларында рифма хасил итүче иде сүзенең 

тезмә саен кабатланып килүе исә әсәрдә уй-фикерне көчәйтүдә куәтле 

стилистик алым булып хезмәт итә. Ханбикә туган ил символы – Сөембикә 

манарасына карап, «Исән микән, ауды микән? / Алсу-кызыл манарам?... / Алсу-

кызыл манарамны / Күрә алмам яңадан» риторик соравы аның газиз халкыннан 

һәм Ватаныннан аерылышу киеренкелеген тагы да көчәйтеп килә. Әсәр тарихи 

хакыйкатьне раслап, бик аянычлы тәмамлана. Ханбикәнең иленнән аерылуы − 

тереләй гүрләргә керү, тәкъдирдә язылган котылгысыз хәл итеп, экзистенциаль 

рухта күрсәтелә. Сөембикәнең монологы бик тә халыкчан, бәет-мөнәҗәт 

традицияләре рухында, сыктау-елау аһәңнәре белән бирелгән. Әсәрдә 

дошманнарга карата ләгънәт тә, исән калганнарга һәм киләчәк буынга нәсыйхәт 

тә бар. 

Г.Зәйнашеваның «Мөселманнар, уяныгыз!» (Сөембикә манарасы») 

шигырен дә ХХ гасырның туксанынчы елларының азатлык нәтиҗәсе буларак, 

яңа бер баскычка күтәрелеше дип саный алабыз. Бу чорда аның иҗатында 

дөньяга дини күзлектән карау, дини нәсыйхәт, ислам нигезендә яшәргә өндәү 

кебек юнәлешләрнең калкып чыгуы күзәтелә. Ислам фәлсәфәсенә мөнәсәбәттә 

ул дин кардәшләрен берләшергә, дус яшәргә чакыра: «Дин кардәшләре 

бердәмлеге − / Борынгыдан килгән гадәт. / Дуслык булса бу җиһанда, / Булыр 

бәхет вә сәгадәт!» [Зәйнашева 2000: 9]. Шигырьдә Сөембикә манарасы исә 

Казан һәм Идел күрке булып, моңлы азан әйткәндәй, һәр тарафтан дин 

кардәшләрен, туганнарын көтеп, мөселманнарны уятуда һәм берләштерүдә 

мөһим роль уйный. Бу шигырьгә Резеда Әхиярова көй дә иҗат иткән. Исеме үк, 

шигарь-лозунг булып яңгыраган әсәр, татарны бердәм милләт итеп берләшергә 

өндәп, үзенчәлекле гимн буларак яңгыраш алды. Әлеге циклга кергән 

«Сөембикә-ханбикә» шигыре дә гаять дәрәҗәдә халыкчан рухта язылган. Анда 

халык җырларында еш очрый торган − Казансу елгасы, камыш, дулкын, гөлләр, 

сандугач образлары килеп кергән:  «Сандугач сайрый камышта, / Казансуның 

ярында − / Сөембикә-ханбикәнең / Гүзәллеге турында». Сөембикә-ханбикәнең 

гүзәллеге бар чәчәкләрдән дә матур, акыл-гамәлләре һәм сөюе белән ул 

һәркемгә үрнәк итеп куела: «Тугры булган Сөембикә / Сөюдә дә, сүздә дә. / 

Сөембикә мәхәббәте / Үрнәк булсын безгә дә» [Зәйнашева 2000: 12]. Автор 

аның һәр яктан камил булуына соклана һәм шигырен хатын-кызларга гына хас 

самими һәм нечкә юмор хисе белән йомгаклый: «Сандугач канаты белән / 

Сөрмә тарттым күземә, / Сөембикә  гүзәллеге / Күчмәсме дип йөземә» 

[Зәйнашева 2000: 12]. «Яшәрәсең, Казан, яңарасың» шигырендә исә 

Г.Зәйнашева башкалабызның яшәрүен яңа йортлар һәм биналар калкуында 

түгел, ә борынгы гүзәллекне кайтарып, саклый белүдә күрә. Ул изге Сөембикә 

манарасына иман нуры иңүенә, ай куелуына, Кол Шәриф мәчетенә нигез ташы 



98 

 

салынуына, Сөембикәгә тиң уңган-булган кызлары булганда, Казанның 

яшәрүенә куана. Күрәбез, Г.Зәйнашева Сөембикә образына һәм шул исемдәге 

манара образына мөрәҗәгать итеп, милләтебезнең тарихи хәтерен уятуга, тарих 

мәйданындагы буында милли үзаң тәрбияләүгә үзеннән саллы өлеш керткән.  

Татар иленең мөстәкыйльлеге, иминлеге хакына үзен һәм газиз баласын 

корбан иткән Сөембикә-ханбикә образына мәдхия җырлап, ул халкыбызның 

тарихи хәтерен ныгыта, милли уяулыкка чакыра.  
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Татар әдәбиятында татар кешесенең атка мәхәббәте мотивы киң таралган. 

Бу мотив фольклор традицияләрендә үк күзәтелә. Аларда ат – ир атның дусты, 

иң якын таянычы, мәрхәмәтле җан иясе итеп бирелә. Әдәбиятыбызда ат образы 

өч юнәлештә чагылыш таба: 

I. Чабышкы атка мәхәббәт мотивы 

II. Ат һәм кеше язмышы уртаклыгы мотивы 

III. Тулпар, дөлдөл (дөлдел) образы 

I. Ат, колын белән күбрәк малайлар кызыксына. Кайсы авыл малае үз 

колынын булдыру, аны башкалар белән көтүләү, су коендыру, Сабан туенда 

беренче килү турында хыялланмый икән?! Әсәрләрнең үзәгендә ат белән малай 

арасында ихлас ярату һәм атны югалту тарихы ята. Шуның аша авторлар татар 

кешесе өчен атның – бик якын җан иясе, ат чабыштыруның – матур гадәт 

булуын ассызыклыйлар, ярышның гадел булырга тиешлеген, җиңү хакына 

гаделсезлеккә бару ярамаганлыгын искәртәләр. 

Әдәбиятта чабышкы атка мәхәббәт мотивын иң беренче “Хәнҗәр” (1914) 

хикәясе белән Шәйхулла Сибгатулла улы Алкин башлый. Бу әсәрдә Хәнҗәр 

кушаматлы колынның фаҗигале язмышы сурәтләнгән. 
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Кыргызның киң далаларында иркенләп уйнап үскән, әнисенең иркә улын, 

Хәнҗәрне язмыш бер дә белмәгән ерак татар авылына китереп куя. Колын татар 

җирлегендә үзенең үлемен таба: Сабантуйда ярышта беренче булып килгән ат, 

басу капкасын чыккач, имән баганага бәрелеп үлә. Биле сынган атның үлем 

алдыннан булган газапларын һәм малайның кичерешләрен автор менә ничек 

тасвирлый: “Вилданга Хәнҗәрнең үләсен әйткәннәр иде инде. Ул үзенең газиз 

көчле дустын шулай мескен, гарип хәлдә күреп кызганды. Хәнҗәрне 

муеныннан кочаклап, башыннан сөйде. Аның матур күзләрен үпте, егълый 

башлады. Ул арада Хәнҗәр өстенә беренче килгән атка бирәсе яшел чапанны 

китереп яптылар...” Алга таба бу сюжетны үз иҗат фантазияләре аша үткәреп, 

Ш.Әхмәдиев “Канатлы тай”, Г.Ибраһимов “Алмачуар” хикәяләре белән дәвам 

иттерәләр һәм баеталар. 

II. Галимнәр кеше атны үзенә күп мең еллар элек ияләштергән дип фараз 

итәләр. Шул чордан башлап ат – кешенең азык чыганагы һәм ярдәмчесе. Авыл 

кешесе җилкәсенә төшкән барлык авырлыкларны ат уртаклаша, шуңа кеше 

белән атның язмышлары да уртак. Г.Тукайның “Арба, Чана, Ат” шигырендә Ат 

үзенең авыр тормышыннан зарлана. Чана, Арба елның алты аен гына эшләп 

үткәрсәләр, “Хәл җыймыйм ел тәүлегендә, ичмасам, бер көн генә!” – ди ул. 

[Тукай 2003] 

Г.Бәшировның “Туган ягым – яшел бишек” автобиографик повестендә 

“Җирән кашка сагышы” дигән бүлек бар. Монда да Гомәр исемле малайның 

колынлы булу, аны ярату һәм югалту тарихы бирелгән. Сабан туенда ярышып, 

беренче килү хыялы белән яшәгән сабыйның өмет-хыялларын тормышның 

җитмәгәнлеге чәлпәрәмә китерә: әтисе колынны базарга алып барып сата. 

Әсәрдәге колын образы авыл баласының тормыш гаделсезлеге аркасында 

киселгән өметләре символы булып тора. 

Ф.Хөснинең “Йөзек кашы”повестендә әсәр герое Айдар җир астында күмер 

ташып, бер көн дә якты кояшны, яшел иркен болыннарны күрмәгән, 

караңгылыктан сукырайган атларны күреп сыкранса, А.Гыйләҗевның “Язгы 

кәрваннар” повесте геройлары Ибраһим, Дамир сугыш вакытында ачлыктан 

күтәрәм булган атларны кызгана. “Озынъялым үлмәгән икән үлүен... Дүрт 

җиреннән юан арканнар белән өрлеккә асылган ат мине танымады, мин аны... 

Ул зур күзләрен тутырып миңа карады, таныды, нәзек тавыш белән ыңгырашып 

сәлам бирде. ...Фураж да, солы да юк иде атларга, күгәрә башлаган салам белән 

торалар икән бичаралар”, – ди Ибраһим. 

Сугышта да ат кеше белән янәшә атлый, Туган җирдән аерылу сагышын ул 

да кичерә. Г.Рәхимнең ”Атлар елый” шигырендә шушы фикер дәлилләнә.  

      Кырык бернең җәе искә төшә, 

      Тугайлардан атлар кайтканда. 

      Кешеләр генә түгел, ул елны бит 

      Армиягә китте атлар да. 

      Атларга да җиңел булмагандыр 

      Соң кат күрү туган җирләрне. 

      Кемдер шунда:”Атлар елый”, – диде 
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      Һәм үзе дә үксеп җибәрде. 

      Йөрәккә кан сауган ул көннәрне 

      Оныта алмый күңел бүген дә. 

      Яу кырында калган байталларның  

      Кешнәүләре колак төбендә. 

Җирле шагыйребез Рәшит абый Ягъфәровның “Акбүз ат” шигырендә дә 

шул ук фикер әйтелә: табигатьтәге гармония бозылдымы, кеше күңелендә дә 

тынычлык югала: 

Акбүз атның аякларын бәйләп, 

Башын бәйләп җиргә салдылар. 

Салдылар да ялларыннан сыйпап, 

Иркәләгән булып...чалдылар. 

“Аткаемны нишләттегез!?” – диеп, 

Ыргып-йөгереп килдем, түзмәдем. 

...Миңа томырылып ачык калды 

Малкаемның яшьле күзләре. 

Ул чагында бер нарасый идем, 

Ни гөнаһым булды, изге зат. 

Гомерем буе шулай томырылып 

Ник карыйсың миңа, Акбүз ат. 

III. Татар һәм башкорт әдәбиятында тулпар яисә дөлдел образы киң 

таралган. Тулпар дип кыпчак мифологиясендә канатлы атны атаганнар. Ул-

батырның ярдәмчесе, киңәшчесе. Алар зур түгел, ләкин батыр егетнең аны 

иярләве була, бик шәп чапкын атка әверелә. Тулпарлар кайбер мифларда 

диңгез, кое төбеннән чыга яисә әкият герое аларны күл һәм башка сулыклар 

ярында тотып ала. Беркем дә, хәтта хуҗасы да, атның канатын күрергә тиеш 

булмаган, юкса ат үлгән. Мостай Кәримнең “Озын-озак балачак”, 

Г.Бәшировның “Туган ягым-яшел бишек” повестьларындагы мифларда Тулпар 

ат бәхет символы буларак бирелсә, М.Җәлилнең “Ана бәйрәме”, И.Юзеевның 

“Йолдыз кашка турында баллада”сында җиңү хакына гомерен дә кызганмаган 

киң күкрәкле батыр көрәшченең юлдашы ул.  

Мифларда Тулпарның тагы бер үзенчәлеген күрергә була: ул, тоягы белән 

тибеп, җир астыннан чишмә чыгара, атылып чыккан су чичәннәргә илһам бирә. 

Шуңа канатлы ат поэзия символы да булып тора. Р.Ягъфәровның шигырьләр 

җыентыгының “Тулпар моңы” дип аталуы очраклы түгел. 

Бүгенге фән-техника заманында ат образын сурәтләгән әсәрләрне белү, 

өйрәнү милләтебезнең бер кисәге булган атка мәхәббәт уятуда зур роль уйный. 

Шәүкәт Галиевның "Ат “йөртүче” малай шигырендәге герой кебек атның 

“фара”сына карарга вакыт җитте. Ат кадерен белеп үсмәгән ир машина кадерен 

дә белә алмый. Шуңа күрә ул бер мәгънәсез “встречный полоса”га чыгып, 

елына кырык меңлек корбан бирә. Шушы дисгармонияне тигезләми торып, 

милләт бәхетсез булачак.  
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Билгеле булганча, матур әдәбиятның тәрбияви потенциалы гаҗәеп зур. 

Нәкъ менә әдәбият озак гасырлар буена кешеләрнең әхлакый һәм этик 

күренешләргә шәхси карашларын формалаштырырга, җәмгыять тарафыннан 

булдырылган кыйммәтләр, принциплар, идеяләргә шәхси мөнәсәбәт 

формалаштырырга ярдәм итә.  

Шуңа күрә әдәбият дәресләренә гадәттән тыш зур тәрбияви йөкләмә дә 

бирелә. Бу – табигый да: башлангыч мәктәптән алып, югары сыйныфларга 

кадәр әдәбият дәресләре укучыларның белем һәм танып белүенең үсешен генә 

түгел, әхлакый, этик, эстетик камилләшүен дә тәэмин итә. Нинди генә әсәр 

өйрәнелмәсен – фольклор әсәрләреме, борынгы яисә хәзерге әдәбиятмы – 

укучы шәхесен формалаштыруга ул шактый зур дәрәҗәдә йогынты ясый. 

Матур әдәбият әсәрләре укучының интеллектына, хисләренә, иҗади 

фантазиясенә берьюлы тәэсир ясап, дөньяга караш, мораль йөз, эстетик зәвык, 

изгелек һәм явызлыкка мөнәсәбәтләрен формалаштыра, кешенең галәмдәге 

урыны, тормышының максаты турында уйланырга мәҗбүр итә. Кызганыч, 

хәзерге заманда, мәгълүмати технологияләр чорында, үсеп килүче буын матур 

әдәбияттан ераклаша. Укучыларны телевизион тапшырулар, виртуаль 

чынбарлык җәлеп итә, нәтиҗәдә алар фикер йөртергә, мөстәкыйль эшчәнлеккә 

сәләтләрен җуя баралар, проблеманы күрә һәм аннан чыгу юлларын тәкъдим 

итә алмыйлар. Шул рәвешле, илебездәге белем бирү процессы белем бирү 

программаларында, мәгариф өлкәсендәге сәясәттә генә түгел, укучы 

шәхесләрендә дә үзгәрешләр кичерә. Компьютер технологияләре, фәнни-техник 

революция, базар мөнәсәбәтләре шартларында үсергә мәҗбүр булган буын өчен 

яхшылык, ихтирамлылык, үзара аңлашу, ярдәм итешү кебек төшенчәләрне, 

кыйммәтләр системасын матди уңайлыкларга омтылыш алыштырды. Бүгенге 

әдәбият укытучылары алдында торган мөһим бурычларның берсе – балаларда 

укуга мәхәббәт, кызыксыну уяту. Галимнәр моның әһәмиятен әдәбиятның, 

бигрәк тә классик әдәбиятның түбәндәге функцияләре белән аңлаталар: танып 

белү (гносеологик функция), мәгълүмати (трансляцион вазыйфа), 

коммуникатив, регулятив (норматив), тамга булу (семиотик вазыйфа), 

эшчәнлекле (праксиологик вазыйфа), рекреатив (шифа булу, дәвалау 

вазыйфасы), күңел ачу, җайлашу-адаптацион һәм гуманистик вазыйфалар 

[Акутина 2015:1]. 

Укучыларны әдәби укуга җәлеп итү, әсәр аркылы шәхси сыйфатларын, 

дөньяга карашлырын формалаштыруга омтылыш хәзерге вакытта әдәбият 
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дәресләрендә кулланыла торган программа, дәреслекләрнең һәрберсендә зур 

урын ала. Әдәбият галиме, күпсанлы монографик хезмәтләр, дәреслекләр, 

хрестоматияләр авторы Ф.М. Мусин әдәбият дәресләренең максатларыннан 

нәкъ менә тәрбияви аспекттагыларны беренче урынга, түбәндәгечә яза: “әдәби 

әсәрләрне өйрәнү, нигездә ике максатка хезмәт итә. Берсе – иң яхшы сүз 

сәнгате үрнәкләрендә урын алган вакыйга-күренешләр аша халык тормышы 

белән танышу, безгә кадәр яшәгән кешеләрнең шатлык-борчуларын күрү, 

аңлау, аларның хис-кичерешләрен үзебез аша үткәрү, матурлыккка шатлану, 

начарлыкка нәфрәтләнү. Икенчесе – мөстәкыйль рәвештә әдәби әсәрне 

анализларга, аны бәяләргә өйрәнү” [Мусин 2000:3].  

А.Г. Яхин исә, әдәби әсәргә анализ ясауны рухи тәрбия чарасы буларак 

куллана, “программа методологиясенең төп максаты – рухи тәрбия чараларын 

да кертеп уйларга күнектерү”,– дип яза. Сүзләрен раслап, А.Г. Яхин безнең 

заман классигы Ә.Еникинең бер интервьюсында рухи тәрбия чарасы буларак 

әдәбият дәресләрендә укучыны уйлага өйрәтүнең зарурияте турындагы 

сүзләрен китерә: “...Кеше тәрбияләү. Яхшы кешеләр кирәк, шунсыз яхшы 

җәмгыять тудырып булмаячак. Андый кешене тәрбияләргә кирәк. Моны 

әдәбият та башкара. Безгә үгет-нәсыйхәт түгел, уйларга мәҗбүр итү, уйларга 

өйрәтү кирәк” [Яхин 2011:170]. 

Әдәбиятчы һәм методист галимнәр әлеге эшне нәтиҗәле тормышка ашыру 

буенча төрле юллар, алымнар куллану өстендә эшлиләр. Әлбәттә, зур рольне 

программа буенча балаларга тәкъдим ителгән әсәрләр дә уйный. Алар төрле 

темага кагылышлы булса да, ахыр чиктә барысы да теге яки бу әхлак 

нормалары турында уйланырга чакыралар. Танылган педагог И.Ф. Харламов 

мәктәптә тәэсирендә формалаша торган әхлак нормалары төрле юнәлешләргә 

карыйлар:дәүләт сәясәтенә мөнәсәбәт формалаштыру; Ватанга, башка ил һәм 

халыкларга караш тәрбияләү; хезмәт тәрбиясе; милли матди мираска һәм матди 

кыйммәтләргә мөнәсәбәт тәрбияләү; кешеләргә мөнәсәбәт тәрбияләү; үз-үзеңә 

караш формалаштыру [Харламов 1999:113]. 

Татар әдәбиятыннан программаларны, дәреслекләрне анализлау аларда 

барлык бу юнәлешләр буенча тәрбияви эш балаларның яшь үзенчәлекләренә 

туры килердәй әсәрләр мисалында алып барыла. Кайбер мисалларны китерик: 

11 нче сыйныфта укучылар, Г.Исхакыйның “Олуг Мөхәммәд” драмасын өйрәнү 

дәвамында, хөкемдарның ил тормышындагы ролен аңларга өйрәнәләр, илнең 

киләчәге гадел хөкемдар һәм халык берләшүе нәтиҗәсендә генә бәхетле була 

ала, дигән актуаль яңгырашлы фикергә киләләр. Г.Ибраһимовның “Казакъ 

кызы”н укып, мәхәббәт хакында гына түгел, милли азатлык идеясе турында 

уйланалар. К.Тинчуринның “Сүнгән йолдызлар” драмасы сугышларның шәхси 

язмышларны вату, җимерүен сурәтләп, тынычлыкка, мөнәсәбәтләрнең чиста, 

гадел булуына өнди.Һ.Такташның “Мәхәббәт тәүбәсе” поэмасын укып, 

балигълык яшенә якынлашкан укучылар мәхәббәткә хөрмәт, аны чиста килеш 

сакларга омтылышны узган гасырның 20 нче елларында ук  тарала башлаган, 

әмма алдынгы карашлы, зыялы яшьләребез, шул исәптән, Һ.Такташ 

тарафыннан да яклау-хуплау тапмаган “ирекле сөю” идеясенең күпме күз яше, 
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әхлаксызлыкка сәбәп булуын шагыйрь тарафыннан реалистларча тасвирлануын 

күрсәтү аша тәрбияли. Белемгә омтылыш, гыйлем ияләренә карата хөрмәт 

төрле сыйныфларда үтелә торган К.Насыйринең “Әбүгалисина” повесть-

кыйссасы, С.Рәмиевнең “Уку” шигыре, Г.Камалның “Беренче театр” 

комедиясен өйрәнгәндә формалаша. Г.Әпсәләмовның “Ак чәчәкләр”, 

М.Әмирнең “Саф күңел” романнары төрле һөнәр ияләренә ихтирам тәрбияли. 

Г.Исхакыйның “Кәҗүл читек” хикәясен, А.Гыйләҗевнең “Әтәч менгән 

читәнгә” повестен укып, укучылар матди байлыкның кеше күңеленең байлыгы 

күрсәткече булмавына төшенәләр. З.Бигиевнең “Зур гөнаһлар”, Г.Тукайның 

“Шүрәле”се кебек әсәрләре мисалында җинаятьчел гамәлләрдән саклану, 

югары әхлаклылыкның зарурияте ассызыклана. Бик зур урынны патриотик 

юнәлгән әсәрләр алып тора. Шундыйлар рәтендә Н.Исәнбәтнең “Туган ил”, 

М.Җәлилнең “Тик булса иде ирек”, “Соңгы җыр”, Ә.Еникинең “Кем 

җырлады?”, А.Алишның “Көтмә инде, көтмә”, “Үзем турында җыр”, 

С.Сөләйманованың “Туган җирем, эчкән суым!”, ”; С.Хәкимнең “Башка берни 

дә кирәкми” һәм башкаларны атарга мөмкин. 

Дөрес, максатка ярашлы, укучыларның яшь үзенчәлекләренә туры килә 

торган әсәрләр турындагы белемнәрне, алар нигезендә уйларга, нәтиҗә ясарга 

күнектерү эшен балаларның игътибарын җәлеп итәрдәй алымнар белән җиткерә 

белергә дә кирәк. Бу эштә мөгаллимгә заманча технологияләр дә ярдәмгә килә. 

Укытучаларның, педагогик практика үтүче студентларның тәҗрибәсе 

күрсәткәнчә, Бүгенге көндә татар теле һәм әдәбияты кабинеты – көннең беренче 

һәм икенче яртысында дәресләр үткәрү бүлмәсе генә түгел, ә мультимедиа 

үзәге, фәнни лаборатория, китапханә, укучыларның уку-укыту өлкәсендәге һәм 

мөгаллимнең һөнәри уңышлары банкы да әле ул. 

 Белем һәм тәрбия бирүдә мөгаллим Г. Сәйфетдиновның “Су анасы”, 

“Таңбатыр”, “Гасырларда калыр батырлык” (каһарман шагыйрь М.Җәлилнең 

тормышы һәм иҗатына багышланган методик әсбап) фильмнары, татар 

әдипләре, күренекле шәхесләре тормышына һәм иҗатына багышланган 

интерактив дәреслек-дисклардан файдалана ала, моннан кала кабинет даими 

рәвештә әдәбият дәресе кысаларында укучыларның мөгаллим биргән юнәлеш-

ориентир ярдәмендә, әмма зур дәрәҗәдә мөстәкыйльлек күрсәтеп эшләнгән 

презентацияләре, проектлары белән тулыландырыла. 

 Дәрестә балаларны уйландырырыга этәрүнең башка технологияләре, 

алымнары да күп. Соңгы елларда проблемалы укыту, тәнкыйди фикер йөртү 

технологияләре популярлашты.  

Мондый технологияләргә нигезләп оештырылган дәресләрдә бала 

мөстәкыйльлеккә, авыр хәлдән чыгу юлын эзләргә өйрәнә, иҗади фикер йөртә. 

Проблемалы укыту методы өр-яңа технологияләр – кейс, инсерт төзү һ.б.ның 

барлыкка килүенә алшарт булды. Мисал өчен, “инсерт төзү” алымын карыйк. 

Бу алым буенча, әсәр текстын уку дәвамында укучы үзенең фикерләрен шартлы 

тамгалар ярдәмендә белдереп бара:  

“V” – мин әсәр герое белән риза, аның фикере минем тормыш позициям 

белән туры килә;  
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“+ ” – минем өчен яңалык;  

“–” – әсәр герое белән риза түгел, башкача уйлыйм; 

“?” – каһарманның фикере (гамәле) миндә каршылыклы фикерләр уята, 

сорауларым бар. Әсәр укылганнан соң, сыйныф белән фикер алышу башлана. 

Аңлашылганча, мондый алымны әсәргә анализ ясау дәресенең бер этабында 

кулланырга була. Укучы геройның эш-гамәлләрен, башкаларга мөнәсәбәтен 

берсүзсез кабул итеп кенә калмый, ә аларны әхлак калыпларына салып карап, 

анализларга өйрәнә. 

Әдәбият дәресләрен мавыктыргыч, җанлы итеп үткәрүдә мөгаллимнең 

белеме генә түгел, иҗади сәләтләренең дә роле бар. Моны ассызыклап, 

“укытучылар мәктәп газета һәм журналларын кәгазь һәм электрон вариантта 

чыгара, әдәби иҗат клублары, мәктәп телестудияләре оештыра, балалар белән 

бергә спектакльләр куя алалар. Укытучы мондый эшкә сәләтле түгел икән, 

мәктәптә озак эшли алмаячак”, – дип язучыларны да очратырга мөмкин[Сунцов 

2015:114]. Әлбәттә, хәзерге технологияләр дәрес үткәрүдә традицион булмаган 

төрле алымнарны куллануга мөмкинлек бирәләр. Әмма һәр дәрестән шоу-

тамаша ясап, даими рәвештә дәрес-сәяхәт, КВН, викторина, “Могҗизалар 

кыры”н үткәрү максатка ярашлы түгел, бөтен дәрес вакытын, дәрескә кадәрге 

әзерлек сораган мондый алымнарны дәреснең башка төрләре, шул исәптән 

традицион дәрес белән дә чиратлаштырып алып барырга кирәк. 
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РОЗА ХАФИЗОВА ӘКИЯТЛӘРЕНДӘ 

ӘХЛАКЫЙ КАНУННАР 

Ибраһимова Инзилә, 

Алабуга шәһәре 

2 нче гимназиянең 

10 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Мостаева  

Венера Марсель кызы 

 

Роза Хафизова – татар балалар сүз сәнгатен үстерүгә үзеннән зур өлеш 

керткән язучыларыбызның берсе. Балалар яратып укый торган күпсанлы хикәя-

повестьлар иҗат итү белән бергә, әдибә әкият жанрын үстерүгә дә зур игътибар 

бирә. Аның төрле характерда иҗат ителгән әкиятләре яшәештә мөһим 

әхлаклылык, кешелеклелек, мәрхәмәтлелек кебек сыйфатларны зурлауга, бала 

күңелен яктылыкка юнәлдерү омтылышына нигезләнә. Мәсәлән, “Карурманда 

ниләр булмас” әкиятендә әлеге жанр үзенчәлекләренә төреп, гаять тә реаль һәм 

актуаль проблемалар күтәрелә. Автор әкият реальлеге белән бүгенге яшәеш 

арасында параллель үткәрә, әкият персонажлары да безнең заман геройлары 

булуы ассызыклана. Әкияттә әнкәсе аучылар тарафыннан үтерелгән аю 

баласының язмышы бәян ителә. Әлеге вакыйга авторга бүгенге яшәештәге 

ятимлек проблемасын калку итеп куярга мөмкинлек бирә: “Нихәл итмәк 

кирәк?! Бу дөньяда әнисенең хәләл сөтеннән мәхрүм ителгән бер аю баласы 

гына булса икән?!” [Хафизова 1999: 4]. Әнә шул рәвешле, автор ятим балалар 

артуның заманга хас гадәти хәлгә әйләнеп баруын билгеләп чаң суга, бу хәлгә 

ачынуын белдерә. 

Шул ук вакытта язучы җәнлекләр дөньясын кешелек җәмгыятенә каршы 

куя. Аю баласына ярдәмгә ташланган урман вәкилләрен тасвирлап, ул кешелек 

яшәешендә бик тә аз булган чын дуслык, ярдәмчеллек, шәфкатьлелек 

проблемаларына укучысының игътибарын юнәлдерә: “Ятим калгач нишләсен?! 

Башта корыган агач төбендә, ал аяклары белән башын учлап туйганчы елаган. 

Елагач, тагын да ныграк ашыйсы килгән. Нәрсә ашарга белми, бәргәләнә-

суккалана, урманда ризык эзләгән. Урман киекләре сабыйны бик кызганганнар, 

һәркем үзе яраткан ризыкны аңа тәкъдим итеп караган. Тиен сап-сары 

чикләвекләр биргән, куян колхоз бакчасыннан алып кайткан кишер сузган, 

төлке кичә генә үзе ботарлаган көртлек итен тәкъдим иткән” [Хафизова 1999: 

4]. 

Әкиятнең жанр таләпләренә тугры калып, бу әсәрдә дә яхшылык 

явызлыкны җиңә: үзен генә кайгырткан, урман байлыгына кул сузган түрәне 

кешеләр урыныннан төшерәләр. Нәтиҗәдә, һәр явызлык җәзасыз калмый, дигән 

традицион идея бу әкияттә дә чагылыш таба. 

Аерым бер әкиятләрендә Роза Хафизова иллюстратив характерда үзенең 

укучыларын билгеле бер сыйфатлар турында уйланырга чакыра. Шул рәвешле, 

мактанчыклык, саранлык кебек характер сыйфатларын кире каккан әкиятләр 

дөнья күрә. Мәсәлән, “Саран Хамрай” әкиятендә автор нәни укучыларын 
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саранлыктан азат булырга өнди. Хамрай исемле саран малайның бар нәрсәне 

үзенеке итәргә тырышуы бик нык тәнкыйтьләнә, аны һич тә бизәми торган 

тискәре сыйфат итеп күрсәтелә. “Яшәгән, ди, булган, ди, Хамрай атлы бик 

саран һәм комсыз бер малай. Бар белгәне: “Миңа, минеке, бир!” – дигән сүзләр 

генә, ди, моның. Комсызланып җыя торгач, аның уенчыклары шундый 

күбәйгән, төясәң, бер олау булыр иде, ди. Ә аңа һаман җитми икән. Тере көчек 

алуын сорап, әнисенең теңкәсенә тигән” [Хафизова 1999: 21]. Әлеге малайда 

бик күп нәни балалар үзләрен танырлар, мөгаен. 

Хамрайның комсызлыгы аның көчегеннән колак кагуына да китерә: бер 

картның тылсымлы конверттагы рәсемнән сикереп төшкән көчекне картка 

сыйпап карарга бирергә кызганган өчен, ул көчекне югалта. Шул рәвешле, 

автор саранлыкның хыялны юкка чыгарырга мөмкинлеген искәртә. 

Гомумән, Р.Хафизованың һәр әкияте әхлакый кануннар хакында 

уйланырга чакыра. Алардагы вакыйгаларның күбесе безнең тормышыбыздан 

алып язылган һәм шуңа да әкиятләрнең тәэсир көче зур. 

 

Әдәбият 

1. Хафизова Р. Карурманда ниләр булмас. – Казан: Мәгариф, 1999. – 64 б. 

 

ТУКАЙНЫҢ МӘХӘББӘТ ШИГЫРЬЛӘРЕ 

Идрисов Айдар, 

Алабуга шәһәре 9 нчы мәктәпнең 

10 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Әхмәдуллина 

Резеда Фәнүз кызы 

 

Менә ни гомер инде татар халкы Тукай тудырган шигъри дөнья белән 

аерылгысыз бәйләнештә яши! Бөек шагыйребез мирасын һәрьяклап игътибар 

үзәгенә алу бүгенге татар әдәбият белеменең иң мөһим тармакларының берсен 

тәшкил итә. 

Ил язмышын, милләт киләчәген кайгыртып язган шигырьләре белән 

беррәттән, Г.Тукайның мәхәббәт шигырьләре дә аерым игътибарга лаек.  

Г.Тукайның мәхәббәт тарихы – шагыйрь тормышының иң кызыклы, 

четерекле һәм бәхәсле якларыннан. Күпләрне кызыксындырган бу мәсьәлә-

сорауларга җавапны без шагыйрьне якыннан белгән, аның белән аралашып 

яшәгән чордашларының истәлекләреннән таба алабыз. Язучы Г.Исхакый, 

Тукайның мәхәббәт кичерешләрен күз алдыннан уздырып: «Бәлки шагыйрь 

шул хисеннән һичбер төрле рәхәт алмагандыр, бәлки шагыйрьгә шул сөю көю-

януга, кайгыдан хәсрәткә күчүгә генә сәбәп булгандыр. Ләкин шул көю-яну, ул 

– гади кешенең көю-януы гына түгел, ул – шагыйрь күңеленең асты өсткә 

килүе, шагыйрьнең шигъриятенең нечкәләнүе, пакьләнүе, чарлануына сәбәп 

була торган көю-янудыр. Шагыйрьне нечкә шигырьләр сөйләргә мәҗбүр иткән 

яну-көюдер», – дип яза. Әлеге фикерне Г.Тукайның үз хәленә карата ачы 

ирония белән язылган «Кызык гыйшык» (1908) шигыре дәлилләп тора. 
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Билгеле булганча, Г.Тукайның мәхәббәт тарихында Зәйтүнә Мәүлидова 

шәхесе зур урын алган. Моның турында бик тәфсилле итеп язылган “Мәңгелек 

мәхәббәт” китабы аерым игътибарга лаек. Аның авторы Башкортстанда яшәүче 

Мирсәй Гариф, Тукайның сөю-мәхәббәт лирикасына җентекле караш ташлый. 

Казанда Тукайның алты елга якын гомере уза. Һәм ул монда үзенең чын 

мәхәббәтен дә очрата. Ләкин, ни кызганыч, аның белән Зәйтүнә Мәүлүдова 

арасындагы хисләр бәхетле төенләнеш тапмый, шагыйрьнең кыюсызлыгына 

һәм башка сәбәпләргә бәйле яшьләр үзләренең хисләрен гаилә мөнәсәбәтләре 

белән сыный алмыйлар. Әлеге очракны Ф.Әмирхан да үз истәлекләрендә 

җентекләп бәян итә. Язучы Атилла Расих «Ишан оныгы» романында әнисе 

Зәйтүнәнең Тукайга карата булган мөнәсәбәтен, хөрмәтен аерым бер җылылык 

белән күрсәтүгә ирешә. Чыннан да, Тукайның Зәйтүнәгә булган хис-

кичерешләре ышандырырлык дәлилләргә нигезләнә. Бу, бигрәк тә, бары тик 

биш тапкыр гына булган очрашу-күрешү вакытының төрле истәлекләрдә тәңгәл 

килүе белән генә аңлатылмый, ә Тукайның иҗади мирасы белән дә исбатлана. 

Мәсәлән, Зәйтүнә белән танышып берничә көн үтүгә матбугатта Тукайның 

«Кулың» (1908) шигыре басылып чыга. Шигырьдә кызның кулына карата: «Бер 

фәрештә куңледәй пакьтер кулың», – диелә. Кызның кулын, аның сафлыгын, 

гүзәллеген, камиллеген шагыйрь төрле образ-төшенчәләр аша бирә. 

Чагыштырулар шагыйрьнең үз күңелен, аның чиксез киңлеген, сафлыгын да 

төсмерләтә. Лирик герой әлеге кулны пакьлек, сафлык чишмәсе белән генә 

тиңләштереп калмый, ә шул кулга кагылучы затны «кол» дип тә атый, 

нәтиҗәдә, гомер буена шул кулга табынып яшәргә дучар ителгән кеше образы 

күз алдына баса. Шагыйрь кулны нурда балкыган балык, агуга дару, бәхет 

диңгезенең тармагы белән дә чагыштыра. Яшь күңелне тотса ычкындырмый 

һич, // Бер сихерле, серле кармактыр кулың, – дип, шагыйрь лирик геройның 

ярату хисенә тулысы белән чорналуын күрсәтә. Егет күңелен яулап алган әлеге 

хис сөйгәненең кулын зифа буйлы талга яфрак итеп тә күз алдына китерергә 

ярдәм итә. Гомумән, лирик герой сөйгәненең буй-сынын «туба кеби» ди – 

оҗмах агачына тиңли. «Кулың» – күпкә тирәнрәк мәгънәле, фәлсәфи 

гомумиләштерүләрне үзенә алучы шигырь. Кул – танышу, дуслашу, күрешү 

символы булып, хәтта мәхәббәт ялкыны кабынган мизгел шаһиты буларак та 

каралырга хаклы. 

Г.Тукайның «Исемдә» (1909) шигырендә дә ялкынлы мәхәббәт, аның 

кешегә алып килгән газап-шатлыклары күрсәтелә. Шагыйрь беренче ике 

строфада үзенең балачакта бер кайгысыз уйнаган, көлгән чакларын исенә 

төшерә, бәхетле мизгелләр килер, дип өмет итә. Әмма, яшьлек вакыты килү 

белән бергә, лирик герой мәхәббәт тәмен дә татып карый. Шатлыктан беренче 

тапкыр күзләреннән яшь тама. Текстта күз яше – мәхәббәт билгесе буларак 

ачыла. Күз яше – шатлык-куаныч билгесе дә, яшәү дәртен чагылдыручы символ 

да булып аңлашыла башлый. Шул ук вакытта лирик герой әлеге татлы һәм 

газаплы хистән оялып кызарганын, уңайсыз хәлдә калганын да эчке бер 

рәхәтлек белән искә ала.  
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Сөю-гыйшык тойгысының, мәхәббәт идеалларының кешенең рухи 

тормышында роле турындагы уйланулар бөтен нечкәлеге белән «Мәхәббәт» 

(1908) шигырендә ачыла: 

Җир яшәрмәс, гөл ачылмас – төшми яңгыр тамчысы;  

Кайдан алсын шигъре шагыйрь, булмаса илһамчысы. 

Йөрәкне парә-парә телүче «гыйшык ... кайчысы», «мәхәббәт камчысы» 

гына иҗатка этәрә һәм рухландыра, дигән фикер шигырь дәвамында берничә 

мәртәбә ассызыклана 

Бу вакытта Тукайның иҗатында мәхәббәт лирикасы шактый гына урын 

ала. Ул тагын “Егет илә кыз”, “Шагыйрь“, Шайтанның муенына” шигырьләрен  

яза. Соңгысында ул: 

- Сөймә юкка,көймә юкка.йөрмәче шул кыз белә. 

Бер дә сөйми ул сине, син юкта ул синнән көлә. 

Көлсә көлсен,шул кирәк шул,анда синең ни эшең? 

Әйдә көлсен ул матур, дөньяга күрсәтсен тешен. 

Теш нурын чәчсен дә дөньяны җибәртсен балкытып, 

Җире.күге яктырып китсен әле бер ялт итеп! – 

дип уфтана да, шатлана да шагыйрь. 

“Аерылышу соңында” әсәрендә лирик геройның кулына шигырь язар өчен 

этәргән сәбәп – сөйгән яры белән аерылышу дип турыдан-туры әйтелә.                                             

Күгем дә һәм җирем дә вәйран булды, инде бетте , 

Җуйдым дөньям, ахирәтем – чөнки син ташлап киттең. 

Тукай Зәйтүнәгә багышлаган шигырьләренә “....гә” дип язып куя, төрле 

имзалар белән бастыра. Башта “Шүрәле”, аннан “Мәҗнүн” . 

Тукай – халыкның теле дә, моңы да, рухы да. Ә Тукайның мәхәббәте гүя 

иксез-чиксез диңгез, анда ике кеше драмасы да, шагыйрьнең язмышы да ташып 

тора. 

Тукай үзенең язмаларында мәхәббәт мөнәсәбәтләрен язмаган, хәтта сөю 

хисләрен дә күңелендә яшереп йөргән. Ләкин инде шигырьләрендә бу серләр 

чишелми кала алмаганнар. Алар халык хәтерендә сакланып калган.  

 

Әдәбият: 

1.Тукай  Г. Әсәрләр: 6 томда/Габдулла Тукай. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2011. 

– 407 б. 

2. Мирсәй Гариф . Мәңгелек мәхәббәт: Тукай белән Зәйтүнә хикәяте / кереш сүз 

авт. З.Рәмиев. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2006. – 94 б.  
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ӘНВӘР ШӘРИПОВ – ШӘҺӘРДӘШ ГАЛИМЕБЕЗ 

Илалетдинов Алмаз, 

Яр Чаллы шәһәре “М.Вахитов исемендәге  

2нче гимназия”нең 10нчы сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Валеева Суфия Васил кызы 

 

Татар  галимнәре һәм әдипләре шактый күп: Утыз Имәни, Каюм Насыйри, 

Габдулла Тукай, Шиһабеддин Мәрҗани, Риза Фәхреддин, Гаяз Исхакый һ. б.   

Минем бүгенге көн галиме, безнең шәһәрдәшебез Әнвәр ага Шәрипов 

турында сөйләп үтәсем килә. Галимнең иҗатына  замандашлары да, яшь буын 

вәкилләре дә югары бәя биргәннәр.  

“Әнвәр Шәрипов – сүз сәнгатенең төрле тармакларында эшләгән, татар, 

урыс, төрек, таҗик телләрендә дөнья күргән күпсанлы мәкалә-хезмәтләр 

авторы.  Ә.Шәрипов әдәби тәнкыйть өлкәсендә дә уңышлы эшләп килә. 

Ә.Шәрипов хезмәттәшләренең китапларына, диссертацияләргә җентекле 

рецензияләр дә яза. Тынгысыз галим-педагог иҗади һәм фәнни алмаш әзерләүгә 

дә үзеннән зур өлеш керт” [Мәйдан № 8/2011: 74] – дип яза Хатыйп 

Миңнегулов. 

“Мин аның белән күп еллар буе Алабугада да, Чаллыда да бергә эшләдем. 

Аның чын мәгънәсендә педагог, баш хәрефтән языла торган Мөгаллим исеменә 

лаек шәхес дип саныйм. Чөнки ул үзенә Алла тарафыннан, табигать һәм әнисе 

тарафыннан бирелгән бөтен энергиясен һәм бөтен талантын студентларга бирә” 

[Мәйдан.№8/2011: 74] – дип искә ала Тәлгать  Галиуллин. 

Әнвәр Кәрәкәшле урта мәктәбенең өч сыйныфын тәмамлагач, Шәриповлар 

гаиләсе Лениногорск районының Зәй-Каратай авылына күчеп килә. Ул шунда 

унберьеллык мәктәпне тәмамлый һәм 1960 елда Казан дәүләт университетының 

татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга килә. Зәй-Каратай мәктәбендә 

укыганда ук, Шамил Бикчурин җитәкләгән Лениногорск әдәби иҗат 

берләшмәсенә йөреп, шигырьләр яза башлаган Ә. Шәрипов студент елларында 

әдәби иҗат эшенең күбрәк теоретик якларын һәм эчке хасиятләрен өйрәнүгә 

игътибарын юнәлтә. 

 Нил Юзиев җитәкчелегендә язучыларның иҗат лабораторияләренә 

кагылышлы бай фактик мәгълүматлар туплый һәм, университетны 

тәмамлаганда, «Хәсән Туфан иҗат процессының кайбер мәсьәләләре» дигән 

темага диплом эше яза. 

“Альберт Фәтхи эшләгән  кулъязмалар бүлегендәге фәнни эзләнүләр мине 

күп нәрсәгә өйрәтте. Бердән, мин теләсә нинди почерк белән язылган 

кулъязмаларны укырга өйрәндем; икенчедән, А.Фәтхинең үзеннән күп 

мәгълүмат алдым: аның “Н.И. Лобачевский исемендәге Фәнни китапханә 

кулъязмаларының тасвирламасы. XII чыгарылыш” китабындагы Утыз Имәни 

кулъязмалары турындагы мәгълүматларны ятлап ук бетердем диярлек.  Шулай 

итеп, мин әдәбият тарихы фәне өлкәсендәге беренче адымымны да А.Фәтхи 

хезмәтләренә сокланган  хәлдә татладым”, –дип искә ала Ә.Шәрипов. 
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Галим буларак, әдәбият тарихы белгече буларак, ул фәнгә җитмешенче 

елларда килеп кереп  һәм үзенең гомерен фәнгә, укытучылык хезмәтенә 

багышлаган. Күренекле галим, профессор Хатип Госман җитәкчелегендә Казан 

дәүләт университетында аспирантурада укып, моңа кадәр аз өйрәнелгән 

шагыйрь Габдерәхим Утыз Имәнинең иҗат мирасын фәнни тикшереп, аның 

турында 1973 елда кандидатлык диссертациясе яклаган. Аның тарафыннан 

борынгы чор әдәбиятының күп өлкәләре өйрәнелгән. 

Шулай ук татар шигъриятенең чишмә башына күз ташлап, поэзиябездә 

шигъри жанрларының кайчан һәм ничек барлыкка килүен, ничек 

формалашуын, гасырлар буена нинди үзгәрешләр кичерүен өйрәнеп, зур 

күләмле фәнни хезмәт язган  һәм 2001 елда “VIII – XIV гасырлардагы борынгы 

төрки һәм төрки-татар әдәбиятында шигъри жанрлар системасы (барлыкка 

килүе, формалашуы һәм яшәеше)” дигән темага докторлык диссертациясе 

яклаган. Моннан соң ул әдәбият тарихының актуаль мәсьәләләренә 

багышланган күп санлы фәнни мәкалә-хезмәтләрен бастырган.  

Менә шушындый киңкырлы галимнең безнең арабызызда булуы бик 

сөендерә. “Галимнәр күк йөзендә кояш кебек”– дип яза Мәүлә Колый үзенең 

“Хикмәтләрендә”. Әйе, шушы галимнең кояш җылысын озак еллар әле  

милләтебезгә тоеп яшәргә язсын. Безгә, яшь буынга, әле аны өйрәнәсе дә, 

өйрәнәсе генә кала...  
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ТАТАР ҺӘМ РУС ТЕЛЛӘРЕНДӘ СҮЗ ЯСАЛЫШЫ 

Кавиева Гөлүсә, 

Алабуга шәһәре 9 нчы мәктәпнең 

10 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Гатауллина Мауа 

Габделбәр кызы 

 

Ике телдә дә яңа төшенчәләрне белдерү өчен сүз ясау ысулларын сүз 

ясалышы (словообразование) бүлеге өйрәнә. Белүебезчә, татар һәм рус телләре 

– икесе дә грамматик төзелешкә ия булган телләр. Рус теле флектив, ә татар 

теле агглютинатив телләр төркеменә керә. Гадәттә татар телендә грамматик 

мәгънә билгеле бер тәртиптә ялганып килүче мөнәсәбәт белдерүче 

кушымчалар, ә рус телендә – окончаниеләр (флексияләр) ярдәмендә белдерелә, 

мәсәлән: мәктәп-ләр – школ-ы, мәктәп-ләр-гә – школ-ам һ.б. 

http://jazucilar.narod.ru/anwar1.htm
http://jazucilar.narod.ru/anwar1.htm
http://jazucilar.narod.ru/anwar1.htm


111 

 

Һәр ике телдә дә сүзләр бер яки берничә морфемадан торалар (уку-чы-

лар-ны, рус-ча; под-вод-н-ый, дом-ик). Морфема – сүзнең иң кечкенә мәгънәле 

кисәге. Мәсәлән: укучыларны сүзендә 4, домик сүзендә – 2 морфема бар. 

Шулардан уку-укучыларны сүзенең, дом – домик сүзенең реаль мәгънәгә ия 

булган иң кечкенә кисәге һәм ул тамыр – корень дип атала.Ә калган 

морфемаларөстәмә лексик- грамматик мәгънәләр белдерәләр. Аларны аффикс 

дип йөртәләр. 

Татар телендә ясалма нигезле сүз составындагы барлык тамыр 

морфемалар да үзгәрешсез кала һәм конкрет сүз төркеменә карый, мәсәлән: юл-

даш-ны (юл- исем), бүл-мә-гә (бүл- фигыль). Рус телендә исә мондый 

сүзләрдәге тамырның нинди сүз төркеменнән булуын ачыклавы читен, чөнки ул 

үзгәрешләргә дучар була, мәсәлән: сил(ь)-н-ый,книж-н-ый һ.б. 

Татар телендә дә моңа охшаган очраклар күзәтелә, ләкин ул рус теле 

дәрәҗәсендә үк булмый һәм гадәттә алар түбәндәгеләр белән аңлатыла: 

тамыр һәм аффикс чигендә ике сузык янәшә килә алмау сәбәпле, тамыр 

морфемадагы соңгы сузык авазның кыскаруы (төшеп калуы), мәсәлән: тыңла – 

тыңл(а)-ый, сөйл(ә)-исең һ.б. 

тамыр морфемадагы соңгы саңгырау тартыкның аңардан соң сузык авазга 

башланган кушымча килгән очракта яңгыраулашуы, мәсәлән: китап- китабы, 

колак- колагы һ.б.  

Кушымчалау – аффиксация – татар телендә сүз ясау һәм чынбарлыкка 

мөнәсәбәт белдерүнең төп чарасы булып тора. Бу татар теленең башка төрки 

телләр кебек агглютинатив тел булуыннан килә. 

 Аффикслар өстәмә лексик һәм грамматик мәгънә өстәүче мәгънәле 

кисәкләр – рус һәм татар телләренең икесендә дә  яңа сүз ясау, сүзләрнең башка 

төрләрен ясау, сүзләрне төрләндерү, аларны бер-берсенә бәйләүфункцияләрен 

үтиләр. Ләкин монда да аермалар бар. Рус телендә аффиксларның  түбәндәге 

төрләре була: приставка (префикс), суффикс һәм окончание (флексия).  

Приставкалар һәм суффикслар – яңа сүз һәм аларның төрләрен ясау 

функцияләрен үтиләр, мәсәлән: надбавка сүзендә над приставкасы һәм -к- 

суффиксы – икесе дә сүз ясаучылар; ә рассказывать сүзендә -ыва- суффиксы 

төр ясый. 

Татар телендә приставкалар да, суффикслар да, окончаниеләр дә юк. 

Монда кушымчалар рус телендәге приставка, суффикс һәм окончание 

функцияләрен үтиләр; һәрбер кушымча бер генә грамматик мәгънә белдерә, 

мәсәлән: мәктәп-ләр-нең сүзендә –ләр кушымчасы күплекне,   -нең иялек 

мөнәсәбәтен белдерә. Күрүебезчә, һәрбер кушымчаның үз грамматик мәгънәсе 

бар. Ә рус телендә шул ук грамматик мәгънәләр бер генә окончание белән 

бирелә ала, мәсәлән: дом-ов сүзендә ов окончаниесе бер үк вакытта иялек 

килеше һәм күплекне күрсәтә. 

Рус телендәге окончаниеләр нигез составына кермиләр. Алар бары тик 

төрләндерү функциясен генә үтиләр һә гадәттә сүзнең ахырында киләләр, 

мәсәлән: Окно открыто. Окончаниеләрнең түбәндәге төрләре була: 

лицо (зат) – пиш-у, пиш-ешь,пиш-ет; 
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падеж (килеш) – школ-ой, школ-е; 

род (грамматик җенес) – окн-о открыт-о, школ-а закрыт-а; 

число (сан) – он писал,он-и писал-и. 

Ике телдә дә сүзнең мәгънәле кисәкләре – морфемалар – билгеле бер 

тәртиптә урнашалар. Татар телендә тамыр морфемадан соң сүз ясагыч кушымча 

булса, аннары мөнәсәбәт белдерүченең модальлек, шуннан соң гына мөнәсәбәт 

белдерүченең бәйләгеч төренә керүче кушымчалар бер-бер артлы бәйләнеп 

килә , мәсәлән: эш (тамыр) – че (ясагыч) – ләр (мөн. белд. мод.) –не (мөн. белд. 

бәйл.). 

Рус телендә дә һәрбер аффиксның үз урыны бар: приставка тамырга хәтле, 

суффикс – тамырдан соң, окончание – сүз ахырында килә. Сүзләрне 

төрләндергәндә, окончаниеләр берсен икенчесет алмаштырып килә, татар 

телендәге кебек, берсе артыннан икенчесе тезелеп килми, мәсәлән: книг-а (ед.ч) 

– книг-и (мн.ч). 

Татар һәм рус телләрендәге аффиксларның урнашу тәртибе, алрның уртак 

һәм аермалы яклары түбәндәге таблицада ачык күренә. 

 

Татар 

теле 

 

        - 

 

тамыр 

Сүз ясагыч 

кушымча 

Мөнәсәбәт белдерүче 

модальлек бәйләгеч 

Рус теле приставка корень суффикс Окончание 

 

Сүз ясагыч аффикслар нигезендә ике телдә дә ясалма нигезле сүзләр ясала, 

һәм яңа сүзләрнең  тамыр белән мәгънә уртаклыгы саклана. Мәсәлән: акыл-лы, 

күңел-ле; писа-тель, грамот-н-ый. Татар телендә дә , рус телендә дә бер үк сүздә 

берничә сүз ясагыч аффикс килергә мөмкин, мәсәлән: акыл-лы-лык, свиде-тель-

ство. Сүз ясагыч аффикслар ялганып,ике телдә дә сүзләр шул ук сүз төркемендә 

калырга яки башка сүз төркеменә күчәргә мөмкин, мәсәлән: эш-эшче, дус- 

дуслык; берёз(а) – березняк, стар(ый) – старость һ.б. 

Татар телендә барлык төр кушымчалар да, сүзнең алдагы өлешенә карап, 

нечкә яки калын вариантларда булалар. Мәсәлән:бакча-чы-лар-га (калын), 

күңел-ле-рәк (нечкә) һ.б. 

Без өйрәнә торган ике телдә дә, яңа сүзләр ясалуның иң продуктив 

ысуллары булып аффиксацияләү һәм сүзләр кушылу ысуллары исәпләнә. Рус 

телендә аффиксацияләүнең 3 төре була: суффикслар, префикслар һәм префикс 

+ суффикс ярдәмендә. 

Гомумән, ике телдә дә һәрбер сүз төркемендә яңа сүзләр ясалуның үз 

үзенчәлекләре бар. 
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БАЛАЛАР ФОЛЬКЛОРЫ 

Камышева Залина, 

Әлмәт районыТүбән Мактама 2 нче 

урта мәктәбенең 9 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Шәйморатова Р.В. 

 

Татар фольклорына игътибар 19 гасыр урталарында башлана. 1725 елда 

Санкт-Петербургта Фәннәр академиясе ачылу, 1805 елда Казан университетына 

нигез салыну фольклорны беркадәр фәнни җирлектә өйрәнә башлау 

мөмкинлеген тудыра.  

Фольклор әсәрләрен махсус җыю һәм бастырып чыгару эше 19 гасыр 

азагы-20 гасыр башында колач җәя. Балалар фольклоры кысаларына, 

өлкәннәрнең балалар өчен иҗат иткэн авыз иҗаты әсәрләре керә. Аерым 

тикшеренүләрдән күренгәнчә, халык авыз иҗаты әсәрләренең күпчелеге 

педагогик карашларга туры килә. Димәк, борынгылар фольклорның бала 

тәрбияләүдәге әһәмиятен белеп эш иткәннәр: аның ярдәме белән төрле яшьтәге 

сабый күңеленә тәэсир итәргә, жанрларны шул юнәлештә файдаланырга 

омтылганнар. 

Табигать, матурлык, әдәп-әхлак кагыйдәләре белән бала беренче тапкыр 

милли гореф-гадәтләр аша таныша башлый. Шулай булгач, фольклор бала 

психологиясен тирәнтен ачарга, омтылыш һәм иҗат мөмкинлекләрен дә 

билгеләргә ярдәм итә. 

“Балалар фольклорының тәрбияве роле һәм әһәмияте” хезмәтендә бу 

мәсьәләгә аерым тукталып, Н.Исәнбат түбәндәгечә яза: ”Бала үзе яшенә курә 

төрлечә булган кебек, фольклоры да шуңа күрә төрлечәрәк була.” 

“Балалар фольклоры өлкәннәр тарафыннан бәбиләр өчен башкарыла 

торган һәм нәниләрнең үз мохитендә яшәп килгән егермеләп жанрдагы халык 

иҗаты әсәрләрен берләштерә.” Тема, эчтәлек, функциональ яктан төрле 

булганга, балалар фольклорын фәндә төркемнәргә бүлеп өйрәнү каралган. 

Әлбәттә, төркемләү мәсьәләсендә төрле карашлар яшәп килә. Шулар арасыннан 

үзләштерү өчен иң уңышлысы, түбәндәге бүленеш: “Багу поэзиясе”, “Күңел ачу 

фольклоры” һәм “Уен фольклоры”. Һәр бүлек үзе дә төрләргә бүленә.  

“Багу поэзиясенә” бишек җырлары, юаткычлар, мавыктыргычлар керә. Бу 

жанрлар зур тәэсир көченә ия. Шуңа күрә юаткычлар, мавыктыргычлар язма 

әдәбиятка да йогынты ясаган. Бу жанрның үзенчәлекләрен бала образын ачу 

өчен шагыйрьләребез киң куллана. 

Күңел ачу (балачак) поэзиясе. Монда эндәшләр, иярмешләр, тизәйткечләр, 

такмак һәм такмазалар, алдавыч әкиятләр, мәзәкләр керә. Бу жанрлар әхлак 

нормаларын һәм әдәплелек кагыйдәләрен нигез иткән. “Аларда хәйләкәр 

елмаю, акылга утырту һәм турыдан-туры үгет-нәсыйхәт биру үрелеп бара”. 

Ягъни, сүрәтләнгән вакыйгаларда бала үзен табарга, нәтиҗә ясарга һәм үз-үзен 

тәрбияләүче субъект роленда ачылырга тиеш. 

Уен фольклоры. Балаларны тәрбияләүдә уеннарның әһәмияте бик зур. 

Алар балаларның физик яктан сау-сәламәт һәм шат куңелле булып үсүенә 
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ярдәм итә. Уен фольклоры тормыш өчен күнекмәләп бирә, киләчәк тормышка 

әзерли. Уеннарны фәндә өч төркемгә бүлеп өйрәнү каралган: драматик, спорт 

һәм җырлы-биюле уеннар. Бу төр уеннарда көй, җыр, такмак төп үзәкне тәшкил 

итә. 

Гомумән, фольклор әсәрләре балаларны төрле яклап үстерүдә һәм тәрбия 

бирүдә зур роль уйный. Андагы бик куп сыйфатлар балалар аңына һәм кабул 

итүенә якын. Балалар язучыларның төп сәбәбе – аның озын гомерле булуы, 

гадилеге, эстетик яктан югары баскычта торуы белән аңлатыла.  

 

Әдәбият. 
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К.НАСЫЙРИНЫҢ “ӘБҮГАЛИСИНА КЫЙССАСЫ”НДА 

МӘГЪРИФӘТЧЕЛЕК ИДЕЯЛӘРЕНЕҢ ЧАГЫЛЫШЫ 

Кәримова Эльвина, 

Әлмәт районы 

 Түбән Мактама 2 нче урта 

мәктәбенең 9 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Кәримова  

Регина Нәфис кызы 

 

Һәр гасырның үз хосусияте, үз йөзе бар. Алар шул чорда яшәгән 

кешеләрнең теләк-омтылышлары, максатлары белән бәйле. Шул ук вакытта һәр 

яңа гасыр үзеннән элгәресенең дәвамы булып тора. XIX гасырда башланып 

киткән мәгърифәтчелек хәрәкәтен элгәреге чорларга хас омтылыш-теләкләрнең 

нәтиҗәсе дип бәяләргә мөмкин. Көчле үзгәрешләр мәгариф системасында бара. 

“Гасырның соңгы чирегендә татар халкы арасында уяну һәм алгарышка 

омтылыш көчәеп китә. Төрле уку йортларында хөкем сөргән схоластикага 

каршы көрәш, яңа культура, дөньяви фәннәр булдыру, мәктәп-мәдрәсәләрне, 

укыту-тәрбия эшләрен яңарту өчен хәрәкәт башланып китә”, – дип характерлый 

аларны галимнәр [Татар әдәбияты 1985: 208]. 

XIX йөз әдәби-мәдәни мирасыбыз хакында сүз алып барганда, иң элек 

аның үсеш этабында шактый үзгәреш кичерүе хакында искә алырга кирәк. Д.Ф. 

Заһидуллина сүзләре белән әйткәндә, “XIX йөзнең икенче яртысында татар 

әдәбияты өчен ят, үзгә әсәрләр языла. Алар арасында Муса Акъегетнең 

“Хисаметдин менла”, Заһир Бигиевнең “Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә”, “Гөнаһе 

кәбаир” һ.б. әсәрләрне күрәбез. Мәгърифәтчелек әдәбияты татар 

җәмәгатьчелегенә яңа, мәгърифәтчел карашлар үткәрүне максат итеп куя һәм 

заман герое – тормышны һәм шәхесне яхшырту юлын мәгърифәттә күргән 

укымышлы герой образын тудыра, кешенең эчке һәм тышкы гүзәллеген 

бербөтен итеп карый” [Заһидуллина 2000: 53-54]. Бу вакытта инде әкияти-
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фантастик яки дини характердагы әсәрләр, нәсихәтләр мәгърифәтчелек 

идеяләрен җиткерә алмаслар иде. Аларга алмашка рус әдәбияты йогынтысында 

һәм шәкелендә язылган әсәрләр килә. Шулай да Көнчыгышның традицияләрен 

дәвам иткән әсәрләрдә дә мәгърифәтчелек идеяләре ярылып ята, гади халык 

күнеккән телдә, шәкелдә язылып, балаларны да, олыларны да кызыксындырып, 

аларның рухына тәэсир итеп, алар татар милләтенең алгарышы өчен хезмәт 

иткәннәр. К.Насыйри тарафыннан ирекле тәрҗемә ителгән “Әбүгалисина 

кыйссасы” – шундый әсәрләрдән. 

“XIX гасырның икенче яртысы – XX йөз башы – татар җирлегендә “1001 

кичә” һәм аңа мөнәсәбәтле “1001 көн” белән кызыксынуның гаять көчәеп 

киткән дәвере”, – дип яза Х. Миңнегулов [Миңнегулов1988: 120]. Н.Нәккаш-

Исмәгыйль дә әлеге фикерне куәтли: “Үзләренең тамырлары белән борынга 

фарсы, гарәп һәм һинд әдәбиятларының искиткеч бай традицияләре белән 

тоташкан, прозаик жанрларының төрлелеге белән аерылып торган, нигездә, 

хикәят йә кыйсса дип аталган әкият, хикәя, легенда, новелла, повесть 

җыентыклары (мәҗмугалар) бик тә популяр булган. Мондый типтагы әсәрләр 

халыкта гел соралып торган, башта кулъязма китаплар рәвешендә таралсалар 

да, соңрак басмада да дөнья күргәннәр” [Нәккаш-Исмәгыйль 2008: 5].   

Каюм Насыйриның “Әбүгалисина кыйссасы” да югарыда аталган 

җыентыклар тибында язылган, автор тарафыннан “хыял” дип аталган, 

Әбүгалисинаның маҗаралы язмышын эзлекле тасвир иткән гыйбрәтле 

хикәятләрдән торган әсәр. Әмма язучы маҗара сөйләп, укучысының күңелен 

ачуны гына түгел, ә бәлки иң элек аң-белемнең әһәмиятен, белем-мәгърифәтнең 

халык мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиешлеген дәлилләүне максат итеп куя. 

Урта Азиядә яшәүче легендар галим, фәлсәфәче, табиб Әбү Гали Сина 

(Авиценна)ның гыйбрәтле язмышын үрнәк итеп алуы гына да зур табыштыр ул. 

Мәгълүм булганча, реаль Ибн Сина да кечкенәдән зиһенле, үткен булып, 15 

яшенә җиткәндә, күп кенә гыйлемнәрне (математика, астрономия, мантыйк, 

дини тәгълиматларны) үзләштереп өлгерә, үзлегеннән табиблык һөнәренә 

өйрәнә. Чын танылу аңа Бохара әмирен савыктыргач килә. Рәхмәт йөзеннән 

әмир аңа сарайдагы зур китапханәдән файдаланырга мөмкинлек бирә. Нәкъ 

менә шушы китапханә Ибн Синага гыйлемнең яңадан-яңа серләренә төшенергә 

мөмкинлек бирә. Соңрак табиблык гыйлеме белән мавыккан Ибн Синага 

тормышында төрле вакыйггаларны кичерергә туры килә: хөрмәт йөзеннән 

иркенләп эшләү шартлары да тудырыла, кемнәрнеңдер көнчелеге аркасында 

эзәрлекләнүләргә дучар ителә... 

Ибн Сина кичергән вакыйгалар, иҗатчы фантазиясе белән үрелеп, 

мәгърифәтчелек идеяләрен халыкка җиткерү өчен кулланыла. Нинди генә 

ситуацияләргә юлыкмасын, кыйссадагы Әбүгалисина җиңүче булып кала. Ә 

укучыны аеруча җәлеп иткәне – галимнең куәте, көче патшага хезмәт итү өчен 

түгел, ә гади хәлвәфрүш егетнең җан газапларын җиңеләйтү, гашыйк яры белән 

кавыштыру өчен хезмәт итә. Патша, шулай ук зур галим (әлбәттә, Әбүгалисина 

дәрәҗәсендә үк түгел) Әбелхарис нинди генә хәйләләр, мәкерле планнар 

кормасын, Әбүгалисина аларны алдан белеп, котылу юлын уйлап таба. 
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Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә кирәк: минем фикеремчә, халкыбызны аң-

белемгә, алгарышка өндәүдә рус әдәбияты үрнәгендә язылган “Хисаметдин 

менла”, “Җиһанша хәзрәт” кебек әсәрләрнең роле бик зур. Әмма гасырлар 

буена Шәрекъ әдәбиятының саекмас чишмәсеннән су алган татар әдәбияты, 

Көнчыгыш тибында язылган әсәрләрендә дә тәрәкъкыяткә өндәүне максат итеп 

куеп, укучысына көчле тәэсир итәрдәй әсәрләргә бай. Каюм Насыйриның 

“Әбүгалисина кыйссасы” – шуның ачык үрнәге. 

 

Әдәбият 

1.Закирҗанов А.М. Яңарыш юлыннан: хәзерге татар әдәбият белеме 

мәсьәләләре. – Казан: Татар. кит. нәшр., 2008. – 304 б. 

2.Миңнегулов, Х.Й. Шәрык һәм татар әдәбиятында кысалы кыйссалар (поэтика 

һәм әдәби багланыш мәсьәләләре). – Казан: Казан университеты нәшр., 1988. – 

189 б. 

3.Нәккаш-Исмәгыйль Н. Кереш сүз // Ибн әл-Мөкаффаг. Кәлилә вә Димнә. – 

Казан: Татар. кит. нәшр., 2008. – 255 б. 

4.Татар әдәбияты тарихы: алты томда / Том редколлегиясе: Гайнуллин М.Х. 

(җаваплы редактор), Ханзафаров Н.Г. (җаваплы редактор урынбасары), 

5.Гайнетдинов М.В., Әхмәтов Р.Ә. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1985. – 2 т. XIX 

йөз татар әдәбияты. – 564 б. 

 

«АТ» СҮЗЕНЕҢ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК КЫРЫ 

Мәтҗанова Ләйсән, 

“Сарман гимназиясе”нең  

10 нчы сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкчеләре: Мәтҗәнова  

Раушания Гаяз кызы,  

Ханова Нурания Вәзир кызы 

 

Татар кешесенең тормышы турыдан-туры ат белән бәйле. Ат белән алар 

җир дә сукалаганнар, ат белән йөк тә ташыганнар, ат белән сабантуйларын да 

бәйрәм иткәннәр. Атлы кеше хәлле кеше булып исәпләнгән. Атсыз тормышны 

ятим тормышка тиңләгәннәр. Шуңа күрәдер ат белән бәйле күп кенә җырлар, 

мәкаль-әйтемнәр булдырылган. Ат өстендәге җайдак үзен очар кош итеп 

тойган. Такташ та: «Бирегез ат миңа! Кем, әй? Мин атланыйм! Могҗиза көчләр 

бармы? Бирегез, канатланыйм!» – ди. Ә Тукай әйтә: «Без тынычта аттан артык 

эшлибез!» – ди… 

Татар әдәбиятында әсәрнең үзәгенә ат язмышы куелган әсәрләр шактый 

күп. Моңа мисал итеп Г.Ибраһимовның “Алмачуар”, Г.Бәшировның “Туган 

ягым – яшел бишек”, И.Юзеевның “Йолдыз кашка турында баллада”, А.Хәлим 

“Өч аяклы ат” һ.б. китерергә мөмкин. Шулар белән танышу барышында мин 

үзем өчен бик тә кызыклы бер тема ачтым: атлар әлеге әсәрләрдә төрлечә 

аталалар.  
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Үзем укыган әсәрләрдә атларның төрлечә аталуы минем кызыксынуымны 

көчәйтте һәм сүзлекләрдән, өстәмә әдәбияттан, өлкәннәрдән сораштырып, мин 

атларның түбәндәге классификациясен тәкъдим итәм: 

1. Атларны җенес буенча төркемләү. 

Ана ат атамалары. Байтал – колынламаган яки колынлаудан туктаган ана ат. 

Конан байтал – өч яшьлек бия. Ту бия – симертелә торган бия. Кысрак – 

колынламый торган бия. Елкы – ялдагы ат.  

Ата ат атамалары. Айгыр – ата ат. Азман – печелмичә калган ат. Алаша – 

печтерелгән ат. 

2. Атларны яше буенча төркемләү. Колын – бер яше тулмаган ат. 

Кырыкмыш – икенче яшькә киткән яшь ат. Ябага тай – ике яшьлек ат. Тай 

тулак – төрле яшьтәге колыннар. Конан – өч яшьлек ат. Дүнән – дүрт яшьлек 

ат. Тулак – бишенче яше белән барган ат.  

3. Атларны тышкы кыяфәтләре буенча атау. Җәләк – ябык, бетеренгән ат. 

Ядау – арык, бетешкән ат. Озын торык – озын гәүдәле ат. Бөгәч – зур, йомры 

гәүдәле ат. Субай – озын торыклы, сылу гәүдәле ат. Җабай – кыска аяклы 

тәбәнәк ат. Маштак – тәбәнәк ат. Көмре – калку томшыклы ат. Бөкрәч – бөкре 

ат. Дөлдөл – канатлы ат. 

4. Гәүдә төзелеше һәм холкы буенча. Аргамак – чабышкы ат. Чабышкы – 

узыш аты. Тулпар – яхшы, көчле ат. Юртак – чабу рәвеше буенча. Чәмән – 

әкрен йөрешле ат. Чалык – тиз йөрешле ат. Чарыс – ярсу ат. Артак – 

кыргыйлашкан, өйрәтелмәгән, холкы бозык ат. Тухшун – көтмәгәндә тибә 

торган ат. Авык – шәп йөри, ләкин тиз арый торган ат. Йөремтәл – бер урында 

тик торырга яратмый торган ат. Ярашык – чабышка күнектерелгән ат. Мөңки – 

артын сикертеп, атланучыны ега торган ат. 

5. Төсләре буенча төркемләү. Бүртә – саргылт-ак төстәге ат. Җирән – борын 

очлары, аяклары сары төстәге ат. Булган туры – көрән төстәге ат. Коба туры – 

коңгырт көрән төстәге ат. Күк-ала, күк-җирән, кыр-чуар, тимер күк, тәңкә-

чуар, чагыр, чалка, чөлкәр – берничә төс кушылган ат төсләре. Кашка (Мәхмүд 

Кашгарыйда – угар ат) – маңгаенда һәм томшыгында ак тап булган ат. 

6. Эшкә мөнәсәбәте буенча мин бары тик бер генә атама таптым. Татау – 

Эшкә иң яраклы яшьтәге ат. 

7. Кайсы урынга җигелүләренә карап бүленеш. Ялан ат – иярсез ат. Җикмә 

ат – җигеп йөрергә яраклы ат. Төпке ат – төпкә җигелгән ат. Мичәү аты – янга 

җигелгән ат. Менге ат – атланып йөрүгә күнектерелгән ат. 

Безнең телебездә күзәтелеп яратып әйтелә торган бахбай сүзе дә шулай ук 

ат мәгънәсенә ия. Әлеге сүз күбесенчә балалар телендә очрый. “На, бахбай!” – 

дип атка эндәшү күренешен күпләрегезнең ишеткәне бардыр. 

Мин барлыгы ат сүзенең 51 атамасын таптым. Шулар арасында гәүдә 

төзелеше һәм холык буенча – 13 (25, 5%), кыяфәте буенча – 10 (19, 6%), җенес 

буенча – 8 (15, 7%), яше буенча – 7 (13, 7%), төсе буенча – 7 (13,7%), кайда 

җигелүләре буенча – 5 (9,9%), эшкә мөнәсәбәте буенча – 1 (1, 9%) атама 

таптым.  
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Әлеге тикшерү эшен башкару барышында мин үзем өчен бик күп 

мәгълумат алдым. Һәм шуның белән беррәттән сыйныфташларымның да бу 

уңай белән ниләр белүләрен тикшереп карарга булдым. Нәтиҗәләр шуны 

күрсәтте: 51 атаманың бары 13 ен генә ишеткәннәре бар. Кайда ишеткәннәр соң 

алар бу атамаларны? Аларның аңлатмалары буенча тулпар – кибет исеме, 

аргамак исемле журнал бар, юртак һәм чабышкы сүзләрен сабантуйларда 

ишеткәннәре бар, алаша атамасын “карт алаша буразнаны бозмый” мәкаленнән, 

кысрак сүзен кысыр формасында ишеткәннәре барлыгын әйттеләр һәм ул атка 

карата гына түгел, ә башка җәнлекләргә карата кулланыла икәнлекне беләләр, 

кашка атамасы Илдар Юзеевның “Йолдыз кашка турында баллада”сыннан, 

дөлдел – әкияти персонаж буларак, айгыр, колын, тай, бия сүзләренең алар өчен 

бик таныш һәм еш ишетелүләрен искәрттеләр. Кызганычка каршы, 

яшьтәшләрем бу атамаларның барысын да белми, беренче тапкыр ишетә. Ә бит 

кызыксынган кешегә күпме мәгълумат!    

Элек-электән халкыбыз телендә яшәп килгән атамалар югалмасын иде, 

әдәби әсәрләрдә генә түгел, ә җанлы сөйләмебездә дә урын алсын иде. Әлеге 

сүзләрнең бүгенге көндә безнең телебездән төшеп калу сәбәпләрен мин заман 

технологиясе алга киткән бүгенге чорда ат машина-тракторлар белән 

алыштырылу, ат тоту шактый күп хезмәт һәм чыгымнар сорау, атны күбесенчә 

ярышлар өчен генә асрау, ат фермаларының кимүе белән аңлатам. Кемдер атны 

алыштырырдай башка җай тапкан икән инде, монысына мин берни дә әйтә 

алмыйм, ә менә телебезнең көннән-көн ярлылана баруына битараф кала 

алмыйм.  
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Медведева Алина,  
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Кулланылыш өлкәсе ягыннан хәзерге татар телендә сүзләр берничә 

төркемгә бүлеп йөртелә: гомумхалык сүзләре, әдәби тел сүзләре, диалекталь 
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сүзләр, һөнәрчелек сүзләре һәм атамалар (терминнар). Мин чыгышымда 

диалекталь сүзләр хакында сөйләп үтәм. Алар – билгеле бер территориядә 

яшәүче халыкның әдәби телгә кабул ителмәгән үзенчәлекле сүзләре. Татар 

теленең өч диалекты бар: урта диалект, Көнбатыш диалект, Көнчыгыш 

диалект.  

Урта диалект (Казан арты, Тау ягы сөйләшләре һ.б.). Мәсәлән: сөйли-

сүли, барырга-бармага, һ.б. 

Көнбатыш диалект (мишәр сөйләшләре). Мәсәлән: җибәрә-ебәрә, кайчан-

качан, чәчәк-цәцәк, һ.б. 

Көнчыгыш диалект (Себер татарлары сөйләшләре). Мәсәлән: Порын 

саманта полган игән пер патша. 

Безнең Мамадыш төбәге Казан арты керәшеннәренә керә. Казан арты 

керәшеннәре төркеме чагыштырмача борынгырак булып исәпләнелә һәм, 

тарихчылар фикеренчә, алар элек-электән шушы урыннарда яшәгән җирле 

халык булган.  

Тел үзенчәлекләре ягыннан караганда, Казан арты керәшеннәре сөйләше 

берничә урынчылыкка бүленә: Мишә елгасы буенда яшәүче керәшеннәрнең 

сөйләше; Ташкирмән авылында яшәүче керәшеннәрнең сөйләше; Пакшин 

авылы керәшеннәре сөйләше; Вятка елгасы буенда яшәүче керәшеннәрнең 

сөйләше. Безнең сөйләш - Вятка елгасы буенда яшәүче керәшеннәрнең 

сөйләше. Безнең мәктәп балалары арасында үзенең сөйләш үзенчәлекләре белән 

аерылып торучы укучылар Җөри (Зюри) авылыннан. Әдәби телгә бик якын 

сөйләм булуга карамастан, Җөри авылы әби-бабай һәм әти-әниләренең телендә 

диалектларны еш очратырга мөмкин. Бу безнең, яки укучы балаларның,  теленә  

дә күчә һәм әдәби сөйләмгә тәэсир итә. Мамадыш районы Җөри  авыл халкы 

тел һәм сөйләм үзенчәлекләре ягыннан татар теленең урта диалектына, Казан 

арты сөйләшенә карый. 

Фонетик үзенчәлекләре ягыннан әлеге сөйләмдә сузыклар өлкәсендә: и – е 

сузыклары тәңгәлләштерелә: [ире (эре), инә (энә)], тартыклар өлкәсендә: сүз 

һәм иҗек башындагы й авазы урынына җ кулланыла: [җон (йон), җук (юк), 

җөрәк (йөрәк), җука (юка), җыл (ел)]; х урынына к әйтелә: [катын (хатын)]; к 

урынына х әйтелә: [вахыт (вакыт)]; с – ч, ч – с авазлары тәңгәл килә: [аскыч 

(ачкыч), бачкыч (баскыч)]; д урынына з әйтелә: [изән (идән), казак (кадак)]. 

Шулай ук аваз өстәлү яки төшеп калу очраклары да күзәтелә:  [әкерен (әкрен), 

сыу (су)]; [килгәние (килгән иде)]; [бармыем (бармыйм), кайтмыем (кайтмыйм); 

[апкил (алып кил), апкайт (алып кайт)]. 

Морфологик яктан исә, кеше исемнәрен бозып яки кыскартып әйтү: 

Екатерина (Кәтернә), Петр (Питер), Максим (Мәкчем), Марфа (Марпа); 

алмашлыкларга тартым кушымчасын икеләтә ялгау: бусысы, шунсысы; 

ясалма сыйфатларга -сы кушу: быелгысы, бүгенгесе; 

да-дә урынына -дагын, -дәген куллану: укыдым дагын, килдем дәген; 

фигыльләрнең киләчәк заман юклык формасындагы үзгәреш: кайтмасмын 

(кайтмам), килмәсмен (килмәм); 

ярдәмлек сүзләрне үзгәртү: әгәреңки (әгәр), сымак (сыман); 
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Лексик үзенчәлекләр итеп түбәндәгеләрне күрсәтергә мөмкин: сос – бүл, 

дәдәй – абый, нәнәй – әни, әпрән – әрекмән, җамыяк – тәлинкә, картуз – 

фуражка, бистәр – сөлге.  

Шулай итеп, Җөри авылы сөйләм теле үзенчәлекләренә кагылышлы 

мәгълүматлардан чыгып, түбәндәге нәтиҗәне ясарга мөмкин: керәшен халкы 

әдәби сөйләм нормаларын бозып сөйләшкәнгә, мәктәп укучысы дәрес 

программасын үзләштергәндә зур кыенлыклар кичерә. 

 

Әдәбият 
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РУС  ҺӘМ ТАТАР ТЕЛЕНДӘГЕ ҖӨМЛӘЛӘРДӘ СҮЗЛӘР ТӘРТИБЕ 

Мингалиева Алинә,  

Иске Юраш урта мәктәбенең  

9 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкчесе: Гайнетдинова  

Клара Федор кызы 

 

Синтаксис сүзе-грек теленнән кергән термин. Грекча Syntaxis төзү яки 

төзелеш дигән сүз. Бу термин ике мәгънәдә кулланыла:телнең сөйләм төзе- 

лешен дә, шул төзелешне өйрәнә торган фәнне дә синтаксис диләр. Болар икесе 

ике төшенчә.Тел-ул аралашу коралы, ә сөйләм аралашу ысулы, ягъни телнең 

хәрәкәттәге чагы. Синтаксис телнең әнә шул хәрәкәттәге халәтен - аралашу про 

-цессын өйрәнә. Ә аралашу кешеләрнең бер-берсенә нәрсәдер хәбәр итүе ар- 

кылы тормышка ашырыла. Димәк, сөйләмнең беренче төп үзенчәлеге –хәбәр 

итү,аралашуны тәэмин итү.Ә икенче аерылгысыз үзенчәлеге–сөйләүченең чын- 

барлыкка мөнәсәбәтен белдерү. Моны сөйләмнең модальлеге диләр. Сөйләмнең 

бу ике төп үзенчәлеге бер-берсеннән башка яши алмыйлар.Сөйләмнең үзен 

алыштыра алырлык берәмлеге-текст.Текстны өйрәнү өчен, иң элек  текст эчен- 

нән сөйләмнең төп үзенчәлекләрен үзендә туплый алган, ягъни хәбәрлеге һәм 

модальлеге булган, иң кыска берәмлеге аерылып чыгарыла. Ул-җөмлә. Җөмлә- 

дә сүз тәртибе темасы татарһәм рус телендә  күп еллар дәверендә бик бәхәсле 

проблема булып исәпләгән.Күп өйрәнелгән, шактый гына хезмәтләр язылган.  

Ә хәзер шул хезмәтләр нигезендә теманы, алда торган максатны ачуга 

керешик.Иң элек Мансур Халикович Кашапов хезмәтенә күз салыйк. Галим 

хезмәтендә сүзләр арасындагы мөнәсәбәткә аерата басым ясый. Ике телдә дә хә 

-бәрлекле мөнәсәбәт булганда, ия алдан, хәбәр азактан урнаша. Ачыклаулы мө- 

нәсәбәттә торган сүзләрнең иярүчесе алдан, ияртүчесе аннан соң килә.Анык- 

лаулы, керешле һәм өстәлмәле мөнәсәбәткә кергән кисәкләрнең баш компонен- 

ты –алдан, ияреп килүче компоненты аннан соң урын ала. Сүзләрнең мондый 

тәртибен ул туры тәртип дип атый. Бу -әдәби норма.   
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 Җөмлә кисәкләренә күчсәк, татар телендә түбәндәге закончалык хас: ия 

хәбәрдән алда килә; аергыч, тәмамлык, хәл үзләре ияргән сүздән алда киләләр; 

аныклагыч һәм өстәлмә үзләре ияргән сүздән соң урнашалар. 

 Ләкин төрле сәбәпләр аркасында сүзләр башкача урнашырга мөмкин.Бу 

тәртипне галим сүзләрнең кире тәртибе (инверсия)дип атый. Ул татар телендә 

кире тәртипнең дүрт очрагын бирә:шигъри сөйләмдә,тойгылы сөйләмдә,җан лы 

сөйләмдә, рәсми стильдә. Бу тәртип татар теле өчен норма итеп  карала.  

  Флёра Сафиуллина   синтаксиста сөйләм төзелешен, сүзтезмә һәм җөмлә 

эчендәге сүзләрнең урнашу тәртибен сүзнең валентлыгы белән бәйли. Валент- 

лык (латинча valentia-көч) – сүзнең башка элементлар белән бәйләнешкә керү 

сәләте. Валентлык нигезендә сүз, билгеле бер формада торып, үзенә бәйле сүз- 

ләрне буйсындыра. Мәсәлән, рус телендә посвящать сүзенең 3 валентлыгы бар. 

Сөйләүче аны куллана икән, ул 3 урынны тутырырга тиеш: кем? нәрсә? кемгә? 

Шагыйрь шигырьләрен әнисенә багышлый.(Поэт посвящает стихи матери). 

Валентлык төрле сүз төркемнәренә хас, ди автор, ләкин сөйләм оештыру  өчен 

фигыльнең валентлыклары  аеруча әһәмиятле. Фигыльнең валентлыгын тутыра 

торган сүзләр актантлар (действователи) дип аталалар.Алар традицион синтак 

-систа ия һәм тәмамлыкка туры киләләр.Фигыльгә бәйле булып та, валентлык- 

ны тутырмый торган сүзләрне сиркостантлар дип атыйлар. Алар синтаксик як- 

тан караганда хәлләргә туры киләләр. Анна позвонила ему только утром җөмлә- 

сендә Анна һәм ему- актантлар, утром – сирконстант була. Валентлык киң мәгъ 

-нәдә –сүзләрнең башка сүзләр белән  гомуми бәйләнешкә керә  алу сәләте. Һәм  

аның нигезендә сүзтезмәләр һәм җөмләләр  төзелә, дигән фикердә автор.  

Флёра Сафиуллина  сөйләм төзелешен шулай ук  сүзләр бәйләнеше аша  

да бик үтемле итеп аңлата. Тезүле бәйләнеш (паратаксис) булганда, сүзләр үза- 

ра тигез хокуклы, берсе икенчесенә буйсынмый: мин һәм ул, яза, укый. Мондый 

бәйләнештә торганда, сүзләр үзара урын сайламыйлар,мәгънәгә әллә ни зыян ки 

-термичә, аларның урыннарын күчереп куярга була: Ак,кызыл,ал чәчәкләргә бал 

кортлары куна. Ләкин тезүле бәйләнеш үзе генә җөмлә барлыкка китерә алмый. 

 Ияртүле бәйләнеш (гипотаксис) булганда, сүзләр тигез хокуклы түгел, 

берсе икенчесенә ияреп килә: голубые глаза, идти в кино, ходить пешком 

тезмәләрендә  глаза,  идти, ходить, стоять  сүзләре голубые, в кино, пешком, 

сүзләрен ияртеп килгәннәр.Сине күрү, тынычлык өчен көрәшү, өйдән чыгу  

кебек тезмәләрендә дә шундый ук хәл: күрү, көрәшү, чыгу, җыр сүзләре –

ияртүче; сине, тынычлык өчен, өйдән сүзләре шуларга ияреп килгәннәр. Я пишу 

җөмләсендәге хәбәр иягә ияреп килгән. Аннан соң ул ияртүле бәйләнештә 

торган сүзләр арасында өч төрле мөнәсәбәтне (ачыклаулы, хәбәрлекле, анык- 

лаулы) билгеләп үтә: яшел үлән (ачыклаулы), су җылы( хәбәрлекле (предика- 

тив),аның нигезендә җөмлә формалаша. Мондый мөнәсәбәттә хәбәр-иярүче сүз. 

Аныклаулы мөнәсәбәт булганда,бер сүз икенчесен аныклап, аңа өстәмә тө 

-гәллек биреп килә.(Без, студентлар, тырышып укыйбыз.)Аныкланган сүз-

ияртүче, аныклагыч-иярүче. Сүзләрнең  бәйләнешен рус телендә 3 типка бүлә: 

ярашу(согласование), башкарылу (управление), янәшәлек ( примыкание). 
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 Ярашу бәйләнешендә ияртүче сүз иярүче сүзнең үзенә ярашып килүен та- 

ләп итә (род, килеш, зат һ.б.). Бу бәйләнеш төре рус телендә ачык чагыла: высо- 

кий дом. Ярашу мондый очракта тулы була, чөнки бөтен грамматик  мәгънәләр 

тәңгәл килә.Мондый ярашу немец телендә дә күзәтелә. Ярашу өлешчә дә булыр 

-га мөмкин. Он вернуля усталым.Бу җөмләдә род буенча ярашу бар, әмма он– 

баш килештә, ә усталым чыгыш килештә тора. 

 Ярашу төрле телләрдә төрлечә чагылыш таба.Мәсәлән,татар телендә  

өлешчә генә күзәтелә ( зат һәм сан күрсәткечләрендә): мин йөрим-без йөрибез. 

Башкарылу бәйләнеше булганда, ияртүче сүз иярүче сүзнең билгеле бер 

формада булуын таләп итә: взять ручку. Башкарылу берничә төрле (бәйлекләр 

белән: идти за ним (предложное), бәйлекләрсез: бояться грозы (безпредлож- 

ное); көчле (ияртүче сүз теләсә нинди сүзне түгел,  бер яки берничә төрле сүзне 

генә ияртә ала: дышать воздухом (кислородом),ул бары чыгыш килеш белән 

генә килә ала,ачты  фигыле нигездә төшем, юнәлеш килешендәге сүзләрне генә 

таләп итә: ишекне ачты;)  көчсез (иярүче сүз теләсә нинди сүз формасы белән 

бәйләнешкә керә ала: идти (к нему, с ним, из леса,  в лес, перед ним). 

Янәшәлек  бәйләнеше вакытында ияртүче сүз морфологик үзгәрешләргә 

дучар булмый, аның иярүче сүз белән бәйләнеше сүз тәртибе, янәшә тору һәм 

фраза басымы аша белдерелә: ходить пешком, очень сильный, идти быстро; 

быел күрү, нык эшләү,кичә сөйләшү.Янәшәлек бәйләнеше рәвешләр, алмашлык- 

лар, сыйфатлар өчен характерлы: ул апа-инженер, зәңгәр чәчәк яратам. 

М.З.Зәкиевнең “Татар грамматикасы” китабында җөмләләрдә сүзләрнең 

урнашу тәртибенә шулай ук аерата басым ясала. Галим фикеренчә, сүз тәрти- 

бе сүзтезмәләрдә һәм җөмләләрдәге сүзләр арасында төрле мәгънә мөнәсәбәт-

ләрен урнаштыруда катнаша. Мәсәлән, Флаг кызыл –бу тезмәдә хәбәрлекле 

мөнәсәбәт,ә сүз тәртибен үзгәртсәк, төгәлләүле  мөнәсәбәт барлыкка килә (кы- 

зыл флаг).Тагын бер кызыклы ачыш: сүз тәртибенең сүзләрне  үзара бәйләү 

көче кушымчаларның бәйләү көченә тигез була икән. Мәсәлән, Ана бала ярата 

дигән җөмләдә бала белән ярата сүзләре арасындагы объектлык мөнәсәбәте 

сүзләрнең янәшә килүләре белән бирелә. Әгәр дә сүзләрнең тәртибен үзгәртеп, 

бала һәм ярата сүзләрен бер-берсеннән аерсак, ягъни Бала ана ярата дисәк, 

бала белән ярата сүзләре арасында объектлык мөнәсәбәте югала, хәбәрлекле 

мөнәсәбәт урнаша.Ул сүзләр арасында объектлык мөнәсәбәтен кире кайтару 

өчен, сүз тәртибен үзгәртеп тормыйча, бала сүзен төшем килешендә кую да 

җитә: Баланы ана ярата. Димәк, бу очракта сүз тәртибенең биргән мөнәсәбәтен 

төшем килеше кире кайтара.  

Мәктәптә грамматиканың синтаксис бүлеге, башлыча, 7,8 сыйныфларда 

өйрәнелә. 7-сыйныфта гади җөмлә һәм җөмлә эчендәге тезүле һәм ияртүле бәй- 

ләнеш өйрәнелсә, 8-сыйныфта кушма җөмләләр һәм катлаулы конструкцияләр 

өйрәнелә. Мин укытучы апам белән берлектә мәктәбебез укучыларының синтак 

-сис бүлеген ни дәрәҗәдә үзләштерүләрен тикшереп карыйсым килде. 7- сый- 

ныф укучылары Н.В.Максимов, Г.Ә.Нәбиуллина дәреслеге буенча укыйлар. Бу 

дәреслектә җөмләдә сүзләр бәйләнеше икегә (тезүле, ияртүле бәйләнешкә ) 

бүлеп карала. Ияртүле бәйләнеш өч төрле мөнәсәбәттә (хәбәрлекле, ачыклаулы, 
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аныклаулы) мөнәсәбәттә карала.Тезүле бәйләнешнең дә, ияртүле бәйләнешнең 

дә (һәрбер мөнәсәбәтенең) грамматик чаралары тиешле дәрәҗәдә аңлатылган. 

Хәтта тема ахырында белемне тикшерү өчен тестлар да бирелгән. Без башта 

җитәкчем белән  бергәләп бөтен бәйләнешләрне дә карап чыктык һәм тестлар 

төзедек, аннан шуның буенча 8- сыйныф укучыларының белем дәрәҗәсен тик- 

шердек. (7-сыйныфта әле бу темалар өйрәнелеп бетмәгән) 8-сыйныф укучыла- 

рына бу эш бик кызыклы тоелды. Алар тестны бик теләп башкардылар.Нәтиҗә- 

дә,  күбесенең җөмләдә сүзләр бәйләнешен яхшы үзләштерүе ачыкланды.Шу- 

лай  да теманы тиешенчә үзләштереп бетермәүчеләр дә юк түгел.  50 % бала- 

“5” гә, 30%- “4” гә, 20%-“3” гә эшләде.“3” генә алган балаларга ярдәм итү 

йөзеннән көчле балаларны билгеләдек. 

Әгәр без үзебез, татар балалары,  татар телен, аның грамматикасын нык- 

лап өйрәнсәк, үзебездә укучы рус балалары да (бездә 20%-рус баласы укый)  

ныклап өйрәнә башлар һәм аның куллану өлкәләре киңәер, ул ныклы функцио- 

наль үсеш юлына басар, ә бу, нигездә, телнең структур яктан баюына китерер 

дип ышанасы килә. 

 Туган тел туган җир кебек кадерле һәм газиз. Чөнки ул- кеше күңелендә 

иң нечкә мөкатдәс хисләр, иң күркәм сыйфатлар тәрбияләүнең иң куәтле чара- 

сы. Ул әби-бабай, әткәй-әнкәй теле, дөньяга күзең ачылырга, әйләнә-тирәне та- 

нып белергә, чиксез матурлыкларны  аңларга-тоярга ярдәм итә торган тел.Үз 

телеңне белмәү, аны санламау-ул кимчелек кенә түгел, зур мәрхүмлек тә. Шуны 

онытмыйк! 
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Ә.ЕНИКИНЕҢ “ЙӨРӘК СЕРЕ” ПОВЕСТЕНДӘ АТАЛАР ҺӘМ 

БАЛАЛАР ПРОБЛЕМАСЫ 

Минһаҗева Ләйсән, 

КФУның Алабуга институты 

студенты 

Фәнни җитәкче: Габидуллина  

Фәридә Имаметдин кызы 

 

Ә.Еники (1909-2000) – егерменче гасыр татар язучыларының иң 

күренеклеләренең берсе. Ул – татар әдәбиятында хикәя жанрына нигез салучы 

[Еники 1991: 8]. Аның һәрбер әсәре үзенчәлекле, яңа идея, проблемаларны ача. 

Аның әсәрләрен укыганда, без ял итәбез һәм шул ук вакытта бик җитди 

сораулар турында фикер йөртәбез.  

Ә.Еники үзенең иҗатында бик күп төрле проблемалар күтәрә. Аталар һәм 

балалар проблемасы – аның иҗатының төп проблемаларының берсе. 

Аталар һәм балалар проблемасы – мәңгелек проблемаларының берсе. Һәр 

буын үзенең кыйммәтләрен дөрес дип саный. Әлбәттә, һәркемгә үзенең буыны 

якын, чөнки ул кыйммәтләр яшьлектә туалар һәм формалашалар, ә яшьлектәге 

хатирәләр иң матурлары һәм кадерлеләре. Һәр буынның тормышка караша 

үзенчә яңа. Ләкин без өлкән буынны хөрмәт итәргә тиешбез. Аларның әйткән 

сүзләренә һәрвакытта колак салырга кирәк, чөнки алар беркайчан да яманга 

әйтмиләр. Балалар һәм әти-әниләр бер-берләрен аңларга тырышырга тиешләр, 

чөнки һәр кеше әлеге проблема белән очрашырга мөмкин. 

Без бу проблеманы Ә.Еникиның “Йөрәк сере” әсәрендә дә күзәтәбез.  

Әсәрдә бу проблеманы безгә ачыклап күрсәтүче төп герой – Зөһрә һәм аның 

әти-әнисе. Зөһрә – гаиләдә бердәнбер бала. Әти-әнисе аны өзелеп сөяләр, аның 

өчен барысына да әзер булалар. Зөһрәдә кечкенә чактан ук сәнгатькә һәм укуга 

мәхәббәт уяталар. Ул әти-әнисенең йөзенә кызыллык китермичә үсә һәм 

институтта укый, нәкъ шушы вакытта аларның беренче җитди конфликт килеп 

чыга – Зөһрәне кияүгә бирү. Әти-әнисе аңа гаилә дусларының улына кияүгә 

бирергә сөйләшеп тә куйган булалар. Зөһрә тәкъдимне беренче тапкыр 

ишеткәч, сөенә, ләкин тора-бара ул үзенең хыялларының чынга ашмавын 

аңлый, нәкъ шушы урыннан конфликт башын ала. 

Нәҗип – бик яхшы гаиләдән, укымышлы, аны якты киләчәк көтә. Карап 

торуга Зөһрәгә менә дигән пар, ләкин Зөһрәгә карата аның сөю хисләре юк. 

Зөһрә үзенең әти белән әнисенең ничек бер-берсен яратып кавышканнарын белә 

торып, ”яхшы пар” булган кешегә кияүгә чыгасы килми. Аның да чын мәхәббәт 

хисен тоясы килә, чөнки бу хисне тоярга һәркем дә лаек. Зөһрәнең башына 

сыймый: ничек инде бер-берсен яратып гаилә корган кешеләр аны мәҗбүри ул 

яратмаган кешегә кияүгә бирәләр. 

Күргәнебезчә әсәрдә төп конфликт Зөһрә һәм аның әтисе арасында була. 

Әтисе Зөһрәнең вәгъдә биреп,сүзләреннән баш тартканын аңлый алмый, ә 

Зөһрә, үз чиратында, әтисенең аны мәҗбүри кияүгә бирергә җыенганын 

аңламый. 
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Бәхеткә каршы, конфликт бик яхшы чишелеш ала. Зөһрә һәм аның әтисе 

бер ел чамасы сөйләшмиләр, ләкин вакыт үткән саен алар кире шундый ук 

җылы мөнәсәбәтләргә кайталар. 

Әти-әни – безнең иң зур байлыгыбыз. Алар дөньяда иң якын кешеләребез. 

Шуның өчен без үзебезнең әти-әниләребезне хөрмәт итәргә тиешбез, нинди 

генә конфликтка һәм каршылыкларга карамастан. Алар безгә тормыш бүләк 

иткәннәр, шуның өчен аларга без рәхмәтле булып, тату яшәргә тиешбез. 

 

Әдәбият 

1. Еники Ә. Әсәрләр, өч томда. 1-том: Повестьлар. – Казан: Татар. кит. 

нәшр., 1991. – 441 б.  

 

В.ИМАМОВНЫҢ “ҖӘЗА”ХИКӘЯСЕНЕҢ СӘНГАТЬЧӘ ЭШЛӘНЕШЕ 

Миннуллина Алина,  

Сарман гимназиясенең  

11 нче сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкчеләр: Мәтҗанова  

Раушания Гаяз кызы,  

Гыймазова Фәйрүзә Рәшит кызы 

 

“Җәза” хикәясе, күләме буенча зур булмаса да, үз эченә зур мәгънә 

сыйдырган. Хикәянең төп темасы булып Нигъмәтулланың үз сүзен әйтә алмавы 

аркасында бәхетсез булуы торса, идеясе дип без һәр кешенең дә үз язмышын, 

соңыннан үкенмәслек итеп, хәл итәргә тиешлекне атый алабыз. Әгәр дә без 

хикәянең төзелешен карап китсәк, түбәндәге сюжет элементларын аерып 

чыгара алыр идек: 1. Пролог (Авыл хатыннарының көтү каршыларга җыелган 

моменты). 2. Төенләнеш (Оксананың йөк машинасыннан төшүе). 3. Вакыйгалар 

үстерелеше (Нәгыймәнең Оксананы кабул итмәве; Оксананың авылда 

медсестра булып эшләве; Нигъмәтулланың шәһәргә китеп эшләве, өйләнүе, 

машина алуы). 4. Кульминацион нокта (Киленнең баласы булмавы). 5. 

Чишелеш (Нигъмәтулланың үкенүе). 

Геройларга килгәндә, Вахит Имамов аларга карата мөнәсәбәтен хикәядә 

үзе үк ачып сала. Төп герой – Оксана. Әгәр дә хикәянең башында авторның 

үзенә дә йөк машинасыннан төшкән кыз бик үк ошап бетмәсә дә, тора бара ул 

аңа карата мөнәсәбәтен үзгәртә. Моны без героена башта МАРҖА, аннары 

БИЧАРА КЫЗЫЙ, соңыннан ОКСАНА, МЕДСЕСТРА кебек сүзләр 

куллануыннан күрәбез. Әсәр ахырына Вахит абый бераз йомшый төшә һәм 

“җитен чәчле, кыңгырау чәчәгедәй зәңгәр күзле кыз” аны әсир итә. 

Икенче герое – Оксананың ире булырга тиешле Нигъмәтулла. Нәгыймә 

аны “улыкаем, Нигъмәткәем” дип атый. Болай атау аның зур яшьтә булуына 

карамастан, әнисе өчен һаман да “бәби” икәнлекне күрсәтә. Авыл хатыннары 

фикеренчә, Нигъмәтулла кансыз, уй-бәгырьсез, Нәгыймә бозавы, тәкәббер әтәч. 

Бу героен ул үзе дә бик өнәп бетерми, чөнки хикәя барышында аның турында 

бер генә дә җылы сүз әйтелми. 
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Өченче герое – Нәгыймә. Авылдашлары аны тиешенчә “мактый”. Ул юан, 

Әби патша, мәхәмәтсез, миһербансыз, таш йөрәк, ыштыр чырай, юха телле, 

әшәке җан. Аның “ярдәме” белән малае бәхетеннән колак кага, баланы ятим 

итәргә мәҗбүр була. 

Дүртенче герое – Миңнулла – Нигъмәтулланың әтисе. Ул хикәядә 

катнашмый, ләкин автор аның турында уҗым бозавы, юаш, чиле-пешле камыр 

кебек билгеләмә бирә. Бусы – аның янәшәсендәге Нәгыймәне тагы да зәһәррәк 

итеп күрсәтү өчендер. 

Бишенче герое – Мәрьям. Аңа автор кадау телле, шадра йөзле кебек 

сыйфатлама бирә, ләкин сюжет сызыгы буенча без аның киң күңелле, кеше 

кайгысына битараф калмавы турында беләбез. Ул Нәгыймәгә каршы чыга. 

Аның девизы булып, “җиңмәсен, ул теләгәнчә булмасын әле” сүзләре тора. 

Мәрьямнең ярдәме белән Оксана тормышта югалып калмый. 

Өч кенә биттән торган бу хикәя үз эченә күпме тел-сурәтләү чараларын 

сыйдырган. Конкрет мисаллар: 

1. Әдәбиятта чагыштыруларның төрле юл белән ясалганнары безгә мәгълүм, 

ләкин шулар арасыннан Вахит абый яратканы ул -дай, -дәй, -тай, -тәй 

кушымчалары белән ясалганнары. (Умарта оясыдай, уклаудай төз). Мин 

хикәядә барлыгы 13 чагыштыру таптым, шуларның унысы әлеге ысул белән, 

бары тик өчесе генә төсле, шикелле сүзләре ярдәмендә ясалган. (Төенчек 

шикелле, кыйнап ташлаган төсле) 

2. Күзгә ташланган икенче чара – парлы сүзләрнең хикәядә күп булуы. 

Барлыгы 33 парлы сүз кулланылган. Шулар арасыннан бер сүзне кабатлау юлы 

белән ясалганнары да бар ( менә-менә, чәнчеп-чәнчеп), халык арасында бик еш 

кулланыла торганнары да бар (карт-коры, чиле-пешле), Вахит абыйның үзе 

генә куллана торганнары да бар (килен-хатыннар, уй-бәгырьсез).  

3. Матур әдәбиятта диалектизмнардан башка гына язылган әсәрләр бар 

микән ул? Монда да автор тарафыннан үзенең ягына гына (Актаныш) хас 

булган диалекталь сүзләр очрый (Алҗыган – арыган, янәмәсе – янәсе). Шулар 

белән беррәтттән авторның үзенең генә телендә булган кайбер сүзләрне дә 

әйтеп үтәсем килә: 1. гаҗәпсетте – гаҗәпләндерде формасы әдәби сөйләмдә 

бар, ләкин гаҗәпсетте формасы Вахит абыйда гына күзәтелә. 2. Җете 

кызарынды – җете кызыл сүзтезмәсе булса да, җете кызарынды сүзтезмәсен 

автор үзе уйлап чыгаргандыр, минемчә. 

4. Авылча тормышны, халыкның гадилеген күрсәтү максатыннан автор 

шактый гына рус сүзләрен татарчалатып куллана (җәвит итәргә – явиться, 

какраз – как раз). Бу күренеш ялгызлык исемнәрендә дә күзәтелә ( Мәскәвич, 

Украйна). 

5. Әдәби әсәрләрне эпитетлардан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. 

Вахит абый да аларны мулдан куллана. (Ачы яшь, кадау телле) 

6. Автор хикәядә конкрет саннар белән эш итми, ул я якынча саннар белән 

күрсәтә, яисә традицион булмаган юллар белән саннарны белдерә. (ике-өч 

бәндә, бер каз оясы балалар (бер ояда төрле санча каз балалары булырга 

мөмкин бит, ләкин монда ул күп бала турында сүз алып барган булса кирәк) 
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7. Метафора – күренешләрнең охшашлыгына яки каршылыгына нигезләнеп, 

яшерен чагыштыру хасил иткән сурәтләү чарасы (Тузан болыты, туң йөрәк) 

8. Фразеологик әйтелмәләр – күчерелмә мәгънәгә ия булган тотрыклы 

сүзтезмәләр. (Авыз чайкау, кыл да кыймылдатмау) 

9. Мәкаль-әйтемнәр татар халык авыз иҗатында тапкыр сүз дигәнне аңлата, 

Вахит Имамов та алардан бик уңышлы файдалана. (Ышанма кеше сүзенә, ышан 

күргән күзеңә, оясында ни күрсә, очканында шул булыр) 

10.  Яңа сүз формасын ясау Вахит абыйның үзенчәлеге булып тора. 

ӨЛГЕРЛЕККӘЙЛӘРЕ сүзен морфемаларга таркатып карыйк әле. ӨЛГЕР - 

тамыр, -ЛЕК – сүз ясагыч кушымча, -КӘЙ – иркәләү-назлау кушымчасы, -ЛӘР 

– күплек сан кушымчасы, -Е – III зат тартым кушымчасы. Ләкин бу сүздә, миңа 

калса, -КӘЙ кушымчасы артык!  

11. Вахит Имамов үз сүзенең дөреслегенә ышандыру максатыннан чыгып 

хикәядә кереш сүзләр дә куллана (Валлаһи, Аллага шөкер) 

12.  Ант итү һәм каргышлар да куллану хикәяне тагы да халыкчан итә 

(валлаһи газим, теле коргыры). 

Вахит Имамов әлеге хикәядә барлыгы 100 гә якын сурәтләү чарасы 

кулланган. Тел остасы, тарихчы, публицист Вахит абый, чын мәгънәсендә, 

язучы. Аның әсәрләрен үзенчә итеп әйтсәк, “бал калаклары белән кабып 

йотарлык”. Мондый әсәрләр иҗат итүче, чыннан да Тукай премиясенә дә, аннан 

югарысына да лаек! Ләкин минем эзләнү эшем шушының белән тәмам дип әйтә 

алмыйм. Киресенчә, минем тагын аның әсәрләрен уку теләгем артты гына. 

Тарихи планда язылганнарына да, башка юнәлештә иҗат ителгәннәре белән дә 

танышырмын дип калам. 

 

Әдәбият 

1. Әдәбият теориясе: Югары уку йортлары, педагогия училищелары, колледж 

студентлары өчен кулланма. Тулыландырылган икенче басма. – Казан: Раннур, 

2002. – 352 б. 

2. “Мәйдан” журналы, 2004. – № 3 

3. Татар әдәбияты: Теория. Тарих/ Д.Ф. Заһидуллина, Ә.М. Закирҗанов, Т.Ш. 

Гыйләҗев. – Казан: Мәгариф, 2004. – 247 б.  

 

ЯДЕГӘР АВЫЛЫ АТАМАСЫ 

Мөслихова Айгөл, 

Алабуга шәһәре 9 нчы мәктәпнең 

10 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Җиһаншина Миләүшә 

Ирек  кызы 

 

Авылларга, гадәттә, аңа беренче нигез салган кеше исеме бирелгән. Кем 

булган соң ул Ядегәр бабай? Казан дәүләт университеты профессоры Гомәр 

Саттаров: “...Шәрип, Шигали, Янтуган, Ядгарь,Әпсәләм кебек атамаларның 

кеше исемнәреннән ясалган булуы һәркемгә диярлек мәгълүм” дип яза. 
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Тарихчы X. Гимади фикере дә игътибарга лаек. Ул авылның XIII-XIV гасырда 

Ядыгир исемле болгар-татар феодалы исеменнән алынуы турында фикер әйтә. 

Зиратта кабер ташларыда Ядегәрнең борынгы авыл булуы турында сөйли. 

Аның кайберләрен хәтта эпиграфист-галимнәрдә укый алмаган. Ядегәр 

зиратында җиргә шактыйсеңгән, язуларын гасырлар таушалткан бер кабер 

ташы саклана. Шуны Ядегәр бабай кабере дип уйлаучылар бар.   Чыннан да 

шуныкымы? Язуын укып булмагач, төгәл әйтеп булмый. Башка  тарихи 

чыганаклар да Ядегәрнең борынгы авыл булуын  раслый.  «Древние – татарские  

кладбища расположены в   следующих селениях:  в Мамадышском уезде - д. 

Ядыгар, селения Акаева и Казаклар   в Малмыжском уезде». Тарихчы М. 

Худяковның кабер ташларындагы    елларны күрсәтмәве очраклы түгел. 

Профессор М.Худяков чыгышы буенча  малмыж  кешесе булганлыктан,  

бу төбәк авылларын яхшы белгән. Аның фикерен тагын  бер факт белән 

ныгытырга мөмкин. Мәгълүм  булганча, элекке   Казан ханлыгы җирләре басып 

алынгач, урыс администрациясе, 1565-1568 елларда ханлыкка караган шәһәр 

һәм авылларны язу (перепись) үткәрә.  Анда Ядегәр авылы 488 саны белән   

теркәлгән. Авылның Арча юлы  өстендә икәне  күрсәтелгән.Исәпкә алу 

үткәрелгән 4 ел эчендә генә авыл төзелә алмый, әлбәттә. 

«Мирас» журналында журналист Рәфыйк Шәрәфиев Балтач районындагы 

Түбән Шубан авылының элек Түбән Ядегәр дип  аталуы турында яза.  Монда 

хәтта Ядегәрнең кабере дә, аның өстендә корган нарат һәм таш та бар икән.  

Риваятьләргә караганда, имештер,  Ядегәр хан, Казаннан күчеп киткәч, 

якыннары белән шушы якларга килеп урнашкан, авылның исеме  дә шуннан 

калган. Тик якыннары, Ядегәр ханны талап, төрлесе-төрле якка качып 

киткәннәр. 

Бу риваятьләргә ышану кыен. Тарихтан беләбез, Kaзан ханлыгы Явыз Иван 

баскыннары тарафыннан җимерелгәч, яшь ханны урыслар Мәскәүгә алып 

китеп, Симеон исеме белән көчләп чукындыралар. Ул, түбәнсетелгән хәлдә, 

1565 елда вафат була. Шуннан чыгып, Ядегәр ханның Ядегәр авылы белән 

бернинди уртаклыгы юк дигән карашта торабыз. 

 Тагын бер фикер бар. Элек безнең халыкта әтисе үлсә, ир балага әтисе 

төсе итеп Ядкарь исеме бирү таралган булган. Бу истәлек-хатирә булып 

буынның дәвам итүен белдергән. Татарларда әле хәзер дә Едигеров-Ядыгеров 

фамилиясен очратырга мөмкин. Ядегәргә Алтын Урда чорында ук нигез 

салынган булырга мөмкин дигән фаразны алга сөрүчеләр дә бар. Ләкин безнең 

кулда моны раслый торган тарихи чыганаклар юк. 

 Нәтиҗә ясап, Ядегәр авылы Казан ханлыгы чорында инде яшәгән, аңа 

Ядегәр баба тарафыннан нигез салынган дип кыю рәвештә әйтә алабыз. 

Аксакаллар Ядегәр бабай  Көшкет буендагы чишмә тирәсенә нигез корган 

дигәнне фаразлыйлар.   
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ШИГЪРИЯТ КИЧӘ ҺӘМ БҮГЕН 

Муллаәхмәтов Альмир, 

Илеш районы 

Югары Яркәй 1нче гимназиясенең   

10 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Фәррәхова  

Зөлфирә   Хәләф кызы. 

 

Сүз чыгар шагыйрьләрдән хикмәт берлән, 

Аларгакүзагартмагызачубелән, 

Һәрфәндәшигырьбеләнкитаптулы, 

Карасак, ияләрениндиолы! (М. Акмулла) 

Әйе, олуг әдибебез бик хаклы.Җирдә дә түгел, күктә дә түгел,  шигърият  

ул – кеше йөрәге биеклегендә. Сүз дәрьясыннан тамчылап алып җанын, тәмен, 

ямен тоеп янәшә куюга, яңа сулыштан балкып яши башлаган мәгънәне нәкъ 

менә синең күңелендә сулкылдап торган хисне бүтәннәр дә кабул итәрлек хәлгә 

күтәрә белү – үзе бер могҗиза түгелмени!? Шундый могҗиза тудыручыларны 

гади генә итеп, шагыйрь дип атыйлар. Шагыйрь икенче төрле әйтсәк, ул – сүз 

пәйгамбәре. 

Татар халкы, һәрбер халык кебек үк, талантлы халык. Һәрбер халык үзенчә 

талантлы. Чөнки һәр халыкның үз тормышы, үз тарихы, үз язмышы, үз рухы, үз 

җаны. Һәр милләтнең рухи асылы турында уйласак, татар кешесенә үтә дә 

нечкә һәм тирән моң хас. Моң булган җирдә җыр бар, шигырь бар. Татар 

халкын еш кына “ солдат -шагыйрь ” диләр. Юк әле, татар халкы “шагыйрь 

халык” та. Чөнки язмышына төшкән сынауларны ул кылыч-калкан тотып кына 

кичмәгән, күп авырлыкларга түзә алмыйча, сагышланып-җырлап та яшәгән. 

Татар поэзиясенең тарихы бик борынгы заманнарга барып тоташа. Безнең 

чорга килеп җиткән әкиятләр, табышмаклар һәм мәкальләрнең күбесе, язу 

кулланыла башлаганчы ук, телдән иҗат ителгән. Җырлар да шулай ук кешенең 

хезмәт эшчәнлеге белән бергә туган. Кулъязма хәлендә безнең бүгенге көнгә 

килеп җиткән язма әдәбият әсәрләре 13 йөз башларына карыйлар. Татар 

поэзиясе әнә шуннан бирле бу якка таба ике юл-халыкның телдән иҗат итүе 

һәм укымышлы кешеләрнең  язма әсәрләр тудыруы-белән үсеп китә. Беренче 

зур әсәрләрдән Кол Галинең “Йосыф вә Зөләйхә” поэмасын күрсәтергә мөмкин. 

Бу әсәр 1203-1212 елларда язылган. Элекке поэтик әсәрләрдә герой үз 

максатына ирешүне күбрәк алма ярдәменә бәйләп күз алдына китерә. 17 йөздә 

язма поэзия мәйданына яңа исемнәр чыга. Мәүлә Колый, Габдрахман Утыз-
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Имәни, Габделҗәббар Кандалый, Гали Чокрый, Акмулла, Әхмәт Уразаев 

Кормаши. 

1905-1907 еллардагы революция татар халкы арасыннан да демократик 

Россия өчен көрәшүче яңа кешеләрне күтәреп чыгарды. Аларның берсе-бөек 

шагыйребез Габдулла Тукай иде. Тукай әдәбиятка азатлык идеяләре белән 

рухланган халык җырчысы булып килде. Ул үзенең шигырьләрендә татар 

халкын, рус халкы белән бергәләп, эксплуататор сыйныфларга каршы көрәшкә 

чакырды. Тукайның шигырьләре тирән мәгънә һәм ялкынлы хис белән 

сугарылганнар. Г.Тукай иҗатының прогрессив традицияләре бүгенге көндә дә 

совет шагыйрьләре тарафыннан дәвам иттерелә. 

Революция сыйнфый каршылыкны кискенәйтте, һәр сыйныф үз дигәнен 

даулады. Бу хәл әдәбиятта  ачык чагылып барды, әдәбият сыйнфый көрәш 

коралы булды. Һәр аерым язучы иҗатында теге яки бу сыйныф гәүдәләнде. 

Дәрдемәнд алтын прииска хуҗасы иде. Халык идеаллары, әлбәттә, аңар чит 

була. Ләкин аның иҗатында художество осталыгы күренде. “Кораб” шигырендә 

ул революцион чор образын давылланган диңгез, илне исә шул давыллы диңгез 

аша юл ярып барган кораб итеп символлаштырды. 

Сәгыйть Рәмиев иҗатына да вак буржуаз бунтарьлык идеяләре хас булды. 

Ул революция вакыйгаларыннан билгеле күләмдә дәрт алган чакларында “Таң 

вакыты” кебек әсәрләрен язып,феодолизм калдыкларына каршы чыкты. Ләкин 

ул искелекне халык көче белән түгел, шәхес көче белән җиңү турында 

хыялланды. Иҗатының баштагы чорында С.Рәмиев татар шигырен үстерүгә 

уңай өлеш кертте.С.Рәмиев кечкенәдән авыл табигатенә гашыйк кеше. Шуңа 

күрә авылны яратуы турында ул нәкъ халык җырларындагыча арттырылган, 

көчәйтелгән образлар кулланып “Авыл” исемле шигырен яза. 

Бөек Октябрь социалистик революциясе бөтен кешелек тарихында яңа эра 

ачып җибәрде. М.Гафури социалистик революцияне “Хисап көне” дип атады, 

эшче һәм крестьяннарның  гадел хөкеме алдында бөтен эксплуататорларның үз 

явызлыкларыннан тулы хисап бирүләрен сүрәтләде. Г.Камал революциянең 

халыкка алып биргән җимешләрен тасвирлап: 

Байлыкларның ни барын 

Урман, кыр һәм суларын 

Йорт җирләрнең зурларын 

Халык милке кылды – дип җырлады. 

Сугыш барышында әдәбиятка кызыл гаскәриләр арасыннан Мәхмүд 

Максуд, Барый Рәхмәт, Заһирә Байчурина, Әбрар Сәгыйди, Кәрим Әмири 

кебекләр килделәр. 

Дошман тар-мар ителеп, илдә тынычлык урнашты. Гражданнар сугышын 

җиңү белән кичкән яшьләр арасыннан әдәбиятка Һади Такташ, Афзал Шамов, 

Кави Нәҗми, Муса Җәлил кебекләр килделәр.Бу шагыйрьләрнең әсәрләрендә 

революцион дәрт, яулап алынган азатлык өчен куану, сөенү хисе балкыды. 

Бөек Ватан сугышы башлану белән татар язучыларның бик күбесе Совет 

Армиясе сафына басты. Алар арасында танылган шагыйрьләрдән: Муса Җәлил, 

Гадел Кутуй, Фатих Кәрим, Нур Баян кебекләр бар иде. Сугыш вакытында 
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татар поэзиясе тагын да үсте. Шагыйрьләр дошманга нәфрәтне, кешелекнең 

җиңеп чыгуына чиксез ышанычны-сугыш китергән канлы хәсрәт, тиңсез кайгы 

аша үткәреп җырладылар. Советлар Союзы Герое М.Җәлил, Ф.Кәрим 

шигырьләре әнә шундый булдылар. Сибгать Хәким, Шәйхи Маннур, Әхмәт 

Фәйзи, Әхмәт Исхак, Нури Арсланов кебек шагыйрьләрнең иҗаты да шул ук 

сыйфатлар белән төсмерләнде. 

Сугыштан соңгы чорда татар совет поэзиясендә ике төп тема бик 

әһәмиятле төс алды: 1) әле генәкүкрәп үткән сугышта халык геройлыгын 

сүрәтләүне дәвам иттерү; 2) сугышта җимерелгән илне торгызуда һәм 

коммунизм төзүдә халыкның бетмәс-төкәнмәс иҗат сәләтлекләрен җырлау. 

Жанр ягыннан поэзия элекке казанышларын баета барды: Әхмәт Исхакның 

“Намус”, Салих Батталның “Олы юл буйлап”, Сибгать Хәкимнең “Дала җыры”, 

“Бакчачылар” кебек зур күләмле поэмалары мәйданга чыкты. 

Сибгать Хәкимнең “Фазыл чишмәсе”, Нури Арслановның “Баулылар”, 

Әхмәт Исхакның “Шауласыннар яшел урманнар” кебек җырлары бик тиз арада, 

халыкның үз әсәрләре кебек булып киттелләр.Поэзиядә юмор һәм сатира да зур 

урын алып тора. Г.Тукайның “Сорыкортларга”, “Государственная думага”, 

“Печән базары, яхуд Яңа Кисекбаш”, Ф.Әмирханның “Фәтхулла хәзрәт” 

әсәрләре сатирик юмористик рухта язылган.Шагыйрь Гамил Афзал да 

юмористик шигырьләр язган. Аның беренче әсәрләре төрле газета-журналларда 

1940 елларда күренә башлый. Аннан соң “Совет әдәбияты” журналы 

битләрендә юмористик шигырьләре белән актив катнаша.( “Әсмабикә җаным, 

ахирәт” фельетоны.) 

Балалар шигъриятендә зур исеме булган язучыларыбыз да бар. Аларның 

берсе якташыбыз Роберт Миңнуллин. Ул 1994 елда халыкара Андерсен 

бүләгенә лаек була.Р.Миңнуллиның шигырьләрендә “балалары” да, 

“өлкәннәре” дә тормышны, төсләр белән генә түгел, сүзләр белән генә түгел, 

күп вакытта хәрәкәтләр белән кабул итәләр. “Дөньядагы иң зур алма” китабы 

Андерсен дипломы белән бүләкләнгәч:“Балалар әдәбиятында дөньякүләм 

югары дәрәҗә бу. Халыкның яратуы халыкара бәягә туры килгәч, икеләтә 

куаныч,” – дип яза Шәүкәт Галиев.Шагыйрь Шәүкәт Галиев үзе дә балалар 

өчен бик күп шигырьләр яза. 

Шагыйрьләребезнең китапларын укып чыккач, күп нәрсәләр турында 

уйландым мин... Тукайларны, Бабичларны, Кәримнәрне, Хәкимнәрне 

укыганнан соң, әйтәсе килгән сүзне яңадан кабатладым. “Нинди талантлы син, 

газиз халкым!” 

Булмасын нинди тетрәүләр, 

Нинди җилләр исмәсен. 

Утка, давылларга каршы 

Бармый шагыйрь нишләсен?!  

Ә шигырьләр һаман языла, 

       Ник язылмасын, 

Өзелмәскә тиеш буыннар. 

       Буш торуын тоеп сыкранмасын 
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       Туфаннардан калган урыннар. 
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ТАТАРСТАН ТУГРАСЫНДА АК БАРС ОБРАЗЫ 

Муллагалиева Лилия, 

Яр Чаллы шәһәре 2 нче 

гимназиянең  

11 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Каюмов Ринат  

Гаптрахман улы 

 

2017 нче  елда милләтебезнең дәүләтчелек символларының берсе – булган 

ак барска 25 яшь тулачак. 1992нче елның 7нче февралендә Татарстанның 

Югары Шурасы ак барсны республикабызның дәүләт туграсы (гербы) буларак 

кабул иткән иде.Татарстанның дәүләт туграсы – татарларның милли горурлык 

һәм дәүләтчелек символы, ә 7нче февраль – милләтебезнең тарихи көннәренең 

берсе. Халкыбызның дәүләт символларын белү һәм тану – һәрберебезнең асыл 

бурычы. Шуның өчен Татарстан Республикасы туграсында  барс символы 

алынуын бәян итәсебез  килә. Барслар Татарстан территориясендә яшәмиләр, 

аларның яшәү урыннары булып Алтай таулары тора. Ни өчен ак барс образы 

алынган? 

Герб – эмблема, кеше, катлам, ыруг, шәһәр, ил  һәм башкаларны тасвирлап 

торучы . буыннан буынга тапшырылып килүче . аеручы билге. Бу эмблема 

Көнбатыш Европа рыцарьларыннан  алынган, немецчадан тәрҗемә иткәндә 

«герб» – мирас.Хәзерге заман дәүләтләре  һәм халыклары тарихында дәүләт 

символлары  аларның сәяси мөстәкыйльлеген һәм бәйсезлеген чагылдыра, шуңа 

күрә бу символлар җәмгыять өчен кызыклы.Геральдика, тарихи геройлар, 

байраклар халыкның мили үзаңын билгеләүнең формалары булып торалар. 

Шулар арасында герблар (тугралар) аерым урын алып торалар. Милли 

символлар формалашуның тамырлары борынгы тарихыбызга барып тоташа. 

Татар халкының тарихын болгарлардан башка күз алдына китерү кыен. 

Төньяк Кавказда яшәүче болгарлар  8-9 нчы гасырларда  Урта Идел-Кама 

буйларына күченәләр. Болгарлар Урта Иделгә берничә кабилә бергә җыелып 

килгәннәр. Икенче төрле әйткәндә, чын болгарлар белән бергә барсиллар да, 

бәләнҗәрләр дә, савирлар да булган. Тарихи чыганаклардан күренгәнчә 895 нче 

елда илтабар (патша) Алмыш җитәкчелегендә Идел буе Болгар дәүләте 

төзелә.Идел буе Болгарының дәүләт туграсы (гербы) итеп  “алгы аягын күтәреп 

атлаучы барс “ алына. Урта Идел-Кама  буйларында  бервакытта да ерткыч 

барслар яшәмәве  мәгълум. Болгарлар гербына каян килеп эләккән соң? Болгар 

халкы күптөрле кабиләләрдән – болгар, бәрәнҗәр, суар , барсил  һ.б., 

формалаша. Тарихчы  А.Х.Халиков фикеренчә барсил кабиләсе  зур  йогынтыга 
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ия була һәм шунлыктан дәүләт символының алар белән бәйләнүе шик 

уятмый.Дәүләтнең төп атрибутикасы булып һәрвакыт герб яки аны 

алыштыручы символ торган. Урта гасыр җәмгыяте өчен андый билге  булып 

идарә итүче ыругның тамгасы торган. Тарихи чыганаклар буенча,  Болгар 

шәһәренә  8 нче гасырда Төньяк Кавказдан күчеп килгән барсил кабиләләре  

нигез салган.Шуңа күрә  шәһәрнең башлангыч тамгасы булып канатлы барс 

торган.Татар тарихчысы, этнограф А.Х.Халиков исәпләвенчә, барс – болгар 

кабиләләренең иң көчлеләренең берсе булган – барсилларның тотем хайваны 

булып торган. Галим фикеренчә барсил  исеме “ ике борынгы төрки сүздән 

тора: барс – ерткыч хайван, юлбарыс, уникееллык хайваннар календареның иң 

дәрәҗәле символларының берсе. Шулай итеп, барсил – кабилә, кабилә союзы 

яки барс халкы”. А.Х.Халиков барсның борынгы төрки чордан ук кабилә 

союзының символы һәм исеме булуын ассызыклый. Татарларның 

фольклорында барс байлык, уңдырышлылык, дәрәҗәлелек символын 

чагылдырган; “Идел буе болгарларында барс сүрәте дәрәҗәлелек, князь ыруына 

кагылышын күрсәткән”.Тарихчы Г.М.Дәүләтшин фикеренчә, Болгарның 

геральдик символы булган барс  барсил кабиләләренең тотемына барып тоташа; 

“барсиллар борынгы болгарларның иң көчле кабиләләренең берсе булган һәм 

шул кабиләләрдән идарәчеләр сайланган”. Галим уйлавынча, 12 нче гасырдан 

башлап барс образы дәүләт символикасына һәм гадәти эшләнмәләргә (бронза 

йозаклар) үтеп керә башлый.Ш. Мәрҗани язуынча, барс болгар патшаларының 

тамгасы булган. Менә шуңа канатлы барс сурәтенең Болгар дәүләте 

туграсында, байрак-әләмнәрендә һәм мөһерләрендә урын алуы бик табигый. 

13 нче гасырдан башлап  Алтын Урда дәүләтендә барс сүрәте акчаларда , 

керамикада, бил каешларында һәм башка эшләнмәләрдә урын ала. Казан 

ханлыгы чорында да барс геральдик символ буларак кулланыш таба , ә соңрак 

Россия геральдикасына күчә. Болгар гербының сүрәте рус  чыгынакларында да 

сакланган. Бөек Мәскәү князе Иван 3, 1487 нче елда Казан  ханлыгы өстеннән 

протекторат урнаштырганнан  соң, үзенең титулына “болгарның бөек князе” 

дигән өстәмә кертә. Бу дипломатик адым була: рус дәүләтенә Казан 

ханлыгының нигезе булган Идел буе Болгарының кушылуын чагылдыра. 

Россия монархларының гербларына Идел буе Болгарының герб сүрәтен кертә 

башлыйлар. Иван 3 нченең дәүләт мөһеренә Рус дәүләтенә керүче 24 князьлек 

һәм ханлыкларның гербларын сүрәтли башлыйлар. Болгарга кагылышлысына  

“алгы аягын күтәреп торучы ерткыч хайван” төшерелгән һәм аның як-ягына 

“Болгар мөһере” дип язылган. Япмасы алтын һәм көмеш  белән чигелеп , 

Михаил Федорович Романовның тәхетенә урнаштырылган Россия 

патшалыгына керүче князьлекләр һәм ханлыкларның герблары арасында 

Болгар гербы да бар. Анда алгы аягын күтәреп баручы барс һәм “Болгар 

мөһере” дигән язу бар. 1666-1667 нче еллардагы Россия байрагының 

тасвирламасына: Болгар мөһере һәм  атлаучы барс “ дигән юллар язылган. 1672 

нче елгы титулярникта да “Болгар тамгасы” дип бирелгән.   

 Барсил этнонимы «барс иле», «барс кешеләре» дигән мәгънәгә ия. Барс 

исемен болгарлар үзләренең балаларына да кушканнар. Ибне Фадлан үзенең 
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язмаларында Барас, Барс исемле болгарларны телгә ала. Болгар мөһерләрендә 

барс канатлы итеп сурәтләнә. Аңа табынучы кабилә кешеләре барсны җирдә 

генә түгел, күктә дә кодрәтле җан иясе итеп күрергә теләгәннәр. Барсның 

мөгезле булуы аның дәрәҗәле һәм башка хайваннардан өстен саналуы турында 

сөйли. Татар мифологиясендә мөгез тылсым көченә ия булуны белдерә. 

Әкиятләрдә бәхет китерүче еланнар патшасы мөгезле итеп сурәтләнә. 

Болгар-татарларда изге барс тотемына нисбәтле рәвештә, ир бала барс 

(юлбарыс) кебек көчле, кодрәтле, гайрәтле булып үссен дигән теләктән чыгып 

та, борынгы төрки календарь буенча барс елында туган ир балаларга да Барс 

исемен кушу йоласы булган. Барс сүзе катнашып, Айбарс, Бибарс, Акбарс, 

Барсбай, Байбарс, Барсай, Бүребарс, Барсби, Барсбуга, Барсхан, Илбарс, 

Ирбарс, Ишбарс, Карабарс, Тайбарс, Тиңбарс, Туйбарс, Тукбарс, Чанбарс- 

Чанбарыс -Чанбарис, Ямьбарс, Янбарс ~ Җанбарс кебек кушма төзелешле кеше 

исемнәребез барлыкка килгән.  Идел татарларында барс байлык, асыл затлык 

һәм муллык символы булып санала. Шуңа нигезләнеп, барс елында бар да үсә, 

барс елы  байлык  елы һ.б. кебек мәкаль-әйтемнәребез барлыкка килгән. 

Ирбис (Ак барс яки карлы барс, лат. Panthera uncia яки лат. Uncia uncia) –

 мәчелеләр семьялыгына керүче ерткыч җәнлек. Барыслар ыругына керүче 4 

хайванның берсе, зур мәчеләр ас семьялыгына керә.Ирбис традицион 

геральдикада очрамый. Геральдик фигура буларак бары тик леопард (барс) 

кына сүрәтләнә. Мәсәлән, кар барсы Казакстанның Алма-Ата  шәһәре 

символына әйләнә.Хакасиянең гербында ул канатлы итеп (ак парыс) бирелә, 

әҮзбәкстанның Сәмәрканд шәһәрендә ак барс.  

Татарстан Республикасының Дәүләт гербы кояш җирлегендә алгы уң 

аягын бераз күтәргән, янтавында түгәрәк калкан булган канатлы барс 

сүрәтеннән гыйбарәт. Кояш түгәрәге татар милли бизәге төшерелгән, аскы 

өлешенә "Татарстан" дип язылган кайма белән уратып алынган.Канатлар җиде 

каурыйдан, калкандагы розетка сигез таҗ яфракчысыннан тора.Татарстан 

Республикасының гербы Татарстан флагының төсләре белән ясалган, һәм ул 

түгәрәк формалы.Гербның үзәк образы – канатлы барс – элекеге заманда уңыш, 

балаларны саклаучы тәңре булган. Татарстан Республикасы гербындагы Ак 

барс – республиканың һәм анда яшәүче халыкның саклаучысы. Барсның 

күтәрелгән алгы уң аягы – югары хакимиятнең бөеклегенә ассызымлаган 

традицион геральдик ишарә. Ул шулай ук эшнең уң аяктан башланганын, 

Татарстанның яңарыш юлындагы баруының хәерлесен аңлата.Барсның очлы 

тешләре һәм тырнаклары аның үз-үзен һәм химая иткәннәрен дә яклый алуын 

белдерә.Барсның җиде каурые тирә-якка тәэсир итү көче җирдә дә, күктәдә 

булуын аңлата.Барсның коерыгының торышы яхшы кәефне, дуслыкны белдерә. 

Татарстан туграсында төп образ итеп ак барсның алынуы ның сәбәпләре : 

1.Барс – болгарларда  тотем яки яклаучы булып торган  һәм Идел буе 

Болгарының туграсында урын алган. 

2. Барс сүрәте татар халкының һөнәрчелек эшләнмәләрендә ( савыт, йозак , 

чүлмәк һ.б.) 

https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D3%99%D1%80
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%80_%D0%BC%D3%99%D1%87%D0%B5%D0%BB%D3%99%D1%80
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3. Рус патшаларының гербларында һәм мөһерләрендә Болгарны барс 

кыяфәтендә бирү. 

4. Татар халык  авыз иҗатында (әкият , табышмак , мәкаль һ.б.)  чагылу. 

5. Барс - уңыш һәм үрчем символы. Ул, поэтик-символик образ буларак, 

халыкның яклаучысы, саклаучысы, аны үз канаты астыңа алучысы. 

6. Барс- кояш фонында. Бик борынгы бабаларыбыз кояшны Алла дип 

санаганнар. Кояш кызыл төстә ясалган. Ул төр көчле, энергияле булуны, 

өлгергәнлекне аңлата, матур, аяз көннәр киләчәген белдерә. 

7. Гербта барсның алгы уң аягы күтәрелгән булуын күрәсез. Монысы гербтагы 

гадәти ишарә: югары хакимияткә хөрмәт белдерү билгесе. Элекке заманнарда 

хөкемдарга хакимлек итү хокукы Алла тарафыннан бүләк ителә, дип 

санаганнар. 

8. Барсның канатлы булуы да безнең халык иҗатына бәйле. Халкыбыз 

әкият- ләрендә канатлы елан, канатлы ат образлары бар. Канатлы итеп 

тасвирлап, ул аларга ниндидер өстен, сихри көч биргән. 

9. Төрки халыкларның  (Казахстан – Алма-Ата шәһәре, Үзбәкстан – 

Сәмәрканд шәһәре, Кыргызстан – Бишкек шәһәре , Хакасия Республикасы) 

барсны үзләренең символлары итеп алуы уртак тарихи бәйләнешләребезгә 

ишарә ясый. 

 Мәдәни, дини  тел  аерымлыклары булуга карамастан халыкларның 

тарихи үткәне аларны тупланып, дус булып яшәргә  этәргеч бирә. 

Үткәннәребезне өйрәнү безне тагын да ныгыта һәм бер-беребезгә хөрмәт белән 

карарга өйрәтә. 
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СОЛДАТ ҖӘЛИЛ ИҖАТЫ 

Муратов Равил,  

Яр Чаллы шәһәре М.Вахитов  

исемендәге 2 нче гимназиянең 

9 сыйныф укучысы   

Фәнни җитәкче: Нурисламова  

Энҗе Әзһәм кызы  

 

М.Җәлил Бөек Ватан сугышында катнашкан һәм фронт газетасы 

редакциясендә хәрби корреспондент булып хезмәт иткәнлеге билгеле. Аның 

тоткынлыкка кадәр вакыт аралыгында иҗат иткән шигъри әсәрләренең татар 

совет поэзиясен баетуга керткән өлеше бәяләп бетергез. 

Муса Җәлил сугышчан поэзиянең матур үрнәкләрен бирүгә ирешә. Әгәр 

1941 елның соңгы, 1942 елның беренче айларында М.Җәлил иҗат иткән 

әсәрләрне хронологик тәртиптә карасак, аның поэзиясе әсәрдән әсәргә тематик 

яктан да, шигъри форма ягыннан да яңара, байый, күп төрле вариантлар белән 

төрлеләнә бара. 

Сугышның беренче айларында М.Җәлил «Соңгы көрәшкә», «Тупчы анты», 

«Әйдә, җырым», «Чулпанга», «Хуш акыллым» шигырьләрендә дошманга 

каршы изге сугышка чакыру булды. «Окоптан хат» шигыреннән алып, 

М.Җәлил лирик геройның сугыш кырларындагы көрәшен, уйларын, 

кичерешләрен сурәтләүне үзәккә куя [Тәхаутдинов 1990: 22]. 

Шигырьдә тар окоп һәм шул тар окоптагы солдат образы гомумиләштереп 

бирелә, совет солдатының сугыштагы конкрет тормышы күз алдына килеп баса. 

Тар окоп һәм киң дөнья, бөтен кешелек дөньясы котрастны көчәйтүче 

детальләр булып киләләр. Аерым солдат ничек кенә кечкенә булмасын, аның 

каршында хәзер бөтен дөнья алдындагы зур бурычны хәл итү тора. М.Җәлил 

кечкенә кеше һәм чиксез киң дөнья образларын берләштерә. Һәм шагыйрь 

горур итеп: «Нәрсә артык җирдә илне саклап тар окопта батыр яшәүдән» дип 

белдерә [Мәҗитов 1975: 20]. 

Гаять зур көч белән әйтелгән патриотик сүзләрдә зур кешелек хисенең 

чагылышы ята. 

М.Җәлилнең сугышны тирән төшенә баруы, сугыш вакыйгаларын бөтен 

тулылыгы белән сурәтләүгә таба килүе характерлы. «Каска» шигыре – кызыклы 

әсәрләренең берсе. Сугышчы үзенең фронт кырында югалткан каскасы турында 

сөйли. Ул аңа сугышта күрсәткән батырлыкның төсе булып, дошманны җиңү 

юлын хәтерләтүче билге булып аңлашыла. Монда без җанлы сугышчы образы 

белән  очрашабыз. Тагын бер игътибар итеп китә торган момент – сугышның 

гомуми вакыйгасын конкрет бер деталь аша ачарга, шигъри синекдоха төзергә 

омтылу. 1942 ел башында язылган «Күпер» шигырендә бу инде шактый 

эшкәртелгән шигъри чарага әверелә. 

Күпер – фашистлар гомер юлларының чикләнгән булуына ишарәләүче 

символ. 
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М.Җәлил поэзиясе сугыш вакыйгалары белән бергә бара, шагыйрь Ватан 

сугышы фронтлардагы үзгәрешләрне вакытында ук гәүдәләндереп калдырырга 

ашыга: «Дан», «Җиңү», «Эз» шигырьләре безнең фикернең дәлиле булып 

санала [ Мостафин 2006: 43]. 

М.Җәлил Волхов фронтыннан, Хәрәкәттәге армиядән егермеләп хат, 

дусларына һәм редакцияләргә ике дистәдән артык шигырь язып җибәрә. 

Ул Малая Вишера шәһәренә 4 мартта килеп җитә. Бу шәһәр Ленинградтан 

– 192, Мәскәүдән 449 км ераклыкта урнашкан. Октябрь тимер юлының Новая 

Вишера узелы аркылы Мәскәүгә, Ленинградка, Мурманскга, илебезнең башка 

шәһәрләренә көн-төн поездлар үтеп тора. 

1941 елның 24 октябрендә Малая Вишераны фашистлар басып ала,  

4 атнадан соң гитлерчыларны шәһәрдән бәреп чыгаралар. Шул ук елның 

декабрендә Волхов фронты оештырыла. Бу шәһәрдә Җәлил бер ай чамасы була. 

1942 елның март айларында шәһәрдән 70 км ераклыкта Мясной Бор авылы 

янында Икенче удар армиянең штабы, “Отвага” газетасы редакциясе һәм 

типография урнаша. Бу тирәләрне “Үлем үзәне”, “Волхов джунглие” дип 

атаганнар. 

“Отвага” газетасында эшләгәндә, Җәлил 118 тапкыр хәрби очыш ясаган 

Гали Борһанов турында язып чыга. Ул татар язучысы буларак, “Кызыл 

Татарстанның” военкоры булырга бик тели. М.Җәлилнең газетада “Гитлерның 

язгы резервлары” дигән шигыре басыла. Беркөнне ул бәреп төшерелгән немец 

очучысыннан сорау алуда катнаша. Әсирдән немец классиклары турында 

сорыйлар. Ул җилкәсен генә сикертә. Гитлер солдатының рухи ярлылыгы, кеше 

үтерергә әзерлекле булуы турында сатирик образ тудырырга ярдәм итә. 

1942 елның 24 июнь санына М.Җәлил әзерләгән соңгы мәкалә буенча бик 

күпләр хөкүмәт бүләгенә лаек булалар. 

Шулай итеп, М.Җәлил Волхов фронтының иң куркыныч һәм иң җаваплы 

урынында – Ленинградка ыргылган дошманны авызлыклауда актив катнашкан, 

хәрби корреспондент булган. Муса Җәлилнең 1941 ел ахыры һәм 1942 ел 

башында зур тизлек белән үсүче лирикасы шигъри мөмкинлекләр ягыннан 

чыныккан лирика булып формалашып өлгерә. 
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ИНТЕЛЛИГЕНТ – В САМОМ ХОРОШЕМ ПОНИМАНИИ  

ЭТОГО СЛОВА 

Муталлапова Гузель,  

ученица 9 класса АСОШ №2 

Научный руководитель: 

 Муталлапова Энзе  Заетовна 

 

Указом президента Российской Федерации № 503 от 7 октября 2015 года, 

2016 год был объявлен Годом кино.  

Наши родители пережили эпоху распада Советского Союза, эпоху 

перестройки, а сейчас мы вступаем в стадию стабильности. Наблюдается 

падение духовно-нравственных ценностей, душевная опустошенность, рост 

преступности, жестокость, неуверенность в завтрашнем дне. Эстетические 

вкусы и предпочтения молодежи формируются главным образом средствами 

телевидения, кино и др. Эти вкусы и ценности поддерживаются СМИ, 

современным массовым искусством.  В начале третьего тысячелетия многие 

утвердились во мнении, что высшими ценностями в мире являются 

человеческая жизнь, достоинство человека. Мы помним о том, какую роль в 

воспитании молодежи играли советское кино, документальные и 

мультипликационные фильмы. Одна из главных задач Года кино: чтобы юные 

души прикоснулись к своим истокам, почувствовали не только генетическую, 

но и психологическую связь поколений, свою ответственность за сохранение и 

умножение добрых традиций, обычаев.  

 Мы в своей работе хотели проследить судьбу интересного человека 

Мустафина Рим Гаяновича, через судьбу живых свидетелей и участников 

событий. Также мы решили  осветить жизнь и творчество Р.Г.Мустафина, 

оценить его вклад  в воспитании подрастающего поколения. 

Методы  нашего исследования - анализ научно-популярной литературы и 

материалов периодической печати; изучение архивных документов семьи и 

экспонатов краеведческого музея; проведение интервью, бесед соратников, 

коллег, учеников, родственников.  

Ожидаемые результаты нашей работы: 

1. Обеспечение массового участия школьных коллективов на 

кинофестивале имени  Мустафина Р.Г. в селе Актаныш. 

2. Повышение интереса молодого поколения к профессии учитель. (В 

начале 2016-2017 учебного  года  в районные школы приехали всего 3 молодых 

специалиста…) 

Чью судьбу можно назвать интересной? Судьбу того, кто жил в интересное 

время, богатое значительными событиями, того, кто был деятельным 

участником этих событий и внёс весомый вклад в их развитие. 

Человеком удивительной судьбы является  учитель физики, математики, 

черчения, информатики  Мустафин Рим Гаянович.    

В 1946 году  в селе Актаныш Актанышского района  в семье Мустафиных 

родился мальчик, его назвали Рим.  1953 году  произошла первая встреча Рима 
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со школой. С этого времени и тянется нить, которая крепко связала историю 

школы с жизнью Рим Гаяновича. После окончания школы он студент физико-

математического факультета Елабужского педагогического института. Выбрал 

педагогику - и не ошибся! В 1969 году вернулся в школу и остался, с каждым 

годом всё больше убеждаясь в правильности выбора. Кажется, он прошел все 

ступени педагогического мастерства. Сначала работал учителем математики и 

черчения. По мнению коллег, работал так самозабвенно, ответственно, что не 

заметить этого было невозможно.  В 1983 году – был назначен заместителем 

директора школы по воспитательной  работе. Семнадцать лет на посту завуча 

школы с её прочными традициями, шумной и яркой жизнью, распорядком, 

праздниками и буднями. Как ему всё удавалось? Сколько важных событий 

произошло за это время! Событий, которые не обошлись без активного участия 

Рим Гаяновича. Под его руководством учителя младших и старших классов 

профессионально делали своё дело, и школа всегда была ведущей в районе. 

Проводилось много встреч с ветеранами, известными людьми села, района. 

Детям скучать было некогда – досуг был заполнен делами. Перелистывая 

страницы его биографии, невольно задумываемся над вопросом: «Как удалось  

учителю всё успевать?» Думаем, благодаря тому, что он любил своё дело. Рим 

Гаянович был интересным собеседником, мог запросто поговорить с любым 

человеком, на самые различные вопросы у него всегда был готов ответ, да ещё 

и с юмором, и с улыбкой, такой открытой и приятной. 

«Талантливый человек талантлив во всем», это выражение полностью 

подходит этому учителю. Рим Гаянович долгие годы руководил 

инструментальным ансамблем, сам профессионально играл на саксофоне. Не 

один районный концерт не проходил без их участия! Так же Рим Гаянович 

стоял у истоков становления местного телевидения. Это случилось в октябре 

1998 года.   Рим Гаянович снимал самые первые сюжеты для разных передач. А 

началось этот процесс с районного  кружка любителей кино, которым он 

руководил. С 1974 года он обучал своих учеников снимать краткометражные 

фильмы. Была даже  создана киностудия «Акфильм». В своих фильмах они 

отражали жизнь и простых и  известных людей. Успешно участвовали и 

побеждали на различных республиканских, всероссийских конкурсах, а в 2001 

году стали лауреатами международного фестиваля кинолюбителей.  Многие 

ученики помнят Рим Гаяновича, который с кинокамерой встречал их у порога 

школы. За многолетний добросовестный труд Рим Гаянович был удостоен 

звания «Отличник народного образования Российской Федерации» и 

«Заслуженного учителя Республики Татарстан». 

 Из воспоминаний учеников Рим Гаяновича: 

«Рим Гаянович каждый год устраивал велопоходы. Однажды мы  с 

классом на велосипедах поехали в деревню Байсарово. Ехали через лес. Полил 

сильный дождь, мы промокли насквозь.  Стали сушить носки и кеды возле 

костра. Но огонь сильно изменил первоначальный вид нашей обуви, а у Розы 

Шайхразиевой кеды сгорели. Пришлось ей дальше ехать в носках… В 

ближайшей деревне Рим Гаянович купил ей белоснежные кеды – мечта в то 
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время всех подростков! Мы с завистью смотрели, как Роза щеголяет в них и 

пожалели, что как следует не «прокоптили» свои старенькие кеды…»  (Клара 

Муталлапова, 1979 год) 

«Рим Гаянович сказал, что сегодня родительское собрание.  Вместе с 

родителями должны прийти и ученики. Рустам Закиров поднял руку и спросил: 

А танцы будут?..» (Камиль Мухаметов, 1980 год) и т.д. 

В феврале 2015 года отдел социальной и просветительской работы 

Актанышского исполнительного комитета объявил о проведении I 

муниципального конкурса любителей видеофильмов имени Мустафина Р.Г. 

Участвовали в конкурсе образовательные учреждения, сельские поселения, 

учреждения культуры, общественные организации, любители и профессионалы 

без ограничений в возрасте. Фестиваль-конкурс проходил в кинотеатре 

«Яшьлек».    Номинациями кинофестиваля стали: 

1.«Школьный Ералаш». 

2. Конкурс анимационных фильмов.  

3. «Сам-себе режиссер». 

4. «Экранда авылым тарихы». 

5. Видеоклипы песен. 

Организаторы конкурса были удивлены активностью участников. Даже 

самые отдаленные села отправили по несколько работ, по нескольким 

номинациям. При выявлении победителей учитывались соответствие идеи, 

номинации, творческий уровень, оригинальность, логика сюжета, ясность, 

доступность, качество монтажа, чистота озвучивания.   

В этом году, когда объявили 2016 год – Годом кино, в нашем районе еще с 

большим размахом готовятся провести уже II фестиваль-конкурс имени 

Мустафина Рим Гаяновича. Принята обширная программа, которая так же 

включает в себя просмотр современных татарских фильмов.  И мы верим, что и 

в этом году конкурс пройдет на высшем уровне. И мы снова с благодарностью 

вспомним человека, который через простой объектив кинокамеры смог 

показать нам всем красоту этого мира… Вас, Рим Гаянович.  

Судьба Мустафина Рим Гаяновича – это отражение судеб многих тысяч 

людей его поколения, которые отличались твёрдостью характера, любовью к 

малой и большой Родине, стремлением принести максимальную пользу 

обществу.  Его уважали и ценили как работника, но особенно как человека 

отзывчивого, прямого и справедливого, интеллигента – в самом хорошем 

понимании этого слова. В 2002 году в школе проходил конкурс  - ребята 

выбирали лучшего учителя. Победителем в этой номинации стал Мустафин 

Рим Гаянович. И нам кажется, это самая высшая награда для учителя, когда его 

ценят и любят дети. 

Эта работа надеюсь, дала  возможность узнать об интересных страницах 

истории нашей школы, об одном из её воспитанников, а также об истории 

появления в нашем крае телевидения и кино.  Так же  надеемся что 

подрастающее поколение  по достоинству оценить труд Учителя при выборе 

будущей профессии… 
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Хәзерге вакытта тикшерүчеләр дөньяны танып белүне югары дәрәҗәдә  

формалаштыру өчен чит милли культуралар системасына, чит тел роленә зур 

урын бирәләр. Бу очракта халык иҗаты теге яки бу халыкның мәдәнияты 

элементын һәм шул телнең иң нечкә үзенчәлекләрен саклаучы чара булып 

тора.Татар  һәм  инглиз   телләрен  типологик  өйрәнүгә  багышланган  беренче  

хезмәтләр  дөнья  күрде. Филология  фәннәре  докторы  З.З.Гатиятуллина   

беренчеләрдән  булып  ике  кардәш  булмаган инглиз  теле  (Һинд-Европа  

телләр  семьялыгына  керүче  герман  теле)  һәм  төрки  телләр  семьялыгына   

кергән   татар  теле  генетик яктан  төрле,  инглиз  теле  флектив  телләргә  керә,  

ә  татар  теле – агглютинатив  телгә караса да, андагы уртаклыкларны табарга 

мөмкин дип саный [Гатиятуллина, 1988: 19-24]. Шул нисбәттән, без әлеге татар 

һәм инглиз телле халыкларның предметларны, күренешләрне саннар аша 

белдерүгә омтылышын, уртаклыгын ачыклау мәсьәләсен күтәрдек.Фәнни 

эшебезнең объекты – татар һәм инглиз телләрендәге мәкальләр.  

Әлеге гыйбарәләр дидактик функция үти һәм кешеләр арасында 

мөнәсәбәтләргә яки ситуацияләргә бәя бирү, сөйләмне матурлау һәм фикергә 

куәт бирү өчен хезмәт итә. Мәкальләрнең уникальлеге телнең төрле 

берәмлекләренең бер мәгънәгә берләшүеннән гыйбарәт. Аларга абстракт 

гомумиләштерү вазыйфасы хас.  

Сан атамалары – мәгънә тудыруда әһәмиятле роль башкара. Мәкальләрнең 

текстында безнең әлегә кадәр өйрәнелмәгән гаять бай сүзлек фонды ята. Алар 

мең еллар буе телдән телгә йөреп саклана алулары һәм тематикалары буенча, 

тормышның һәр ягына да кагылулары белән әһәмиятле. Мәкальләрдә саннар еш 

кулланыла.  

Татар һәм инглиз мәкальләрендә сан атамаларын анализлап, без аларның 

эчке мәгънәсен аңлауга ирешәбез, чөнки алар метафорик рухта язылган. Барлык 

тикшерелгән үрнәкләрдә мәкальләрнең төп компоненты булып, нигездә, бер, 

ике, җиде, йөз, мең саннары тора. 
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Шулай итеп, без мәкальләрдә кулланылган саннарны анализлап, шактый 

кызыклы нәтиҗәләргә килдек. 

Бер, ике саннары татар телендә дә, инглиз телендә дә бик еш кулланыла.  

Тугананабер, туганВатанбер. 

Балага пычак бирмәсәң бер елар, бирсәң – ике елар. 

Бер телдә ун хикмәт, ун телдә йөз хикмәт. 

Бер ялган сөйләсәң – тугыз дөресеңә дә ышанмаслар. 

Ике җүләргә бер акыл да җитә. 

Тинтәкикекәҗәсенберьюлысуяр. 

Ашыккан бер эшне ике эшләр. 

Ике тишек тишкән тычкан һәлак булмый. 

Берказангаикетәкәбашысыймый[Исәнбәт, 1963: 856]. 

Don’tputallyoureggsinonebasket (Не клади все деньги в один карман). 

Two heads are better then one (Однаголовахорошо, адвелучше) 

Every stick has two ends (Палкаодвухконцах). 

Twowrongsdon’tmake a right (Минус на минус – не всегда плюс). 

Betweentwostools (Нитам, нисям). 

Инглиз мәкальләрендә өч, дүрт, биш саннары бик сирәк очраса, татар 

телендә исә бу күренешнең киресе күзәтелә: 

Бишектәге бишкә төрләнә.  

Өч тиенлек куян – биш тиенлек зыян.  

Белдексезгә биш әйтсәң дә колагының тышында. 

Биш җүләргә киңәш иткәнче, бер акыллыга киңәш ит. 

Ялкауның ялы биш көн. 

Әйтә белмәгән авызда йомырка да дүрт кырлы була[Исәнбәт, 1963: 456]. 

Татар мәкальләрендә җиде саны иң күп кабатланып килгән компонент.  

Борынгы бабаларыбыз җиде санын изге сан дип йөрткәннәр. Җиде санын 

изге, гаҗәеп тылсымлы, могҗизалы сан дип атаганнар. Шуңа күрә ул татар 

халык мәкальләрендә, әкиятләрдә, әдәби әсәрләрдә күп очрый: җидегән чишмә, 

Җидегән йолдыз, 7 оҗмах, 7 төрле хәер, 7 буын бабаңны белү, 7 башлы дию 

һ.б. 

Җиде кат үлчә, бер кат кис. 

 Җиде йортның телен бел, җиде төрле белем бел.  

Җидесендә ни булса, җитмешендә шул булыр. 

Җиде атасын белмәгән – ятимлекнең билгесе. 

Дусыннан аерылган җиде ел җылар, иленнән аерылган гомер буе җылар 

[Исәнбәт, 1963: 234]. 

Инглизләрнең тугыз санына өстенлек бирүе аларның мәдәният һәм тарих 

буенча Борынгы Римга якын торулары белән аңлатыла: 

Possession is nine tenths of the law.(Собственность это девять десятых 

закона). 

A stitch in time saves nine.(Дорогаложкакобеду). 

A wonder lasts but nine days.(Чудо длится лишь девять дней). 
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Татар һәм инглиз мәкальләре составында йөз, мең саннары да күзәтелде. 

Алар фикернең мәгънәсен арттырып бирү, күчерелмә мәгънә бирү өчен 

кулланылган: 

Беләге бар берне егар, белеме бар меңне егар.  

Бер бала – мең бәла. 

Бер рәхмәт мең бәләдән коткара. 

Үзеңә тимәгән елан мең яшәсен.  

Мең нәнкә дә бер әнкәне алыштыра алмас. 

Сереңне бер генә кешегә сөйлә, Киңәшеңне мең кешегә сөйлә. 

Гыйлемсез бер яши, Гыйлемле мең яши. 

Йөз кат әйткәнче, бер кат эшләп күрсәт. 

Йөз явызлыкны бер дөреслек җиңә[Исәнбәт, 1963: 276]. 

A journey of a thousand miles begins with a single step 

(Дорогуосилитидущий) 

A picture paints a thousand words. (Лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать) 

Нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк: телне өйрәнү иң элек мәдәният, тарих 

белән бәйле. Мәкальләр, һичшиксез, мәдәниятның бер өлешен тәшкил итәләр. 

Татарһәм инглиз мәкальләрендәге саннарны өйрәнү түбәндәге нәтиҗәләрне 

күрсәтте: 

1. Кулланылган әдәбиятның бик аз булуы, әлеге темага игътибар бирелмәү 

белән аңлатыла. 

2. Составында  сан булган мәкальләр –  күпчелек образлы булмаган 

гыбарәләр. 

3.Семантика ягыннан караганда, бу мәкальләрдә 3 модельнеаерып алып 

була: 

– каршы кую мәгънәсенә ия мәкальләр; 

– чама, дәрәҗә күрсәтүче мәкальләр; 

– вакытны күрсәтүче мәкальләр.   

4. Татар мәкальләрендә җиде, йөз, мең саны, ә инглиз мәкальләрендә 

тугыз, ике, бер саннары еш кулланылган. Тәртип саннары ике телдә дә очрамый 

диярлек. 

5. Составында саннар булган мәкальләрнең синонимик парлары да очрый.  

Бу өлкәгә кагылышлы белемнәр составында сан булган мәкальләрне дөрес 

аңлау һәм куллану өчен кирәк. Әлеге тикшеренү эшенең нәтиҗәләре, гомумән, 

лексика татар, инглиз теле дәресләрендә кулланылыш табарга мөмкин.   
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A scientific heritage of R.Fakhreddin is widely used as a means of teaching and 

upbringing. Use heritage of an enlightener in teaching and educational activity is 

organized. His works, that pertaining to a process of teaching and upbringing are used 

at the lessons of the tatar language and literature regularly. In the contemporary world 

a lot of teachers more prefer the combined lessons. Actually, a teacher can give the 

quite significant literary and scientific materials, using this method at the lessons. 

The students begin a familiarization with works of R. Fakhreddin since 5 form. 

The teachers can make up tasks, identifying the main idea about self-discipline and 

gravity of the education as a educational task of phonetic lessons. They ask students 

to pay attention to a portrait and book of the scientist. Usually his one book is taken 

up for clarity. 

The teachers can take the following words as an epigraph to the introductory 

lessons in lexicology: we are everlasting nation and we will live forever [Shagiev, 

2007: 64].From year-to-year the information content increases, so the teachers pay 

attention to the texts of dictations, summaries, that contains an information about the 

great personalities. A stable concept forms in a senior schoolchildren’s mind. 

Also during the study of Fakhreddin’s work at the lessons of literature the 

teachers can use his moral dictums as an epigraph. As moral and literature is 

intertwined into one. It is important to have an education and a high moral character 

to be a person. 

To promote the comprehensive evolution of the children, to bring up it through 

the customs of an older generation and literary works is the main task of tatar 

language and literature teachers’. 

R. Fakhreddin is the outstanding educator, he wrote a lot of works such as «A 

mannerly child», «A mannerly mother», «A family», «An exhortation» e.c. It is a rich 

material to use at class hour, out-of-school activities, also this material can take place 

during parental meeting. 

Literature Lessons occupies an important part in the process of education. A 

well-known teacher wrote, that we were everlasting nation and we would live 

forever. The teachers at the tatar and literature lessons try to solve difficult situations, 
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to use his works, when it is need. «An exposition, explanation of the hadith’s 

meaning» is one of the often applirable sourse in the Literature Lesson. He explained 

344 hadiths, gave a definition of it, determined task for parents and teachers in 

education process through the hadiths[Mardanov, 2008: 51]. 

Teachers begin to pay much attention to R. Fakhreddin’s creative work. He 

placed himself on record in the history of Tatar people.  When life of our people was 

in a critical condition, R.Fakhreddin wrote about force of our people, about their fine, 

positive qualities, he stimulated people to be patriots of their country.  

So it is worthwhile to say that R. Fakhreddin did not only direct society on 

knowledge, but also on the human relations among themselves in his works. For 

example, such works as: «Salima» and «Asma». In his opinion, if you get good 

education from parents in your childhood and you do not perform bad acts, you will 

be happy. When the teachers conduct class hours on subjects of moral and esthetic 

education, they may give examples from «The explanatory dictionary of aphorisms of 

the prophet». So they let students know that «Human life is very short on the earth. It 

is not a secret to nobody that some people’s life passes unreasonably – in hostility, 

quarrels, envy». 

In the end we want to say, our future is our young generation.Our purpose is to 

bring up sincerity, humanity, obedience in the Tatar youth. We are obliged to  hand 

down Fakhreddin’s works about moral education from generation to generation. If 

they do not listen to their parents, do not respect seniors, forget our traditions, it is our 

fault too. Our next generation must proud of the legendary person! 
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ТАТАР ХАЛКЫ ТЕЛЕН ӨЙРӘНҮ 

Насибуллин Риналь, 

Яр Чаллы шәһәре 58 нче мәктәбенең 

9 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкчесе: Низамиева 

Гөлсинә Самигулла кызы 

Татарча да яхшы бел, 

Русча да яхшы бел.  

Икесе дә безнең өчен  

Иң кирәкле затлы тел. 

Ш.Маннур язган сүзләр белән килешми мөмкин түгел. Илебездә 

дистәләрчә телдә сөйләшүче күп төрле халыкларның туганнарча дус, 

хезмәттәшлек итеп яшәүләре, куәтле икътисад төзүләре, аларның милли 

мәдәниятләре, телләре чәчәк ата бару – җәмгыятьнең бәхәссез казанышы. 

Хәзерге шартларда милли мөнәсәбәтләргә ике тенденция хас. Беренчедән, 

һәрбер милләт мәдәнияте һәрьяклап үсә, чәчәк ата бара. Икенчедән, милләтләр 
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бер-берсенә якынаялар, тормышның барлык төп өлкәләрендә дә үзара тәэсир 

итешү, фән һәм техника, мәдәният һәм сәнгать казанышларын алмашу бара. 

Телләр бер-берсеннән аерылган хәлдә яши алмыйлар. Алар үзләренең 

ияләре кебек үк, барлыкка килгәннән бирле үзара даими бәйләнештә торалар 

һәм нәтиҗәдә бер-берсенә төрле формаларда тәэсир итәләр. Географик 

күршелек, тарихи элемтәләр, икътисадый берәмлек, рус теленең абруе һәм 

башка факторлар Татарстан Республикасы җирлегендә татар-рус икетеллелекне 

тудырдылар. Моңа, әйтеп үткәнчә, гасырлар буе булган рус һәм татар 

телләренең бер-берсенә йогынтысы кушыла.  

Үткәннәргә күз салсак, галимебез К.Насыйри беренчеләрдән булып башка 

халыкның телен өйрәнүне, халыкның рухын аңлау, шул халыкны хөрмәт итү 

идеяләрен билгеләгән. Шулай ук татар телен русларга укытуда да үз эзен 

калдырган. Ул сөйләм теленә таянуны, мисалларга һәм күнегүләргә күбрәк 

игътибар итүне таләп иткән 

Хәзерге вакытта илебездә телләр өйрәнү ихтыяҗы аеруча үсте. Интернет 

челтәре аша аралашу мөмкинлеге туу, кәрәзле телефоннар аша сөйләшү, чит 

илләргә барып белем алу мөмкинлеге үсү һ.б. моңа этәргеч булып тора. Шуңа 

күрә дә телләр өйрәнү актуаль мәсьәләләрдән санала. Хәзерге вакытта 

икетеллелек милли телләр үсешенең әһәмиятле һәм законлы үзенчәлеген 

тәшкил итә. Бүгенге көндә, теге яки бу телдәге үзгәрешләр турында, ул телнең 

алга китүе, камилләшүе, үсеш перспективалары турында сөйләгәндә, 

икетеллелек күренешен исәпкә алмый мөмкин түгел. Чөнки милли тел, аның 

ияләре даими рәвештә икенче бер телне дә кулланганлыктан, шул телнең 

йогынтысына дучар булып тора. Ике телдән дә файдаланучылар (билингвлар) 

ул телләрне яхшы белеп, дөрес кулланганда, нигездә, бер телнең икенче телгә 

уңай йогынтысы – бер-берсен үстерүе, баетуы, камилләштерүе турында сүз 

алып барырга туры килә. 

Икетеллелек шартларында туган телендә һәм русча сөйләм осталыгына ия 

булу – кешенең гомуми культурасын билгели. Димәк, сүз – сөйләм культурасы 

турында барырга тиеш. Хәзер икетеллелек – иң беренчел таләпләрнең берсе. 

Фән дөньясына керергә омтылган кеше халыкара 14 телнең кимендә 

икесен бик яхшы белергә тиеш. Бер генә тел аркылы өйрәнеп бер фәнне дә 

төгәл итеп үзләштереп булмый. Шуның өчен без үз телебезне үзәккә куеп, 

шуның нигезендә башка телләрне дә өйрәнергә тиешбез. Тәҗрибә күрсәткәнчә, 

кеше нихәтле күбрәк тел белсә, шулхәтле күбрәк белем алырлык сәләткә ирешә. 

Юкка гына халыкта “Бер тел – бер ачкыч, ике тел – ике ачкыч”, “Телләр белгән 

илләр гизгән”, “Телләр белгән ил ачар” кебек мәкальләр барлыкка килмәгән.  

Язылганны Әхмәт Ерикәйнең шигырь юллары белән ныгытасы килә. Ул 

бүген дә актуаль яңгырый: 

Заман миңа: "Югарыга мен!" – диеп, 

Ике канат биреп үстерде,  

Канатымның берсе – татар теле,  

Икенчесе – бөек рус теле!..  
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Ш. ҖИҺАНГИРОВА ИҖАТЫНДА АТА-АНА ОБРАЗЫ 

                                                                            Нигъмәтҗанова Алинә, 

                                                                            Алабуга институты студенты 

                                                                            Фәнни җитәкче: Габидуллина 

                                                                            Фәридә Имаметдин кызы 

 

Җир йөзендә һәр кешенең иң кадерле, иң газиз, иң якын кешеләре – ул 

аның әти-әнисе. Алар – чын мәгънәсендә баласы өчен ут йотып торучы, 

сызланучы, уйланучы,  кирәк чакта йөрәкләрен өзеп бирергә әзер булучылар. 

Алар гына бер сулыштан аңлый, ихлас ярдәм итә. Һәр әти-әни баласының бик 

бәхетле кеше булуын тели. Бары бала белән әти-әни арасын гына күренмәслек 

җепләр, сүрелмәслек мәхәббәт бәйли. Ата-ана өчен йөрәк пәрасе алтыда да 

алтмышта да бала булса, бала да сигез яшьтәме, сиксәндәме – барыбер, үзенә 

гомер биргән, баккан, “кеше иткән” кадерлеләрен беркайчан да онытмый, мәңге 

күңелендә йөртә. 

Татар әдәбиятында бик күп язучыларның иҗатында ата-ана образы  зур 

урын алып тора. Безне Шәмсия Җиһангированың иҗат җимешләре аеруча да 

җәлеп итте. Шәмсия Гатуф кызы (1951) – лирик күңелле шагыйрә. Аның 

каләменнән матурлык һәм җылылык бөркелә. Аның бик күп шигырьләре нәкъ 

менә әти-әни турында. “Сине бу якты дөньяга китергән газиз әткәң-әңкәң 

турындагы теләсә-нинди уең, озак та көттерми үз язмышыңа күчәчәк. Шул 

сәбәпле алар хакында уйның изгесен генә уйлау мәслихәт”– диеп яза 

ул[Җиһангирова 2011: 7]. Шәмсия  Гатуф кызының аларны өзелеп 

яратканлыгы, аның өчен әткәсе һәм әнкәсенең бик тә кадерле булуы ачык 

чагылып тора. Әткәй-әңкәенә булган мәхәббәтен,  ихлас рәхмәтен сүзләрен дә  

“Минем кадерлеләрем” шигыре аша күңелгә үтеп керерлек итеп җиткерә, 

аларны асыл ташлар белән тиңли: 

“Әткәй-әнкәй сез булганга  

Без туганбыз дөньяга. 

 Авырлыклар күрмәдек без, 

Сез янәшә булганга . 

Әткәй-әнкәй ике бөртек, 

Энҗегә сез тиңнәрем, 

Аклык-сафлык өлгеләре, 

Минем кадерлеләрем”[Җиһангирова 2011: 8]. 

Әткәй-әнкәй парлы булса, тормыш та ямьгә күмелә, берсе генә булмаса да  

канаты каерылган кош сыман буласың. Тулы бәхет өчен әти урынына әти, әни 

урынына әни кирәк шул, моның шулай икәнен Шәмсия Җиһангирова да яхшы 

аңлый: 
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“Әнкәем җил яңгыр тидерми үстерде, 

Тормышта ул миңа зур терәк. 

“Әнием” дигәндә, “әткәем” дияргә  

Син кирәк, әткәем, бик кирәк”, – дип әйтә  шигъри юлларында 

[Җиһангирова 2011: 16]. 

Шагыйрәнең әниләр турындагы шигырьләре искиткеч тирән мәгънәле. 

Шәмсия Җиһангирова да әнисенә булган хисләрен,  иҗат җимешләре аша 

җиткерергә тырыша.Олымы син, кечеме ничә яшьтә генә булсаңда,  әни, аның 

назы,терәге, киңәше һәрвакыт кирәк булуын үзенең кичерешләре аша 

укучыларына җиткерә. Исән чакларында кадерен белеп калырга өнди сыман 

тоела:  

“Алты ай,әнкәем, бу якты дөньяда 

Мин синсез –терәксез көн итәм... 

Син сакчы фәрештәм,  

Чын кыйблам булгансың, 

Яшәүнең мәгънәсе–син икән”! – диеп яза ул бер шигырендә. 

Әти-әни безгә тормыш бүләк иткән, яшәргә өйрәткән, йөрәкләрдә 

мәңгелеккә мәхәббәт кабызган кешебез. Шуңа күрә дә бу образлар белән безнең 

күңелебезгә иң якын булган нәрсәләр бәйләнгән. Бу туган йорт,инеш, урам, 

болын,басу-кырлар – туган як! Кендек каның тамган җирдә әти-әниең исән 

булса, димәк көтәр кешең бар.Сине сагынып каршы алучы һәм хәерле юл теләп 

озатып калучы кешеләрең булудан да зур бәхет юк бит ул: 

“Авылымнан әллә кай якларга  

Алып китте мине язмыш җиле.  

Ничә кайтсам, капка төбебездә 

Әткәм-әнкәм каршы алды мине”[Җиһангирова 2011: 9]. 

 Әткәй-әнкәй булса, дөнья түгәрәк, туар таңнар якты, яшәү тыныч бит ул. 

Әти-әниеңә мәхәббәтең никадәр зур булса, тормышың да шулкадәр шатлыклы 

һәм якты.Аларның барлыгын тоеп яшәү аңлатып булмаслык рәхәт: 

“Әти-Әни тигез булу, олы бәхет кешегә.  

Әткәй-әнкәй – бәгырьләрем – таза-сау икесе дә”,– дип яза 

Шәмсия Гатуф кызы  “Әткәй-әнкәй пар канат” шигырендә [Җиһангирова 2011: 

10]. 

 Эшебезне йомгаклап шундый нәтиҗәгә килергә була: Шәмсия 

Җиһангирова шигырьләре гаять тирән мәгънәле, йөрәккә үтеп керә торган. 

Шәмсия Гатуф кызы иҗатының шактый күп өлешен әти-әни образы белән 

бәйләгән. Иҗат җимешләр аша ул кадерле кешеләренә яратуын, олылавын, 

рәхмәт сүзләрен әйтә. Укучыларын да әти-әниләрнең исән чакларында 

кадерләрен белергә кирәклегенә төшендерә. Баккан, гомер буе яклаган, 

саклаган кадерле кешеләрнең мәңге яшәүләрен тели. Чыннан да әти-әни 

булганда гына көннәр аяз, ә төннәр якты, ай-йолдызлы була бит ул.  
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ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ ФРАЗЕОЛОГИК ӘЙТЕЛМӘЛӘРЕ 

Нуриева Регина, 

Мамадыш шәһәре 4нче мәктәпнең  

10 сыйныф укучысы. 

Фәнни җитәкче: Мәгъфурова 

Рәмзия  Нурулла кызы. 

 

Татар һәм рус телләренең фразеологик фондлары бай һәм күп кырлы. 

Фразеологик материал язучылар телендә дә алтын фонд санала.  

Татар теленең фразеологизмнары  Г.Х. Әхәтов, Г.Х.Ахунҗанов, В.Х.Хаков  

тарафыннан өйрәнелсә, рус фразеологизмнарын өйрәнүдә Ш.Балли, 

В.Л.Архангельский, С.Г.Гаврин, В.Н.Телия, В.В.Виноградов, И.Абакумов, 

Н.М.Шанский кебек галимнәр зур өлеш кертә 

Фразеология  – грек сүзе. Ул фразис һәм логос сүзләренең кушылмасыннан 

тора, төп мәгънәсе сүз фәне дигән төшенчәгә кайтып кала. Термин буларак, 

фразеологиянең ике мәгънәсе бар: 1) билгеле бер телнең үзенә генә хас 

фразеологик әйтелмәләре, 2) аерым бер телдәге фразеологик әйтелмәләрне 

өйрәнә торган фән. Ул лексикологиянең бер бүлекчәсе. Чөнки фразеологик 

әйтелмәләр үзләренең эчтәлекләре, мәгънәләре белән аерым сүзләргә якын 

торалар. Мәсәлән, сабын куыгын очыру (ялганлау мәгънәсендә), бүрәнә аша 

бүре куу (алдау мәгънәсендә), үлән астыннан төтен йөртү (астыртын 

мәгънәсендә), бить баклуши – бездельничать, очертя голову – безрассудно, и 

никаких гвоздей – хватит, ничего больше мәгънәсендә . Фразеологик әйтелмә 

эчтәлеге буенча бер төшенчәне белдереп килә.  

Фразеологик әйтелмәләр ирекле тезмә сүзләрдән түбәндәге үзенчәлекләре 

белән аерылалар: 

1) Фразеологик әйтелмә, телдә әзер килеш сакланган хәлдә, сөйләмгә 

сүзләр кебек үк «урнаштырыла». Ирекле тезмә сүзләр сөйләм барышында туа. 

Мәсәлән, агач йорт дигән тезмә сүз билгеле бер конкрет сөйләм барышында 

гына туа һәм яши ала. Чөнки таш йорт, биек йорт, безнең йорт, йорт түбәсе 

һ. б. тезмә сүзләр дә йорт сүзе катнашында туа алалар һәм башка төрле 

мәгънәләр барлыкка килми. Көлен күккә очыру, теш кайрау, мөгез чыгару, 

кылны кырыкка яру һ. б., халык телендә йөреп, үзләренә салынган күчерелмә 

эчтәлек белән кушылмага   әверелеп   киткәннәр.   Бу «кушылмалар» сөйләмгә 

аерым сүзләр кебек «урнаштырылалар»  гына.  Әгәр дә без, мәсәлән, колак итен 

чәйнәү (орышу, шелтәләү) дигән әйтелмәне ипи  чәйнәүгә күчерсәк, бөтенләй 

икенче мәгънә килеп чыга, һәм «чәйнәү» сүзе үзенең күчерелмә, метафорик, 

фразеологик төшенчәсен югалта, тәмамлыклы бәйләнештә торучы тезмә сүзнең 

мөстәкыйль элементы булып кала. 2) Семантик яктан бөтен була, ягъни бөтен 

сүзтезмәсе нинди дә булса бер читләтелгән төшенчәгә кайтып кала: Мин Камил 

бушбугаз кебекләрне телгә алырга да хурланам (Г. Тукай).  Гафифә дисәң 

Гафифә: бер җиргә бара башладың исә, кеше күрә дип коты чыга. (Г. Камал). 

Әлеге мисалларда буш бугаз, кот очу дигән фразеологик әйтелмәләр бар. 

Аларның һәммәсе бер төшенчә, мәгънә белдереп килә. Буш бугаз мәгънәсез, 
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эчтәлексез лыгырдап йөрүче, кот очу курку кебек төшенчәләрне белдереп 

киләләр. Шулай итеп, фразеологик әйтелмә мәгънә ягыннан таркалмый, бер 

төшенчәгә эквивалент булып тора. Шуңа күрә дә ул төрле сүз төркемнәре 

функциясендә килә ала. 

Исем: Ул Исмәгыйль дә җан көеге булды миңа (М. Фәйзи) 

Сыйфат: Дөрес, нәселегез байлык белән терәкле, әмма барыгыз да чуар 

йөрәкле.(Т. Гыйззәт.) 

Фигыль: Минем янга Илья Петрович килгән иде, төрле исемнәр сорап 

башымны катырды (Т. Гыйззәт) 

Рәвеш: Тигәнәле кешеләре аяк терәп җир сорыйлар (К. Нәҗми). 

Фразеологик әйтелмәләр шулай ук җөмләнең төрле кисәге булып та килә 

алалар.Ия булып килә. Бу көннәрдә авыл коммунистларыннан аеруча бердәмлек 

һәм ачык күзлелек сорала (Ф. Хөсни). 

Хәбәр булып килә. Сездә ремонт эшләре ничек бара, дип теңкәмә тиделәр 

(«Чаян» журналы). Син артык кызу канлы (Ф. Әмирхан). 

Тәмамлык булып килә. Бикмүш бабай Илсөяргә шахта турында, 

шахтадагы корым сырган йөзле кешеләр, аларның хуҗаларга каршы баш 

күтәрүләре турында сөйли (Г. Гобәй). 

Аергыч булып килә. Гражданнар! Бу эшкә аз гына йөрәгенә чүп үсмәгән, 

таш йөрәкле булмаган кешеләр бер дә разый булып карап ятырга тиеш түгел 

(«Урал» газетасы, 1907, № 7). 

Хәл булып килә. Французларны җиңгәндә җир җимереп йөрдек без («Рус-

француз сугышы бәете»).  

Фразеологик әйтелмәләр, җөмлә эчендә килеп, аңа грамматик яктан 

бәйләнешсез позициядә дә тора алалар. 

Җебегән авыз! Мин сиңа шулай дип әйтергә куштыммыни? (Г. Камал.) Бу 

мисаллардагы фразеологик тезмәләр эндәш сүзләр булып киләләр. 

Бер телдән икенче телгә сүзгә-сүз күчерелмәү— шулай ук 

фразеологизмнарга хас үзенчәлек.Татар телендәге кылны кырыкка ярырлык, 

теңкәгә тию, күз буу кебек әйтелмәләрне рус теленә һәм, киресенчә, рус 

телендәге попасть впросак, бить баклуши, кричать во всю ивановскую һ. б. 

кебек әйтелмәләрне татар теленә сүзгә сүз күчереп булмый. Мондый очракта 

тәрҗемә ителүче телнең фразеологик әйләнмәсенә тәрҗемә итүче телдән 

параллельләр эзләнелә һәм контекстка туры килгәне файдаланыла. 

Составы ягыннан татар телендәге фразеологик әйтелмәләрнең түбәндәге 

модельләрен күрсәтергә мөмкин: 

Исем -исем: Әле һаман да теге уҗым бозавы киенеп чыга алмаган икән  

Исем-сыйфат: Өйдә күңел каралткыч бер бабушкадан башка беркем дә юк. 

Исем-фигыль.Кара син аны оятсызны,күзен дә йоммый.  

Сыйфат-исем: Шуның тасма телләренә бай ышана бит 

Фигыль-исем: Бирермен, өшегән авыз, сиңа йомышны 

Алмашлык-исем: һә, Тумачи җиңгиләр алар үз кеше (Г. Камал). 

Мәкаль һәм әйтемнәр тәмамланган уйны белдерәләр, җөмлә булалар. 

Фразеологик әйтелмә җөмлә үк булып җитми, аның бер кисәге генә була. 
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Сөйләүче мәкаль һәм әйтемнәрне гадәттә башка кеше сүзләре рәвешендә 

куллана. Мәкаль һәм әйтемле сөйләм, башлыча ди, диләр, дип әйтәләр, дип сөй-

лиләр кебек сүзләрдән тора. 

  Биредә шул әһәмиятле: мәкаль, әйтем һәм табышмаклар, халык авыз 

иҗатының иң таралган һәм, шул ук вакытта, иң эшкәртелгән төрләре буларак, 

фразеологизмнарга бик бай. Күзаллау өчен берничә мисал алыйк: Авызы 

пешкән — өреп кабар. Баш бетмәсә, мал бетмәс. Өйдә утырган түрә бүрәнә 

аша бүре күрә. Сүз артыннан сүз чыга, күп сөйләсәң күз чыга.  

Күренә ки, китерелгән мәкаль, әйтем һәм табышмаклар составында авыз 

пешү (авырлыкны кичерү, бәлагә төшү, тормышны күп күрү мәгънәләрендә), 

баш бетмәү (исәнлек-саулык), бүрәнә аша бүре күрү (алдалау), күз чыгу (зарар 

килү мәгънәсендә) дигән фразеологик әйтелмәләр бар. 

Фразеологик әйтелмәләр телне баеталар, сөйләмгә сурәтлелек кертәләр. 

Шунлыктан, аларны көндәлек тормышта гади сөйләмдә генә түгел, төрле 

докладларда, җыелышларда чыгыш ясаганда да кулланалар. 

Фразеологизм—сатира һәм юмор өчен аерата кирәкле материал. Көлкеле 

пьеса, юмористик мәкалә, шигырь һәм мәсәл фразеологик әйләнмәләрдән 

уңышлы файдаланганда гына үтемле һәм тәэсирле була. Мәсәлән, үз сиксәне 

сиксән, авызы белән кош тота, ачык авыз, бер чыбыктан сөрелгәннәр, алма, 

пеш, авызыма төш, аяклы каза, энәсеннән җебенә кадәр, кул җылыту кебек 

әйтелмәләр сатирик әсәрләрнең эчтәлегенә бик тә тапкыр киләләр. Алар төп 

идеяләрне ачарга, тәнкыйтьне үткенләндерергә нык кына ярдәм итәләр.  

Язучы, әдәби әсәр иҗат иткәндә, телнең барлык чараларыннан, 

сүзлегеннән һәм грамматик формаларыннан мөмкин кадәр тулырак 

файдаланырга тырыша. Чөнки, билгеле булганча, фикер һәм идеяләр сүзләрдә, 

әйтелмәләрдә, грамматик формаларда гына үзенең реаль чагылышын таба. 

Фразеология — әдәби әсәрдә төп тел-сурәтләү чараларыннан берсе. Аннан оста 

файдалану язучының отышлы ягы. 
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Фәнни җитәкче: Абдуллина Гөлнара  

Вәзир кызы 

 

Р.Мирхәйдәров иҗат биографиясенең башы 1971 елга барып тоташа. Бу 

елны ул беренче хикәясен яза. Аның язылу тарихы кызыклы. Бер танылган 

кинорежессерның чираттагы фильмы турында фикер алышканда, яшь инженер 

Р.Мирхәйдәров үткен тәнкыйть сүзләре әйтеп сала.. Хәтере калган 

кинорежессёр шаяртып аңа: “Үзең башта юньлерәк берәр нәрсә иҗат итеп кара, 

аннары тәнкыйтьләргә алынырсың”, –  ди. 

Төзүче-инженер бу сүзләрне күңеленә салып куя һәм өч көн эчендә 

“Полустанок Самсона” (“Самсун станцасы”)  хикәясен яза. Моңа кадәр кулына 

каләм тотып карамаган Р.Мирхәйдәровның бу хикәясе бик уңышлы килеп чыга, 

ул Мәскәүдә “Родники” дигән альманахта басыла. “Полустанок Самсона” 

(“Самсун станцасы”) хикәясе шуннан бирле утызлап мәртәбә кабат-кабат 

басылып чыга,  чит телләргә, шулай ук татар теленә дә тәрҗемә ителә, берничә 

мәртәбә радиоспектакльләр оештырыла.  

Автор башлангыч иҗатында нигездә үзенең хис-кичерешләрен, нәрсәгә дә 

булса мөнәсәбәтен төп герой исеменнән сөйләттерә. “Полустанок Самсона” 

(“Самсун станцасы”) хикәясендә тимер юлчылар хезмәтенең күзгә күренми 

торган якларын ачып бирә. Бу хезмәт кешеләрнең эшен төптән белүенә 

язучының шул тирәлектә үсүе дә зур йогынты ясагандыр.  

“Полустанок Самсона” (“Самсун станцасы”) әсәрендә үз эшенең остасы 

булган Самсун карт турында сүз бара, хикәяләүче төп герой – Гадәләт Кулиев. 

Ул – инженер, юллама буенча биналар һәм корылмаларга хезмәт күрсәтүче 

итеп Кызыл Урдага җибәрелә. Егет бу эшкә теләмичә генә алына. Бөтен ил 

буйлап “комсомол-яшьләрнеке” дип аталган төрле удар төзелешләр гөрләгәндә, 

кечкенә генә станциядә караучы булып йөрү эшендә ул үзен кирәксез кеше итеп 

тоя. Кадрлар бүлегендәге Җоманияз ата аның бераз кәефен күтәрергә тели. Ул 

аңа бу һөнәрнең ни дәрәҗәдә мөһим икәнлеген аңлатмакчы була. 

 Айлар үтә тора, Гадәләт үз эшенә дә бераз ияләшә төшә. Станцаларны 

карап йөргән вакытта ул ныклап эшләнгән корылмаларга игътибар итә торган 

була. Аларның кайберләрендә чуен тактачыкларда бинаның кайчан, кем 

тарафыннан корылганлыгы турында язмалар да күренгәли. Егетне шул 

корылмаларның искиткеч төгәллек белән эшләнүе гаҗәпләндерә. Кайвакыт шул 

биналарның төзелү рәвешенә, төсенә, купшылыгына исе китеп йөргәндә, су 

агып купшаклаткан урыннарны, карасу тимгелләрне, саргылт урыннарны күрсә, 

кәефе китә торган булды. Юл йөрүчеләр өчен кайчандыр уңайлы итеп төзелгән 

көтү залларына керсә дә, аның күңелен сагыш биләп ала. Еллар дәвамында кат-

кат сылый торгач, махсус рәвештә суда тотып чыныктырылган күз явын 
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алырлык имән плитәләр карасу-яшеллегеннән зәһәрлек бөркелеп торган буяу 

астында калып, бөтеләй күренмәс булганнар, тәрәзә кашагаларындагы нечкә 

зәвык белән эшләнгән бизәкләрне җирән сурик буявы катламы “йоткан”. Аның 

күңелендә шул төсен җуеп барган станцаларның кайберләренә булса да 

баштагы матурлыгын, сафлыгын  кайтарасы килү теләге туа. Ләкин аның бу 

теләге чишеп булмастай сораулардан, менә-менә өзелергә җиткән җеп хәленә  

килгән иде. 

Күңелдәге бу хыял җебе өзелми кала: язмыш аны үзенчәлекле шәхес, юл 

мастеры Рашат Нагаев белән таныштыра. Гадәләт аны беренче карашка яратып 

бетерми, чөнки ул аны да әйбер корбанына охшата. Хуҗаның фатирында ул 

күргән сирәк китаплар тупланган китапханә, кара агачтан эшләнгән зәвыклы 

мебель, затлы сәгатьләр, “Шредер” пианиносы һ.б. шул турыда сөйли иде. 

Гадәләтнең хуҗага карата ниндидер  тискәре уйлары кузгала.  

Гадәләт менә шулай уйлый. Ләкин хуҗаның сөйләүләреннән хакыйкать 

ачыла. Рашат  станцага егерме ике яшьтә килеп төпләнгән. Бу чорда юллар 

остасы Гаврил Сергеевич Самсонов лаеклы ялга китәргә җыена. Билгеле, оста 

егерме ике яшьлек егетне колач җәеп каршы алмый, ул үзенә карата ышанычны 

үзенең хезмәте белән яулап ала. Аның апасы белән кызы Мәскәүдә яшиләр. 

Кечкенәдән үк апасы кызны Мәскәүгә алып китә һәм үзенчә тәрбияли: кыз әти-

әнисенә карата чит булып үсә. Гаврил Сергеевич гомере буе  аларга һәр айда 

акча җибәреп тора.  Рашат карт йортында еш була. Беркөнне оста Рашатка: 

“Менә үлеп китәрмен, өй-флигель сиңа булыр, ул юл остасы өчен атап 

салынган, ә йорт җиһазларын варисларым – кызым белән сеңлем туздырып 

бетерерләр инде”, – дип  әйтеп куя. Ләкин оста пенсиягә китә алмый кала, кисәк 

кенә үлеп китә. Аны тирә юньдә бик яратканнар, хөрмәт иткән булалар. Кара 

үзәк ярында биек курган өеп, шунда җирлиләр. Мәскәүдән варислары кайтып 

төшә, аларның үз кайгылары кайгы: ишелеп төшкән байлыкны кая куярга 

белмиләр. Шул вакытта Рашат аларга үзенең тәкъдимен ясый, ул өйдәге 

әйберләрне, җиһазларны үзенә сатып калдыруларын сорый. Карт кебек ай саен 

аларга акча җибәреп торачагын белдерә. Бу мөлкәткә ия булгач, Рашат көенми 

дә, сөенми дә. Ул картның “туздырып бетерерләр инде” дигән сүзләрен 

хәтерендә тота, мал-мөлкәтне юкка чыгарырга теләми.  

Өйнең тарихын белгәч, Гадәләтнең җанын басып торган шыксызлык та 

эреп юкка чыкты. Күңелендә йорт хуҗасына карата ярату хисе көчәйгәннән-

көчәя барды. Ул үзенең хыялларын да хуҗага җиткерде: станцада күргән 

хәлләр хакында, биналарның хәле, күңелендә туган шик-шөбһәләр турында 

сөйләде. Ә Рашат Нагаевның сөйләвеннән юллар остасы Гаврил Сергеевич 

Самсоновның тулы тормышы ачыла. Алар ярты еллап бергә аралашып яшиләр, 

әмма бер тапкыр да карт үз эшеннән, тормышыннан зарланмый. Моннан аның 

туган илен, эшен бик яратканлыгы ачыклана.   

Гаврил Сергеевичны олысы, кечесе Самсун дип кенә йөртәләр. Ул - тирә-

якта бик абруйлы даны таралган кеше, “йөз чакрым аралыкта аны белмәгән 

кеше юк”. Еллар үтә тора Самсун карттан белем алган кешеләрнең балалары 

үсеп җитә, укып кайтып, туган төбәкләрендә төпләнеп тә калалар. Табиблар, 
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агрономнар, укытучылар, бигрәк тә транспорт вузлары тәмамлаучылар, 

терлекчеләр – һәммәсе шушында ук туып-үскән кешеләр. Күбесе эштә үзләрен 

танытып югары дәрәҗәләргә дә ирешәләр, түрәләр булалар. Һәммәсе дә үзен 

Самсун картка бурычлы дип саный.  Самсун карт үзенә дә башкаларга да 

таләпчән кеше була. Эшчеләр башкарган эшне шәхсән үзе тикшереп, кабул 

итеп ала.  

Гаврил Сергеевич Самсонов барлык эшләрен теркәп-язып баручы бик 

төгәл кеше була. Аның кәгазьләре арасында көндәлек тә сакланып калган. Анда 

Сырдарья елгасының күп еллар дәвамында ничек катуы, елга ярларыннан 

кайчан ташып чыгып, тимер юлга якын килүе, су юып алып киткән юллар, 

кичүләр турында һәм башкалар турында мәгълүматлар тупланган. Карт язгы 

ташулардан саклау җайланмасы да төзегән. Аларның сызымнары,  юл осталары 

яши торган йортлар, вокзал корылмалары, биналарының сызымнары – барысы 

да саклаган. Болар яңа килгән белгеч Гадәләт өчен зур табыш була. Эшен 

нәрсәдән башларга белмичә, барысын да ташлап китәргә җыенганда, аңа бәхет 

елмая. 

Бу әсәрдә үз эшләреннән тәм тапкан, җәмгыятькә кешеләргә яхшылык, 

яктылык өләшүче, бөтен көчләрен яраткан эшләренә багышлаган тимер юл 

осталары турында сүз бара. Автор үз эшенең осталары ничек итеп  эш, тормыш 

тәҗрибәләрен буыннан-буынга күчереп килүләре турында бәян иткән. Гаврил 

Сергеевич Самсонов – Рашат Нагаев – Гадәләт Кулиев. Болар – менә шул 

буыннар бәйләнешен күрсәтүче образлар. Моннан тыш  автор ярдәмче образлар 

белән дә хикәяне тулыландырып, җанландырып җибәрә. Мәдинә, Сәкен 

образлары менә шундыйлар. Әсәрдә автор образларның характерларын  

үзенчәлекле рәвештә – геройлар диалогында, тасвирлаулар аша ачып бирә.  

Мәдинә –  Рашат Нагаевның хатыны, автор сүзләре белән әйткәндә, “ак 

йөзле, сөйкемле казакъ хатыны”, “искиткеч пөхтә тегелгән чия төсендәге 

күлмәктән”, “җыйнак җылы куллы”, “совхоз мәктәбендә” укытучы булып эшли. 

Аның уңган хуҗабикә икәне күренеп тора: өстәл сый авырлыгыннан сыгылып 

тора, юка камырдан ясалган вак пилмәннәр, крахмалланган ак тастымаллар, 

чисталык, пөхтәлек... Аларның өйләнешкәннәренә сигез ел, Ренар исемле 

уллары үсеп килә. Гадәләт килгән көнне аларның гаилә бәйрәмнәре була. 

Мәдинә тәмледән тәмле ризыклар әзерләгән. Ул –  кайгыртучан, ирен ярты 

сүздән аңлый торган хатын. Сәкен – тимер юл станцасында кизү торучы, “озын 

торыклы, чәч төпләренә кадәр ирония белән сугарылган”. Бу характеры аның 

сөйләмендә дә ачык чагыла. 

Егет белән сөйләшүдән Секенның да характеры тулысынча ачыла. Ирония, 

мыскылга тартым көлү – ул катыргы битлек кенә икән бит. Сөйләшә торгач, бу 

аңлашыла. Ул да Гадәләт кебек ялгызлыктан интегә, кичке озын кичләрне нәрсә 

турында уйларга белми. Ул Гадәләткә: “Кыш көне сагыну хисе көчәя, ялгызлык 

нык сиздерә башлый. Беләсеңме, инженер иптәш, ялгызлыктан ни коткара? Күз 

алдында биеп торган ут коткара мине... Шул сихри утка карап мин әллә 

нәрсәләр күрәм. Аңлыйсыңмы, камин – минем күңел көзгесе ул!” – ди. Менә 

шушы кизү торучы Сәкен көтмәгәндә Гадәләтнең язмышын уңай якка бора да 
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куя. Бөтен эшен ташлап, шәһәргә китеп барырга  поезд көткән арада, Сәкен аны 

юл мастеры Рашат Нагаевларга барып кайтырга тәкъдим итә. Рашат Нагаев 

белән очрашкач, сөйләшкәч, Гадәләт үзен борчыган барлык сорауларга җавап 

таба да инде. 

Шулай итеп, автор бу әсәрендә үз эшләрен җиренә җиткереп башкарган, 

җәмгыятькә кешеләргә яхшылык, яктылык өләшүче, үз язмышларын үз көче 

белән хәл итә торган кешеләр турында хикәяли.  
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ХХ йөз башы татар дөньясында татар милли мәгарифен яңача үзгәртеп 

коруга, дини эшләрен реформалаштыруга, вакытлы татар матбугатын барлыкка 

китерүгә, гомумән, шулар аша халыкның милли аңын үстереп, милли 

горурлыгын уятып, татар халкының югалткан дәүләтчелеген торгызуга 

омтылган милли хәрәкәт барлыкка килә. Татар халкының мәдәни, милли, сәяси 

тормышында зур роль уйнаган милли хәрәкәт лидерлары, идеологлары, милли 

хәрәкәт эшлеклеләре арасында үзенең бар гомерен татар халкына, мөселман 

халыкларына хезмәт итүгә багышлаган Садри Максуди да бар. Садри Максуди 

– татар милли хәрәкәтенең төп идеологларының берсе буларак, үзенең белеме, 

сәяси кыйбласы, Русия сәясәтендә тоткан урыны һәм эшләгән эшләре белән 

милли хәрәкәттә башкалардан шактый аерылып торган шәхес.  

Садри Максуди (Садретдин Низаметдин улы Максудов) 1878 елның 23 

июлендә (иске стиль белән) Казан өязе Ташсу авылында (хәзерге Биектау 

районына керә) Низаметдин мулла гаиләсендә дүртенче бала булып дөньяга 

килә. 

Бу гаиләдә белемгә омтылыш көчле була, чөнки үз заманының шактый 

укымышлы кешесе буларак, Низаметдин мулла Төркиядән төрле гәзит-

журналлар, китаплар кайтарткалап торган. Шуннан кайткан төрек 

әлифбасыннан Садри укырга өйрәнә. Ул башта үз авыллары мәдрәсәсендә – 

әтисендә укый, аннан Казанда абыйсы Әхмәтһади мөгаллимлек иткән Галләмия 

мәдрәсәсендә белем ала. Биредә ул сигез ел буена төрек, гарәп, фарсы телләрен, 
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ислам фәлсәфәсен, дин белемнәрен өйрәнә. Ләкин, тора-бара, абыйсы Һади 

өендәге төрекчә китап-журналлар, «Тәрҗеман» гәзите генә яңалыкка сусаган 

һәм кызыксынучан табигатьле яшүсмер егетне инде канәгатьләндерми башлый: 

ул үзлегеннән русча өйрәнергә керешә. 

Садри Максудиның тормышын тасвирлар өчен антик трагедия жанры 

кулайрак булыр кебек. Бу – үз гамәлләре өчен тиешле вакытны һәм урынны 

тапкан герой. Прометей кебек, ул татарның бердәмлеге өчен эшне гаҗәеп 

югарылыкка күтәрде, һәм беренче – һәм әлегә соңгы тапкыр – милләтне бердәм 

автономия кысаларында берләштерә алды. Ул аңа исем бирде, 

Конституциясенең сызымнарын төзеде һәм аның Милли Идарәсен (хөкүмәтен) 

вә Милләт Мәҗлесен (парламентын) барлыкка китерде. Титаннар кебек, ул 

барлык татарларның диярлек фикеренә ике тапкыр каршы чыга алды һәм 

икесендә дә җиңде. 1918 елның 25 апреле – Милли Идарәнең таркатылган көне 

– үзенең фаҗигалелеге буенча 1552 елың 2 октябре белән генә чагыштырырлык 

вакыйга. Ләкин Максуди җиңелмичә китте – аңа Төркиядә озын гомер һәм 

шәхес иреге өчен көрәш насыйп булды. Садри Максуди зур танылуга ирешкән 

Һади Максудиның энесе һәм Исмәгыйль Гаспралы, Һади Максуди, Лев 

Толстой, Әхмәд Мидхәт, Эмиль Дюркгейм һәм Анри Бергсон кебек 

Укытучыларның бөек укучысы иде. 

Садри Максуди Гаяз Исхакый һәм Хөсәен Ямашев белән бергә укый, алар 

сәяси тормышта бергәләп катнаша. Мәдрәсәдән чыккач, Максуди татарлар 

арасында беренче булып, Парижның Сорбонна университетын тәмамлый һәм 

шунда Аурупаның төрле сәяси режимнарының мәгънәсенә төшенә. 

Русия сәясәтенә Максуди 1906 елның августында, Бөтенрусия мөселман 

съездында килеп керә. Шунысын да истә тотарга кирәк, Максуди Русия 

масштабындагы беренче татар либералы иде. Максуди «Иттифак» фиркасының 

үзәк комитетына гына кереп калмыйча, бер елдан соң Дума депутаты була һәм 

аның президиумына сайлана. Садри Максуди алга сөргән фикер принципиаль 

булуы белән аерылып тора. Дума белән беррәттән, ул, Швейцариядәге 

Кантоннар шурасы үрнәгендә Русиядә Дәүләт Шурасы төзергә тәкъдим итә. 

Монда һәр милләттән тигез санда депутатлар сайланырга тиеш була. 

Максуди ул елларны Русиянең 20 миллион мөселман кешесенең тавышы 

иде. Беренче чиратта ул Русия мөселманнарының хокуклары өчен көрәште: 

“Һәр дәүләттә, әйтик, сәяси титул бар – америкалы, француз һ.б., ләкин һәр 

дәүләттә үз гореф-гадәтләрен, аларда булган яшәеш үзенчәлекләрен саклый 

торган һәм саклаячак бик күп милләтләр бар, һәм бу яктан, мин татар кешесе 

һәм үз яшәешемне яклыйм – ләкин сәяси яктан мин рус гражданы”. 

Максуди Дума күпчелеген тәшкил иткән депутатларга рус булмаган 

халыкларның милли һәм дини күптөрлелегенә каршы көрәшнең дәүләтчелек 

нигезләренә зыян салуын исбатларга тырыша. 

1912 елның 13 мартында, Эчке эшләр министрлыгының доклады буенча 

фикер алышканда, ул министрлык һәм мөселман мәктәпләре системасы 

арасындагы мөнәсәбәтләрне болай сурәтли: «Барлык халыкларның үзе өчен 

кыйммәтле әйберләре бар, изге әйберләре бар. Гадәттә, акыллы хөкүмәт халык 
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өчен изге нәрсәләргә тими, беркайчан да аларга кагылмый… Бу әлеге халык 

сөйләшкән телнең яшәве, аның туган сөйләменең, туган мәктәбенең, диненең 

яшәве һ.б. Бу әйберләр һәр милләт өчен изге. Һәм менә соңгы вакытта, безнең 

хөкүмәтебез безнең өчен кадерле булган нәрсәләргә кул суза: безнең 

мәктәпләребез эзәрлекләнә, безнең әдәбиятыбыз, сөйләмебез эзәрлекләнә, туган 

телебез эзәрлекләнә… Мәктәп, әгәр дә ул максатына туры килә икән, бала, 

аның ата-анасы һәм ата-бабаларның бөтен буыны арасында булган элемтәнең 

саклануына илтергә тиеш». 

Максудиның сәяси һәм административ сәләте аның илдә булган 

органнарны гомуммилли бурычларны чишү өчен куллануында һәм бу 

бурычларны бердәм гомуммилли хөкүмәт контроле астына куюында чагыла. 

Үзара фетнә һәм Ватандашлар сугышының авыр елларында, Садри 

Максуди татар халкын бер йодрык итеп берләштерә алды һәм коточкыч 

сугышлар шартларында аңа таркалырга мөмкинлек бирмәде. Садри Максуди 

татар автономияле хөкүмәтенә (Милли Идарә), шул чорның атаклы 

эшлеклеләре кергән парламентка (Милләт Мәҗлесе) нигез сала һәм аның 

эшчәнлегендә актив катнаша. 

1918 елның 5 гыйнварында Милли Идарә рәисен сайлау үткәрелә. 

Күпчелек тавыш белән Садри Максудины сайлыйлар. Бүгенге тел белән 

әйткәндә, Садри Максуди Автономияле Татарстанның беренче «Президенты» 

була. 

1918 елның 25 апрелендә большевиклар Милли Идарәне тар-мар итәләр, 

коралсызландыралар һәм таркаталар. Шул рәвешле «татар азатлыгының бөек 

елы» тәмамлана. Алда Русиянең татар авыллары буенча күчеп йөрү һәм 

эмиграция еллары көтә. Максуди Париж Сорбоннасында бер кафедраны 

җитәкли, ләкин тиздән аны Ататөрек чакыра һәм ул, Төркиягә китеп, илнең 

сәяси тормышында катнаша һәм Ататөрекнең шәхси киңәшчесе була. 

Сәясәтче, дипломат, галим, политолог, публицист – Максуди 

милләтебезнең иң гүзәл сыйфатларына ия була. Әле бүген дә халкыбызда аңа 

тиң кешеләр юк. Әгәр дә андый шәхес тумаса, яңа гасырда ул барлыкка 

килмәсә, кайчандыр Максудиның дусты Гаяз Исхакый фаразлаганча, 

милләтнең урыны тарих чүплегендә булачак. Ләкин без бер тапкыр Максуди 

күтәргән дәрәҗәгә менгәнбез икән, анда янәдән күтәрелә алачагыбызга 

ышанырга тиеш. 

Әдәбият 

1. Амирхан Р. Максатына тугры Максуди // Казан утлары. – 1999. – № 5– 6. 

– Б. 150–156. 

2. Абдуллин Я. Садри Максуди – олуг галим // Казан утлары. – 1996. – №1. 

– Б. 141–149. 

3. Таһиров И. Садри Максуди-Арсал // Шәһри Казан. – 1991. – 21 май. 

4. Каримуллин А. Садри Максуди-Арсал // Идель. – 1991. – № 10-11. – Б. 

88–95. 

 

 



158 

 

ТАТАР ФОЛЬКЛОРЫНЫҢ ТАРИХТА ЧАГЫЛЫШЫ 

Садыков Рөстәм, 

 Кече Шилнә урта мәктәбенең  

10 нчы сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Даутова Инзилә 

 Гаяз кызы 

 

Татар халкын үзенең үзенчәлекләре бар. Шуларның ин зур байлыгы татар 

халык иҗатында. Нәкъ менә халык иҗаты ул – халык вәкилләре тарафыннан 

телдән иҗат ителеп, күп еллар буе халык хәтерендә сакланып килгән чәчмә һәм 

шигъри әсәрләр җыелмасы – фольклор дип аталган. Фольклор  сүзе 1846 елда 

галим Вильям Томс тарафыннан фәнгә кертелгән халыкара термин. Ул ике 

өлештән тора: folk – халык, lore – акыл, хикмәт дигәнне аңлата. ХХ гасыр 

башында бездә халык иҗатына карата халык әдәбияты, 20 еллар уртасыннан 

фольклор, 30 нчы еллардан халык иҗаты термины да әйләнешкә кереп китә.  

Фольклорның төп үзенчәлекләренең берсе – аның телдән иҗат ителүе 

белән бәйле. Шуңа да без аны икенче төрле халык авыз иҗаты  дип атыйлар. 

Моннан кала тагын берничә үзенчәлеген әйтеп үтү зарур: аның – күмәк, 

коллектив иҗат нәтиҗәсе булуында һәм  аның вариантлылыгы. Фольклор 

 әсәрләре телдән телгә, берәүдән икенчегә, өченчегә тапшырыла. 

Бу үзенчәлек бер үк әсәрнең бер үк вакытта берничә кеше телендә яшәргә 

мөмкин булуын күрсәтә. Шул ук вакытта фольклор әсәрләре халык күңелендә 

гасырлар дәвамында яши. Фольклорга хас төп үзенчәлекләрнең тагын берсе – 

аның синкретик характерда булуы.  Синкретизм ул – грек сүзе, кушылу 

мәгънәсендә, әдәбият һәм сәнгать үсешенең башлангыч чорына хас булган 

бөтенлек, бүленмәгәнлек, ягъни, төрле тармак, төр һәм жанрларның үзара 

органик кушылган хәлдә булуы.  

Халык авыз иҗаты  әсәрләрен эчтәлеге, төзелеше-композициясе, образ-

персонажлар системасы һәм башкарылу үзенчәлегенә карап өч зур төркемгә, 

бүлеп карыйлар: эпос, лирика, драма. 

Язма әдәбият әсәрләренең дә шундый ук төркемнәргә бүленүе фольклор 

традицияләреннән үк килә.  Фольклористика – фольклорны, халык авыз иҗатын 

өйрәнү белән шөгыльләнә торган фән. Фольклор  фәннең һәм сәнгатьнең күп 

кенә төрләре белән турыдан-туры бәйләнештә тора. Халык авыз иҗаты, беренче 

чиратта, әдәбият белән бәйләнештә тора. Фольклор  һәм әдәбият сүз сәнгатенең 

ике төре. Аларның уртак һәм аермалы яклары бик күп. Халык авыз иҗаты тын 

халыкның тарихыннан башка да күз алдына китерү мөмкин түгел. Беренчедән, 

конкрет бер халыкның трихын белми торып, аның фольклорын белеп булмый. 

Икенчедән, халык авыз иҗаты тарихны өйрәнергә ярдәм итә. Халык авыз 

иҗаты  әсәрләренең теле татар әдәби теленең нормаларын тудыруда да мөһим 

чыганак һәм җирлек булып санала. Халык авыз иҗаты  сәнгатьнең музыка һәм 

хореография кебек төрләре белән дә тыгыз бәйләнештә. 

Йола фольклоры  – халык иҗатының иң борынгы төрләреннән берсе. 

Кешеләр, хезмәт процессында туган тәҗрибәләре нигезендә, табигать көчләрен 
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буйсындыру турында бик күптәннән бирле хыялланганнар. Ләкин табигать 

серләрен, аның үзгәрешләрен һәм сәбәпләрен төшенерлек аң-белемнең булмавы 

аркасында, кешеләр табигатькә буйсынырга, табынырга мәҗбүр булганнар. 

Йола ул – аерым бер коллективның яисә кешенең иҗтимагый-хуҗалык һәм 

шәхси тормышындагы иң җитди моментларда башкарыла торган, борынгыдан 

килгән традицион хәрәкәт- гамәлләре. Йола белән гадәт арасында аерма бармы? 

Гадәт ул киләчәк буыннарга мәдәниятны җиткерүнең үзенә бер традицион 

формасы. Ләкин аның йоладан аермасы шунда, ул максатка ярашлы 

хәрәкәтләрне киләчәк буыннарга җиткерә: хезмәт эшчәнлеге белән бәйле 

хәрәкәтләр, көнкүрештәге, гаиләдәге хәрәкәтләр. Мондый хәрәкәтләр нинди дә 

булса нәтиҗәгә ирешү өчен хезмәт итә. Йола текстларына аеруча якын торган 

һәм вакыт-вакыт алар белән керешеп киткән жанр – ырымнар. Алда күреп 

үткәнчә, ырымнарнаң бер төркемчәсе нәкъ менә хуҗалык аксатларында 

кулланыла һәм сүз-ритуал куатенә ышануга нигезләнгән йола тектларын үз 

эченә ала.  

 Хәзерге вакытта бу йолалар һәм текстларның күпчелеге архаик күренеш 

буларак кына, шулай ук балаларның уен фольклорында гына очрыйлар. Алар 

инде магик эчтәлекләрен югалтканнар. Ләкин йола-текстларда борыныгы 

ышану һәм фикерләү эзләре сакланганлыгының сизелеп торуын инкарь итү 

дөрес булмас иде. Әлеге йола-тестларның үзенчәлекле әһәмияте дә менә шунда, 

реаль-практик максатка хезмәт иткән борынгы фикерләү системасын өйрәнергә 

мөмкинлек бирүләрендә. 

Әдәбият 

1. Бакиров М. Фольклорның гомуми үзенчәлекләре. Фольклор фәне һәм 
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ТАТАР МӘКАЛЬ, ӘЙТЕМНӘРЕНДӘ ТЕЛ ҺӘМ  

МИЛЛӘТ КОМПОНЕНТЫ 

Садыйкова Алсу,  

КФУның Алабуга институты студенты 

Фәнни җитәкче: Галләмов  

Филүс Гатиф улы 

 

“Әйтем – сүзнең чәчәге, мәкаль – сүзнең җиләге” дигән гыйбәрә нәкъ әнә 

шуңа басым ясый шикелле. Мәкаль, әйтем мөнәсәбәтләрен җентекләп өйрәнгән 

күренекле фольклорчы Нәкый Исәнбәт язганча: “Мәкаль булса, иң элек ул 

гомуми бер хөкем, уртак төшенчә була, әйтем булса, хосусый бер ягын әйтү 

генә була”. Мәкаль– сөйләшкәндә сүзгә ямь һәм куәт бирү өчен, көнкүрештә 

күп сыналган дәлил яки шигъри бер мисал урынында әйтеп йөртелә торган, 

кыска, ләкин гомуми бер, тирән мәгънәне эченә алган төгәл җөмләле халык 

хикмәте әсәре. 



160 

 

Бүгенге көндә дә татар милләтенең торышы – актуаль мәсьәләләрнең берсе 

булып санала. Бер төркемендә ул, милләтне инкыйраздан саклап калу 

максатында, укучының игътибарын халыкның милли яшәешенә, милли 

колоритына, күркәм гореф-гадәтләренә, милли йоллаларына, нәсел-нәсәбәсенә, 

борынгы тамырларына юнәлтә.  

Татар тотмый ышанмый. Әлеге мәкаль белән килешәбез. Һәм тормыштан 

алынган бер мисал китерәсебез килә. Барыбызга мәгълүм булаган тиз туклану 

рестораны “KFC” да күпчелек ризык тавык итеннән ясала [Алинә 

Минневалиева блогы]. Ләкин югарыдагы мәкальдә күргәнебезчә, тотып 

карамыйча ышанбыз. Актив татар яшьләре тарафыннан бик күп кенә төрле 

чаралар үткәрелеп тора. Шуларның берсенә, әлеге ресторанга рейд белән 

чыгуны да кертеп карау кирәктер, мөгаен. Казан шәһәрендәге тиз туклану 

рестораннары челтәренең берсенә юнәлеп анда әлеге туклану урынының 

директоры Резидә Равилова сүзләренчә, продуктлар өчен бары яңа суелган 

тавык ите кулланыла. Аны “Челны-бройлер” компаниясеннән, ә яшелчәләрне 

исә Алабугадан китертәләр. Ит белән яшелчәләрне атнага ике мәртәбә алып 

киләләр икән. Биредә Татарстан җитештерүчеләре белән эшләү күңелгә җылы 

йөгертте. Татар тотмый ышанмый, әлеге очракта биктә туры килә сыман. 

Туган телем – иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем. Туган тел– дөньяны 

танып белү, өйрәнү-төшенү өчен тылсымлы алтын ачкыч, могҗизалы асыл 

корал – үзара аралашу-аңлашу коралы ул. hәр халыкның – үз тарихы, үз 

кыйбласы, үз гореф-гадәтләре, үз теле. Бик кдерле, бик газиз, әни кебек якын 

булганга аңа безнең халык ана теле, туган тел дип исем кушкан. Ана hәм туган 

тел! Мәңге аерылгысыз, изге төшенчәләр. Кешегә нәселенең, халкының асыл 

гадәт, сыйфатларын да иң әүвәл тел тәме, тел кодрәте ярдәмендә ана бирә. 

Халык әлеге мәкаль аша туган телгә булган мәхәббәтен, хөрмәтен белдерә. Иң 

яхшы урыннарны туган телгә бирелүе. Һәр кеше өчен туган теле иң газиз, иң 

матур. Күңел түрендә һәрвакыт, нинди генә сәбәпләр булуга карамастан гел 

туган тел тора.  

Йомгаклап шуны әйтәсе килә, бабаларыбыз мәкаль-әйтемнәргә бик тирән 

мәгънә салып калдырганнар. Алар шушы күркәм халык авыз иҗаты коралы 

белән безгә, бүгенге көн татар яшьләренә, милләтебезне, телебезне, динебезне 

саклап, киләчәк буыннарга җиткерү бурычын тапшырганнар. Әлеге мәкаль-

әйтемнәр аша без үз халкыбызның көнкүрешен, тормышларын, гореф-

гадәтләрен, яшәешләрен ачык күрәбез.  

Әйе, теле барның – юлы бар. Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр! 

Газиз туган телебез – татар телен кадерлик, яклыйк, саклыйк, чарлыйк, сөеп 

үстерик. Туган теле барның – милли юлы бар, милли йөзе бар, шәхес буларак 

үзе бар, кеше буларак абруе, кадер-бәясе, хөрмәте бар. 

 

Әдәбият 
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ФОЛЬКЛОРДА – ХАЛЫК ТАРИХЫ 

Саттарова Алинә, 

Алабуга шәһәре 9 нчы мәктәпнең 

9 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Шакирҗанова Нурсинә 

Газинур кызы 

 

Милли рух фольклорда яши, фольклор аша буыннан-буынга күчә. 

Тирәнтен яшеренгән генетик кодыбыз да – фольклорда. Милләтне милләт итеп 

саклап торуда, халыкның рухи дөньясын баетуда фольклор мирасыбыз төп 

чыганак булып тора. Шуңа күрә дә без аңа бик җитди карарга  тиешбез.  

Татар халкының мең елларга сузылган тормыш тәҗрибәсе, уйлары, 

гадәтләре аның телендә, образлы сөйләмнәрендә, мәкаль-әйтемнәрендә, җыр 

һәм әкиятләрендә чагылыш тапкан.  

Татар халкының иҗаты халык хәтерендә сакланган, каләм очына эләгеп, 

кәгазьгә төшерелгән. Элекке заманннардан безгә кадәр килеп җиткән башка төр 

жанрлар белән бергә дастаннар да халык күңелендә үз урыннарын били.  “Тузга 

язмаганны сөйләмә!” – дип татар халкы үз карашын, йола, гадәтләрен мәкаль, 

табышмакларда язып калдырган. Җыр, бәетләргә күңелләрдә булган бөтен 

моңын, сагышын салган. Риваять, мифларда да дөньяга үз карашын шигъриятле 

чагылдырган.  

Дастан жанры – күп телләрдә сөйләүче, язмалы, тирән тарихлы, сабыр һәм 

көчле рухлы татар халкының иҗат очкыны. Татар дастаннары хәзерге көндәге 

башкарылу үзенчәлекләре, сюжет, шигърият вазыйфалары белән эпос жанрына 

хас табигый этапны күрсәтеп тора. Татар дастаннарын без “Алып кешеләр 

турындагы дастаннар”, “Тарихи дастаннар”, “Мәхәббәт дастаннары” дип 

шартлы рәвештә генә төркемлибез. Чөнки аларның бөтенесен, мәсәлән, 

“Мәхәббәт дастаннары” дияргә мөмкин: барысында да мәхәббәт темасы төп 

сызык булып үтә. Егет һәм кыз, ана һәм бала, ата һәм угыл, туган җир, мал-

мөлкәт, хезмәт, хакимлек, тормышка мәхәббәт, гаилә булдыру, ыруны үстерү – 

менә ул безнең дастаннар эчтәлеге.  

Бишек җырлары, мәкаль-әйтемнәр, табышмаклар, уеннар шулай ук белем-

тәрбия бирүдә әһәмиятле урын алып тора. 

Киләчәк буынга халкыбызның гасырлардан гасырларга тапшырылып 

килгән тәҗрибәсен, зирәк акылы тудырган иҗат җәүһәрләрен тапшыру – безнең 

бурычыбыз.  

Йомгаклап шуны әйтәсе килә: халык исән булганда, аның фольклоры да 

яшәр. Халыкның милләт буларак яшәеше турында кайгыртырга кирәк. Бу – 

безнең уртак бурычыбыз. 
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ХАЛЫК ТОРМЫШЫНДА ҖЫРЛАР ҺӘМ АЛАРНЫҢ ТӨРЛӘРЕ 

Сафина Венера, 

Алабуга шәһәре 2 нче мәктәпнең 

10 нчы сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкчеләр:  

Сәхәбиева Альбина Мансур кызы,  

Әхмәтшина Айгөл Фаукат кызы 

 

Татар халкының үз җырлары... ниндидер үз 

характерына туры килгән авыр, сабыр моң. Әйтерсең ул 

аның язмышыннан сыгып алынган. Күңелгә бер керсә,тиз генә 

чыкмый, төпкә утыра, төпкә ята. 

С. Хәким 

Халык күңелендә туган, аның хисләрен, кичерешләрен чагылдырган 

әсәрләр бездә бик күп. Халык авыз иҗаты әсәрләре кешеләрнең тормыш 

турындагы уйлануларын, теләкләрен, хыялларын, киләчәккә омтылышларын 

чагылдыра. 

Татар халык авыз иҗаты әсәрләре күп төрле. Алар: әкиятләр, бәет, мәкаль, 

табышмаклар һәм башкалар. Җыр шуларның берсе. Әкиятне берәү сөйли, ә 

икенчеләр исә тын да алмыйча тыңлыйлар. Табышмакны берәү әйтә, ә 

тыңлаучылар аңа җавап табарга тиеш була. Ә менә җырның кеше үзе өчен генә 

дә башкарырга мөмкин. Кайгы-хәсрәт килгәндә, кеше җырлап юана, күңелен 

тынычландыра. Шатлык, куаныч килсә дә, үзе дә сизмәстән, җыр сузып җибәрә. 

Кешенең җаны, рухы әнә шулай җыр булып, моң булып агыла башлый. 

Җыр кешенең эчке дөньсын, аның хисләрен һәм кичерешләрен чагылдыра. 

Халык иҗаты әсәрләренең бу төре лирик жанрга керә. 

Иҗтимагый тормышның һәм тарихи шартларның үзгәрүе аркасында, 

кешеләр аркасында мөнәсәбәтләр һәм аларның дөньяга карашлары да үзгәрә 

бара. Һәм бу хәл халык җырларында бик матур гәүдәләнә. Нәкъ менә шуның 

өчен дә Г. Тукай “җәүһәр вә якутлардан да кыйммәтле” булган җырларга 

“халык күңеленең һич тә тутыкмас вә күгәрмәс саф вә рушан көзгеседер. Бу бер 

төрле сихерле көзгедер”, – дип гаять югары бәя биргән. “Чөнки, – ди ул, – 

халыкның бер генә җыруын тотып нечкәләсәң, шөбһәсез, аның халәте 

рухиясен, нәрсә уйлаганын вә ни хакында нинди фикердә икәнен белеп 

буладыр”, – ди [Надиров 1988: 7]. Бу чыннан да шулай: әллә ничә гасырлар 

буена халык күңеленең “һич тә тутыкмас һәм күгәрмәс көзгесе” ролен үтәп 

килгән меңләгән җырлар аша халыкның тормышка карашын, аның кайгы-

хәсрәтен һәм шатлыгын бик ачык күреп була. 

Җырлар элекке тормышның авыр һәм күләгәле якларын чагылдыру белән 

генә чикләнмиләр. Аларда яңа рухи хисләр, шәхес азатлыгы, халык идеаллары 

белән сугарылган изге теләкләр дә чагылалар. Җыр дип әйтүгә, күңелгә көй 

килә. Әйе, җыр сүздән һәм көйдән тора. Халык, сәләтле сүз остасы булу белән 

бергә, композитор да. Көйгә салынган шигъри әсәрләргә җыр дип әйтәләр.  
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Халык авыз иҗаты әсәрләренең башка төрләре белән чагыштырганда, 

көйле булуы белән җыр халык арасында тизрәк таралып өлгерә. Чөнки халык 

җырларының көй белән аерылмас бәйләнеше бар. Алар иң борынгы 

заманнардан бирле билгеле бер моң-көйгә ятышлы рәвештә иҗат ителгәннәр, 

җырның сүзләре көе белән генә табигый яңгырый. Икенче төрле әйткәндә, көй, 

моң – җыр сүзләренең канатлары. 

Халык иҗатын өйрәнүче галимнәр җырланы, нинди уңай белән, кайда 

башкарылуына, эчтәлегенә карап, түбәндәге жанрларга бүләләр: йола җырлары, 

уен җырлары, хезмәт җырлары, иҗтимагый тормышны чагылдырган җырлар, 

тормыш-көнкүреш җырлары, лирик җырлар. 

Җырларда халыкның үз өстенә төшкән авырлыклар, кыенлыкларны җиңеп 

чыгарга, авыр, газаплы тормышны җиңеләйтергә омтылуы, аның киләчәккә 

матур өмет-теләкләр белән яшәве ачык чагыла: 

Арслан киек, ай, сикермәс 

Каршысында биек тау булса; 

Егет кеше һич кайгырмас 

Газиз башкайлары сау булса, –  

ди ул [Надиров 1976: 18 ]. Җырларны халык тормышының реаль чагылышы, 

кеше күңелендәге хисләрнең матур яңгырашы, яктыртылышы дип атарга 

мөмкин. К. Марксның замандашы һәм халык җырларын зур кызыксыну белән 

өйрәнгән Полҗ Лафарг: “Халык җыры... халык рухының үзенә бертөрле, 

ышанычлы һәм табигый гәүдәләнеше, куянычында һәм шатлыгында аның 

юлдашы, аның белемнәренең, диненең, фәсәфәсенең энциклопедиясе, 

халыкның үзенең иманын, шикләрен һәм милли тарихын ышанып тапшыра 

торган хәзинәсе ул”, – ди [Надиров 1976: 20 ].  

Шул рәвештә, җырларда кешенең бай рухи кичерешләре, аның тормышка 

булган актив мөнәсәбәте чагыла. Бу хәл бигрәк тә сюжетлы җырларда ачык 

күренә: аларда, бәетләрдәге кебек үк, иҗтимагый тормыш һәм көнкүрештә 

булган билгеле бер вакыйга яки хәлне сурәтләү максат итеп куела. Ләкин 

торыш вакыйгаларын сурәтләүдә бәетләр белән җырлар арасында бик зур аерма 

да бар. Билгеле булганча, бәетләрдә аерым бер кеше, нинди дә булса бер төркем 

яки бөтен халык башыннан кичкән берәр вакыйга турында, күбесенчә, шул 

хәлне күргән яки белгән икенче берәү тарафыннан сөйләнелә. Бәетләрдә аерым 

шәхес башыннан кичкән эшләрне яки халыкның дөньяга карашын тормышта 

булып үткән нинди дә булса берәр вакыйгага бәйләп тасвирлау алга сөрелә. 

Җырларда исә кешенең реаль тормыш вакыйгаларына карата булган эчке 

хисләре, шәхси кичерешләре, уй һәм фикерләре, карашлары 

гомумиләштерелеп, ләкин һәркем күңеленә ярардай итеп әйтелә. 

Кешенең әнә шул реаль тормышта булган вакыйгалар нигезендә туган 

рухи кичерешләре җыр формасына кертелеп, элек-электән билгеле булган 

берәр көйгә яки бөтенләй яңа бер көйгә салынып җырлана башлый. Әгәрдә ул 

җыр халык күңелен тибрәндерерлек, дулкындырырлык була икән, андый җыр 

халык теленә кереп китү генә түгел, бәлки бик күп төрле вариантларда җырлана 

торган коллектив иҗат җимешенә әверелә. 
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Халык авыз иҗаты әсәрләренең башка төрләре белән чагыштырганда, 

җырлар халык арасында иң күп таралган булулары белән аерылып торалар. 

Тормышның бик күп төрле якларын яктыртулары һәм тирән эчтәлекле 

булулары белән дә халык авыз иҗаты әсәрләре арасында алар күренекле 

урынны тоталар. Халык үзенең меңнәрчә җырларында тигезлекне, хокук һәм 

шәхес иркен яклап чыккан. Патша заманы шартларында көчләп армияга 

алынган никрут һәм мескен солдат хәле,изүче сыйныфлар файдасына корылган 

законнарга каршы баш күтәрү, протест белдерүне чагылдырган качаклар, 

наемщиклар һәм бүтәннәр турындагы җырларда заманның үткән һәм мөһим 

мәсьәләләре күтәрелә. Дуслык, туганлык, батырлык һәм бердәмлек кебек 

мәсьәләләргә дә татар халык җырларында зур урын бирелә. 

Халык лирикасының иң зур өлешен тәшкил иткән һәм халык арасында киң 

таралган мәхәббәт җырларын алып карыйк. Аларда кешенең кешедә булган 

тирән ихтирамы, кайнар мәхәббәте гаять матур һәм чиксез көчле буяулар 

ярдәмендә әйтелә: 

Тәрәзә төбем исле гөл, 

Иснә, бәгърем, исле ул; 

Исле гөлдә бер чәчәк бар, 

Бигрәк синең төсле ул. 

Мәхәббәт җырларының иң күпчелегендә кеше һәм аның матурлыгы, 

сафлыгы табигатьтә булган иң гүзәл әйберләр белән чагыштырыла. Кешенең 

йөрәк ялкыны дип аталган хаклы булган бу мәхәббәт җырларын халык бик 

борынгы заманнардан бирле туктаусыз иҗат итә килә, һәм аларда халыкның 

иртәге көнгә зур өмет һәм ышаныч белән каравы аңлашыла. Өметсезлеккә 

бирелгән, төшенкелек сазлыгына кереп баткан кешенең югары сәнгать 

дәрәҗәсендәге мәхәббәт җырларын иҗат итүе һич мөмкин түгел. Дөрес, 

мәхәббәт җырларының кайберләрендә ике яшь йөрәкнең төрле сәбәпләр 

аркасында кушыла алмый йөрүләре, бер-берсен сагыну яки юксынулары, төрле 

бәхетсезләргә очраулары кебек хәсрәтле хәлләр дә тасвирлана. Ләкин кеше 

үзенең тормышында очраган мондый кыенлыкларны җиңеп чыгарга тырыша. 

Халык лирикасында кешенең алга барырга омтылуы, матур киләчәк турында 

хыяллануы һаман да өстенлек ала. [Бәширов Г., Шамов А. 1954: 18 ] 

Борынгы заманнарда җырлар халыкның төрле гореф-гадәт яки йола 

бәйрәмнәрендә, күңел ачу вакытларында да үтәлгәннәр. Бигрәк тә туй һәм йола 

җырлары, уен һәм бию такмаклары халыкның билгеле бер тарихи чорларда 

ничек һәм нинди уй һәм теләкләр белән яшәвен бик ачык чагылдыралар. 
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ЭШЧӘНЛЕГЕН АКТИВЛАШТЫРУ ПРОБЛЕМАСЫ 

Сәйфиева Алия, 

КФУның Алабуга институты 

студенты 

Фәнни җитәкче: Нуриева  
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Кече яшьтәге мәктәп балаларының танып-белү эшчәнлеге үсеше башлыча 

белем алу, уку процессында үсә һәм камилләшә. Бары тик укытучы максатчан 

рәвештә белем һәм күнекмәләр бирү процессы белән идарә иткәндә генә, 

укучыларның танып-белү максималь дәрәҗәдә активлаштырылганда гына, 

балаларның белем алуы өчен уңай шартлар хасил ителгән, дип әйтергә мөмкин.  

Күп еллар буена укучыларның мондый танып белүе түбәндәге рәвештә 

оештырыла иде: укытучы – белем һәм тәрбия бирү процессының субъекты 

укучыга – белем һәм тәрбия бирү процессының объектына тәэсир итә. Хәзерге 

педагогикада исә, белгечләр раславынча, элеккеге “тәэсир итү” төшенчәсен 

“тәэсир итешү” төшенчәсенә алышынуы методологик яктан әһәмиятле күчешне 

тәшкил итә [Вәлиева 2000: 76]. 

Мәгълүм булганча, дәресләрнең, аеруча традицион дәресләрнең шактый 

күп вакыты мөгаллимнең сөйләме алып тора. Балаларның танып белү 

активлыгын арттыру бу очракта аеруча әһәмиятле. Әйтик, И.Ф. Харламов бу 

очракта мөгаллим түбәндәге алымнардан файдалана алуын искәртә: дәрестә 

проблемалы ситуацияләр тудыру, укучыларга танып-белү биремнәре тәкъдим 

итү. Галим шулай ук өйрәнелә торган темадагы аеруча мөһим, фундаменталь 

нигезләрне аерып чыгарырга өйрәнүгә кызыксыну уятырга кирәклегенә, 

балаларны элек өйрәнелгән фактлар, күренешләр, биремнәрне өйрәнелә 

торганнары белән чагыштыру ихтыяҗын хасил итәргә кирәклегенә дә басым 

ясый [Харламов 1999: 14-116]. 

Укучыларның танып-белү эшчәнлеген активлаштыручы өченче ысул 

берничә пункттан тора: 

- татар теле дәресендә тупланган белемнәрнең практик яктан 

әһәмиятлелеген ачыклау; 

- уку материалының эчтәлеген иң мөһим фән ачышларына һәм томышның 

төрле социаль күренешләренә якынлаштыру; 

- уку материалын берничә тапкыр төрле вариантларда кабатлау; 

- катлаулы темаларны бүлгәләп алдан үткәреп җибәрү; 

- уку-укыту барышында тышкы тикшеренү һәм үзлектән тикшеренү, үз-

үзеңне бәяләү белән үрелеп бара; 

- укучыларның тырышлыгын алга сөрү. 

Ә инде соңгы ысул, татар теле дәресендә, иң әһәмиятле вакыйгаларга 

таянып,  яңа белемгә нигез булып торудан гыйбарәт. Укучыларның танып-белү 

сәләтләре тулысынча гомуми белемгә, осталыкка юнәлтелә. 
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Укуга кызыксыну уяту, танып-белү эшчәнлеген активлаштыру буенча 

эшне һәр дәреснең һәр этабында алып бару мөһим. Моның өчен мөгаллим 

төрле эш төрләрен һәм формаларын куллана ала: дидактик, күрсәтмә, таратма 

материалдан файдалана, дидактик уеннар оештыра, дәрестә индивидуаль эш 

алып бара, техник чараларны куллана һ.б. 

Мәсәлән, дәреснең темасын һәм максатларын билгеләү этабында 

“фаразлау” алымын кулланырга мөмкин. Әйтик, дәрестә өйрәнеләчәк тема – 

сүзтезмәләр. Укытучы балалар игътибарына көзге урман картинасын тәкъдим 

итә, картина астында түбәндәгеләр язылган була: көзге урман, гөмбәгә бару, 

сары яфраклар, яфраклар белән түшәлгән сукмак, салкынча һава. Мөгаллим 

балаларга юнәлеш бирә: рәсемгә һәм рәсем астындагы язуга карап, дәреснең 

темасын фаразлап карагыз әле, укучылар! Дәреснең үзбәя этабында парларда 

эшләү алымын нәтиҗәле файдаланып була: укучылар бер-берсенең мөстәкыйль 

эшләрен, өй эшләрен тикшерә алалар. Татар теле дәресләренең яңа белем ачу, 

кабатлау этапларында дидактик уеннардан файдалануның чиксез 

мөмкинлекләре бар.  

Галимнәр искәртүенчә, “психологик яктан караганда, бала һәрдаим уен 

формасындагы эшчәнлеккә тартыла. Дидактик яктан караганда, уен – кызыклы, 

баланы җәлеп итәрдәй ситуациядә кулланыла торган, диалогик һәм эвристик 

методларны үреп бирүдән гыйбарәт булган уку, белем алу формасы” [Вәлиева 

2000: 65].  

Дәресне тулысынча уен формасында үткәрергә дә, моңа аның бер өлешен 

генә багышларга да мөмкин. Татар теле дәресләрендә фонетик, лексик, 

грамматик уеннар оештырырга була.  

Мисал рәвешендә “Артык сүзне тап” лексик уенын тәкъдим итәргә 

мөмкин. Уен оештыру ягыннан җиңел, аз вакыт таләп итүе белән игътибарга 

лаек, шул ук вакытта ул балага системага салу күнекмәләрен камилләштерергә 

ярдәм  итә. Беренче сыйныфта укучыларга сүзләрне аеру өчен аларның лексик 

мәгънәләреннән чыгып эш итәргә тәкъдим итеп була. Әйтик, карточкада 

түбәндәге сүзләр җыелмасы булырга мөмкин: куян, бүре, чикерткә, кызыл, 

соры, түгәрәк,дүшәмбе, иртә, чәршәмбе, кишер, алма, кәбестә һ.б.  

Укучылар, табигый, чикерткә, түгәрәк, иртә, алма сүзләрен аерып 

әйтәләр. Алдагы сыйныфларда мөгаллим уендагы сүзләрне өйрәнелә торган 

темага нисбәтле рәвештә сайлый. Мәсәлән, фонетика бүлеген өйрәнгәндә, 

мондый сүзләр тәкъдим ителергә мөмкин: сары, бабай, чәчәк, каләм, кәгазь, 

кише, игътибар, тургай, чәнечке. Биредә беренче юлда чәчәк сүзе (нечкә 

сузыклардан тора), икенче юлда кишер сүзе (беренче хәрефе – тел арты 

тартыгы), игътибар (рәт гармониясе сакланмаган) сүзләре аерып чыгарыла. 

Укучыларның танып белү активлыгын арттыруда күрсәтмәлелекнең роле 

дә зур. Р.Шәкүрова искәртүенчә, “предметлы рәсемнәр ярдәмендә балалар яңа 

сүзләрне җиңелрәк үзләштерә һәм гади җөмләләр төзергә өйрәнә, ә сюжетлы 

рәсемнәр белән эшләгәндә ул сүзләрнең мәгънәләрен истә тизрәк калдыра, 

бәйләнешле сөйләм телен камилләштерә” [Шәкүрова 2008: 24]. Мәсәлән, 

укучыларның сүз байлыгын үстерү һәм сүзләрнең дөрес язылышын истә 
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калдырыр өчен “Аерып ал һәм дөрес итеп яз” биремен тәкъдим итәргә мөмкин. 

Моның өчен түбәндәге  яшелчә һә җимешләрдән күррсәтмә картина әзерләнә: 

1) Кәбестә, сарымсак, суган, кишер, помидор, кыяр,борчак, редис, шалкан, 

бәрәңге; 2) Алма, җиләк, лимон, әфлисун, виноград, слива, чия, каен җиләге, 

груша, киви. Әлеге картина буенча башта беренче рәткә җиләк-җимеш, икенче 

рәткә яшелчә исемнәре языла.  

Мондый биремнәрне башка төрле мисаллар белән дә эшләргә мөмкин. Бу 

вакытта тагын да эшне катлауландырыр өчен бик күп төрле ситуатив 

рәсемнәрдән файдалынырга мөмкин: җиләк-җимеш, яшелчә, агачлар, 

хайваннар, йорт кошлары, кыргый кошлар һ.б.  Барлык бу очракларда 

дакүрсәтмәлелек укучыларга теоретик материалны җиңел һәм аңлап 

үзләштерергә, ә укытучыга яңа белемнәрне аз вакыт эчендә һәм истә 

калдырырлык итеп аңлатырга мөмкинлек бирә. Күрсәтмәлелек дидактик уен 

өчен үзенчәлекле материал, инструмент ролен башкара ала.  

Балаларда укуга карата кызыксыну уятуда өйрәнелә торган материалның 

әһәмиятен аңлату мөһим роль уйный. Бу вакытта балада укуга мотивация хасил 

була. “Өйрәнелә торган предметка карата кызыксыну тусын өчен, теманы 

өйрәнүнең әһәмиятен, кирәклеген аңлау мөһим. Мәсәлән, яңа белемнәрнең 

гомуми белем системасына кертү яисә кабатлау этабында  “Оратор” алымын 

кулланырга мөмкин: бер минут эчендә партадаш иптәшеңне аталган теманы 

өйрәнүнең кирәклегенә ышандырырга кирәк”, – дип яза башлангыч сыйныф 

укытучысы О.А. Ширинкина [Ширинкина 2015: 44].  

Шунысы да игътибарны җәлеп итә: соңгы елларда басылып чыккан 

дәреслекләрдә дә баланың танып белү активлыгын формалаштыруга җитди 

урын бирелә. Мәсәлән, Ф.Ф. Харисов  һәм башка авторлар тарафыннан төзелгән 

сүзлектә “Катлаулы биремнәр”, “Өстәмә биремнәр”, “Иҗади тәнәфес”, 

“Башваткычлар, ребуслар, шарадалар”, “Мәкаль-әйтемнәр, табышмаклар, 

санамышлар, мәзәкләр һәм тизәйткечләр” кебек бирем төрләре кулланылган, 

моннан кала “Татарча-русча сүзлек”, “Русча-татарча сүзлек”, “Аңлатмалы 

сүлек” белән эшләүне күзаллаган күнегүләр бирелгән, кагыйдәләрне ныгыту 

өчен Фәрит абый, Алсу, Булат, Руслан кебек  персонажларның диалоглары 

даими рәвештә үрелеп бирелә [Харисов 2014: 67]. 

Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә мөмкин: татар теле дәресләрендә башлангыч 

сыйныф укучыларының танып-белү активлыгын формалаштыру шактый киң 

мөмкинлекләргә ия. Шулай ук соңгы еллардагы дәреслекләрдә дә баланың 

танып белү активлыгын арттыруны күзаллаган биремнәр күп булуын 

ассызыклап китәргә кирәк. 
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Фәнни җитәкче: Бәхтегәрәева 

Рәйхана Нигъмәтҗан кызы 

 

Кара һәм ак төсләр гомер буе безнең белән. Әгәр сиңа рәхәт, син бәхетле 

яки уңыш синең белән икән, озакламый синең тормышыңда бәхетсез һәм авыр 

көннәр башлана. Әйтерсең лә, синең гомерең – каралы-аклы полоса. Беркем дә 

бу дөньяда гел бәхетле һәм бер кайгысыз гына яшәми, чөнки барыбер ул ак 

полоса карага алмаша. Бәхет төшенчәсен һәркем үзенчә аңлый. Бәхетле яшәү 

өчен, кемдер акча тели, кемгәдер гаилә кирәк, ә кайберәүләр сәламәтлекне 

өстен куялар. Сүз дә юк, бәхетле тормыш өчен боларның барысы да кирәк. 

Ләкин, минемчә, бәхетле тормышның нигезе – сәламәтлек. Бары тик сәламәт 

булсаң гына, байлыкка һәм уңышка ирешергә мөмкин. Ләкин байлык та, 

сәламәт булу да һәм бәхетле гаилә төзү дә үзеңнән тора. Чөнки һәр кеше үз 

язмышына үзе хуҗа, һәм нинди тормышта яшәве дә бары тик кешенең үзеннән 

тора. Гаяз Исхакыйның “Көз” повесте нигезендә нәкъ менә шул фикер ята. 

Әлеге әсәрне мин бик кызыксынып укыдым, геройларның уй-кичерешләрен 

күңелемнән үткәрдем. 

Повестьта Гөлсем һәм Нәфисә – төп геройлар. Кызлар икесе дә чибәр, 

тырыш, белемле, тәртипле, ә иң мөһиме: аларның эчке дөньялары матур. Әйе, 

мондый “алтын” кебек кызларга гаилә төзеп, бәхетле тормышка куанып һәм 

шатланып кына яшәргә дә яшәргә. Кызганычка каршы, тормыш андый җиңел 

нәрсә түгел шул... Дөньяда бәхетле яшәү өчен көрәшергә туры килә. Билгеле, ул 

юл җиңел түгел. Нәкъ менә шундый авырлыклар белән Гөлсем һәм Нәфисәгә 

очрашырга туры килә. 

Гөлсем – мирза кызы. Кечкенә чагында әнисе үлә. Аның тәрбиясе белән 

апасы шөгыльләнә. Апасы аны рус мәктәбенә бирә. Гөлсем русча укый, 

дуслары белән русча аралаша. Әбисенә кунакка кайткач, Гөлсем үзен башкача 

хис итә, ләкин аңа боларның барысы да таныш була. Ураза ае башлангач, ул 

әбисе һәм кызлар белән ураза тота, намаз укый. Гөлсемгә бу бик тә ошый, 

ләкин ураза тотканын, догалар укыганын апасы белә һәм аны алып китә. 

...Шигырь бәйрәмендә Гөлсем Пашаны очрата, һәм алар бер-берсенә 

гашыйк булалар. Ләкин, кызганычка каршы, моңа да Гөлсемнең апасы каршы 

килә, аларны аерыр өчен, кулыннан килгәннең барысын да эшли. Апасы 

Гөлсемне акча өчен сатарга тели. Гөлсем бу турыда белә, ләкин апасына әйтә 

алмый: аның моңа көче җитми. Минемчә, бу Гөлсемнең йомшак күңелле 
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булуын һәм кешеләрне, нинди генә начарлыклар эшләсәләр дә, гафу итә алу 

сәләтен күрсәтә. Нәкъ менә шул вакытта ул үзенең ялгыз калганын тоя һәм 

әнисен – иң яраткан кешесен күз алдына китерә. Әнисе аңа авыр минутларда 

булышыр һәм кирәк вакытларда терәк була алыр иде. Ләкин, кызганычка 

каршы, ул инде юк... Минемчә, Гөлсемнең үз фикерен әйтә алмавына аның ике 

мохит, ике милләт арасында буталып калуы сәбәпче була. Ягъни Гөлсемгә 

кечкенә вакыттан ук берьяклы гына тәрбия бирелмәве менә шушы нәтиҗәгә 

китерә. Шушы тәрбия, үз гореф-гадәтләреңнән аерыла бару, икенче 

тәртипләргә һәм мохиткә кереп бетмәү, кызны ныклы характерсыз, ихтыярсыз 

итеп формалаштыра. Шунлыктан кыз үз бәхете өчен көрәшә дә алмый, апасына 

да каршы чыкмый. Нәтиҗәдә, сөйгәнен – иң зур мәхәббәтен югалта һәм 

гомерен хәсрәт-кайгыда уздырырга мәҗбүр була. 

Ә Нәфисә исә Гөлсемнең капма-каршысы. Ул кечкенә вакытыннан ук дини 

тәрбия ала, мөселманча укый, фикерен кыю әйтә. Хәлил белән танышкач, аның 

хәтта күзләре “янып” китә. Әтисе аның Хәлил белән йөрүенә каршы килә. 

Нәфисә, күп газаплар чигеп булса да, барыбер үз бәхетенә ирешә. Азактан әти-

әниләре кызның фикере, аның тормыш юлы белән килешәләр. Нәфисәгә күңеле 

кушканны, үзе дөрес дип тапканны эшләү ныклык бирә. Ул иң авыр, иң 

хәлиткеч вакытларда Коръәнгә, изге догаларга мөрәҗәгать итә. Бары тик шушы 

дини тәрбия, дини мохит Нәфисәне һәм аның гаиләсен бәхетле итә. 

Хәзерге вакытта күп парлар өйләнешәләр һәм бәхетле яшәргә сүз бирәләр. 

Ләкин, кызганычка каршы, гаиләдә проблемалар башлангач, бик тиз 

аерылышалар. Әйе, сүз дә юк, проблемалар һәр гаиләдә дә була (бәлкем, ул 

Нәфисә гаиләсендә дә булгандыр), ә бит авырлыклар килеп чыгу белән 

аерылышырга димәгән... Минемчә, нәкъ менә шушы вакытларда дини тәрбия 

парларны, алар арасындагы мәхәббәтне саклап калырга ярдәм итә. Чөнки ул 

кешедә бик күп яхшы сыйфатлар тәрбияли. Нәфисәнең шундый тәрбия алуы 

аңа иң зур бәхет - тату гаилә бәхете бүләк итә. Ә нишләп соң тормыш Гөлсемгә 

карата аяусыз? Ни өчен бар кеше дә дөньяда гел бәхеттә, шатлыкта гына 

яшәми? Әйе, Гөлсем дә намаз һәм догалар укый башлаган иде, ләкин бу изге 

юлдан аны апасы читләштерә. Ә нигә соң Гөлсем үз бәхете өчен Нәфисә кебек 

көрәшми? Беренчедән, аңа терәк була алырлык һәм ярдәм итә алырлык кешесе 

булмый, ә икенчедән, аның инде көрәшер өчен көче дә калмый. 

Әсәрне укыгач, мин шундый фикергә килдем: нинди генә каршылыклар 

һәм авырлыклар килеп чыкса да, яшьтән үк үз бәхетең өчен көрәшергә кирәк. 

Әлеге көрәш авыр, кыен булырга мөмкин. Шулай да сабыр булырга кирәк. 

Тормышыңны ничек корсаң, “көз”еңне дә шулай каршыларсың. Г.Исхакый 

язганча: “Инде көз булды... һәр агачның җимеше пеште, миләшнеке миләшчә, 

алманыкы алмача!” Чыннан да, язмышың үз кулыңда. 
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Глүс кызы 

 

Муса Җәлил – татарның бөек улы, күренекле шагыйрь, батыр. 

Шагыйрьнең иҗаты бүгенге көндә дә күп әдәбиятчылар, тарихчылар, телчеләр 

тарафыннан өйрәнелә. Аның Бөек Ватан сугышы чоры иҗаты икегә бүленеп 

карала: окоп чоры поэзиясе һәм “Моабит дәфтәрләре” циклы. Соңгысы – татар 

халкына гына түгел, ә бөтен дөньяга билгеле шигырьләрдән гыйбарәт. Аның 

шигырьләренең тел үзенчәлеге таң калдырырлык. Үз әсәрләрендә төрле 

сурәтләү чаралары, троплар куллану нәтиҗәсендә шагыйрь әсәрләре теленең 

укучы өчен аңлаешлы, образлылыкның югары булуына ирешә. Шагыйрь һәм 

язучыларның әсәрләренең телен, стилистик бизәлешен өйрәнү тел 

белгечләрендә һәрвакыт зур кызыксыну уята. Аеруча классик әдипләрнең 

телләре әлеге җәһәттән даими рәвештә өйрәнелеп килә. Шундый әдипләрнең 

берсе – Муса Җәлил. Күп кенә галимнәр аның шигырьләренең телен инде 

өйрәнгән, әмма кызыксыну әле дә булса кимеми. Әлеге мәкаләбезнең 

актуальлеге дә шуның белән билгеләнә. 

Мәкаләбезнең максаты булып Муса Җәлилнең “Моабит дәфтәрләре” 

циклында синоним, антоним, фразеологик әйтелмәләр, эпитет, 

җанландыруларның кулланылу үзенчәлекләрен өйрәнү тора.  

Патриот-шагыйрь Муса Җәлилнең шигъри таланты, сугышчан батырлыгы 

һәм хәрби оештыру осталыгы фашизмга каршы аяусыз көрәштә бөтен 

тулылыгы белән ачылды. Аның исеме дөньяда үзенең Ватанына, үз халкына 

тугрылыклы булуның гүзәл символына әйләнде [Хаков 2003: 25]. 

Муса Җәлилнең фронт шигырьләрендә эчкерсез самимилек, тормышны 

ярату хисләре ярылып ята. Баштарак рухи тетрәнүләр нәтиҗәсендә иҗат 

ителгән публицистик рухлы шигырьләре тора-бара тирән фикерле, образларга 

бай яңа әсәрләр белән алмашына. 

Муса Җәлил поэзиясе тау елгасы кебек көчле һәм ярсу да, кырыс һәм шаян 

да, дәртле һәм сагышлы да. Шагыйрь төрле сурәтләү чараларыннан мул 

файдалана. Бу исә аның әсәрләренең сәнгатьчә эшләнешен арттыра, 

камилләштерә, образлылыкны югары дәрәҗәгә күтәрә [Хаков 2003: 32].  

Муса Җәлилнең үз стиле инде сугышка тикле формалаша. Бөек Ватан 

сугышы чорында исә аның таланты тагын да ныграк ачыла. Барлык җегәрен, 

көчен һәм талантын шагыйрь фашистларга каршы көрәшкә багышлый. Каләмен 

корал итеп, чын мәгънәсендә, ул хәтта тоткынлыкта да язуын дәвам итә. 
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Муса Җәлил иҗатында еш очрый торган күренешләрнең беренчесе – 

юмор. Ул түбәндәге шигырьләрдә аеруча ачык чагылыш таба: “Минзәлә 

истәлеге”, “Ишек төбендә”, “Хәдичә”, “Томаулы гыйшык”, “Гашыйк һәм сыер”, 

“Табут”, “Тозлы балык”, “Бәла”, “Иркәм”, “Күршеләр”, “Бала йокысы”.  

Юмор тонын көчәйтү максатында, шагыйрь синонимнарны оста 

файдалана:  

Күрше белән борыннан  

Булмады һич татулык.  

Көн саен бер усаллык,  

Көн саен бер катылык. (“Күршеләр”) 

Аңламыйча, ахмак, эшнең төбен,  

Нигә шулай кыза, тузына?  

Мин ашасам аның чәчәкләрен,  

Сөт бирәм бит сөйгән кызына (“Гашыйк һәм сыер”) 

Телдәге мәгънәдәш сүзләрне куллануы Муса Җәлилне кабатлаулардан 

коткара һәм сөйләмдә төрле мәгънә төсмерләре бирүгә, аерым стиль 

үзенчәлекләре барлыкка китерергә ярдәм итә. 

Муса Җәлил капма-каршы мәгънәле сүзләрне бер-берсенә каршы куеп та 

көлке ситуацияләр тудыра:  

Кыз торды да кинәт, әйтте миңа,  

Еламады үзе, көлмәде:  

“Сөям, диеп кызга үрелгәнче,  

Сөрт борныңны, егет, элгәре!” (“Томаулы гыйшык”)  

Сәгать йөри: “Келт-келт!.. 

Тиз бакчага кит-кит!..” 

Марат аңа дәшә: 

“Тукта, мине көт, көт!..” (“Сәгать”) 

Әлеге алым ярдәмендә Җәлил төрле предмет һәм күренешләрне бер-

берсенә капма-каршы куя. Антонимнар фикерне логик яктан көчәйтүдә, 

күренешләрне ачык итеп күз алдына китерүдә зур урын тоталар. 

М.Җәлилнең юмористик әсәрләрендә фразеологик әйтелмәләр аерым урын 

били. Алар эмоциональ сөйләм тудыруда, телне баетуда зур урын алып торалар 

[Сафиуллина, Зәкиев 2006: 40]. Шигырьләрдә алар кискен күчерелмәлелекне 

белдермичә, туры мәгънәле сүзләргә якын торалар: 

Иркәм минем бигрәк иркә,  

Үрле-кырлы сикертә.  

Иртә үпкә, кич тә үпкә,  

Ә шулай да сөйдертә (“Иркәм”). 

- Ә алайса ул иреннән  

Аерылсын, әйт син аңа.  

Гөрләтеп бер туй итәрсез,  

Кояш чыгар сиңа да (“Бәла”). 

Муса Җәлил үз әсәрләрен сәнгатьчә ачыклап килү, аларга поэтик 

җанлылык бирү һәм предметның нинди дә булса сыйфатын аеруча калку итеп 
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күрсәтү өчен эпитетлардан да уңышлы файдалана [Сафиуллина, Зәкиев 2006: 

67]. Монда әйберләрнең яки күренешләрнең эчтәлеге төрле юнәлештә 

сурәтләнә ала:  

Үзем күрдем, үз күзләрем белән, 

Үкереп акты ничек елгалар; 

Балалар күк ничек үкси-үкси 

Яшен түкте ярсып Җир-ана (“Вәхшәт”). 

Чыгып киттек шуннан без болынга, 

Гизеп йөрдек чәчәк диңгезен. 

Нинди татлы – яшәү, көчле – сөю! 

Нинди якты, иркен – җир йөзе!.. (“Төрмәдә төш”) 

Муса Җәлил сынландыруларга да мөрәҗәгать итми калмый. Бу алым белән 

әйберләр һәм күренешләр тере предметка охшатылып, җанландырып бирелә. 

Поэтик сөйләмнең яңгырашын күтәрүдә, эчтәлекне төгәл сурәтләүдә 

җанландыруларның тоткан урыны аеруча зур [Хатипов 2000 : 21].   

Мин озаттым аны сугышка,   

Йөрәгемнең сүнмәс кояшын.  

Мин озаттым аны сугышка,  

Мәхәббәтем булсын юлдашы (“Кыз җыры”). 

Кая гына башым куйсам да, 

Кайгы талый йөрәк итемне. 

Кич ятсам да, иртә торсам да, 

Әллә нәрсәм җитми шикелле (“Ирек”). 

Бу өзекләрдә Җәлил эчтәлекне образлы итеп ачу өчен мәхәббәт, кайгы 

төшенчәләрен кешеләргә хас үзенчәлекләр белән җанландырып сурәтләнгән. 

Мәхәббәт һәм кайгыны җанландырып бирү сөйләмнең аһәңен арттыра. Матур 

әдәбият әсәрләрендә мондый җанландыруларны күп очратырга була. 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, Муса Җәлилнең “Моабит дәфтәрләре” җыентыгына 

кергән шигырьләр тел сурәтләү чараларына гаять бай. Шагыйрь кабатлау, 

сынландыру, эпитет, метафора, юмор, ирония, гипербола кебек сурәтләү 

чараларын яратып куллана.  

Шигырьләрне уку, өйрәнү, гомумән, Муса Җәлил кулланган сурәтләү 

чараларының гаҗәеп төрлелегенә ышандыра. Шагыйрь халкына һәрвакыт якын 

булган, аның үткәнен, тел үзенчәлекләрен, фольклорын яхшы белгән. Ватанына 

тугрылыклы калган кеше генә әнә шундый шигъри әсәрләр иҗат итә аладыр.  
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Баланы тәрбияле, белемле итү өчен күп көч, тырышлык сарыф ителә. 

лкәннәр яшь буынга моңа кадәр тупланган белем-мәгълүматларны, яшәеш 

тәҗрибәсен, тормыш итү күнекмәләрен җиткерергә бурычлы. Шунсыз кеше 

һәм иҗтимагый үсеш тукталып, буыннар арасындагы табигый дәвамчанлык, 

керешү, хәтер чылбыры өзеләчәк. Кешене тәрбияләүдә сүз сәнгате бик 

әһәмиятле роль башкара. Фольклор һәм язма истәлекләр кешелек туплаган 

күңел байлыгын, әдәп-әхлак кагыйдәләрен, нәрсә ул изге, нәрсә ул начар 

төшенчәләрен кешеләргә үтемле, тәэсирле итеп җиткерә. Сүз сәнгате кешеләргә 

мөнәсәбәттә чынбарлык һәм яшәешнең күп төрле якларын бөтен 

катлаулылыгында, бөтен каршылыклары белән чагылдырырга, җанландырырга 

омтыла, тәрбияви һәм танып белү максатларын бергә куша. Әдәбиятны юкка 

гына «кешелек хәтере», «тормыш дәреслеге» дип атамыйлар. Әдәбият – 

элеккеге, хәзерге һәм киләчәк буыннарны ялгаучы, бербөтен итүче мөһим чара 

да. 

Әдәби әсәрләр кешеләрне фикер йөртергә, хисләнергә, хыялланырга, 

иҗатка өйрәтәләр, башкаларның кайгы-шатлыкларын, рухи халәтләрен аңларга 

ярдәм итәләр. Мең елдан артык тарихы булган татар әдәбиятында бүгенге 

педагогик процесста, әхлакый тәрбия эшендә файдаланырлык әдәби ядкәрләр 

гаять күп. Татар әдәбиятына күзәтеп ясап, мисал өчен Тукайгача чорны гына 

алыйк. Сүз сәнгатендә кешегә кагылышлы эстетик һәм әхлакый идеалларының 

гәүдәләнешендә билгеле бер закончалыклар, өстенлек итүче сыйфатлар 

барлыгын күрәбез. Бу дәвер сүз сәнгатендә кеше образын бирүдә, 

индивидуальлектән бигрәк, гомумилеккә ныграк игътибар ителә. Кешене 

гәүдәләндерүдә традицион алымнар һәм чаралар иркен кулланыла. Матур икән, 

ул тиңсез матур; ямьсез икән, тәмам иләмсез. Уңай, идеал кеше, кагыйдә 

буларак, ямьсез була алмый. Әдәбиятта андый зат, гадәттә, тышкы яктан да 

күркәм итеп тасвирлана. Тышкы яктан ямьсез кешеләр дә кайвакыт уңай, өлге 

рәвешендә тәкъдим ителә. 

Урта гасыр һәм XIX йөз сүз сәнгатендә кешеләрдәге әхлакый 

сыйфатларны, эш-гамәлләрне бирү ысулы да портретларны тасвирлау алымына 

охшаш. Автор, мәсәлән, кешенең юмартлыгын күрсәтергә уйлый икән, ул аны 

гадәттән тыш зурайту, максималь югарылыкка күтәрү рәвешендә башкара. 

Саран икән, андый кешенең саранлыгы хәттин ашкан итеп сурәтләнә. Элеккеге 

әдәбиятның күп кенә вәкилләре кешене төрлечә олылап, данлап, аны 

рәнҗетүгә, түбәнсетүгә кискен каршы чыгалар. Авторлар карашынча, кеше 

барлык башка әйберләр, җан ияләре кебек Аллаһ тарафыннан яратылган. Кеше 

моны һич тә онытмаска тиеш. Кешенең Аллага буйсынуы, дин кануннарын һәм 
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таләпләрен үтәве, ягъни диндар булуы – идеал, үрнәк зат турындагы 

күзаллауларның мөһим элементы. Күп кенә әдипләр, бигрәк тә суфыйчылык 

тарафдарлары, кешене Алланың иҗат җимеше дип карап, инсаннар арасында 

табигый тигезлек идеясе дә үткәргәннәр. Кешене рәнҗетү, түбәнсетү – ул 

гөнаһ. Мондый гамәл – Аллаһка каршы килү дигән сүз. Адәм баласы үзен дә 

түбәнсетмәскә тиеш. Бары Аллаһ каршында гына алдында гына буйсыну тиеш.  

Тукайгача чор татар әдипләренең күпчелеге әхлаклылык төшенчәсен 

белем-мәгърифәт белән тыгыз бәйләнештә карыйлар. Матур әхлакый 

сыйфатларга, күркәм эш-гамәлләргә ия булган укымышлы зат – бу дәвер 

авторларының төп идеалы. Алар фикеренчә, надан кеше дөнья эшен дә, 

ахирәтне дә белми. «Гыйлемдин хасыйл улыр сирәте хуб (яхшы холык), 

Гыйлемдер адәмигә васфы мәргуб (үзе теләгән яхшы сыйфатларны бирә)», – ди 

Утыз Имәни. Шушы ук авторның «Гыйлемнең өстенлеге турында төркичә 

бәетләр» шигыре мәктәп дәреслеге аркылы укучыларга яхшы таныш. Анда 

шагыйрь белемне «камил инсан»ның мөһим компоненты итеп карый. 

Гыйлемлелек, – Утыз Имәни карашынча, инсаннарны мәңге яшәтә торган 

«тереклек суы» ул. Ансыз һөнәр дә, бәхет тә юк [Бәйрәмова 2006: 176]. 

Әдипләр урта гасыр һәм XIX йөз сүз сәнгатен әхлакый әдәбият дип тә 

атыйлар. Чөнки анда гаделлек, намуслылык, шәфкатьлелек, сабырлык, киң 

күңеллелек, юмартлык һәм башка шундый уңай сыйфатлар һәм эш-гамәлләр 

турыдан-туры да, вакыйга-хәлләр аша да гәүдәләндерелә.  

Йосыф Баласагунлы, Хисам Кятиб, Мөхәммәдьяр, Ризаэддин Фәхреддин 

һәм башка күп кенә әдипләр һәр инсан, ул кем булуына карамастан, үз гамәле 

өчен үзе җаваплы, дигән принциптан чыгып иҗат итәләр. Р.Фәхреддиннең 

«Әсма, яки Гамәл вә җәза» романында яхшылыкның яхшылык, яманлыкның 

яманлык рәвешендә кабат үзеңә кайтуы җанлы сурәтләрдә гәүдәләнеш тапкан 

[Гыйззәтуллина 2006: 8]. Суфыйчылык рухындагы әсәрләрдә тәүбә кылу, 

күңелне сафландыру, пакьләү кебек мотивларны күрәбез. Элеккеге әдәбиятта үз 

көчең белән, намуслы рәвештә, хәләл юл белән мал табу, яшәү әхлакый 

төшенчәнең мөһим бер кыйсемен тәшкил итә. Инсан, әгәр дә аның байлыгы, 

мөмкинлеге бар икән, үз хәзинәсеннән ярлыларга, гарипләргә өлеш чыгарырга 

бурычлы. 

Әдәбиятыбызда ата-ана һәм бала мөнәсәбәтләренә билгеле бер урын 

бирелә. Гаилә кору, бала тәрбияләү – һәр кешенең изге бурычы. Үз чиратында, 

балалар да ата-аналарына хөрмәт белән карарга, аларны олыларга бурычлы. 

Ата-ананы рәнҗетү – ул зур гөнаһларның берсе. 

Шулай итеп, әдәбият ул – әхлакый проблемаларны гәүдәләндерүнең, рухи 

тәҗрибәнең гадәттән тыш бай чыганагы. Элеккеге әдипләр матур әхлакый 

сыйфатларга ия булган, күркәм эш-гамәлләр башкарган кеше идеалы турында 

хыялланганнар, аның төрледән-төрле үрнәкләрен биргәннәр. Аларның хыял-

омтылышлары бүгенге чор әдәбиятыбызның да төп максаты. Кайсы гына чор 

татар әдәбиятын алма, вакытлар узу белән һич тә искермичә, мәңгелек 

кыйммәтләрен саклаган әхлакый байлык белән очрашасың. Кол Галиләрдән 

килә торган, Тукай традицияләрен дәвам иткән хәлдә, И.Юзеев, М.Әгъләмов, 



175 

 

Р.Харис, Р.Миңнуллин, Р.Фәйзуллин, Р.Гаташ, шагыйрәләребез К.Булатова, 

Л.Шагыйрьҗан, С.Сөләйманова, гомумән, барлык әдипләр иҗатында әдәп һәм 

әхлак проблемасы урын ала.  
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Урта гасыр чорына караган тарихи һәйкәллләрдәге табылдыкларның иң 

кызыклысы булып сугыш кораллары санала. Аларда теге яки бу җәмгыятьтә 

барган үсешләрне генә түгел, ә кешеләр арасында булган этник,мәдәни 

мөнәсәбәтләр һәм дә инде мифологиясен дә күзәтергә мөмкин. Сугыш 

коралларына еракка һәм якын арага ыргытыла торган предметлар керә. 

Асылда сугышчы өчен иң мөһим сугыш коралы булып уклар, ук җибәрү 

җайланмасы һәм шуңа бәйле булган ук савытларын санап китәргә мөмкин.   

Әлеге мәкаләдә Иске Роман һәм Кирмән археологик комплексларында 

табылган ук очларының типологиясе карап үтелә, шулай ук сугыш кораллары 

буенча чагыштырма сыйфатлама ясала. 

Иске Роман комплексында 2013 елда уздырылган археологик казынулар 

вакытында 5 данә ук очы табылды. Шуларның 4се – тимер, 1се – сөяктән. 

Типология нигезенә Медведев А.Ф. методикасы кулланылды һәм 60, 91, 100 

типларына бүленеп каралды. 
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91 тип астындагы ук очы VI корылмада 100 см тирәнлектә табылды. Укнын 

озынлыгы 42 мм, ук башының озынлыгы 22 мм, квадрат формасындагы 

киселеш 8 мм, авырлыгы 4,25 г. [Медведев 1966: 56] Мондый типтагы ук 

очлары Рәсәйдә X-XIV гасырларда, ә Идел Болгары һәм Нократ 

шәһәрчекләрендә IX-XII гасырларда киң таралыш ала. Алар шлем, көбә 

күлмәкләрне тишеп чыгар өчен кулланылган.  

60 тип астындагы тимер ук очы 20 см тирәнлектә Б/7 секторында табылды. 

Озынлыгы 104 мм, каурый озынлыгы 23-80 мм, тармакланган урынының 

киңлеге 21 мм. Әлеге төр ук очлары монгол татарлары белән Көнчыгыш 

Европага XIII гасырда килеп кергәннәр. 

Өтерге сыман ук очлары 100 типка керә, алар В/7 һәм А/10 участокларында 

табылды. Мондый төр ук очлары XI гасыр яртысында барлыкка килә һәм XIII 

гасыр яртыларына кадәр Рәсәйдә һәм Идел Болгарында кулланышта була. 

Сөяктән ясалган пуля сыман ук очы Б/7 участогында табыла. Озынлыгы 43 

мм, чөйнең тышкы диаметры 9 мм, авырлыгы 2,55 г. Әлеге төр ук очлары 

безнең эрага кадәр үк барлыкка килгәннәр. Борынгы Рус дәүләтлендә һәм дә 

инде күчмә халыкларда XIV гасырга кадәр кулланышта булалар. Аеруча Идел 

Болгары дәүләтендә бик популяр була. Күп очракта кыйммәтле мехлы 

хайваннар аулаганда, сирәгрәк сугыш вакытында кулланганнар. 

Кирмән археологик комплексына караган сугыш кораллары типологиясе 

һәм шул чорны культуралы-хронологик күзаллау 1995-2011 елларда 

башкарылган казынулар вакытында табылган индивидуаль предметларга 

таянып эшләнелде. 

Әлеге шәһәрчекнең культура катламыннан табылган сугыш кораллары 20 

данә тимер һәм 9 данә сөяктән ясалган ук очы, саплы җәянең 3 детале, садак 

ыргагы һәм сөңге очыннан гыйбәрәт. Аларны куллану вакыты Х-ХIV гасырга 

карый. 

Кирмән археологик комплексында табылган ук очлары 19, 38, 48, 51, 60, 63, 

95, 97, 100 (А.Ф. Медведев типологиясе буенча) типларга карый. Санап үтелгән 

типка кертелгән ук очлары болгар сугышчылары тарафыннан ХI-ХVI 

гасырларда кулланылган. Археологик тикшеренүләр вакытында Кирмән 

шәһәрчегендә тимер эшкәртү өчен мөмкин булган урыннар – домна мичләре 

табылмаган, төгәлрәк итеп әйткәндә, биредә җирле тимер эшкәртү процесслары 

булмаган. Ягъни әлеге табылдыклар читтән кертелгән дип әйтергә кирәк. 

Моның дөреслеген рус язмалары истәлекләрендә күрсәтелгән искәртмәләрдән 

дә белеп була. Шулай итеп, кирмән археологик комплексы җирлегендә яшәгән 

халыкның Төнъяк-Көнчыгыш Рус кенәзлекләрендә яшәүчеләр белән контактта 

булган дип әйтергә мөмкин.  

Үзаткычның 3 детале шулай ук бик кызыклы предметлар. Ату өчен 

кулланыла торган әлеге арбалет детальләре еш кына болгар җирлекләрендә X-

ХIII гасырларда очраган. Каховский һәм Смирнов фикерләре буенча, болгар 

кабиләләре мондый төр үзаткыч җайланмасы ясауны византиялеләрдән 

үзләштереп алганнар. Бәлки бу арбалет детальләре берәр болгар кабиләсе белән 

алып киленгәндер. Ә менә Нигамаев А.З фикере буенча, Кирмән шәһәрчеге һәм 
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аңа якын территория төнъяк колонизациянең төп таяну пункты булган, 

[Нигамаев 2010: 79] ягъни җирле халыкның колонияләшүе нәтиҗәсендә алып 

киленгән. 

Сөңге очы – якын арада кулланыла торган сугыш коралы булып санала һәм 

ул болгарларның кораллар җыелмасында аерым урынны алып торган. Мондый 

табылдыклар Танкеев һәм Олы Тархан тарихи каберлекләрендә, салтау 

кабиләләре, урал алды күчмә халкының һәм венгрлар каберләрендә табылган. 

Кирмән шәһәрчегенең материаль культурасын һәм сугыш коралларын 

анализлау мондагы җирле халыкның этник составында финнар һәм угырларның 

әлеге һәйкәлнең тарихи башлангычында торуын күрсәтә. Шулай итеп, җирле 

халыкның контактка кергән төбәкләренә Идел Болгарының күршеләре булып 

торган финнар, угырларга кадәр тарая. 

Өстә саналып үткән материаллар буенча шундый нәтиҗәгә килеп була: 

сугыш коралларының чагыштырма сыйфатламасына караганда, Кирмән 

археологик комплексында күптөрлерәк һәм ул ХI-ХVI гасырлар белән 

билгеләнә. Иске Роман шәһәрчегендә табылган ук очларының анализы әлеге 

тарихи җирлекнең XI-XIII гасыр башына караганлыгын дәлилли. Биредә 

табылган үзәк азиягә караган ук очы буенча шуны әйтеп була: әлеге 

шәһәрчекнең үлеме 1236 ның көзе – 1237 нең язында Идел Болгарын монгол 

яулары басып алуы белән бәйләргә мөмкин.  
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ИКЕ ТЕЛЕМ – ИКЕ КАНАТЫМ 

Семенова Вероника, 

Мамадыш шәһәре 4 нче гомуми 

белем мәктәбенең  

10 нчы сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Шакирҗанова 

Диләрә Фазылҗан кызы 

 

Һәркемгәүз туган теле бик якын. Минем өчен рус теле кебек татар теле дә 

кадерле аһәңле тел. Татар теленең рус теле кебекүсүенә, камилләшүенә чын 

күңелемнән сөенәм. Ә үз телләренә битараф булучыларга гаҗәпләнәм! 

Минемчә, сиңа гомер бүләк иткән әти-әниең теле аша, син дөньяны таныйсың. 

Ул сиңа  үгет-нәсыйхәт булып та, иркәләп-сөеп тә ишетелә. 

Мин үзем – рус кызы. Үз телемне дә, татар телен дә ихтирам итәм. Минем 

өчен рус теле дә,татар теле дә туган телем. Мин белем ала торган Мамадыш 

шәһәренең 4нче санлы урта гомуми белем мәктәбе ачылганга 16ел. 

Мәктәбебезне республикабызның беренче Президенты Минтимер Шәймиев 

ачты. Ачу тантанасында ул болай диде: “Татарстан татар халкына таянган 

шикелле, милләтебез дә республикабызга өмет баглый. Асылда, бу безнең 

ныклы һәм иң ышанычлы нигез ташыбыз. Безнеңтелебез, тарихыбыз искиткеч 

бай, мондый тел,тарих белән теләсә нинди милләт горурланыр иде. Һәм без 

горурланабыз да” 

Безгә, яшьләргә, Татарстаныбызның тарихын белеп, аның гореф-

гадәтләрен, җыр-моңнарын, әкиятләрен, мәкаль-әйтемнәрен тыңлап, ишетеп 

үсү кирәк. Әүзебез рус теле кебек татар теленсаклап калу, үстерү өчен ниләр 

эшлибез? 

Безнең районыбызда руслар да татарлар да бик тату, берсен-берсе хөрмәт 

итеп яшиләр.  Безнең мәктәбебезне  бетергән балалар  барысы  да  тормышта  үз  

урыннарын  табалар. Ләкин ата  аналар  балаларын  татар телендә булган татар  

сыйныфларына  бирергә  теләмиләр, чөнки  имтиханнарны  рус  телендә  

бирергә  кирәк. Мәктәбебездә бары 7 татар сыйныфы.  

Районыбызда  катнаш  гаиләләребез  бик  күп:  я әтисе  рус, я әнисе, ләкин  

барсы  да  мәктәбебездә  татар төркемнәрендә, рус төркемнәрендә татар телен  

өйрәнәләр. Менә мин рус  баласы булсам да  рәхәтләнеп  инша  язам,  татар 

теле дәресләрен яратып  укыйм. Татар  телен  өйрәнергәме,  юкмы  дигән  сорау  

тумый. Рус  мәктәбендә  татар телен  теләп  өйрәнәм.Татар теленнән  мәктәп, 

район,  республикакүләм  чараларда  олимпиадаларда  актив  катнашып, призлы 

урыннар алам,  татарча  тапшырулар  карыйм,  газета  - журналлар  укыйм.  

Язучыларыбызга,  татар  теленә  багышлап  стенгазеталар  чыгарабыз,  татар 

язучыларының  әсәрләрен  сәхнәләштерәбез.  Якташ  һәм  республикабыз   

язучылары  белән  даими  очрашулар  үткәрәбез. Рус сыйныфында укысак та,  

сыйныфташларыбыз, дусларыбыз  белән  татарча да аралашырга тырышабыз.   

Мәктәбебездә театр түгәрәге эшләп килә.Без  бу  түгәрәктә  татар  

язучыларының  драма  әсәрләрен  сәхнәләштерәбез, бик  күп конкурсларда  



179 

 

катнаштык  һәм  даими  рәвештә  укучылар,  ата –аналар  алдында  чыгышлар  

ясыйбыз.  Без  сәхнә  аша  аралашырга,  саф  татар  телендә  дөрес,  матур  итеп  

сөйләшергә  өйрәнәбез.  Мәктәбебезнең  иҗат  белән  шөгыльләнүче  

укучыларының  шигырьләре  районыбызның “Нократ”  газетасында  басылып  

чыктылар. Татар  теле  һәм  әдәбияты  укытучылары  татар телен  саклап  калу,  

үстерү  өчен  төрле  кызыклы  чаралар  үткәрәләр.”Мин  татарча  сөйләшәм!”  

акциясе  бездә  даими  алып  барыла. 

Акция  кысаларында  укучылар,  укытучылар,  ата – аналар,    бик  актив  

катнаша. Кичәләрдә  татарча  җырлар  җырлыйбыз, тыңлыйбыз. Рус  

милләтеннән  булган  укучыларыбыз  да  бу  бәйге  кысаларында  үзләренең 

татарча  белүләрен  күрсәтәләр. Укытучыларыбызга, өлкән  буын  

кешеләребезгә  татар  телендә  аралашуыбыз  бик  ошый. Минем уйлавымча, 

татар телен күтәрү өчен төрле юллар бар.Ул матбугат-нәшриятны киңәйтү, 

радио-телевидение аркылы аралашу, кәгазьләрне татар телендә алып бару, 

төрле милләт кешеләрен татар теленә өйрәтү.Бүгенге көндә Казан вузларында 

физика, математика, геометрия, медицина, ветеринария буенча укытучы 

доцентларыбыз, профессорларыбыз үз теләкләре, милләткә хезмәт итү, аның 

милли кадрларын үстерү йөзеннән татар телендә лекцияләр әзерлиләр.Татар 

мәктәпләре һәм рус мәктәпләре тулысынча татар китаплары белән тәэмин 

ителгән. Булганны саклап калдырыйк. Тел бит әле ул милләтнең сакчысы да.  

Туган тел мәсьәләсеиңактуаль, иңҗитдисоциаль, сәяси-иҗтимагый проблема 

булып тора. Чөнки тел –халыкның бөтен яшәү гомерендә тапкан иң кадерле 

зиhен байлыгы. 

Шулай итеп, татар  теле дә, рус теле  кебек  киләчәкле  булсын  иде.  Ә  

моның  өчен  бүгеннән  кайгыртырга  кирәк.  Теләкләрем  берничә: 

- яхшы билгеләргә  генә  имтиханнарымны   биреп, университетның татар 

теле һәм рус  теле факультетында  укып, балаларга телебезне өйрәтсәм иде. 

- әти – әниләр  уңышсызлыкларда  телне  гаепләүдән  туктап,  балаларына  

белемнең  кирәклеген  төшендерсен,  яхшы  тәрбия  бирсен  иде; 

- телгә  мәхәббәт  гаиләдә  булдырыла.  Балалар  бакчаларында  һәм  

мәктәпләрдә  аны  өйрәнүгә  ныклы  игътибар  бирелсен, Интернетта  таләп  

иткәнчә,  аның  урынына  инглиз  теле,  физкультура,  математика,  рус  теле   

укытылмасын  иде. 

- һәркем  туган  телнең  изге бүләк  булуын  аңласын  иде. 
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КФУның Алабуга институты 

студенты 
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Филүс Гатиф улы 

 

Хәзерге вакытта диалектология – тел белеменең алга киткән бүлеге ул. 

Диалектларны яхшы белү, үз җирлегеңнең сөйләмен  дөрес һәм урынлы 

куллану тел культурасына  бәйле. Кеше, кем булуына карамастан,   белем 

дәрәҗәсе югарымы, түбәнме, дөрес сөйләшергә, фикерен төгәл аңлатырга 

тиешле.  Сүзләрнең мәгънәсен аңлап, әдәби  тел җирле сөйләм сүзләрен 

куллану, телне баета, аралашуны киңәйтә. 

Күптән түгел Мамадыш районы Арташ авылы халкының сөйләм 

үзенчәлекләрен  күзәтергә туры килде. Бу якларда сөйләшү темпы кызурак, 

кайбер предметларны,  күренешләрне үзгә сүзләр белән алыштыру күзәтелә. 

Сөйләм телендә кулланыла торган гади  генә сүзләрнең дә аңлатмалары 

берничә төрле булуы безне кызыксындырды,  һәм без аларның кайберләренең 

лексик   мәгънәләрен чагыштырып карадык. Мәсәлән, бу   авылда  сыерларның 

җәйге көтүлеген, вакытлыча җәйләү урыннарын  “лагерь» диләр,ә сүзлектә  ул 

“көтүлек”, “утлык” дип бирелә. Чәй ясарга “чокыр” сорыйлар, татар телендә  

аның “ чынаяк, тәлинкә, касә, коштабак, таштабак” мәгънәләре дә кулланыла. 

Кайнар чәйне  “җәйләүгә” салып эчәләр. Ял  көнне мунча ягып, әзер булгач, ул 

мунчаны “томалыйлар”.   Сөйләм теленең үзенчәлекләрен чагыштыру Кукмара, 

Мамадыш, Арча районнарында яшәүчеләр үзара   аралашканда аеруча   кызык 

һәм урынлы булды дип саныйбыз. 

Бер республика җирлегендә генә түгел, хәтта бер район авыллары 

арасында да бер үк сүзнең төрле мәгънә аңлатуы ихтимал бит. Җирле сөйләм 

теле, һичшиксез, татар әдәби телен баета. Кукмарада  су кайнап чыккач, “бу” 

күтәрелә диләр. Ә Арташ авылында “пар” дигән сүз белән аңлаталар бу 

күренешне, яисә “пар җире” дип каты басуны, сукага калдырган җирне әйтәләр. 

Тагын  “пристинкә”  сүзе дә кызык тоелды. Өйнең алгы ягын шулай атыйлар, 

күрәсең, рус сүзен татарчалаштырып әйтүдән килеп чыккан мәгънәдер бу. 

“Приставить – кушып, ялгап кую».   Шушы түгелме инде телнең байлыгы?  Ә 

“мич эшермәсен эшереп куй”  дию бу   авыл телендә   гади генә аңлатыла - 

мичтә утын янып беткәч, җылыны урамга чыгармас өчен куелган “заслонка”- 

мич капкачы белән “төнлек”не каплап кую ул.Аны этеп куюны,”эшереп кую” 

диләр. “Төнлек” дип  мичнең өй өлеше белән урам өлешендә махсус 

калдырылган тишек атала.  Шырпы  кабын кечкенә балаларның буе җитмәсен 

дип, мич “казнасына” куялар, ә без  теш табибына теш казнасын  дәваларга 
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барабыз.   “Ачулану” фигылен  “даулау” фигыле белән алыштырып 

сөйләшәләр.  Ә әдәби әсәр телендә  даулый сүзен  шагыйрьМ.Галиев 

“завоевать” мәгънәсендә куллана. “Бу дөньяда һәммә кеше кебек үк, һәр халык 

та үзенең барлыгын, өстенлеген расларга тырыша: һөнәре, сәнгате белән 

мактана, көч сынаша, булдыклылыгын күрсәтә- җир йөзендә мәртәбәле урын 

даулый”.  Арташлар  “баргандыр, кайткандыр, киләдер, ала богай, сата богай”,  

“дыр белән богай” ны кушып сөйләсәләр, арчаларның “ич”  дип сөйләшүләре 

үзе бер кызык. 

Бу якларның  тагын бер үзенчәлеге бар,  һәрбер нәселнең, гаиләнең үзенә 

тагылган аеру билгесе- кушаматы булу. Бер урамда ике Миңнулла исемле кеше 

яши. Кайсысы турында сүз баруын аралашу дәверендә бик тиз чамалап була. 

Олысы да, кечесе дә  белә ул кушаматларны. Аның берсе “Пәти”, икенчесе 

“Питуш”. Ул кушаматларның килеп чыгу тарихын да безгә аңлатып   бирердәй 

кешеләр  калмаган да инде авылда. Нәселгә ябышып калган  кушаматларның 

кайберсе бабасы-атасы исемен бозып ясалса, кайберләренең кайдан килеп  

хуҗасына тагылганын  белүче  дә юк: Чүкеч Хәлиме, Чәүкә Батыры, Кәпчә 

Батыры, Немец Ильнуры, Щүке (щука) Сәмигы, Пушкин малае, Тавык кызы, 

Тукран малае, Тазлар урамы һб. Авылдашлар берсе белән берсе сөйләшкәндә 

кат-кат аңлатып торуны кирәк тапмыйча, кемнең кем нәселеннән булуын әйтү 

йөзеннән (бу очракта көлү, түбәнсетү уе юк) сүз баручы турында  кушаматы 

яки нәселне үз фамилиясе, исеме аша дәвам итүче ата- бабасы исеме белән 

атыйлар. Мәсәлән, “Апа, бакчаңны кем сукалады?- соравына тракторда 

эшләүче ике кешенең исеме әйтелергә мөмкин. Аның берсе – немец малае, 

димәк югары очта яшәүче Мухаметшин Ильнур, яки имай Рәшите, анысы 

Имамутдинов Рәшит була. Әлбәттә, кара-каршы сөйләшкәндә кушаматлар 

әйтелми, тик авылда яшәүче һәр кеше үзенең нәсел кушаматын бик яхшы белә. 

Әле аның кызыгы, үзенчәлеге шунда, ул исем-кушаматлар буыннан-буынга 

күчә бара.  Кушаматның яшәү тарихы озын булуда тагын бер сәбәп бар,  аның  

нигезгә хуҗа булган,өй сатып  алган яңа хуҗаларга күчүе.  Сукыр шахта дип 

йөртелүче урамда бик күп еллар элек күркә Галимулласы дигән кеше яшәгән. 

Аларның нәсел дәвамчылары булмаса да,  йорт кулдан кулга үзенең кушаматы 

белән сатылган.  Бу нәселгә бернинди катнашы булмаган хуҗалар да  “күркәләр 

пуҗымы, күркәләр өе” дигән тамга белән гомер итәләр. 

Ниндидер вакыйгалар, мәзәк хәлләр  аша да туган кушаматлар, исемнәр 

бар. Мәсәлән, “Миңлебикә – душа мой, бер дә эштән бушамый”-, дигән  

такмактан кеше исемен алыштыручы кушамат килеп чыккан. Шагыйрә Нәзифә 

Кәримова бу кушаматны   дустына  багышлап язган шигырендә  телгә ала. Анда 

мондый юллар бар: 

“Юкка гына әйтелмәгән инде, 

                                                  Хәтерләсәң Борхан абыйны, 

Җыр чыгарып сөендергән иде 

тынгысыз җан мине- сабыйны. 

Миңлебикә, дияр иде мәрхүм, 

Син бит минем күршем, душа мой, 
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Иртән алып кичкә кадәр һәрчак 

тик тормыйсың, эштән бушамый”... 

 

Безнең үзебезнең дә әти һәм әни ягыннан тагылган матур кушаматлар бар. 

Аның “чүтеки” дигәненең тарихы болайрак:  Бибикамал әби, сөйләгәндә, бик 

еш урысча “все- таки” сүзен  татарчалаштырып  “чүтеки” дип  кулланырга 

яраткан. Шушы сүз аның үзенә,  ә хәзер безгә -  дәвамчыларына кушамат булып 

тагылган. 

Кушаматларның килеп чыгу тарихы төрлечә дигән идек инде. Кайчагында 

алар кешенең тормыш- көнкүреше белән  бәйле дә килеп чыга.  Мәсәлән, әле 

яңа гына иясен тапкан кушаматның тарихы  мондый, ярыйсы гына салгаларга 

яраткан,  олыгаеп баручы бу абзыйның бик еш хәмер эчүеннән  тәмам 

аптыраган  әнисе күршесенә: “И, беда инде бу малай белән, беда инде”,- дигән. 

Шул көннән алып күршесе авызыннан тагын  кемгәдер  сөйләнгән бу  хәбәр  

хәзер абзыйның кушаматына әйләнеп куйган. 

Арташ авылы тарихы бик бай һәм үзенчәлекле булганга, аның тел катламы 

да бай. Шуңа күрә бу  теманы киңәйтеп өйрәнергә  җирлек бар әле дип 

уйлыйбыз. 
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 Әбүзәр кызы 

 

Сүз сәнгате турында сүз кузгатканда, әлбәттә, иң беренче итеп Габдулла 

Тукайны атыйбыз. Аңардан башка ХХ йөз татар әдәбиятын һәм мәдәниятен күз 

алдына китерү мөмкин дә түгел. 

Үзенең 27 еллык гомеренең сигез елын иҗат дәрте белән янган, сызланган 

Г. Тукайның иҗаты күп шагыйрьләр өчен үрнәк, илһам чыганагы, мәңге 

саекмас иҗат чишмәсе.  

Бүген  ХХI гасырның иҗади яшьләре Г.Тукай иҗатына ничек карый соң? 

Үзләренә үрнәк итеп куялармы?  Иҗатын бертигез Шәрык һәм Гареб әдәбияты 

белән ашлаган,  гомумдөнья әдәбияты югарылыгында тирән фәлсәфи фикер 

йөрткән Г.Тукайны бүген дә заман кояшына тиңли алабызмы? 
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Шул сорауга җавап  эзләп, без яңа буын шагыйрьләре иҗатына дикъкать 

итәргә булдык. Өйрәнү объекты − Рифат Сәлах, Булат Ибраһим һәм Фәнил 

Гыйләҗев иҗатлары. 

Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, 2007-2009елларда КДУның 

«Әллүки» әдәби-иҗат берләшмәсе җитәкчесе, «Иделем акчарлагы» бәйгесенең 

Гран-При иясе, Төркия Язучылар берлегенең Намык Кемал исемендәге бүләге 

иясе, дүрт китап авторы Рифат Сәлах иҗатына тукталыйк. «Күңеле тулы хис, 

ихлас сөю, әйтерсеңлә аның бөтен җанын мәхәббәт чорнап алган. Сөйгән  

ярга, милләткә, газиз анага, туган йортка, Ватанга...» [Сәлах 2009 : 3] – дип 

яза Ленар Шәех Р. Сәлах турында. Аның белән килешми мөмкин түгел, чөнки 

яшь авторның иҗатында күпчелек лирика өстенлек итә. Ә лириканың 

предметы, белүебезчә, кешенең хис һәм фикер дөньясы [Юзиев 1991: 254]. 

Тукайча, «халык күңелен кузгатырлык, аның иң нечкә кылларын тибрәтерлек 

шигырьләр» нәкъ менә лирик шагыйрьләр тарафыннан иҗат ителә дә инде.  

Р.Сәлахның «шагыйрь һәм шигърият» мотивын калку чагылдырган лирик 

шигыре – «Очрашу» дип атала. Әсәрдә авторның эчке дөньясы, яңа буын 

шагыйренең шигъри вазифасы хакында уйланулары урын алган.  

Бу шигырь үзенә бер соклану, горурлану хисе белән язылган. Аны укып 

чыгу белән күз алдына бик матур сюжет килеп баса. Тукайның «яшьти» дип, 

якын итеп, лирик герой − яңа буын шагыйренә кунакка килүе, ХХI гасыр 

инсаннарының тормышы белән кызыксынуы, шигырьләрен сөйләп, серләре 

белән уртаклашуы бик күңелле вакыйга. Апрель төнендә килгән кунагын яшь 

шагыйрь бик куанып, зур ихтирам белән каршы ала, бергәләшеп каһвә эчәләр, 

җанлы әңгәмә коралар. Автор Тукайның каты авыруын исенә төшерә. Аның 

буыла-буыла ютәлләвенә, сөйгәне белән кавыша алмый газап чигүенә дә 

карамыйча, төне буе шигырь сөйләве, бер гасырдан соң килгән буынның хәле 

белән кызыксынуы Тукайның тагы бер кат милләт хадиме булуын, 

милләтпәрвәрлеген ассызыклый, аңа карата соклану, горурлану хисен арттыра 

төшә. Шигыренең соңгы строфаларын бик матур сүзләр белән тәмамлый ул: 

«... Бер борылып бакты – түзмәде. 

Офыктагы ал таң арасыннан  

Карап тора Тукай күзләре» [Сәлах 2009: 14]. 

Чыннан да, Г. Тукайның бу дөньядан китеп баруына күп еллар узса да, ул 

һаман безнең белән, халкының яшәешенә сөенеп, яки, киресенчә, көенеп тора 

дип ышанып калабыз.  

Шигырьдә «Тукай күзләре» тәгъбире берничә мәгънәдә кулланылган. 

Беренчесе – Тукай һаман да шигъриятебез сагында, һәр әдипнең аның күз 

карашын тоеп, традицияләренә җаваплы калып иҗат итәргә тиешлегенә ишарә 

итсә, икенчесе – шагыйрьлек таҗын югары күтәреп, кешелек хәятенең 

бүгенгесенә, киләчәгенә Тукай күзе аша карарга өнди.  

Күрәбез, Тукайны Р.Сәлах үзенең рухи сердәше, фикердәше, замандашы 

итеп саный. Яшь әдипнең бөек остазлары белән рухи бәйләнештә торуы һәм 

алар белән әнә шулай, вакыт-вакыт очрашып алуы, аларның дәвамчылары 

сафында торуын тагы бер раслый.  
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Яңа буын әдипләренең чираттагы бер вәкиле − яшь шагыйрь, «Иделем 

акчарлагы – 2009» бәйгесенең Гран-При иясе исеменә лаек булган Булат 

Ибраһим. Шигърият аның өчен дә онытылу, юаныч һәм таяныч табу дөньясы 

булып тора. Күпчелек шигырьләрендә юмор-сатира элементларын күрергә 

була. Рифат Сәлах белән бер буын вәкилләре булгангамы, иҗатларында охшаш 

мотив-сюжетлар чагыла, рухи һәм сәнгати якынлыклар бар.  

Б. Ибраһимның «Тукай килә» шигыренә тукталыйк. Бу әсәрдә дә охшаш 

сюжет: бер гасырлык вакыт аермасына карамастан, ХХI гасыр башы Казанына 

бөек Тукай килә. Әсәрдә бөек «эпитетының» исемләштерелеп бирелүе күзәтелә:  

«Иртәгә, ди, безгә Тукай килә, 

Бөек килә, дия калага» – дип яза Булат Ибраһим [Ибраһим 2012: 145]. 

Авторның Тукайны «бөек» дип атавы аның бердәнберлеген, беренчелеген, 

шигърият сагында торучы олуг зат икәнен күрсәтә. Әйтерсеңлә, ул Казанга «зур 

түрә», тикшерүче сыйфатында килә, бар Казан шул хәбәр белән гөрли. Бераз 

каушау катыш оялу да бар халыкта. 

Башта, автор бу хәлгә үзе дә ышанып бетмәгән кебек, әмма соңрак зур 

кызыксыну вә түземсезлек белән әлеге очрашуны көтә башлый, «ресторанар, 

кымыз әзерләгез», «сез, шагыйрьләр, шигырь пешерегез» дип әмер бирә ул, зур 

кунак көткән кебек, аңа төн чыгарга уңайлы урын эзли. Янәсе, шагыйрьне 

зурлап каршы алмакчы... 

Б. Ибраһим бу шигырен мул гына юмор-сатира элементларын кулланып 

яза. Тукай бабайны «исертик», аңа «яңа шигырь пешерик», «Печән базарын 

танымас,  анда йөртмик» кебек дусларча киңәш бирүләрен күрәбез. Тик, бу һич 

тә Тукайдан көлү түгел, киресенчә, үзебезгә тәнкыйть ташлау, мәркәзебез Казан 

булып Казанда Тукай эзләрен саклап кала алмаганыбызга уфтану, хәсрәтләнү 

күренә.  

Яңа буын шагыйрьләре арасында үз сүзен кыю әйтүче шагыйрь, «Иделем 

акчарлагы – 2010», «Таян Аллага – 2011» конкурсларының Гран-При иясе − 

Фәнил Гыйләҗев. Аның шигъриятенең үзәгендә – бүгенге тормыш, якты да 

караңгы да чынбарлык.  

Ф. Гыйләҗевның «Тукай ятимнәре» шигыре алдагыларныкыннан кискен 

аерыла, анда бөтенләй башка фәлсәфә. Алдагы шагыйрьләребез Тукай әфәнде 

белән очрашуны күз алдына китереп, аңа сокланып карасалар, Ф. Гыйләҗев 

тормышка чынбарлык күзлегеннән карый, чын хакыйкатьне ача. 

Шигырьдә Тукай образы статик хәлдә, тууына 125 еллыгы уңаеннан 

Мәскәүдә куелган һәйкәле аша ачыла. Бер гасыр үткән, Тукай чорындагы кебек 

үк сукбайлар, шул ук хәл ителмәгән тел вә милләт проблемалары. Ә Тукай 

һаман халык белән, аның яклаучысы, юатучысы булып кала.  

«Тукай һәйкәле янында сукбайлар йоклап ята. 

Ә ул, әйтерсең, аларны шигырь укып юата.  

Шигырь укый хәзер Тукай Мәскәүнең иң түрендә,  

«Тотса мәскәүләр якаң», − дип, як-якка төкеренә...» [Гыйләҗев 2015: 79]. 

Әйе, Мәскәүгә ярыйбыз дип шамакайлануыбызның, дәшми 

торуларыбызның бүген яман нәтиҗәләрен тоябыз. Телебезнең югала баруында, 
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күңел кылларыбызның «Иван» белән изелүендә, хәтта Тукайның урыс 

кышында үпкәсен туңдыруда да ул Мәскәүнең милләтләргә карата булган 

гаделсез сәясәтен гаепли.  

Әмма Тукай, гасыр үтеп, бүген таш сын-һәйкәл рәвеше халәтендә дә 

һәркемнән өстен һәм ул халыкның яклаучысы булып кала килүен дәвам итә:  

«Мәскәү уртасында бүген шигырь укый синең сын, 

Сәрхуш сукбайлар төш күрә, тоеп шигырь җылысын» [Гыйләҗев 2015: 

79]. 

Күрәбез, шигырьдә  авторның милләт өчен, татар телен саклап калу өчен  

булган зар-сызлануын ишетәбез.  

Шигырендә ул ике гасырны чагыштыра: XX һәм XXI гасырны. Тик аны 

шушы бер гасыр эчендә дөньяның һаман шулай калуы, алга китешләр булмавы 

борчый. Ул үзенең шигыре белән кешене иманга, матурлыкка дәшә.  

Нәтиҗә ясап, шуны әйтик: Тукай – халкыбызның горурлыгы, йөз аклыгы, 

якты һәм мәңге балкып торачак кояшы. Яңа буын шагыйрьләре дә моның белән 

килешә, остазлары Тукай алдында хөрмәт белән баш ия. 
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БҮГЕНГЕ ҖӘМГЫЯТЬТӘ ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ РОЛЕ 

Солтанова Нәзирә, 

Әлмәт районы  

Яңа Кәшер урта мәктәбенең  

11нче сыйныф укучысы  

Фәнни җитәкче: Валеева Гөлнара 

 Габделәхәт кызы 

 

Әгәр дә Г.Бәшировның сүзләренә колак салсак, татар теленә баш ияр идек. 

“Тел халыкның акылын, гореф-гадәтен, дөньяга карашын, фәлсәфәсе, тарихын, 

кыскасы, бөтен куңел байлыгын мең еллар буена үзенә сеңдерә килеп, безнең 

заманнарга җиткергән шиксез хәзинә,” – дип язган ул. Уйлап карасак, һәр 

халыкның теле үзенә кадерле, аның үсеше барысын бәхетле итә. Һәр елны 
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җәмгыятьтә яңа кануннар кертелә. Ничәдер ел элек бу безнең телне юкка 

чыгару теләге иде. 

Тарихка күз салсак, безнең телнең юкка чыгып баруы 1552 нче елдан килә. 

Иван Грозный тарафыннан, Казан ханлыгы җимерелү безнең телнең юкка 

чыгуында зур роль уйнарга мөмкин иде. Татар халкы, татар теле язмыш 

сынауларына бирешмичә, күпме авырлыклар күреп, үз үсешен Россия 

дәүләтендә дә дәвам итте, әби-бабайлар тарафыннан бүгенге көнгә хәтле яши 

бирә. Димәк, татар теле безнең хәзерге җәмгыятебездә зур роль уйный. 

Татар теленең югалып баруы хәзерге көндә актуаль проблема. Татарстан  

Республикасында яшәсәк тә, рус теле зур роль башкара. Әйтик, мәктәпләрдә 

белем бирү рус телендә бара. Күптән түгел татар теленнән дәүләт имтиханын 

керттеләр. Бу бик зур гауга куптарды. Әгәр рус ата-аналары каршы чыкса, 

аңлар идек әле. Ләкин алар белән беррәттән татарлар да бу хәлне проблемага 

әйләндерделәр. Ни өчен? Җавап гади: аларның балалары татар телен белмиләр. 

Моның сәбәпләре күп. Балалар башка телгә өстенлек бирәләр, татар язмышы 

тарихының бер өлешен дә белмиләр һәм аны өйрәнергә теләмиләр дә. Урам 

буйлап барсак, балаларның, шул исәптән яшүсмерләрнең рус теленә битараф 

булмаулары күренә. Алар өчен татар теле – “авыл” теле. 

Туган телебезне үстерү өчен нәрсә эшләргә кирәк соң? Безнеңчә, татар 

телендәге ТВ программаларын, газета-журналларны, радио каналларын 

арттырырга һәм баетырга кирәк.  

1.Телевидениядә татар теле. Һәрбер өйдә телевизор алдынгы урын алып 

тора. Телевизор булгач, монда төрле телләрдәге каналлар да бар. Татар 

телендәгеләрне чиксез күп димәс идем, кул бармаклары белән генә санарлык. 

Шулай булса да, татар каналларының сыйфаты шактый түбән. Ни өчен дигәндә, 

бүгенге көндә бернинди кирәксез программалар күп урынны биләп торалар. 

Мәсәлән, “Переведи! Татарча өйрәнәбез” дигән программа. Безнеңчә, рус 

теленнән кергән сүзләрне тәрҗемәләштереп кенә утырудан файда юк. Шулай ук 

алып баручыга игътибарыбызны юнәлтәсебез килә. Әгәр дә ул татарча сөйләсә, 

программаның бер яхшы ягы күренер иде, ләкин, кызганычка каршы, ул 

сорауларны рус телендә яңгырата. Телевизорны барлык яшьтәге кешеләр дә 

карый, алар арасында сабыйлар, яшүсмерләр дә бар. Алар шушында ишетелгән 

сүзләрне истә калдыралар һәм үзләре дә сөйләп йөри башлыйлар. Мәзәкләр 

сөйләүчеләргә – аерым игътибар. Чөнки алар иң беречеләрдән булып татар 

теленә кара тап төшерәләр. Аларның оятсыз һәм татар мохитенә хас булмаган 

мәзәкләре татар телен һәм халкын мәгънәсез итеп күрсәтә.  

2.Газета-журналларда татар теле. Газета-журналлар, китаплар укыганда 

еш кына телне бозып язу һәм сөйләү күренешләренә тап булабыз. Мәгълүмат 

чаралары телендә дә күпсанлы ялгышлар хөкем сөрә. 

Тел ул – үзенә зур игътибар таләп итә торган нәрсә: уйламыйча, ялгыш 

кулланылган сүз сөйләмнең ямен бозарга мөмкин. Газета чыгаручыларның 

яртысы бу сүзләрнең мәгънәсен аңламый, ахрысы. Чөнки күп кенә язмаларда 

сөйләм хаталарын очратырга туры килә.  
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3.“В Контакте” челтәрендә татар теле. “В Контакте” – Россия буенча 

иң популяр челтәрләрнең берсе. Халыкларның күп өлеше шушында утыра, 

татарлар да искәрмә түгел. Ләкин татар теленең үсеше “В Контакте” челтәрендә 

бик тә аяныч, чөнки яшьләр күбесенчә русча язышалар. Бу татар балаларының 

үз телләренә мөнәсәбәтләрен күрсәтә. Димәк, балаларга русча аралашу һәм 

уйлавы җиңелрәк. Шулай ук сүгенү сүзләре белән телне пычрату дигән нәрсә дә 

күзәтелә. Әйтерсең лә, татар телендә матур сүзләр юк.  

Безгә шулай ук күп төркемнәргә кереп карарга туры килде, чөнки алар иң 

популяр төркемнәрнең берсе һәм аларда татарлар да, руслар да утыра. 

“Орлёнок”, “MDK”, “Злой школьник” дигән бу төркемнәр шаян язмаларда 

специальләшә. Күп кенә язма астында татарларның уй-фикерләрен күрергә 

була. Кайберәүләре татар телен яклап, башка халык вәкилләре белән талашып 

утыра. Бу безнең туган телебезнең үсешен начар яктан күрсәтә.  

Русча сөйләшүче татар иптәшләреңә иярү дә, заман модасына тартылу да 

кирәкми. Бу – текәлек билгесе түгел. Мондый юл белән бары тик үз милләтеңне 

һәм телеңне генә түбән дәрәҗәгә куясың. Бүгенге көндә татар теле яклауга һәм 

саклауга мохтаҗ. Бу җаваплы эш безгә – яшь буынга  йөкләнгән. Тел яшәсә, 

милләт яшәр! 

Әдәбият 
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ҖЫР – ТАТАР ХАЛКЫНЫҢ ИҖАТ ҖИМЕШЕ 

Трофимова Сафия, 

Алабуга шәһәре 9 нчы мәктәпнең 

10 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Мәхмүтова Гөлшат 

Рәзин кызы 

 

Нәрсә ул җыр? Җыр нинди була? Башка милләт җырларыннан татар җыры 

аерыламы? Татар җыры нинди булырга тиеш? Хәзерге вакытта яңгыраган 

җырларның барысын да татар җыры дип атап буламы? Кыскасы, җырның 

ертыгы буламы? 

Күпләребез югарыда әйтелгән һәм әйтелмичә калган бик күп сорауга 

җавап таба алмый. Әйе, чыннан да, телевизорны кабызасыңмы, радио 

тыңлыйсыңмы, газета-журналга тотынасыңмы – барыбер бу сорауларга анык 

кына җавап ишетә алмыйсың. Фикерләр төрле. Кемгәдер татар эстрадасының 

бүгенге халәте ошый, кемгәдер нәрсә җырласалар да барыбер, ә кайберәүләр 

татар эстрадасының түбәнгә тәгәрәвен күреп чын-чынлап кайгыра. Без 

“Җырның ертыгы булмый” дигән гыйбарәнең бүгенге татар эстрадасына ни  

дәрәҗәдә туры килүен ачыкларга тырышып карадык. 

Җыр – көйгә салынган шигъри әсәр ул. Җыр – татар халкының иң 

таралган, иң хөрмәтле иҗат җимеше. Халык иҗатының башка төркемнәре 
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белән чагыштырганда, җырның үзенә генә хас сыйфаты бар. Җыр бер-берсенә 

тыгыз бәйләнгән ике өлештән – көйдән һәм поэтик сүзләрдән тора. 

“Моңлы, чын мәгънәсендә матур җырлар сирәк туа. Еш кына җырның өч 

авторы була диләр. Композиторы, шагыйре һәм башкаручысы”, – дип яза 

Әлфия Афзалова [Афзалова 1995: 146]. 

Ныклап уйлап карасаң, җыр язмышында хәлиткеч рольне кайсы күбрәк 

уйный соң? Шуны ачыклау максатыннан, без шәһәрдәшләребез арасында 

сораштыру үткәрдек. Җавапларның төрлесен ишетергә туры килде. 

Алабугалыларның күбесе Әлфия Афзалова сүзләре белән килеште. Шулай да 

Рафик Мәхмүтовның фикере белән дә килешмичә мөмкин түгел. “Җыр 

шигырьгә көй язудан башлана. Шуңа күрә, шагыйрьләр җыр язмышында 

башлангыч һәм иң мөһим рольне уйныйлар”, – диде ул. Шәһәрдәшләребезнең 

әйткән фикерләре түбәндәгечә:  

Ибраһимова Гөлфия Габделхак кызы (мәгариф идарәсе белгече): 

“...Җырчыларның күп булуы яхшы. Яшьләргә иң яхшысын сайлап тыңлау һәм 

алардан үрнәк алу мөмкинлеге зур...” 

Шакирова Фрида Касыйм кызы (9 нчы мәктәпнең тарих һәм җәмгыять 

белеме укытучысы): “Татар җырчыларына өч нота арасында буталудан 

туктарга вакыт...” 

Рамазанова Диләрә Фәнәвис кызы (10 нчы мәктәпнең татар теле һәм 

әдәбияты укытучысы): “...Чагыштыру өчен барысы да кирәк...” 

Ханбикова Гүзәл Әхтәм кызы (лаеклы ялда): “...Роберт Миңнуллин кебек 

шагыйрьләр күбрәк булсын иде...” 

Гыйлметдинова Фидания Миншакир кызы (шәһәр мәдәният сараеның 

сәхнә хезмәткәре): “...Шагыйрьләрдән башласыннар иде...” 

Шәйдуллина Гөлчирә Габдрахман кызы (лаеклы ялда): “...Өч кешенең 

бергә иҗат итүе кирәк...” һ.б. 

“...Җырның ертыгы юк, диләр дә бит, бар шул. Ул – җыр сүзләренең 

ертыклыгы. Сүзләр сай фикерле, образсыз, төссез, тоссыз. Профессиональ 

композиторлар, шагыйрьләр, ахрысы, Җыр сәнгатеннән читләшкәннәр дигән 

фикер туа” [Сафиуллина 2004: 4]. 

Бу фикерне чагыштырмача яңа дип саналган, радио-телевидение аша еш 

яңгырый торган җырлардан мисаллар белән исбатларга мөмкин. Шуны да 

әйтергә кирәк, яңа җырларның иң зур төркемнәрен мәхәббәт, туган як, 

табигать, әниләр турындагы җырлар алып тора. Бу темалар халык поэзиясе 

өчен яңа түгел. Ә менә туган көн турындагы җырларны яңалык дип әйтергә 

була. Шуларның берсе – Салават Фәтхетдинов башкаруындагы “Туган көн” 

җыры. Алмаз Хәмзин сүзләре, Фирзәр Мортазин көе. 

... Туган көнең котлы булсын 

Караңгыда югалма... 

Туган көнеңдә “Караңгыда югалма” дигән теләк ишетү бик күңелле 

түгелдер. Айдар Галимов башкара торган Туган көн турындагы җырны карыйк. 

Гөлнара Рәшитова сүзләре, Линар Бикмурзин көе. 

...Дөньяда син иң кадерле, 
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Бердәнберем син минем. 

Ниләр генә бүләк итим 

Туган көнеңә синең? 

Йолдызлы иң зур галәмне, 

Чәчәк аткан бер гөлне... 

Әллә бүләк итәргәме 

Бу тантаналы көнне?... 

Рамис Әймәт сүзләре, Мөхтәр Минһаҗев көе. 

...Ява яңгыр ерганаклар буйлап, 

Сулар түгел гүя моң ага... 

Яңгырның ничек яуганын сабыйлар да белә. Ә менә аның ерганаклар 

буйлап “яуганын” бабаларыбыз да исләренә төшерә алмас. 

Н.Галимов сүзләре, Ф.Мортазин көе. “Әтием” 

...Сыеныр кешем юк, сөенә алмыймын, 

Бары тик исемең ятлыймын... 

Исеменнән күренгәнчә, бу җыр әтиләр турында. “Ятлыймын” сүзе 

урынына “кабатлыйм” сүзе уңышлырак булыр иде. 

Салават Фәтхетдинов репертуарыннан тагын бер җырга тукталыйк: 

...Гомерең буе яшә син 

Бәхет белән янәшә. 

Яратасың килеп ярат, 

Яшисең килеп яшә... 

Соңгы ике юлы турында күп кенә яздылар да инде. Янәсе, яратасың 

килмичә, ничек яратып яшәргә мөмкин? Ә менә алдагы ике юл бераз 

үзгәртелсә, уңышлырак яңгырар иде. Һәркем бәхет белән янәшә яшәгәнче, 

бәхетле яшәүне кулайрак күрәдер. 

Йомгаклап шуны өйтергә кирәк, бөек шагыйребез Габдулла Тукай язган 

түбәндәге юлларны истән чыгармыйк: “...Җырлыймын, ләкин җырымнан файда 

бармы халкыма?... 

Әдәбият 

1.Афзалова Ә. Үзем турында. (Җыр, сәхнә – минем тормышым, язмышым). 

– Казан: Татар. кит. нәшр., 1995. – 189 б. 

2.http://shigriyat.ru/authors/tukai/89 

3.http://iplayer.fm/song/57576875/Salavat_Fathetdinov_-_Tugan_k_n/ 
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МАТУР ӘДӘБИЯТ ЧАРАЛАРЫ ЯРДӘМЕНДӘ УКУЧЫЛАРГА 

РУХИ-ӘХЛАКЫЙ ТӘРБИЯ БИРҮ ЮЛЛАРЫ ҺӘМ АЛЫМНАРЫ 

Фаррахова Римма, 

КФУның Алабуга институты 

студенты 

Фәнни җитәкче: Миңнуллина 

Розалия  Фаиз кызы 

 

Матур әдәбиятның рухи-әхлакый тәрбия бирүдә көчле корал булуы шиксез 

булуга карамастан, мәгълүматлы технологияләр заманында яшәүче, җитлегүче, 

олы тормышка аяк басарга әзерләнүче буынга әдәбиятның кыйммәтен аңлату, 

әдәбиятка мәхәббәт, зәвык тәрбияләү җиңел түгел. Әдәбият дәресләренә 

әзерләнүче мөгаллимгә традицион алымнар, озак еллар буена тупланган 

методик тәҗрибә казанышларыннан да, заманча, яңа технологияләргә дә 

мөрәҗәгать итәргә туры килә.  

Әлбәттә, әдәбият аша тәэсир итүдә зур роль әдәбият дәресләренә кайтып 

кала. Шуңа күрә иң беренче чиратта дәрестә кулланырга мөмкин булган 

чараларга, методларга мөрәҗәгать итү максатка ярашлы.  

Мисал рәвешендә, түбәндәге таблицада әдәбият дәресләрендә рух-әхлак 

тәрбиясен бирү алымнары 11 нче сыйныф программасына нигезләнеп тәкъдим 

ителә. 

Үтелә 

торган тема 

Кулланыла 

торган метод, 

алымнар 

Укучылар 

эшчәнлегенең 

юнәлешен билгеләүче 

сораулар 

Тәрбияләнә 

торган әхлакый 

сыйфатлар 

К.Тинчурин, 

“Американ” 

Трансцендентлы 

(фәлсәфи) диалог 

Әсәрдәге уңай 

геройлар үзләрен 

әдәпле тоталармы? 

Тискәре дип 

тасвирланган геройлар 

нинди сыйфатлары 

нәтиҗәсендә 

җәмгыятьтә 

профессор, зур 

сәүдәгәр дәрәҗә-

статусларына 

ирешкән? 

Җәмгыятьтәге 

күренешләргә 

карата 

мөстәкыйль 

рәвештә әхлакый 

караш 

формалаштыра 

белү 

М.Җәлил, 

“Моабит 

дәфтәре” 

циклы 

“Бөек Ватан 

сугышында 

Татарстан 

каһарманнары” 

проект эшен 

башкару 

Бөек җиңү илебезгә 

җиңел бирелдеме? 

Татарстанның 

Бөек Ватан 

сугышында тоткан 

урыны нинди? 

Патриотик 

тәрбия 

Г.Афзал Г.Афзал Г.Афзал Мөстәкыйль 
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шигырьләре  шигъриятендә 

бүгенге заман 

проблемаларының 

чагылышы 

темасына дәрес-

конференция 

шигъриятендә сатира 

утына алынган 

күренешләр безнең 

җәмгыять өчен дә 

хасмы? 

Җәмгыятебездә бу 

кимчелекләр белән 

көрәш алып 

барыламы? 

фикерләү, 

кимчелекләр 

белән 

килешмәүчәнлек, 

актив 

гражданлык 

позициясе 

Х.Туфан 

шигърияте 

“түгәрәк буенча 

язылган хат” 

алымы 

Мәхәббәт дип нинди 

хисне атар идегез? 

Мәхәббәт сынауларны 

һәрвакыт үтәме? 

Мәхәббәтне нәрсә 

үтерә, нәрсә яшәтә? 

Х.Туфан белән 

Л.Салиаскарова 

арасындагы 

мөнәсәбәтләрнең саф 

мәхәббәткә 

нигезләнгән булуы 

нинди биографик 

фактлар белән 

дәлилләнә? 

Хисләр сафлыгы, 

чисталыгы, 

тугрылык  

 

Кайбер метод һәм алымнарга аерым тукталыйк. Проектлар методы 

ярдәмендә дәресне укытучы сөйләме яки әңгәмә методына нигезләмәскә, ә 

балаларның үзләренең мөстәкыйль рәвештә эзләнү-тикшеренү эшләре алып 

баруын тәэмин итәргә мөмкин. Мөстәкыйль эзләнгән вакытта, балаларда иҗади 

якын килү, темага “чуму” (погружение), фикер йөртү күнекмәләре үсә, шулар 

аркылы рух-әхлак тәрбиясе дә гамәлгә ашырыла. Әхлак тәрбиясенең кайсы 

юнәлештә үсүе проект өчен сайланган темага да нык бәйле. 

 Әйтик, 5 нче сыйныфта ел башында ук татар халык иҗатына караган жанр 

– мәзәкләр өйрәнелә. Тема кызыклы, балалар өчен аңлаешлы булуы белән 

аерылып тора. Шуңа күрә нәкъ шушы вакытта күп укытучылар әлеге теманы 

үткәндә проектлар методын кулланалар. Интернет челтәрендә, мәсәлән, татар 

теле һәм әдәбияты мөгаллиме Г.Җәлилова үз тәҗрибәсе белән уртаклаша: 

“Мәзәкләр” темасы буенча 5 нче сыйныфта мин элегрәк буклет ясата идем (бу 

аларның беренче проект эше бит әле). Автор аңа исем куя. Мәсәлән, “Балалар 

сөйләшә”, “Татар теле дәресендә” һ.б. Хәзер инде электрон чаралардан оста 

файдаланучы укучылар да бар. Кайберләре слайдлардан презентация дә ясый. 

Аеруча осталары кечкенә күләмле фильм да эшләргә мөмкин. Мәзәкләрдән 

торган телевизион тапшырулар баланың күз алдында. Дәрес әзер проектларны 

яклау рәвешендә үтә. Һәр автор үз эшенә реклама ясый, аның турында сөйли, 
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соңыннан эшләр бергәләп бәяләнә. Кайбер мәзәкләрне сыйныфта 

сәхнәләштерергә мөмкин”[Җәлилова 2016].  

Казан федераль университетының Алабуга институты студентлары 

педагогик практиканы шәһәр, авыл мәктәпләрендә узалар. Алабуга шәһәренең  

№ 9 мәктәбендә алар бу юнәлештә бик нәтиҗәле эш кордылар. Практика 

барышында башлангыч сыйныф укучылары өчен алар мәзәкләр, А. Алиш 

әкиятләрен сәхнәләштерделәр. Рус телле балалар өчен мондый эш формасы, 

әлбәттә, баланың сөләм телен яхшыртырга,  уйларга һәм фикер йөртергә ярдәм 

итә. Тәнәфестә, урамда гел рус телендә аралашучы татар балаларына мондый 

эш формалары менә дигән ярдәм булып торалар. 

 Уртанчы звенога  яңа аяк баскан балалар, шул рәвешле, командада 

эшләргә, бер-берсенең хезмәтен хөрмәт итәргә, башкаларны тыңларга, үз 

фикерен тәэсирле итеп җиткәрергә өйрәнәләр. Күп очракта, проект продуктын 

презентацияләү вакытында мәзәкләрнең үзләрендә тупланган мәгънәви йөкләмә 

хәтта икенче планга да күчәргә мөмкин, әмма шушы темага нисбәтән проектны 

тормышка ашыруда чирканчык кына алган балалар башкаруында әлеге 

күренеш гафу ителә. өлкәнрәк сыйныфларда кулланылган проект эше җитди 

якын килүне күзаллый, укучыларның тамаша, мавыктыргыч рәсем-слайд-

сәхнәләштерүен генә кабул итми. 

Фәлсәфи диалог методы мөгаллим һәм укучының гадәти әңгәмәсеннән 

принципиаль рәвештә аерыла. С.Б. Рябчиков, әлеге методның үзенчәлекләрен 

ассызыклап, болай яза: “трансцендентлы диалог тәрбия эшендә 

катнашучыларның хакыйкатьне эзләүгә, укытучы һәм укучы эшчәнлеге 

вакытында кыйммәтләр-идеалларның асылын һәм эчтәлеген аңлауга 

юнәлтелгән”[Рябчикова 2009:24]. Мондый методика нигезләнгән дәресләрдә 

бердәм фикергә килү мәҗбүри түгел, иң мөһиме – укучы шәхесенең 

кыйммәтләр сферасы актуальләшә. Татар әдәбияты дәресләрендә 

трансцендентлы диалог түбәндәге технологик чылбыр буенча төзелергә 

мөмкин: 

1) Педагог өйрәнелә торган текстның рухи-әхлакый эчтәлегенә 

бәйләнешле рәвештә проблемалы ситуация тудыра. Укучыларның бурычы – 

ситуациянең каршылыклы икәнен аңлау. 

2) Педагог проблема һәм аның формулировкасы буенча фикер алышу 

оештыра. Укучылар әхлакый эчтәлекнең проблемасын табалар һәм аны 

атыйлар. 

3) Укытучы укучыларның диалогы аша гипотезаның дөреслеген 

тикшерүне оештыра. Укучылар проблеманы аңлаткан гипотезалар тәкъдим 

итәләр. 

4) Укытучы тәкъдим ителгән гипотезаларны гомумиләштерә һәм 

мәгълүмати блок бирә. Укытучылар гипотезаларның дөреслеген бирелгән текст 

материалында тикшерәләр. 

5) Педагог тикшерелә торган сюжетны тормыштагы аналогик 

күренешләр белән бәйләп карарга тәкъдим итә. Укучылар үзләренең рухи-
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әхлакый тәҗрибәләренә нигезләнеп чагыштыру һә манализлау эшен 

башкаралар. 

Шул рәвешле, фәлсәфи диалог хакыйкатьне табарга, ситуациягә төрле 

яклап якын килергә өйрәтә. Тормышта бер үк төрле гамәлләрнең, башкарылу 

мотивациясеннән чыгып, төрлечә бәяләнүен искә алганда, фәлсәфи диалоглар 

коруың максатка ярашлы икәнлеге ачык аңлашыла. 

Рухи-әхлакый тәрбия биргәндә, нәтиҗәле алымнарга гына түгел, тәрбияи 

яктан азнәтиҗәле дип уйларга җирлек биргән алымнар турында да искәртеп 

китәргә кирәк, дип уйлыйбыз. Соңгы берничә елда, мәгариф системасындагы 

үзгәрешләрнең турыдан-туры тәэсире астында медиадидактик алым буларак 

тест эшләү дә киң таралыш алды. Тест формасы, чынлап та, күптөрле 

мөмкинлекләргә ия булып тора.  

Беренчедән, әлеге метод укучыларның белемен контрольдә тотуны һәм 

өйрәтүне берләштерү вазифаларын башкара, икенчедән, тест үткәрү 

мөгаллимнең субъективлыгына чик куеп, сыйныфтагы барлык балаларның 

белем дәрәҗәсенә дә объектив бәя бирергә мөмкинлек тудыра, өченчедән, 

тестлар тиз вакыт аралыгында укучыларның хәтерендә калган белемнәрен 

барларга ярдәм итә, дүртенчедән, тест эшләү дәресне бертөрлелектән, 

ялыктыргычлыктан саклый, бишенчедән, тест эшләү балаларда игътибарлылык 

кебек сыйфатны үстерә, алтынчыдан, тест алымы укучыларның “хата зонасын” 

табырга һәм аны бетерергә ярдәм итә. Шул ук вакытта белемнәрне контрольдә 

тоту чарасы булган тестларга каршы чыгучылар да юк түгел. 

Чынлап та, тест алымнарының уңай яклары күп булган кебек, кимчелекле 

яклары да бар. Мәсәлән, тест биремнәрендә белемнең догма рәвешендә 

бирелүе, иҗадилыкка чик кую; тест биремнәрен эшләүдә очраклылык факторы 

зур роль уйнау; тестка өстеклек бирү нәтиҗәсендә белемнәрнең 

стандартлашуы, фикер үсешенә юл куелмау; белемнәрне тикшерүдә тестлардан 

файдалану очрагында укучыларның теге яки бу факт хакында хәбәрдар булуы 

тикшерелеп, аның аерым укучының сәләт һәм күнекмәләрен күрү мөмкинлеге 

чикләнү – шундыйлардан. 

 Укытучыларның интернет киңлекләрендәге сайтларын өйрәнү 

нәтиҗәсендә шундый күренешкә тап булдык: мөгаллимнәр тәкъдим иткән 

тестлар, тәрбияви потенциаллары булмау гына түгел, блемнәрне тикшерүдә дә 

шактый йомшак эшләнгән. Күп кенә сораулар әдипнең туган авылының исеме, 

әдипнең мәктәпкә барган елы, теге яки бу дәрәҗәле исем алган елын атауга 

кайтып калалар. 
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Ришат кызы 

 

Исмәгыйль бәк Гаспринский (1851–1914) – төрек-татар дөньясының 

мәдәни үсешендә хәлиткеч роль уйнаган шәхес. Ул – педагог, журналист, 

милләтче, жәмәгать хадиме. 

Исмәгыйль бәк Гаспринский, педагог буларак, яңача уку-укыту 

системасына юл салган, яңа метод белән укыту буенча беренче дәреслекләрне 

язган, гомумән, жәдидтчелек хәрәкәтен күтәреп жибәргән зат. Журналист 

буларак, 35 ел буена гомумтөрки «Тәржеман» газетасын чыгарып килгән һәм үз 

газетасында Русиядә яшәүче төрки халыкларның бердәмлеге идеясын тудырган 

һәм пропагандалаган. Ул, милләтче буларак, үзенең бөтен гомерен, көчен 

Русиядәге төрки милләтләрнең тәрәккыятенә багышлаган милләтпәрвәр, ягьни 

Бөтенрусия мөселманнарының юлбашчысы. Исмәгыйль бәк Гаспринский – 

татар халкын гына түгел, ә бөтен мөселман дөньясын кузгатып жибәргән, 

аларда милли аң уяткан, милли горурлык хисләрен тәрбияләгән бөек милләтче. 

Чыннан да, үзенең бәйсезлеген, дәүләтчелеген югалтканнан соң рухсыз, 

идеалсыз бер хәятта яшәгән татар халкын үзенең «Тәржеман» газетасы белән 

уянырга мәжбүр иткән, киләчәккә өмет белән карау хисләрен тудырган кеше дә 

– Исмәгыйль бәк Гаспринский булган. Исмәгыйль Гаспринский 1851 елның 8 

мартында Бакчасарай шәһәре янындагы Гаспра дигән авылда артык бай 

булмаган дворян гаиләсендә туган. Исмәгыйль бәк Гаспринский кебек олуг 

шәхесне татар дөньясына биргән Фатыйма Солтан ханым белән Мостафа 

әфәнде үз заманының алдынгы фикерле зыялылары булганнар. Малайлары да 

зыялы кеше булып үсә. 

1871 елда И. Гаспринский Парижга китә, француз телен камилләштерә, 

тәржемәче булып эшли, берникадәр вакыт И.С.Тургеневның шәхси секретаре 

булып та тора. 1874 елда И.Гаспринский Төркиягә килә. Истанбул хәрби 

училищесына укырга керергә тырышып карый, ләкин Россия тышкы эшләр 

министрлыгыннан рөхсәт ала алмый. 1876 елда ул Бакчасарайга кайта, анда 

шәһәр башлыгы булып сайлана, 5 ел буе городская голова булып эшли. Һәм ул, 

үзенең шәһәр башлыгы булуыннан файдаланып, 3 ел буе татарча газета 

чыгаруны сораган үтенечләр белән Петербургка йөри. Ниһаять, 1883 елның 10 

апрелендә «Тәржеман» газетасының беренче саны дөнья күрә. Һәм олуг 

милләтпәрвәрнең «Исмәгыйль бәк Гаспринскийның мөнбәр тәгьлиме булган 
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«Тәржеман»ның чыга башлавы Русия мөселманнарында яңа хәятның 

башыдыр» [Ахунов 2003] дип бәяләнгән эшчәнлеге турында татар халкының 

гына түгел, бөтен Россия мөселманнарының милли хәрәкәтләренә нигез 

«Тәрҗеман» гәзитенең беренче саннарыннан ук салына башлана дисәк тә 

ялгыш булмастыр. «Тәрҗеман» үзенең беренче саннарыннан ук Россиядә 

яшәүче мөселман халыкларын берләштерү, бер милләт итеп оештыру юлына 

баса һәм бу мәсләген үзенең соңгы санына кадәр дәвам итә. И.Гаспринский 

үзенең «Тәрҗеман»ы белән Россиядәге төрки халыклар өчен, бигрәк тә татар 

халкы өчен мәгарифтә, мәдәнияттә реформалар ясауда, ягьни мәктәп-

мәдрәсәләрдә яңача уку-укыту системасына нигез салуда, яңача дәреслекләр 

язып бастыруда, әдәби, тарихи китаплар бастыручы типографияләр, 

нәшриятләр ачуда, татар вакытлы матбугатын барлыкка китерүдә юл күрсәтүче 

маяк, аларның мәсләген билгеләүче үзәк булган. И. Гаспринский үз идеяләре 

белән татар халкының бөтен катлавын – дин әһелләрен, укытучы-

мөгаллимнәрен, зыялыларын, байларын һәм татар җирлегеннән аерылган, инде 

үз ана телләрен белмәгән аксөякләрен кызыксындыра алган. Шулай итеп, И. 

Гаспринский әзерләгән җирлектә татар зыялылары катламы үсеп чыккан һәм 

татар халкы милләт буларак җитешкән. Шушы җирлектә милли тәрбия алган, 

ныгыган һәм милли хисләр белән янган татар зыялылары инде ХХ йөз башы 

милли хәрәкәтенең лидерларына, идеологларына әверелеп татар милли 

хәрәкәтен җитәкләгәннәр. 

«Тәржеман» гәзите – И. Гаспринский өчен төрки халыкларның хәйәтләрен 

үзгәртүгә караган үз фикерерләрен тарату, аңлату һәм пропагандалау юлында 

трибуна булган. «Тәржеман» 1905 елга кадәр Русия мөселманнары, татар халкы 

өчен аларның мәдәни, ижтимагый, милли проблемаларын дөньяга чыгаручы 

бердән–бер татарча гәзит булып калган. Татар халкын тәрәккый иттерүнең иң 

беренче юлы– наданлыкны бетерү, ягьни, яңача укыту. Яңача укыту ул – 

Европа мәгәрифен һәм гыйлмен мәктәпләргә кертү, әмма үз мәктәп вә 

мәдрәсәләребездә, фәкать үз телебездә генә укыту дип билгеләп һәм 

«Тәржеман»да шул фикерен өзлексез таратып, И.Гаспринский үз гәзитендә 

яңача уку-укыту методларын кайнар пропагандалаган, жәдидчелек идеясын 

алга сөргән. Ул төрки халыкларның тәрәккыяте турындагы фикерләрен 

тормышка ашыру белән бәйләп барырга да тырышкан. И. Гаспринский яңача 

укыту кирәк дип чыккан да яңа метод буенча әлифба–дәреслек–«Хужаи 

сабийан»ны язган һәм Зынжырлыда мәктәп ачып, үзе үк шунда яңа метод белән 

балалар укыткан. 

И. Гаспринский «Тәржеман»да төрки халыкларның бердәмлеге – милли 

бердәмлек мәсьәләсен күтәреп чыга һәм ул үзенең шул фикерен төрки 

халыкларга җиткерергә тырышып күп санлы мәкаләләрен бастырган. Аның 

шушы хезмәтенең нәтижәсе буларак, акрынлап булса да, Русия империясенең 

татарлар яшәгән төрле төбәкләрендә, бигрәк тә, Казан, Уфа, Оренбург 

губерналарында яңача укыту методикасына нигезләнгән күп санлы һәм күп 

төрле дәреслекләр басыла, мәдрәсәләр яңача укытуга борылыш ала, яңача 

укытучы мөгаллитмнәр әзерләнә, татар зыялылары катлавы барлыкка килә. 
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И.Гаспринский милләтнең тәрәккыятен хатын-кызларның, бигрәк тә аналарның 

мәгьрифәтлегендә, белемлегендә күргән. И.Гаспринскийны Русия 

мөселманнарының тәрәккыяте генә түгел, ә бөтендөнья мөселманнарының да 

киләчәк язмышы борчыган, ягьни ул аларны да дөньяның алдынгы милләтләре 

сафында күрергә теләгән.  
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Иренмә син, туган, туган телнең 

асыл байлыкларын ачарга. 

Без ваемсыз булсак, чит-ят сүзләр 

хәзинәне әзер басарга! 

(Р.Фәйзуллин) 

Татар теле гаять бай мираска ия булган тел. ЮНЕСКО тарафыннан 

бөтендөнья халыкара аралашу теле дип саналган ундүрт телнең берсе – татар 

теле. Бу күрсәткеч безнең телебезнең бай булуын һәм буыннан-буынга күчеп, 

сакланып калуын раслый. Бүгенге көндә безнең максатыбыз – туган телне 

саклау һәм аны киләчәк буынга түкми-чәчми хәзинә буларак тапшыру. Бу 

максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар куелды: 

1) туган телебезне саклауда үз өлешеңне кертү; 

2) татар әдәбиятының кеше тормышындагы ролен ачыклау; 

3) татар теленең язмышы һәм киләчәге турында кайгырту. 

Туган телне саклау – хәзерге вакытта иң актуаль һәм җитди проблема 

булып тора. Татар әдәбиятында да бу проблема зур урын били. Г. Тукай, 

К. Насыйри, Н. Исәнбәт кебек абруйлы татар әдипләре дә милләтне һәм аның 

телен саклап калу өчен зур хезмәт юлы үткәннәр [Госманов 1994: 68-69]. 

Туган телне саклауда беренче адымнар нидән гыйбарәт соң? Әлбәттә, 

беренче чиратта үз туган телеңне камил белү һәм иркен аралашу. Татар телен 

саклап үстерү, аны кулланучыларның санын арттыру өчен әһәмиятле 

шартларның тагын берсе-татар телен өйрәнү, мәктәпләрдә уку системасын 

камилләштерү һәм яхшырту. Татар әдәбияты дәресләре санын арттырып, татар 
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телендә кичәләр үткәрү, дәресләрдә укучылар арасында әңгәмәләр оештыру да 

туган телебезне саклау һәм камилләштерү өчен, укучы күңелендә теленә карата 

мәхәббәт хисләрен тагын да арттырып, аның бай мираслы телен киләчәк буынга 

тапшыру ихтыяҗын булдырыр иде.  

Татар әдәбиятында телне саклау проблемасы бик актуаль. Бу проблема 

Айгөл Әхмәтгалиеваның “Капка” әсәрендә ачык чагылыш тапкан. Төп герой –  

татар ире Касыйм. Әсәрне тын да алмыйча бирелеп укып чыгасың һәм төп 

герой турындагы иң беренче туган фикер – ул аның бары тискәре сыйфатларга 

гына ия булуы. Ләкин бу беренче карашка гына. Геройның язмышы тоташ 

сикәлтәләрдән һәм хаталардан тора. Тормышында хата арты хата ясый. Шушы 

тискәре тәэсирләр нәтиҗәсендә күңеле китек, кешеләргә мәхәббәт белән карый 

белми шикелле. Ләкин бу очракта да аның үзен генә гаепләп булмый. Төп 

гаепле фактор – сәяси фактор, ягъни сугыш. Касыйм – сугыш чоры ятиме, әтисе 

сугыш кырында һәлак булган. Малай нәкъ менә шуңа күрә дә әтиле балаларга 

кызыгып, алардан көнләшеп, сугышка рәнҗеп, әтисе юклыкны бик авыр 

кичереп үсә. Болар барысы да геройның күңеле катылануга нигез булып тора. 

Ләкин шул ук вакытта без аның күңеленең пычрак түгеллеген дә күрәбез. 

Хәнияне урлап, авылдан качып киткәч, аның күңелен намус борчый. Касыйм 

Ерак Камчаткада рус хатыны белән гаилә корып, үзе дә исемен һәм телен җуеп 

яшәп ятса да, җаны тынгысызлаудан котыла алмый. Туган җиреннән аерылгач, 

ул татар телендә аралашмый диярлек. Ләкин әсәрдәге татарча сөйләшкән татар 

кызлары белән геройның очрашкан мизгеленә битараф калып булмый. 

Геройның татар телен яратуы, сагынуы, туган иленнән еракта ничә еллар  яшәп 

тә үз телендә иркен аралаша алуы зур ихтирамга лаек. Әсәрнең азагында исә 

туган якларына гафу сорарга, баш ияргә кайткан ир җиңүче сыйфатында калку 

итеп күрсәтелә. Ул үзенең бала чагы, әти-әнисе, туган авылы турында авыз 

тутырып сөйләп, инде олыгаеп килгән, русча гына сөйләшкән улының күзләрен 

һәм телен “ача”. Нәкъ менә шушы атасы нигезендә Касыймның улы аңа беренче 

тапкыр татарча “Әти” дип эндәшә. Ничә еллар буе русча аралашкан улы, атасы 

нигезенә кайткач кына татар теленең бөеклеген, әтисе өчен кадерле, якын һәм 

мөһим булуын аңлый. Төп герой туган телен буыннан-буынга тапшыру 

бурычын өлешчә үти дисәк тә була. Бу юл аның өчен авыр һәм сикәлтәле булса 

да, картлык көнендә ул үзенең максатына ирешә. 

Милләтне аның теле саклый. Шулай булгач туган телне саклау һәр кеше 

өчен дә мөһим булырга тиеш. Тел – бөтен халык казанышы, меңнәрчә, 

миллионнарча кешеләрнең күп гасырлык иҗат җимеше. Шуңа күрә дә телгә 

карата башбаштаклык кылырга, аның белән саксыз эш итәргә, аны үзенә 

ошаганча бозарга беркемнең дә хакы юк. Тел – халыкның, милләтнең иң 

беренче, иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, ул телнең иясе булган халык та, 

милләт тә югала. Шуның өчен дә туган телен кадерләп саклау, үстерү, аның 

сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү – мәдәниятле, зыялы һәр кешенең изге 

бурычы. Замана зыялысы булырга ашкынган яшьләребезнең күбесендә, туган 

тел белән кызыксыну сүрелеп бара. Ә тел таянычы – гаилә. Гаиләдәге тәрбия 

белән татар телен саклап калуга зур өлеш кертеп була. Балачактан ук балада 
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туган телгә мәхәббәт, ихтирам хисләре уятып, аның тәрбиясендә туган телнең 

уңай нәтиҗәләрен чагылдыру да нәкъ менә гаиләдән башлана. Замана баласы 

булып үсү өчен телләрне белү кирәк. Бу милләтнең алгарышын күрсәтүче 

дәлил. Тик үз туган телен белмәгән татар баласының башка телләрне белүе генә 

аның зыялылыгын күрсәтә алмый. 

Татар теле тормыш ихтыяҗына әверелсен, көндәлек кулланышта урын 

алсын өчен, иң әүвәле, иҗтимагый-сәяси, социаль шартлар кирәк. Татар теленең 

дә, бер республикадагы гына булса да, дәүләт теле рәвешендә рәсмиләштерелүе 

– менә шундый башлангыч шарт инде ул [Низамов 2008: 210]. Телебезнең 

кулланылыш өлкәләре көннән-көн үсә, үсеп кенә калмый, хәтта аның хокукы 

һәм мөмкинлекләре дә моңарчы булмаган киңәюгә ирешә. Безнең татар телебез 

бүген үк инде матбугат, әдәбият, сәнгать, мәгариф, сәламәтлек саклау, ял итү 

һәм башка бик күп өлкәләрдә кулланылышка кереп китәргә тиеш. Тик тел 

үзенең мөмкинлекләрен үзеннән-үзе хәрәкәткә китерә алмый. Шулай булгач, бу 

фәнгә нигезләнеп өйрәнелергә тиеш, алган нәтиҗәләр эзлекле рәвештә 

тикшерелеп һәм аңлатылып, төрледән-төрле кызыклы оештыру чаралары 

ярдәмендә эшләнергә тиешле катлаулы, авыр эш .Моның өчен җәмгыятькә һәм 

гыйлем ияләренә тырышлык, түземлек һәм зур көчкә ия булырга кирәк. 

Телсез милләт була алмый. Шуңа күрә телебезне үстерүдә, милли аңны 

саклауда әдәбият зур роль уйный. Матур әдәбият телне саклау мәсьәләсендә бик 

актив эш алып бара. Әдәбият безнең эстетик зәвыгыбызны үстерә, рухи яктан 

зур белем бирә, эчке дөньябызны баета. Белемгә, югарылыкка омтылучы 

халыклар үз телләрен саклау һәм үстерү өчен зур хезмәт юлы куялар. Без – 

татарлар үз туган телебезне саклау калу өчен тырышырга тиеш. Нәкъ менә 

бүген, телне саклау турында уйламыйча, чаралар күрмәсәк нәтиҗәләре бик 

аянычлы булачак. Шуңа күрә кечкенәдән үк яшь буынны туган телнең 

мөһимлеген, кадерлеген аңлатып, аның милләт өчен зарури булуын искәртеп 

тәрбияләргә кирәк. 

Туган телебезне саклау һәм үстерү – төптән уйланылган, киңкырлы, махсус 

дәүләт программасы белән башкарыла торган зур эш таләп итә. Дәүләт яисә 

милләт кенә бу катлаулы хезмәтне башкарып чыга алмый. Бары тик аларның 

берләшүе һәм актив хезмәте нәтиҗәсендә генә телебезне саклау калу юлында 

уңай нәтиҗәләргә ирешә алачакбыз.Телне саклау өчен мин түгәрәкләр 

оештырырга мөмкин. Мәсәлән, саф татар телендә әңгәмәләр үткәреп, без 

милләтебезнең телен тагын да камилләштерер идек. Белмәгән сүзләрне яисә 

хаталы әйтелгәннәрен төзәтеп, татар телендә иркен аралашырга өйрәнер идек. 

Кеше ана телен камил белмәсә, халкына тиешлечә хезмәт итә алмый. 

Туган телебезгә игътибарлы булыйк, аны үстерүгә көчебездән килгәнчә 

тырышыйк, киләчәк буынга тапшырып калдыру өчен дә хезмәт итик, яклыйк 

һәм сөеп үстерик. Ана телендә аралашу мөмкинлегеннән иркен файдаланыйк, 

интернет челтәрендәге уеннарны, сайтларны татар телендә булдырып, эшләгән 

вакытыбызны да татар телен үстерү өчен кулланыйк. “Туган телен кадерләгән 

халык кына кадерле булыр”, – дигәннәр борынгы әби-бабаларыбыз. 
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ТУКАЙ ӘСӘРЛӘРЕНДӘ ТӘРБИЯ МӘСЬӘЛӘЛӘРЕ 

Фәрхетдинова Гөлназ, 

Алабуга шәһәре 9 нчы мәктәпнең 

9 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Нуркаева  

Гөлнур Флит кызы 

 

Бүгенге көндә әби-бабаларыбызның мәгънәле тормышын, күркәм 

һөнәрләрен, шөгыльләрен, гореф-гадәтләрен күңелебезгә салып калдырырга 

кирәк. Халкыбызның тарихын белү, аңлау, гореф-гадәтләрен, телен-динен 

хөрмәт итү, милләт өчен борчылу, аның җыр-моңнарын күңел аша кичерү 

халыкның зиһенен баета, күңел офыгын киңәйтә. Бу эштә безгә әдәби әсәрләр 

ярдәмгә килә.  

Әдәбият галиме Фоат Галимуллин әдәбият дәресләре «сәнгать дәресләре 

итү – бүгенге көннең мөһим бурычларыннан берсе, – ди. Тагын да төгәлрәк 

әйткәндә, укучылар маңгай күзе белән генә түгел, күңел күзе белән дә укырга 

тиеш. Әдәби әсәрләрне укыгач, кеше әйләнә-тирәдәгеләрнең шатлыкларына 

һәм хисләренә дә игътибарлы булып тәрбияләнсен, матурлыктан ләззәт алырга, 

ямьсезлектән йөз чөерергә өйрәнсен, таш бәгерьлегә әверелмәсен. Ходай 

Тәгалә, табигатьтәге башка күренешләрдән аермалы буларак, кешене бөтен 

нәрсәгә сизгер булган йөрәк белән бүләкләгән. Бу һәдиягә без рәхмәтлеме, аңа 

кирәкле рухи азыкны биреп торабызмы? Йөрәккә май булып ятучы азыкларның 

берсе, һичшиксез, матур әдәбият». 

Габдулла Тукай – тормыш университетын үткән иң тәҗрибәле олуг шәхес. 

Шагыйрьнең мөгаллимлегенә без ике яклап якын килергә тиеш. Беренчедән, 

шагыйрь буларак, аның шәхесе, шәхси сыйфатларының, гражданлык 

батырлыгының башкалар өчен тәрбияви әһәмияте бик зур. Икенчедән, 

күпкырлы иҗади мирасы яшь буынны тәрбияләүгә нык йогынты ясый. 

«Исемдә калганнар» – автобиографик очерк. Тукай аны киләчәк буыннарга 

үзе язып калдырган. Яшьли ятим калган нәни Габдулланың тормышы укучы 

йөрәген тетрәтерлек авырлыклар, мәшәкатьләр белән тулы. Үксез бала өлешенә 

төшкән кыенлыкларны шагыйрь үзенә бер җитдилек һәм табигыйлек белән 

чагылдыра. Анда бернинди зар ишетелми, вакыйгаларда һәрчак тормышчанлык 

өстенлек ала. Зирәк табигатьле Тукай халык баласы булып үсә. Туган халкы аңа 

җылы куенын ача, шәфкатьле Мөхәммәтвәли, Газизәләр табыла; олы җанлы 

Сәгъди, Җаек шәһәрендәге җизнәсе Галиәсгар әфәнде, апасы Газизә, 
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Габдуллага күңел рәхәте биреп, олы тормыш юлына әйдәүче халык вәкилләре 

булып гәүдәләнәләр. 

Тукаебыз – педагог, дигәндә, аның мөгаллимлеген раслаучы төп һәм хәл 

иткеч сыйфат – бала психологиясен, бала күңелен тирән аңлавы, шул күңелгә 

керә белү осталыгы дияр идем. Ул балаларның үз шагыйре. Тукай аларның 

телләрен, уй-фикерләрен, эчке дөньяларын аңлый, аларча сөйләшә һәм, иң 

әһәмиятлесе, алар дөньясында, тирәсендә яши алган. Тукай дөньяны да, 

табигатьне дә, табигать күренешләрен дә сабыйлар карашы, сабыйлар акылы 

белән күзәтә белгән. Аның шигъри юллары укучыны гаҗәпләндерә, 

шатландыра, сөендерә, куандыра, дулкынландыра. Тукайның мөгаллимлек 

осталыгы тагын шунда: ул адым саен тегенди булыгыз, мондый булыгыз, дип 

чакырмый, өндәми, үгет-нәсихәт укымый, ә укучысына уйларга, ишеткәннәргә 

һәм күргәннәренә карата үз мөнәсәбәтен булдырырга урын калдыра. 

Патриотизмның чишмә башы – ана һәм табигать гүзәллеге. Ананың тиңсез 

җылысын һәм мәхәббәтен, табигатьнең чиксез матурлыгын, хозурлыгын, 

серлелеген Тукаебыз үзенең җаны, саф күңеле, йөрәк җылысы салынган 

шигъри юллары белән бала җанына, аның саф һәм пакъ күңеленә салучы, 

аларны киңәйтүче, ныгытучы һәм мәңгеләштерүче. Моны без «Туган авыл», 

«Туган илемә» шигырьләрендә ачык күрәбез. 

Габдулла Тукай үзенең «Су анасы», «Шүрәле» әсәрләрендә аңа гына хас 

осталык дөньясын тою балаларда гүзәллеккә омтылыш хисе уята. 

Бу әсәрнең тәрбияви куәтенә игътибар итик. Беренче әсәрдә бала, читләр 

ярдәменнән башка диярлек, үз аңы белән иярсез әйберләргә тияргә ярамый икән 

дигән нәтиҗәгә килә. «Шүрәле» әсәре аша балаларда кешегә, аның акылына, 

зирәклегенә, хәйлә катнаш тапкырлыгына, кыюлыгына һәм батырлыгына 

соклану хисе уяна. Ә хисләр, хыяллар – дөньяны танып белүнең башлангычы 

ул. Калганы исә баланың тырышлыгында. Бу идея бик күп әсәрләрдә кызыл 

җеп булып уза. Халыкта «Беләге юан берне егар, белеме булган меңне егар» 

дигән тирән эчтәлекле мәкаль бар. Тукай ата-бабалардан килгән, татарның 

милли традициясенә әйләнгән белем өстәү, белемгә хирыслылык кебек 

сыйфатларны саклауны, аларны яшь буында эчке ихтыяҗга әйләндерүне 

игътибар үзәгендә тоткан. 

Г. Тукай хезмәтнең тиңсез олуг тәрбия мәктәбе булуын, олы җанлы 

шәхеснең бары тик хезмәттә генә формалашуын үзенең күпсанлы әсәрләре 

белән укучысына җиткерде. Ул шулай ук җәмгыять тормышында бара торган 

тискәре күренешләрнең, җәмгыятьчелекнең башы бала характерына кунган 

иренү, ялкаулык икәнлеген шигъри юлларда күрсәтте. Бәхетсезлек, оят, хурлык, 

түбәнлекләрнең чишмә башы ялкаулыкта, иренгәнлектә, ә зур бәхетләрнең, 

хөрмәт, дан һәм шөһрәтнең башында тырышлык, эшчәнлек, эш сөю 

ятканлыгын шигъри юллары белән бала акылына салды. 

Аһ! Оят, хурлык, түбәнлекләр иренгәннән килә. 

(«Эшкә өндәү») 
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Адәми зат үзенең яшәү дәверендә һәр адымын акыл белән үлчи алмый. Бу 

мөмкин эш түгел. Аны бу дөньяда кеше итеп яшәтүче матур, күркәм гадәтләр 

һәм әхлакый кыйммәтләр бар.  

Сабый өлкәннәр арасында урнашкан җылы мөгамәләне, матур 

мөнәсәбәтләрне беренче мәртәбә гаиләдә күрә. Күркәм гадәтләр белән дә ул 

шунда очраша. Әдәп, әхлакый сыйфатларның яралгылары баланың пакъ 

җанына гаиләдә салына. «Оясында ни булса, очканында шул була», «Йөз 

мәртәбә ишеткәнче, бер мәртәбә күр» ди халык. «Бала гаиләнең көзгесе» дип тә 

өстәп куя ул. 

Г. Тукай үзенең шигъри юллары белән сабыйларны катлаулы җәмгыять 

тормышына алып керә. Ул аларны уңай һәм тискәре хәлләр, уңай һәм тискәре 

геройлар белән йөзгә-йөз очраштыра, балада психик халәт тудыра. Күңелле 

хәлләр, уңай геройлар балада шатлык, куаныч хисләре уятса, ямьсез, күңелсез 

хәлләр, тискәре геройлар, аларның кылган гамәлләре балада нәфрәт уята. 

Сабыйларда уңай геройларга охшау теләге искиткеч көчле. Г. Тукай 

шигырьләренең тәрбияви асылы шунда. Әдәп, әхлак тәрбияләү 

проблемаларына кагылышлы изге теләкләрен сабыйларның җанына, рухи 

дөньясына, күңеленә салу өчен ул нинди үтемле, нинди тәэсирле, нинди 

бәрәкәтле юллар сайлаган. Матур гадәтләр, әдәплелек, шәфкатьлелек «Бәхетле 

бала» шигырендә бик әйбәт чагылыш тапкан. 

Бәхетле шул баладыр, кайсы дәресенә күңел бирсә, 

Мөгаллимне олуг күрсә, белергә кушканын белсә, 

Сабакка калмаса соңга, борылмый барса уңга-сулга, 

Уенга салмаса ихлас – менә бәхете аның шунда. 

Кешеләргә итеп шәфкать, үзеннән зурга юл бирсә, 

Бәхетсезләрне кимсетми, егылганнарга кул бирсә. 

Г. Тукайның күп кенә шигырьләре балалар өчен гуманлык мәктәбе ул. 

Алар кешелеклелек белән, тере табигатьнең җан ияләренә мәрхәмәтлеге, 

игелеклеге белән сугарылганнар. Сабый җанын битараф калдырмыйлар, уңай 

хисләр уяталар. 

Тукаебызның шигъри юллары белән тормыш дәрьясын үткән әбиләр, 

бабайлар, аналар үзләренең балаларына, йөрәк бәгырьләренең җаннарына, рухи 

дөньясына күңел сафлыгы иңдерәләр һәм иңдерәчәкләр. Җирдә тереклек дәвам 

итә. Габдулла Тукайның олуг, саф, керсез рухи мирасы безнең белән. 
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Элек-электән һәр җәмгыять үз кешеләре өчен тәртип, үз-үзеңне тоту 

кагыйдәләрен булдырган, соңыннан аларны кануннар формасында 

рәсмиләштергән. Бу кануннарны аңлату, аларны үтәүне таләп итү системасы 

барлыкка килгән. Педагогика фәнендә бу эшчәнлек тәрбия төшенчәсе белән 

билгеле. Җәмгыятьтә кешеләрнең үз-үзләрен тотуларын бәяләү өчен, тәрбияле, 

тәртипле, әхлаклы, әдәпле, тыйнак кебек бик күп төшенчәләр кулланыла. 

Җәмгыятьтәге әхлак сыйфатлары, кагыйдәләр һәм таләпләр шәхеснең тирә-

якка, җәмгыятькә, башка кешеләргә, күренешләргә мөнәсәбәт нормаларыннан 

барлыкка килә. Бу нормалар иң беренче чиратта аның биографиясе, тормыш 

тәҗрибәсе, шәхси үзенчәлекләре, дөньяга карашы, зәвыгы белән тыгыз 

бәйләнештә булып, әхлакый язмышын билгели [Хуҗиәхмәтов 2002: 42].  

Әдәп сагында торучы әдәбиятыбызнең күренекле әдипләре  биографияләре 

һәм иҗатлары тәрбия мисалы булып тора. Шагыйрә, балалар язучысы, җырлар 

авторы, журналист, тәнкыйтьче Саҗидә Гаделша кызы Сөләйманова 1926 

елның 3 октябрендә Башкортстанның Яңавыл (стантасында) авылында туа. Бу 

тɵбәк татар халкына Нурихан Фәттах, Илдар Юзеев кебек таланлы шәхесләрне 

биргән. Булачак шагыйрәнең рухи җитлегүендә әтисенең йогынтысы зур була. 

Табигате белән туры сүзле, һәр эшне күңел биреп, җиренә җиткереп башкаручы 

буларак, ул балаларын да намуслы, һәр эшкә дә җаваплы карашлы итеп 

тәрбияли [Хуҗиәхмәтов 2002: 16].  

Халык гаиләдә атаның да урынын югары бәяли. Әти кешенең сабырлыгы, 

һәр сүзен уйлап, төпле, саллы итеп сөйләшүе, кылган гамәлләренә җавапчыл 

булуы, кешеләргә, бигрәк тә үзеннән өлкәннәргә итагатьле булуы, иҗтимагый 

активлыгы татар гаиләсе өчен гадәти күренеш булган. Бер ук вакытта ата – 

салкын, аек акыл иясе дә [Хуҗиәхмәтов 2004:50]. Саҗидә Сөләйманова үзе 

әтисе турында «Әткәй, минем өчен, халык эшенә чиксез бирелгән туры, гадел 

кеше» [Сөләйманова 1998: 8] дип искә ала. Соңрак язучы булып җитешкәч тә, 

С.Сөләйманова әтисе истәлегенә еш мөрәҗәгать итә, шигырьләрендә аның якты 

образын тудыра. С.Сөләйманованың биографиясе яшьлекләре сугыш һәм 

сугыштан соңгы авыр елларга туры килгән күп татар хатын-кызларының  

язмышын чагылдыра. Бик тиз үсеп җитлегергә туры килә аларга. Сугыш 

бетәргә бер ел кала, ягъни  1944 елда Саҗидә Тәтешле урта мәктәбен тәмамлый. 

Ике ел авылда укытучы булып эшли. Булачак шагыйрә гомере буена 

укытучылык – «мәңгелек профессия»гә тугрылыклы кала. 1946 елда Уфадагы 

Башкорт педагогия институтының тарих факультетына укырга керә. Монда уку 

елларында тарих-фәлсәфә фәннәрен бик кызыксынып өйрәнә. Әхлаклылыкның 
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бер билгесен күрсәтә торган «иҗатындагы сабыр акыл, фәлсәфи тирәнлек тә 

бәлки шуннан киләдер», дип билгеләп үтә С.Сөләйманова поэзиясе буенча 

кандидатлык диссертациясе язган Ф.С. Сәйфулина [Сәйфулина 1997:17].  

1950 елда институтны уңышлы тәмамлагач, ул Башкортстанның Әбҗәлил 

районының Аскар авылында башкорт мәктәбендә бер ел балаларга тарих  

укыта. Кеше дөньяда яши башлаганнан бирле һәрвакыт укыту, өйрәтү, үз 

тәҗрибәсен яшь буынга күчерү һәм тормыш тәҗрибәсен үзләштерү  ихтыяҗы 

кичерә. Бу эш укытучыга йөкләнә. Шуңа күрә укытучы һөнәрен мәңгелек 

профессия дип атыйлар [Хуҗиәхмәтов 2002: 16].  

1951  елда Саҗидә шагыйрь, прозаик Әдип Маликовка кияүгә чыга. 

Булачак язучы әдәбият дөньясы белән таныша. Әлмәт радиосының редакторы 

хезмәтләрендә була.   

1963 елда шушы әдәби берләшмә җирлегендә Әлмәт Язучылар оешмасы 

барлыкка килә. Шул ук елда С.Сөләйманованың беренче «Кыр казлары» исемле 

шигырь китабы басылып чыга. Шул ук елда ул СССР (Татарстан) Язучылар 

берлеге әгъзасы була. 

Шактый гомерен балалар тәрбияләүгә, аларны әдәп-әхлаклы алмаш итеп 

үстерәгә күп көчен куйган, укытучы булып эшләү дәверендә балалар дөньясын 

үз күңеле белән кичергән С.Сөләйманованың 1964 елда балалар өчен «Кем 

уяткан Ләйләне» дип аталган унбиш биттән торган китабы басыла. 1967 елда 

мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен «Җиденче көз» исемдәге китабы чыга. 

Бүгенге көндә әхлак мәсьәләсе, аны балаларга җиткерү – проблемасы бик 

актуаль. С. Сөләйманованың балалар өчен язган шигырьләре үтемле тәрбияви 

чара булырлык көчкә ия. Шагыйрәнең үз кыйбласы, үзенең тәрбия 

алымнары бар. Тормыштагы иң гади вакыйгадан да бала өчен могҗизалы 

күренешкә әйләндереп,  шигъри юлларга салу осталыгы аның һәр әсәрендә 

ачык күренә. Алтмышынчы еллар дәвамында басылган «Бәхетне үзем табам» 

(1966), «Юллар, уйлар» (1968) җыентыкларында, җитмешенче еллар татар 

шигъриятендә С.Сөләйманова лирик шагыйрә буларак формалаша. Шуның 

нәтиҗәсе буларак шагыйрәнең бер-бер артлы «Яшәү хакы» (1970), «Фал 

китабы» (1974), «Кызыл каурыйлар» (1979) шигырь һәм поэмалар китаплары 

дөнья күрә.  

Бу җыентыкларда гомумкешелек сыйфатлары: намуслылык, вөҗданлылык 

– үз тәртибеңне, эшләреңне дөрес бәяләү хисе. Ялгышлык эшләнсә, үзеңне 

гаепле хис итү; кешелеклелек, шәфкатьлелек, мәрхәмәтлелек – кешегә ярдәм 

итү, кеше хәлен аңлый белү; кайгыртучанлык – әти-әниләреңә, туганнарыңа 

һәм башка ярдәмгә мохтаҗларга булышу; хезмәт сөючәнлек – үзеңә, башка 

кешеләргә һәм җәмгыятькә файдалы эш белән шөгыльләнү, башкаларның 

хезмәтен хөрмәт итү, илләтара дуслык – башка милләт кешеләре белән дус, 

тату, аралашып яшәү, аларны хөрмәт итү; милләтпәрвәрлек (патриотизм) – үз-

үзеңне, туган җиреңне, халкыңны ярату, шулар өчен үзеңнең көчеңне 

кызганмау; җаваплылык – үз бурычларыңны намус белән үтәү кебек 

төшенчәләр бергә тупланып шигъри чаралар белән бирелә [Хуҗиәхмәтов 2004: 

42].   
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Шагыйрә иҗатында зур урын тоткан мәхәббәт лирикасы да хис-

тойгыларның тирәнлеге, ихласлыгы һәм халык җырларына хас интонацияләре 

белән күңелне җәлеп итә. Аның «Сабыр канатлары» (1981), «Тормыш, исәнме» 

(1970) шигырьләр һәпм поэмалар җыентыклары шул хакта сөйли. Саҗидә 

Сөләйманова тормыш турында әхлакый-фәлсәфи мәсьәләләрне шигъри 

образларда чагылдырган «Җир-су» (1967), «Фал китабы» (1972), «Мәңгелек ут» 

(1974), «Ак чәчәкле болын» (1976), «Сузган ике кулым» (1977) кебек 

үзенчәлекле поэмалар һәм «Гүзәлия җыры» (М.Имашев музыкасы), «Күңелем 

язлар көтә» (К.Хөснуллин музыкасы), «Саубуллашу вальсы» (М.Имашев 

музыкасы) кебек популяр җыр текстлары авторы буларак та киң танылу ала.  

Ул шулай кеше язмышын чагылдырган, проза әсәрләрен туплаган 

«Мәхәббәт сынавы» (1975), «Гөлбадран» (1980), «Бер сәяхәт хакында хикәят» 

(1996) җыентыклары С.Сөләйманова иҗатының бер өлешен тәшкил итә 

[Даутов 2009: 395]. Бүгенге сәясәтчесе булырлык тирән акыл, алдан күрүчәнлек 

һәм нык сүзле булу кебек сыйфатлар хас С.Сөләйманова иҗатына. 

Сатылмаска һәм сатмаска –  

Тукай анты, шагыйрь анты.  

Ана каберендәге ташка  

тамган яше ачы, татлы. 

«Азат хатын» (хәзерге «Сөембикә») журналы редколлегиясе әгъзасы һәм 

Әлмәт әдәбият берләшмәсе җитәкчесе буларак, С.Сөләйманова яшь 

авторларны, бигрәк тә хатын-кыз язучыларны эзләп табу һәм тәрбияләүгә күп 

көч сала. Әдәбият һәм матбугат өлкәсендәге нәтиҗәле хезмәтләре өчен 1980 

елда аңа «Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре» дигән мактаулы исем 

бирелә [Миңнегулов 2003: 28]. 

Йомгак ясап шуны әйтергә була, шактый гомерен укытучы һɵнәре белән 

бәйләгән, яшь буын тәрбиясе сагында торган Саҗидә Сөләйманова иҗаты әхлак 

мәсьәләсен нигез итеп алган балалар өчен шигырьләр, гомумкешелек 

сыйфатларын берләштергән лирик шигыйрьләр, мәхәббәт лирикасы һәм халык 

җырлар, әхлакый-фәлсәфи мәсьәләләргә багышланган шигырьләр, кеше 

язмышын чагылдырган хикәяләре һәм повесте язучы иҗатының тәрбияви 

юнәлешен күрсәтә.  
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Г. ИСХАКЫЙНЫҢ “КӘҖҮЛ ЧИТЕК” ХИКӘЯСЕНДӘ ТӘРБИЯ 

МӘСЬӘЛӘСЕНЕҢ БИРЕЛЕШЕ 

Ханова Рузилә, 

Сарман авылы, Сарман 

гимназиясенең  10 сыйныф укучысы  

Фәнни җитәкчеләр:  

Ханова Нурания Вәзир кызы,  

Мәтҗанова Раушания Гаяз кызы 

 

Тәрбия – җәмгыятьтә кабул ителгән яшәү кагыйдәләре җыелмасы. 

Җәмгыять тарихында тәрбия эшенә битараф кеше булмаган һәм дә була алмый. 

Ул – кешелек җәмгыяте белән яшьтәш.  Язу барлыкка килгәнче ук татар 

халкында тәрбия тәҗрибәсе туплана башлый, әхлак тәртипләре, рухи-мәдәни 

хәзинәләр барлыкка килә. “Әхлак тәрбиясе балада гуманлылык,  намуслылык, 

гаделлек, хезмәт ярату, тәртиплелек, җаваплылык, тыйнаклык кебек сыйфатлар 

формалаштыра; ныклы характер, ихтыяр көче, бурычны аңлау кебек 

кыйммәтләрне үстерә”, – ди К. Д. Ушинский. Тәрбия өчен уңай шартлар 

тудыру – ата-ана бурычы, бала гаиләдә тәрбияләнә. “Оясында ни күрсә, 

очканында шул булыр” дигән халкыбыз. 

Гаилә – әни-әти, балалар һәм якын туганнардан торган кешеләр төркеме. 

Милли хис нәкъ менә гаиләдә формалаша. Әхлак һәм милли хис тәрбияләү 

кечкенә яшьтән үк башлана. Балалар – безнең киләчәгебез, бәхетебез. Шуңа  

күрә бала тәрбиясе һәрчак актуаль мәсьәләләрнең берсе булып кала.  

“Кәҗүл читек” хикәясенең төп герое – Әхмәдулла, ул кечкенә малай. 

Әхмәдулла – Алланың мактаулы, данлы кешесе дигән мәгънәдә. 

 Хикәя аның әтисен көтү шатлыгы белән башланып китә. Малай әтисе 

Казаннан алып кайтырга тиешле саплы калач һәм кәҗүл читек, прәннек белән 

мактана. Кәҗүл читекне бик җентекләп тасвирлый. Бу читек искиткеч матур 

булырга тиеш. Матур читек турында хыялы – аның теләге, өмете. 

Әхмәдулланың әле чапаны, кәвешләре, чалмасы да булачак. Бу киемнәрне  

киеп, ул мөселман дөньясында билгеле булган иң күркәм бәйрәмнәрнең берсе – 

Корбан гаетенә барырга әзерләнә.  

Икенче көнне малай гаеткә барырга әзерләнә. Ул өлкәннәрдән күргән 

гамәлләрне башкара. Чапан киеп, чалма урап, кәҗүл читек өстеннән әбисенең 

яшел башмагын киеп, хушбуй сөртеп гаеткә бара. Мулла абыйсы артыннан 

түргә уза, авыл малайлары янында калмый, чөнки ул – мулла малае. Аның 

чалма, чапан, читеге бар! Ул үзенең мулла нәселеннән булуы белән горурлана, 

һәм башка малайлардан өстенрәк дип уйлый. Әмма малайлар аннан көлә 

башлыйлар, чөнки читеге – әнисенеке, чапаны – әтисенеке, башмагы – 

әбисенеке. Көлкегә калган малай сер бирергә теләми. Үзеннән көнләшәләр дип 

тынычлана. Чапаны да корымга буялган була, ул инде тагын көлкегә кала. 
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Үрти-үрти өенә кадәр озаталар. Чапаны буялган, чалмасы сүтелгән, кәвешенең 

берсе аягыннан төшкән, читегенең төсе беткән хәлдә ул өенә кайтып керә. 

Әбисенең “Бәйрәм мөбарәк булсын” дигән сүзенә ул елап та җибәрә. Шатлык 

хисе белән янган малай бәхетсезгә әверелә. Бәйрәм малай өчен уңышсыз 

тәмамлана. Автор үзенең героен бәхетсез итә. Ни өчен малай бәхетсез?  

Әхмәдулла гаетне яңа кием белән каршылау хыялы белән яши. Бу – аның 

теләге. Ул үзенең башка балалардан өстенлеген күрсәтәчәк, ул шуңа өметләнә. 

Миңневәли малае аңа туп уйнатачак, малайлар аның сыерын көтүдән алып 

кайтырга булышачак, Таз шалкан бирәчәк. Матур киемнәр, саплы калачлар, 

кыстыбыйлар һәм айбагыр да аңа башкалардан өстенлеген күрсәтү, мактану 

өчен кирәк. Әхмәдулла – нәни малай, аның холкы формалаша гына әле. Ул 

өмет белән яши. Кем гаепле? Әлбәттә, үзе гаепле. Ул хисенә буйсынып яши. 

Хикәянең ахырында да ул шундый булып кала. Малайларга усаллык белән 

җавап бирә. Берсенең кулын тешли, икенчесе үрти, өченчесен куып китә. 

Шулай да авыл малайларының гаебе зуррак. Үзләреннән өстен булганга, 

Әхмәдулланы яклаучы бер генә малай да булмый. 

Әхмәдулланың иркә булып үсүендә туганнары да гаепле. Алар аның бөтен 

теләкләрен үтиләр, малайга ялганлыйлар. Үзенең хурлыкка калуында аларның 

өлеше дә булуын аңлый. 

Хикәя нәрсә турында соң? Әхмәдулла турында, аның холкы, өмете һәм 

өзелгән өмете турында дип әйтә алабыз. Заманының зыялы гаиләсендә 

тәрбияләнгән малайның киләчәге өметле. Автор безне кечкенә малайның 

кичерешләре белән таныштыра. Үл үз хисләре турында сөйли. Хиснең 

сәбәпләре дә төрле. Шатлыкның сәбәбе – алып кайтыласы читек, өмет булса, 

кәефсезләнүенең сәбәбе – читекнең зур булуында. Хис туктаусыз алмашынып 

тора. Аның төрлечә бирелеше малайның хыял көче белән билгеләнә. Шатлык – 

хыялдагы читеккә соклану – түземсезлек – мактану – үпкәләү – сөенеч – 

кызыксыну – мактану – кызгану – борчылу – үпкәләү – тынычлану – масаю – 

гаҗәпләнү – һавалану – хурлану – күңеле тулу.   

Хикәядә тел-сурәтләү чаралары эчтәлекне ачуда мөһим роль уйный.   

Эпитет – әдәби ачыклау ярдәмендә образ тудыручы сурәтләү чарасы. 

Эпитетлар ике төрле була: эпитет-бизәк һәм индивидуаль эпитет. Ачыклаучы 

сүз әйбер яки күренешләрнең төп сыйфатын белдерсә, эпитет-бизәк була; 

ачыклаучы сүз очраклы сыйфатны белдерсә, индивидуаль эпитет була. 

Эпитет-бизәкләр: өр-яңа читек, кәҗүл читек, балтырының очы кып-кызыл, 

ямь-яшел чапан, ак башлы тана, нәни генә каймалы читегем, бәхетсез читек, 

нәни түгел читек, иске читек, калын бармаклар, кыска җиңле казаки, тәбәнәк 

урындык, аяктагы читек чем-кара һәм җем-җем итә, чуар чалма, каз мае белән 

майлаган кәвешем кечкенә, әбинең яшел башмагы, зур тавыш, әнисенең читеге, 

кап-кара корым, чалмамның очы. 

Индивидуаль эпитетлар: мәхәббәтсез читек, дәүкәди читек, хушбуй исле 

сумса, пәрәмәч тәме чыккан өй. 

Метафора – күренешләрнең охшашлыгына яки каршылыгына нигезләнеп, 

яшерен чагыштыру хасил иткән сурәтләү чарасы. Аның төрләре: гади, 
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контекстуаль, мифологик. Контекстуаль метафоралар: кәҗүл читек – 

Әхмәдулланың холкы, көтү – халык, чыбыркы – идарә итү чарасы, хикәянең 

исеме метафора итеп алына. Читеккә хас сыйфатлар белән Әхмәдулла арасында 

охшашлык бар. Хыялдагы читек матур, әмма ул матурлык – тышкы матурлык 

кына. Чынбарлыктагы читек иске, әнисенеке, кызыл, майлы корым белән 

буялган, үзе зур. Малайның хыялындагы кәҗүл читеге чынбарлыкка туры 

килми, аның горурлыгына әверелми. Чапан муллалык билгесе, чалма  акылны 

күрсәтә. Аның чуар булуы, төрлелекне күрсәтә, чөнки татарда чуар йөрәк дигән 

фразеологизм да очрый.  Гади һәм мифологик метафоралар күзәтелми. 

Чагыштыру – нинди дә булса күренешне башка күренешкә охшату 

ярдәмендә барлыкка килгән сурәтләү чарасы. Аның төрләре: гади, җәенке, 

кайтма. Чагыштыру бер сурәтләү объектын ачыклап килсә, гади чагыштыру 

була: әнисенеке кебек түгел, читек дошман төсле күренә, кунычы йоп-йомшак, 

майлы кебек, яхшы айгыр кебек, муенны туры тоту,  умарта кортыннан качкан 

кеше кебек капкадан атылып кердем. Җәенке чагыштыру чагыштырыла торган 

күренешләрнең мөстәкыйль  образлар аша сыйфатлауга корылган: төбенә аяк 

җитми торган суга чумган кебек булдым. Чагыштырулар образлылыкны 

көчәйтә. Малайның хис-кичерешләрен чагылдыру өчен кулланыла.Моннан тыш 

әсәрдә дин өлкәсенә караган гарәп-фарсы алынмалары да еш очрый: мулла, 

мәхдүм, гает, чапап, чалма, бисмилла, мөәзин, хәзрәт, абыстай, тәһарәт, намаз, 

Әлхәм, рөкүг, сөбханә рабиил газыйм, сәлам бирү. 

Диалектизмнар – аерым төбәкләрдә генә яши  торган, уртак милли телгә 

үтеп кермәгән сүз һәм фразеологизмнар.Диалектизмнар: айбагар – көнбагыш, 

Чистай сөйләшендә кулланыла, самовар – ачылган, чистартылган; тәпи – 

балалар аягы; бешердәп төшкән – җыерылган. Диалектизмнар исәбеннән 

телебез байый, шунлыктан язучылар үзләре туып үскән төбәк сүзләрен әсәргә 

кертеп җибәрәләр. Г. Исхакый да Көнчыгыш диалектының Чистай сөйләшенә 

караган сүзләрне кулланган. 

Лексик чаралар кулланылышы әсәрнең язылу чоры белән бәйле. Аларны 

һәм тропларны файдалану Әхмәдулла кичерешләрен тулы итеп күз алдына 

китерергә ярдәм итә.  

Г. Исхакый дингә каршы кешеләрдән булмаган, киресенчә халыкның 

язмышы дин әһеләре белән бәйле булуны аңлаган. Шуңадыр, аның герое үзенең 

чыбыркысы белән мактана. Чыбыркы – идарә итү, властьны белдерә. Хикәядә 

бала тәрбияләүнең шактый катлаулы күренеш булуы сурәтләнә. Әхмәдулла үз 

ялгышлары, хис-кичерешләре аша дөреслекне аңлаячак.  
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ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ СҮЗЛЕК СОСТАВЫНДА 

 АЛЫНМАЛАРНЫҢ УРЫНЫ 

Хафизова Айгөл, 

Азнакай шәһәре 4нче лицейның   

11 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Ширеева  

Алсу Сәгыйть  кызы 

 

Җир йөзендә яшәүче халыклар элек-электән үк үзара аралашып яшәгәннәр. 

Безнең борынгы әби-бабаларыбыз да Кытай, Һиндстан, Византия, Иран, 

Европа, фин-угор, славян, гарәп илләре һәм кавемнәре белән төрлечә тарихи 

бәйләнешләргә кереп, сәүдә итеп, рухи байлыклар алмашып яшәгәннәр. 

Шундый аралашулар нәтиҗәсендә, татар теленә теге яки бу телдән алынмалар 

килеп кергән. 

Хәзерге татар теле лексик байлыгы зур үсеш алган телләрдән санала. Анда 

йөзәр мең сүз бар, һәм ул көннән-көн төрле юллар белән үсә, байый. Үз кабыгы 

эченә генә бикләнеп яши һәм үсә торган телләрне күз алдына китереп булмый. 

Татар теленең лексикасы башка телләрдән сүзләр алу исәбенә дә арта. Татарлар 

меңәр еллар буена төрле тел гаиләләренә караган халыклар белән тыгыз 

бәйләнештә яшәгәннәр. Күп гасырлар буе сәяси, икътисадый һәм мәдәни 

бәйләнешләрнең эзләре телдә чагылмый калмаган. Нәтиҗәдә, алынма сүзләр 

төшенчәсе барлыкка килгән. 

Татар телендә гарәп-фарсы һәм рус алынмалары зур урын алып тора. 

Соңгы елларда рус теле аша кергән европа алынмаларының да саны шактый. 

Гарәп-фарсы  алынмаларның актив кулланышын фәндә Болгарда ислам 

дине кабул ителүе һәм гарәп илләре белән  мәдәният, дин, сәясәт, сәүдә 

бәйләнешләренә керү белән аңлаталар, ләкин 922 елга кадәр үк Болгарга гарәп 

сәүдәгәрләре, сәяхәтчеләре килүе билгеле бит. Алар,  сәүдә итү белән бергә, 

мәчетләр, мәдрәсәләр ачканнар, халыкны гарәп теленә өйрәткәннәр. [1, б.232] 

Әлбәттә,  бу әби-бабаларыбызның теленә тәэсир итми калмаган. XIII-XIV 

гасырларда  Мисыр дәүләте белән дә сәүдә, мәдәният мөнәсәбәтләре булуы 

билгеле.  Бу чорда галимнәр, шагыйрьләр әсәрләре аша гарәп һәм фарсы 

сүзләре тагын да күбрәк кергән һәм шактый иркен кулланыла башлаган, 

аларның байтагы күп  еллар буена татар әдәби телендә үзләштерелеп, татар 

теленең закончалыкларына буйсындырылган. XIX йөзнең азагында  татар 

матбугатында һәм әдәбиятында гарәп сүзләре шулхәтле күп булган, хәтта алар 

татарның алдынгы, демократик әдипләренең телләренә дә зур йогынты ясаган.  

Гарәп-фарсы алынмаларының күбесе совет власте чорында телдән 

акрынлап рус һәм яңа ясалган татар сүзләре белән алмаштырылган булган. Ә 

инде демократик үзгәрешләр башлангач, яңадан гарәп-фарсы сүзләре киң 

куллана башлый.  Моның сәбәбе нәрсәдә соң? Халыкның үз тарихи үткәне 

белән кызыксынуының көчәюе, милли үзаңның уянуы, бай әдәби 
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мирасыбызның киң катлам укучыларына кире кайтуы, Көнчыгыш дәүләтләр 

белән багланышларның ныгуы, ислам диненең яңарышы гарәп-фарсы 

алынмаларының активлашуы өчен уңай шартлар тудыра. Шунысы да кызыклы, 

яңадан активлашкан гарәп-фарсы алынмаларының күбесе телебезгә совет 

чорында үзләрен кысрыклаган рус-европа алынмалары урынына кире кайткан. 

Безнең борынгы бабаларыбыз славян кабиләләре белән дә тыгыз 

бәйләнештә яшәгәннәр. Алар  славяннардан күп кенә сүзләрне кабул иткәннәр: 

арыш, мүк, буразна, уҗым, эскерт, әвен, мич, сохарый, чиркәү һ.б. 

Казан ханлыгы яулап алынганнан соң рус алынмаларының үтеп керүе  

тагын да активлаша. Ә инде Октябрь революциясе татар халкының бөтен 

язмышын  рус халкының яшәеше белән бәйләп куя, шуңа күрә бу чорда рус 

алынмалары бигрәк тә еш кулланыла. 

ХХ гасырның 80-90 елларында рус теле аша дөньядагы башка телләрдән 

йөзләгән яңа алынмалар килеп керде. Моның сәбәпләре — фәнни-техник 

революция, «тимер пәрдә»нең юкка чыгуы, халыклар — илләр арасында 

интенсив аралашулар башлану, халыкара мөнәсәбәтләрнең киңәюе. 

Теоретик материалны дәлилләр өчен һәм алынмаларның кайсы чорда 

ниндиләре актив булуын тикшерер өчен,без үзебезнең район газетасы 

“Маяк”ның төрле елларда чыккан саннарын анализладык. Бу газета 1930 нчы 

елдан бирле чыга, шуңа күрә без утызынчы, туксанынчы һәм 2016 нчы елдагы 

саннарны карап үттек.  

Газетаның 1930 нчы елдагы санында 182 рус (иң еш кулланылганнары: газ, 

өстәл, салам, уҗым, бүрәнә, крестьян) һәм 131 гарәп-фарсы алынмасы (мәсәл, 

мәктәп, нәфрәт, фән, хайван, хәбәр), 1992 нче ел санында 384 гарәп-фарсы 

(мөнбәр, гыйбарә,казый, көллият, шифаханә) һәм 142 рус алынмасы (делегат, 

теория, практика,  система), ә 2016 нчы ел санында 85 гарәп-фарсы (хакимият, 

җәмгыять, икътисади, хөкем, матбугат), 62 рус (семинар, проблема, проблема, 

колхоз һәм 54 европа (банк, кредит, хобби, полиглот, банкнот, аномалия) 

алынмасын таптык. 

Кызганычка каршы, газета Октябрь революциясенә кадәр чыкмый, шуңа 

күрә без бу чорда актив булган гарәп-фарсы алынмаларын барлый алмадык.  30 

нчы еллар санында  рус алынмаларының өстенлек итүләрен күреп була. Бу, 

әлбәттә, совет чоры идеологиясе белән бәйле. 90 нчы ел демократик үзгәрешләр 

нәтиҗәсендә, инде архаизм буларак каралган гарәп-фарсы алынмалары яңадан 

кайтарылды. Хәзерге чор саннарында гарәп-фарсы һәм рус алынмалары белән 

беррәттән рус теле аша кергән европа алынмаларының күплегенә игътибар 

иттек. 

Шулай итеп, йомгаклап, түбәндәге нәтиҗәләрне китерергә мөмкин: 

1.Башка телләрдәге шикелле үк, хәзерге татар әдәби телендә дә чит 

телләрдән кергән сүзләр сүзлек составының шактый өлешен тәшкил итәләр. 

2.Телдә алынма сүзләрнең булуы төрле халыкларның үзара тыгыз 

мөнәсәбәтләрдә яшәп килүен, бер-берсенең тәҗрибәсен, казанышларын 

уртаклашуын күрсәтә. Теге яки бу өлкәдә алгарак киткән халыкның теленнән 
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башка халыклар телләренә яңа төшенчәләр һәм шуларны белдерүче яна сүзләр 

күчәләр.  

3.Татар телендә ике төрдеге алынмалар зур урын тота:  гарәп-фарсы 

сузләре   һәм рус-европа алынмалары. Әмма бу ике төр алынмаларның тоткан 

урыны  еллар дәвамында үзгәрә бара: Х гасыр башында алынмалар арасында 

гарәп-фарсы сүзләре зур күпчелекне тәшкил иткән, ә рус сүзләре бик аз 

теркәлгән.XVI гасырда алар сан ягыннан бер дәрәжәдә,  Совет власте чорында 

рус алынмалары алга чыга, гарәп-фарсы алынмаларының бик нык 

үзләштерелгәннәре  генә кала, ә күпчелеге  искергән сүзләр рәтенә күчә. 80-90 

нчы елларда  яңа баштан гарәп-фарсы сүзләре активлаша. Көнбатыш 

йогынтысының көчәю нәтиҗәсендә,хәзерге вакытта европа алынмаларының еш 

кулланылуы күзәтелә. 

Безнеӊ фикеребезчә, алынма сүзләрне куллануга сак карарга кирәк.  Туган 

телнең тиешле төшенчәне белдерә алырлык үз сүзлек хәзинәсе яки үз лексик 

байлыгыннан яңа сүз ясау мөмкинлеге булганда, чит тел сүзләре кулланылырга 

тиеш түгел. 

Татар телен саклау һәм үстерү бурычы торган хәзерге чорда кирәксезгә 

алынма сүзләрне кулланмасак иде. 
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Галимҗан Ибраһимовның иҗат стиле бик тә үзенчәлекле. Язучы әдәби 

детальләрне, миниатюр бизәкләрне бик оста куллану сәләтенә ия, кечкенә 

мәсьәләдән зур нәтиҗәләргә күчә һәм гомумиләштерә белә, тирән мәгънә таба 

ала. Бу юнәлештә ул,  әлбәттә, сурәтләү чараларына, тропларга өстенлек бирә.  

Әлеге мәкаләмдә Галимҗан Ибраһимовның “Табигать балалары” 

хикәясендәге тропларга күзәтү ясадым.  
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Троплар – әйберләр, предметлар, күренешләр арасындагы бәйләнешләр 

ярдәмендә күчерелмә мәгънә аңлату. Аңа чагыштырулар, метафора, метонимия, 

эпитет, аллегория, гипербола, литота, сынландыру, персонификация, ирония, 

сарказм,  юмор  кебек катламнар карый. Троплар ярдәмендә үз укучысына 

язучы ничек тәэсир итә, алар белән ничек индивидуаль иҗат итә? 

Тропларның аеруча типик, киң таралганы – метафора. “Табигать 

балалары” хикәясендә метафоралар аеруча күп, урынлы, җанлы кулланыла. Тел 

төпләреннән үк сизелә, җиңел холыклы бер нәрсә, чәчләрегез бәйләнгән, 

күңелем ул якка бер дә генә тормый,  тирә-якка исемебез таралды,    күзләрем 

шунда кадалды, аякларын бастырма безнең якка, үзенең көмеш тавышы 

белән, кыл да кыймылдатмый,  сер бирмәсләр, бер-берсенә аяк чалалар, телгә 

килешкәннәр, коры сүз һ.б. Геройларны тасвирлаганда, метафораларны үзе 

теләгәнчә  кулланып, әдип аларның төс-кыяфәтен, холык-фигылен, кылган 

гамәлләрен бер сурәткә җыеп бирүгә ирешә. Бу исә, кичерешләрне тулырак 

чагылдыра, сөйләмне матурлый, җанландыра.  

Метонимия шулай ук тропларның кызыклы һәм бай төре. Авызына иблис 

төкергән, хәл мөшкелләште, кырыкка ярылырга җитәсең, эш кулы, тамырлар 

куырылды, йөрәкләр киңәеп сулыйлар, газап эчендә ятканда, кояш тыннарны 

куыра, егетләр берәм-берәм җанлана башладылар, күзләремә икенче төс 

чыккандырмы, көчем тәнемә сыймый һ.б. кебек метонимияләрнең язучы 

иҗатында кулланылуының максаты бер: әсәрдә мөһим булганны, иң кирәкле 

фикерләрне ачык итеп, сынлы-сурәтле итеп күрсәтә. 

Тропларның иң гади һәм еш кулланылган төрләреннән берсе – 

чагыштырулар. Сөйләмгә эмоциональлек бирә, автор хикәяләвенә төрле 

сурәтле төсмерләр өсти. Язучы аларны яратып куллана. Шаһи картның алма 

кебек кызы бар; самовары алтын кебек; чык суы белән энҗедәй ялтырап;, 

әйтерсең лә, бөтен дөньясын җиңеп алды;, кыр кәҗәсе кебек сикереп;  күк 

йөзе кызган тимергә әйләнде, әйтерсең; ике күгәрчен кебек гөрләшеп 

утыралар;  дөньяга җәһәннәмнән бер тишек ачылган; бер дә арымаган кеше 

кебек;  йомшак мамык төсле бер болыт;  имәндәй ир булган; әйтерсең, 

үзеннән-үзе йөзеп китте; үзен таптап юк итәргә баргандай, һ.б. 

чагыштырулар шактый үзенчәлекле файдаланылган. Әлеге троплар 

вакыйгаларны җанлырак итеп сурәтләргә мөмкинлек бирә, образны тагы да 

ныграк күзалларга ярдәм итә. 

Эпитетлар “Табигать балалары” хикәясендә төрле хисләрне чагылдыру, 

геройларга бәя бирү өчен уңышлы кулланылганнар. Акыллы карчык, зифа 

буена, киң тугай, киң арыш басуы, калын бишмәт, майлы белен, уңган кыз, 

аяусыз эссе, авырулы тавыш, көчле ирләреннән, шәп егетләреннән,  яшел үләне, 

шаян егетләр, ялгыз кеше һ.б. эпитетларның күбесе табигать халәтен генә 

сурәтләп калмый, геройларның сөйләмен, холкын, тышкы кыяфәтен чагылдыру 

өчен кулланылганнар. Әлеге эпитетларлар язучының тулы портретын, аның  үз 

әсәрләре кебек үк, күпкырлы, гаҗәеп киң күләмле күзәтүләр иясе булуын 

ачыкларга ярдәм итә. 
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Аллегория бөтен әсәрне иңләп ала, икенче күренеш аша сөйләүгә кора. Бу 

киная Г. Ибраһимов хикәясендә үзгә бер сәнгатьчә мәгънәдә ачыла. Сүзем кире 

кайтыр, дип шикләнмисең; шулай да бичарага бер дә чыкмадың; кәҗәгә 

калсагыз, оятыгызга көч килмәсен; бер елга куян тиресе дә түзә; минем бәхет 

өмәдән китте; җаннар киңәеп киттеләр; уеннан уймак чыгарын сизенде; 

бөтен ил белән шулай; миебезне кайнатып тора; бу Гыйләҗи дигәнең эт нәрсә 

бер һ.б. Хикәядә әлеге троп киң кулланыла. Бу шәкел белән  әсәрнең 

сыгылмалылыгы арта, сөйләм образлы, тәэсирле була. 

Язучы әсәрендә гиперболаны шулай оста файдалана. “Ул өшәнчеге, 

бирнәсе дисәң, адәм әйтеп, адәм бетермәс, әйтәм бит, өеңә сыймас”, “адәм 

алдында хур булырлык егет түгел”, “шул чаклы озын үскән: җигүле ат керсә, 

дугасы-ние белән югалыр...”, югары табан куа да башладык”, “син күр дә мин 

күр”, “тиздән атта йөри башларлык малае да бар инде”, “тагы бер-ике 

атларга булса, аяктан егыла иде”, “җир ярылса, җир астына керә торган 

егет”, “Хафизга тагы егерме ел көтәсе бар әле”, “алтмыш көн каза 

кылырсың”, “Хафиздагы көч мең Кәримне таптап узарлык”,  “бу егетләр, ике 

көн, ике төн тоташтан чаптырсаң да, сер бирмәсләр”,   “мең рәхмәтләр 

белән озатып калдык”, “көчем тәнемә сыймый башлады” һ.б. мисалларда 

күренешләр, сурәтләр арттырылып, бер ноктага җыеп күрсәтелә, шул рәвешле  

әсәрнең яңгырашы көчәя.  

Автор литота ярдәмендә геройлардан җиңелчә көлә. “Карчык берүзе 

барып кыштырдап йөргән булса да, бер дә киметә алмаган”, Хафиз бик 

өйләнер иде дә, аңа дигән кыз тумаган   ди”, “Безгә башта уен иде, Шәяхмәт 

теге башта егылып калгач, борчыла башладык”, “кызлар чаклы эшли 

алмаганбыз”, “бер самовар кайнап чыгарлык та вакыт үтмәгәндер”, “күз 

күреме җир артка калып килде,  һ.б. Әлеге стилистик фигураларны кулланып 

автор җанлы сөйләм тудыра. Хикәяне укыганда фольклор да күзгә чалынган 

төсле тоела. Шулай ук литота ярдәмендә образлылык, сурәтлелек барлыкка 

килә. 

Cынландыруны “җанландыру” дип алу дөресерәктер. Чөнки аның бөтен 

вазифасы җансыз предметларны җанлы итеп күрсәтү. Сынландыру кешенең 

тирә-юньне танып белүдәге бер этабын хәтерләтә. Сынландыруның бер төре – 

персонификация. Икенче төрле әйткәндә кешеләштерү була. “Табигать 

балалары” хикәясе сынландыруларга бик бай. Менә алар: көн итеше чибәр, 

таллар яшәреп утыралар, өйрә килә, сезнең чәчләрегез бәйләнгән, үләнәр, 

әлсерәп, башларын ияләр, болытлар безгә таба кузгалдылар, көн сүрелде, кояш 

та күтәрелде, эсселек җиңә башлаган дигән сүз, солым бар иде, ул да бик уңды, 

эчем нидер сизенгәндәй булды, бөтен авылны шаулатып туй иттек, һ.б. 

Сынладыруларга карап, фикер эзлеклелеген югалтканда да, хикәяләгән вакыйга 

эчтәлеге югалмый. 

Ирония – мактау аркылы хурлау, астыртын көлү. Бу троп эчтәлеккә каршы 

килә. Автордан көлү осталыгы, укучыдан шуны сизәрлек зиһен үткенлеге таләп 

ителә. “Әллә нинди ярты акыл, шаркылдык, җиңел холыклы бер нәрсә шунда”, 

“Я...я...Хафиз...әллә син хатынлыкка язылдыңмы?!”, “Фәхри малае кебек 
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кылый күз түгел”, “Бәдри кебек аксак түгел”, “Мактанудан булмасын, 

ходайга шөкер, дип уйлыйм”, “мине ике адым уза алсаң, туры атымны үзем 

нукталап кулыңа тоттырам”, “Өмәләрдә, кайбер кунак-төшем чорларында 

бер-икене кагып аласың икән – анысы инде адәм булган һәркемдә булыр”, 

“Шулай бик еш сугышалар, канга батышалар...Бер-ике сәгать үтми, алар 

килешкәннәр, ике күгәрчен кебек гөрләшеп утыралар”, “ мыек астыннан, кем 

белән ярыша бу бичара, дигән мыскыллы көлү белән елмаялар”, “чыпак телле”,  

“Танавы томшык”, “Кәҗигеҗе, кәҗигеҗе, еҗе... болар кайсы авыл 

кәҗәләре...” һ.б.  

Читләтеп сөйләү, шелтәләү мәгънәсендә булган бу тропларны кулланып, 

язучы аерым булдыксызлыкларга басым ясый. Аның ирониясе аерым сүзләр 

белән дә, зур кисәкләр белән тудырылган. 

Сарказм үткен һәм усал көлү була.  “Хатыны ирен кыйный. Ул вакыт 

Тимер, бер сүз әйтә алмыйча, башын салып, кыйнатып тора...”, “киленнәргә 

чәнчеп, шәп кенә җырлап җибәрәләр; тегеннән тагы да агулырак җаваплар 

килә”, “малайның маңкалары акты, тагын бер-ике атларга булса, аяктан 

егыла иде”, “үзебез тегеләрдән ике урак артык була торып, кызлар чаклы эшли 

алмаганбыз...” һ.б.  

Тормыштагы кайбер күренешләргә сарказм белән шундый тәнкыйтьле бәя 

бирә автор. Шул рәвешле үз бәясен яшерми, фикерен беренче планга чыгарып 

турыдан-туры әйтә. 

“Табигать балалары” хикәясендә фаш итми, камчыламый торган, киң 

кулланылган  алдагы троп – юмор. Автор әсәрендә теге яки бу күренешкә, затка 

үзенең шаян мөнәсәбәтен белдергән урыннар бик күп. Күңел көрлеген, 

шуклыкны язучы үзенең геройларына урынлы  белдерә. “Синең ише егетләр 

уллы-кызлы булып бетте инде...”, “Теге Гыйләҗи тагы башлап: 

– Шаһи бабай, берәү, икәү, өчәү, дүртәү дип өч йөзне санаганчы, 

өстемдәге кием белән Иделнең әнә шул киң җиреннән йөзеп чыксам, Әсманы 

бирәсеңме?”, “Әсма да  Әсма сезгә! Бер Әсманы ничәгезгә бирим?!”, “Кәрим 

бабай, бу елларда безнең Хафиз бик саргаеп бара бит әле... Ни булды икән бу 

егеткә? Сез күпне күргән кеше, берәр дәвасын белмисезме? – диде... Янымда 

утырган Шәяхмәт...минем колагыма: 

– Шаһи бабай Әсмасын бирсә, көне белән терелер, – дип пышылдады”  

кебек көлкеле сурәтләүләр астында җитди мәгънәләр ята. Көлгән объектка 

авторның теләктәшлеге белән үзенең дә катнашы барлыгы, карашы һәм аклавы  

сизелә. Гомумән, Галимҗан Ибраһимов  юморны традицион сурәтләү чарасы 

итеп киң файдалана. Бу – халыкчан юмор.  

Гомумән, “Табигать балалары” хикәясендәге сурәтләү чаралары, мәкаль 

һәм әйтемнәр, телнең образлылыгы, стиль үзенчәлекләре кабатланмас, төгәл. 

Аларда иҗади осталык селәре ярылып ята. Язучының хикәяләве камил, нәфис, 

ритмик музыкаль, тел-сурәтләү чаралары бай, төрле.  
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ТЕЛЕ БАРЛАР ХАЛЫК  БУЛГАН, ТЕЛЕ ЮКЛАР БАЛЫК БУЛГАН 

Хафизова Язилә, 

Мөслим районы Мөслим лицееның  

11 нче сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Ситдыйкова Чулпан 

Индус кызы 

 

Хәзерге заманда глобализация процессының тизлеге шаккаттыргыч. 

Глобализациянең яхшы яклары булуына карамастан, кешелеккә зарар да 

китерергә мөмкин. Бигрәк тә милләтләрнең күп төрлелеге бетүе куркыта. Бөтен 

җир йөзендәге халыклар, һәрберсенең теле, мәдәнияте, гореф-гадәтләре, 

фольклоры юкка чыгып, бертөрле катнашмага әйләнсәк, ни була соң? Иң 

куркынычы – халыкларның теле бетүе. Тел бетсә,  халыкның йөзе бетә. Юкка 

гына халкыбыз “Теле барлар халык булган, теле юклар балык булган” димәгән. 

Бу сорау һәрвакыт күп кенә жәмәгать эшлеклеләрен, сәясәтчеләрне һәм гади 

халык кешеләрен дә борчый. 

Тел бетү проблемасы бигрәк тә аз санлы халыкларны кайгыга сала, чөнки 

мондый халыкларның исәбе аз булу сәбәпле, ана телен саклап калуы бик авыр. 

Россия Федерациясе картасына күз салыйк, монда 190 нан артык милләт 

яши. Уйлап карасак, бу бик күп бит! Гаҗәбе шул: аларның hәрберсе үзенә генә 

хас булган гореф-гадәтләргә, жырларга, милли киемнәргә, әкиятләргә, мәкаль 

һәм әйтемнәргә ия. Иң мөһиме: барысының да үз теле бар. Милләтнең 

кабатланмас теле- аның байлыгы ул. Ләкин, кызганычка каршы, бу 

милләтләрнең күпчелеге сөйләмдә рус сүзләрен еш кулланалар. Татарлар да бу 

мәсьәләдә искәрмә түгел. Хәзер татарлар арасында саф татарча сөйләшкән 

кешене очрату  кыенлаша бара. Әлбәттә, халкыбызның күбесе татарча аңлый 

һәм сөйләшә, ләкин аларның сөйләмендә рус сүзләре бик еш кулланыла. Гади 

татар сүзләрен дә рус сүзләре белән алмаштырып сөйләшәләр. Гадәттә,  бу хәл 

яшьләр арасында күзәтелә. Аларның төп лексиконы яртылаш рус һәм чит ил 

сүзләреннән тора. Мәсәлән, “шәп”мәгънәсендәге сүзне “крутой”, “клевый” 

кебек сүзләр белән алмаштыралар. Ике яшүсмернең сөйләшүенә колак салыйк 

әле. 

–Привет! Хәлләрең ничек? 

–Привет! Отлично. Синеке?  

– Әйбәт. Слушай, кичә шундый крутой жиргә бардым! Анда шундый 

зажигательное представление булды. С ума сойти можно! 

–Ого! Кайда булды соң ул? 

 –Вахитов урамындагы яна төзелгән зданиедә. Барып кайт, рекомендую! 
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35 сүзнең 13е –  рус теленнән алынган сүзләр! Хәтта гап-гади “сәлам” 

сүзен дә алар “привет” диләр! Кыска гына бу әңгәмәне тыңлагач, бөек 

шагыйребез Дәрдемәнд сүзләре искә төшә: 

Урысча күп сүзең, азы татарча,  

Белалмыйм, кем син – урысмы, татармы? 

Ничектер белмәдек исем - шәрифен: 

Хәсәнме, юкса, Иванмы, Макармы? 

Әмма иң куркынычы: кайбер татар балалары бөтенләй үз телен, ана телен 

белмиләр! Мондый хәл шәһәр балаларына хас. Мәркәзебез Казанда, яисә 

Татарстанның башка шәһәрендә алар, татарча яхшы  белсәләр дә,  русча гына 

аралашалар. 

Бик кызганыч, ләкин мондый балаларның саны елдан ел арта бара. Хәзерге 

3-11 яшьлекләрнең инде бөтенләй рус телендә сөйләшүе гаҗәпләндерми. 

Аларның барысы да диярлек телевизордан  рус телендәге мультфильмнар 

карыйлар. Нәтиҗәсе дә озак көттерми,  кечкенәләр рус телен туган теленнән дә 

яхшырак беләләр. Нигәдер кайбер ата-ана балаларының туган телне белмәве 

өчен бик борчылмый, киресенчә, рус телен яхшы белгәненә шатлана. Бәлки бу 

бер яктан караганда,  чыннан да, әйбәт күренештер, чөнки 21 нче гасыр 

балалары Россиянең кайсы почмагына барсалар да, рус халкы белән иркенләп 

сөйләшә алачак.  Безнең ата-аналарыбыз, әби-бабаларыбыз арасында татар 

авылларында үсеп, рус телендә иркенләп сөйләшә алмаудан, ә кайвакыт, 

гомумән, аны аңламаудан һәм бер рус сүзен әйтә алмаудан интеккән, бигрәк тә,  

мәктәпне бетереп, шәһәрләргә укырга киткәч кыенлыклар кичергәннәре дә бар. 

Тик бу бит туган телне белмәскә дигән сүз түгел! Һичшиксез, күбрәк тел белгән 

саен яхшырак, ләкин, биш тел белеп тә, ана телен белмәсәк, аны аңламасак һәм 

балаларыбызга өйрәтмәсәк, татар теле юкка чыгачак, ләбаса! “Туган тел үзем 

өчен, башка тел көнем өчен” дип юкка гына әйтелмәгән. Кызганычка каршы,  

бар кеше дә моны аңлап җиткерми шул.  

Безнең бәхеткә,  Татарстан Республикасында  татар телен саклап калу һәм 

татарча саф, чиста сөйләшү максатыннан,  бик күп төрле проектлар уйлап 

чыгарыла  һәм  тормышка ашырыла. Татар теле hәм әдәбияты буенча төрле 

олимпиадалар, бәйгеләр, конференцияләр, конкурслар үткәрелә, балалар hәм 

яшүсмерләр өчен ана телен баету максатыннан лагерьлар булдырыла. 

Йомгаклап шуны әйтәсе килә: телгә игътибарсыз, саксыз карауга юл 

куелмаска тиеш. Татарча сөйләш, инде русча сөйләшсәң, рус сүзләрен ватма-

җимермә! 
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Татар иҗтимагый фикере һәм мәдәнияте тарихына Ризаэтдин Фәхретдин 

галим-энциклопедист, дини схоластикага каршы торучы, фән, тарих, әдәбият 

һәм сәнгатьнең гүзәл үрнәкләрен пропагандалаучы булып кереп калган. 

Галимнең күпкырлы таланты һәм фәнни кызыксынулары хөрмәткә, соклануга 

лаек. Ризаэтдин Фәхретдин тарих, фәлсәфә, педагогика, юриспруденция, тел 

белеме, әдәбият, сәнгать, халык иҗаты, география, этнография, археология, 

медицина, астрономия белән тирәннән кызыксына, өйрәнә. Аның бу 

өлкәләрдәге фәнни хезмәтләре бүген дә кыйммәтләрен югалтмаган. 

Безнең тарихи шәхесләребез чын тарихи дөреслекне гасырлар буена, ничек 

кенә авыр булмасын, һәртөрле кыенлыкларга карамыйча, хәтта үзләренең 

гомерләре бәрабәренә, зур тырышлык белән язып калдырганнар. Мин дә белем 

чишмәсенең башлыгы булган Риза Фәхретдиннең тормышын, үткәнен өйрәнеп 

шушы эшне башкарырга булдым. 

Ризаэтдин Фәхретдин 1859 елның 13 гыйнварында Самар губернасының 

Бөгелмә өязе (хәзер Татарстанның Әлмәт районы) Кичүчат авылында туган. 

Әтисе Фәхретдин Сәйфетдин улы шул авылның имамы булган. Ризаэтдин иң 

беренче сабакларын 5-6 яшьлек вакытында әнисе Мәһүбә абыстайдан алган. 

1867 елның көзеннән 1868 елның язына кадәр, җизнәсе Гыйльман Кәримигә 

ияреп барып, Чистай мәдрәсәсендә укыган. Гыйльман хәзрәт Миңлебай 

авылына имам итеп билгеләнү сәбәпле, Ризаэтдин башка елларда ерактагы 

Чистайга укырга бармаган, үзләренә якынрак Түбән Шәлчәле авылы 

мәдрәсәсенә 1869 елда барып, анда нигезле белем алган. Мәдрәсәнең югары 

сыйныфларына җиткәч, кечерәк сыйныф шәкертләренә үзе дә сабак укыта 

башлаган. 1889 елның язына хәтле ул Шәлчәле мәдрәсәсендә хәлфәлек итеп, 

шәкертләргә белем биргән. 

Ризаэтдин Фәхретдиннең Оренбургка килүенең төп сәбәбе итеп биредә яңа 

милли матбага нәшер ителүен һәм бертуган Мөхәммәтшакир һәм 

Мөхәммәтзакир (Дәрдемәнд) Рәмиевләр нәшер итәчәк «Шура» журналына баш 

мөхәррир буларак чакырылуын әйтергә кирәк. Моңа кадәр Ризаэтдин 

Фәхретдин Уфада Диния нәзәрәтендә казый була. Андагы архивны бик 

авырлык белән тәртипкә сала, чөнки архив бик нык таралган була. Кыйммәтле 

борынгы кулъязмаларны эзләп-җыйнап-туплау җиңелләрдән булмаса да, 

аларны саклауда ул тиешле шартлар булдыруга ирешә. Шуның өстенә 1906 елга 

кадар Ризаэтдин Фәхретдин Уфа тормышында да алтмышка якын фәнни-

гыйлъми-педагогик хезмәтләрен бастыра. Бу әсәрләре белән танышканда ук 
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инде галимнең алдынгы карашлы фикер иясе икәне ачык чагыла. 

Димәк, шушы вакытка инде Ризаэтдин Фәхретдин өлгереп җиткән фән 

эшлеклесе була, Диния нәзарәтендә моңа кадәр эшләгән казыйлардан иң 

гыйлемлесе Ризаэтдин хәзрәт була. Ә мөхаррир итеп казыйны кую, безнең 

уебызча, журналга рөхсәт алуны җиңеләйтү теләгеннән булгандыр. 

Беренче урыс инкыйлабы (1905 ел) Ризаэтдин Фәхретдингә тәэсир итми 

калмый, чөнки ул дүрт дивар эчендә утыра торган галимнәрдән булмый, 

дөньядагы һәр нәрсәдән хәбәрдар була, 1905 елда казыйлык хезмәтен калдыру 

теләген гариза язып белдерә. 

Оренбургка килгәндә Ризаэтдин Фәхретдингә 47 яшь, ягьни иң зур 

омтылышларны эшкә ашырырга рухланган вакыты була. Биредә 12 ел эчендә 

ул 80 китап чыгара һәм фәкать «Шура» битләрендә генә дә 313 мәкалә бастыра. 

Баш мөхәррир буларак галим бөтен көчен, талантын оештыру эшләренә бирә 

һәм халыкны агарту өчен максатчан эш башкара. Аның журнал аша иң башлап 

тәкъдир итәрлек эше - журналны бәхәс мәйданы итеп, тормышның һәр ягыннан 

якын килеп фикер алышу, киңәшү, күп кенә авторларны үзенә тарту һәм җәлеп 

итү. Шуңа күрә дә журналның исеменә җисеме туры килә: «Шура» – киңәш 

дигән сүз. Журналга язышкан кешеләр арасыннан (күренекле галимнәр, 

укытучылар, шәкертләр, хатын-кызлар) киләчәк өчен каләм осталары тәрбияләү 

һәм үстерү журналның максатчан эше була. Шул сәбәпле журналның төп 

язышучылары арасында заманында танылган галимнәр белән янәшә яшьләрнең, 

дә әсәрләре басылып бара. Мондый популярлык патша чиновниклары 

каршында көтелмәгән һәм теләмәгән бер вакыйга булып кабул ителә. Югарыда 

әйтелгәнчә, алар юк сәбәпне бар итеп, Ризаэтдин Фәхретдиннең күп 

кулъязмаларыннан мәхрүм итәләр. Журналга күп штрафлар һәм салымнар 

салына. 

1914 елда Петербургта Бөтенроссия мөселманнары корылтае була, ә Согуд 

Гарәбстанында 1926 елда Халыкара мөселманнар корылтае була. Ризаэтдин 

хәзрәт бу корылтайларда да катнаша. 1917 елның май аенда Мәскәүдә 

Бөтенроссия мөселманнырының ирекле корылтаенда Ризаэтдин Фәхретдингә 

кабат казыйлык эшен тәкъдим итәләр. Бу хәбәрне ишеткәч, галим үзенең 

катгый каршылыгын белдереп корылтай исеменә атап хат яза һәм ул хатны 

корылтай вәкиле, улы Габдрахман Фәхретдин корылтай вәкилларенә укый. 

Шуңа да карамастан, корылтайда аны кабат казый итеп тәгаенләп тавыш 

бирәләр. 1918 елның февралендә Ризаэтдин Фәхретдин үзе теләмәсә дә, кабат 

Уфага китә. Казыйлык хезмәтен икенче мәртәбә үтәргә керешкәч, «Асарь»нең 

бастырырга әзерләнгән кисәкләрен эшкәртә. Шулай ук ул Диния нәзарәтенең 

архивындагы кыйммәтле материалларны нәшер итәргә әзерләү өчен тарихчы 

галимнәрдән бер комиссия оештыра. Комиссия әзерләнгән проект буенча аена 

бер тапкыр «Россия мөселманнарының тарих чишмәсе» исемле журнал 

бастырып чыгарырга тиеш була. Әмма бу проект тормышка ашмый кала, 

фәкать архивтагы материалларны системага салу белән генә төгәлләнә. 

1922 елда Ризаэтдин Фәхретдинне мөфти итеп куялар. Бу чорларда фәнни 

атеизм мәсьәләләре, башка төрле сәяси-иҗтимагый эшләрнең катлаулана баруы 
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сәбәпле ул, дин һәм дини эшләр җитәкчесе буларак, төрле кыенлыкларга 

очрый. Бу чорда Ризаэтдин Фәхретдин актык көчен, акылын, тәҗрибәсен 

кулланып, Каһирә, Бохара, Хивадагы китапханәләр белән беррәттән торырлык, 

гасырлар тирәнлеген колачлаган, тарихи материалларга гаятъ бай булган Диния 

нәзарәте архивын ашыгыч рәвештә бинасыннан чыгарылудан, югалудан саклап 

кала. Бу исә гыйлем һәм фән өлкәсендәге сирәк очрый торган гаять зур 

батырлыкка тиң. 

Галим Фәхретдиннең яшәгән чоры япон сугышы, беренче урыс 

инкыйлабы, караңгы реакция, Беренче бөтендөнья сугышы. Октябрь түнтәреше, 

интервенция һәм гражданнар сугышы, ачлык, большевиклар золымы кебек 

җәберле-каһәрле елларны эченә ала. Шундый сәяси-иҗтимагый тотрыксызлык 

еллары булса да, ул үзенең халкын агартуга багышлаган кыйбласыннан 

тайпылмый.Ризаэтдин Фәхретдиннең көндәлек язмасыннан бер өземтә китереп 

үтү урынлы булыр. Бу язманы Закирә Шәрәф 1923 елны күчереп алган: «Гарәп 

мәдәниятенең таҗына торырлык, кыйммәтле таштай ялтыраган Ибне-Сина, 

Фарабиләрнең исемнәрен ишеткәндә никадәр шатлансак та, үзебезнең 

тарихыбызны, телебезне, милләтебезне тикшерүебезне, язуыбызны бер 

кимчелек санауларын белгәч, әрнеп кайгырмыйча һәм көенмичә калып 

булмый». 

Ризаэтдин Фәхретдин хәзерге вакытта да күпчелек критикларга табышмак 

булып кала бирә. Риза әфәнде укылып бетмәгән китап кебек бит, ди аның 

турында бүгенге галимнәр. Кайсы гына фәнне алма, анда Фәхретдинов эзләре 

килеп чыга. Аның шәхесе югары милли аң һәм толерантлыкны берләштерә. 

Бөтен гомере буе ул туган халкының бәхете өчен, татар телен, мәдәниятен 

үстерү өчен көрәшкән. Шуңа күрә Риза Фәхретдинов татарларның ин бөек 

шәхесләренең берсе булып кала. 
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Шушы яктан, шушы туфрактан без... Якташыбыз Клара Булатова 

шигърияткә 50 нче еллар азагы – 60 нчы еллар башында, уз заманының 

ашкынулы уй-кичерешләрен, оптимистик кутәренке рухын чагылдырган 

Яшьлек, Мәхәббәт, Туган як җырчысы буларак килеп керде. Бугенге көндә ул 
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бай әдәби мирасы булган шагыйрә. Әлеге эшебездә без шагыйрә Клара 

Булатованың шигырь һәм поэмаларын поэтик ономастикасын өйрәнүне максат 

итеп алдык. 

Клара Булатова – дистәдән артык шигъри китап авторы. Аның шигъри 

лирикасында тормышта кайгы-хәсрәтен дә, сөенечен-шатлыкларын да күп 

күргән хатын-кыз шәхесенең хис-тойгылары, мәхәббәт кичерешләре, сагыш-

әрнүләре сурәтле чагылыш таба. Аның шигъри теле халыкчан гыйбарәләргә, 

отышлы чагыштыруларга, метафораларга бай булуы, фикер-хисләренең 

ихласлыгы белән үзенә тарта. Клара Булатова бер генә исемне дә, атаманы да 

урынсыз кулланмаган. Билгеле, бу атамаларның һәркайсы татар милләте 

язмышы, татар җанлы шагыйрә белән бәйләнгән. 

Татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайны белмәгән һәм аның 

шигырьләрен укымаган кеше юктыр. Тукай дигәндә тулы бер милләт күз 

алдына килэ. Клара Булатова да үзенең шигырьләрендә Габдулла Тукайга 

лаеклы урын бирә, шигырьдән соң шәкертләр дә аның җаны белән яшәр дигән 

өметтә кала, чөнки “шагыйрь җаны минем халкымда” ди шагыйрә үзенең “И 

Габдулла!” шигырендә. 

Клара Булатова ачык күңелле, тәвәккәл, кешеләр белән уртак тел таба 

алучыларның берсе. Аның тарафдарлары да, якын кешеләре дә, каләмдәш 

дуслары да күп. “Бай мирасың бар” шигыре шагыйрь Гамил Афзал турында. 

Шагыйрә тарафыннан олуг шагыйрьгә мәдхия җырлана.  

Яңа Кәшер участок шифаханәсенең баш табибы Идрисова Җәүһәрия Сабир 

кызына багышлап язылган “Җәүһәри – врач” исемле шигыре белән ул 

Гиппократ анты биргэн табибларның фидакарь хезмәтенә баш ия, игелеклелек, 

шәфкатьлелек орлыкларының чын асылына төшәргә ярдәм итә. Шулай ук Яңа 

Кәшер урта мәктәбенең тарих укытучысы, халык мәгарифе отличнигы Гали 

абый Садриевның лаеклы ялга чыгу уңае белән язылган “Кырык еллык данлы 

хезмэт юлы” шигыре дә, һичшиксез игътибарга лаек. 

Клара Булатова чәчмә әсәрләр дә иҗат итә. Әлеге фәнни эшебезне 

эшләгәндә без аның “Бер хатирә”, “Яшел каләм”, “Чучундра” исемле хикәяләре, 

“Вәкил” исемле повесте һәм “Искәндәр” кыйссасы белән таныштык. 

Авыл шагыйрәсе Клара Булатова үзенең шигырьләрендә кушаматларны, 

кое, алан исемнәрен дә оста куллана, шигъри калыпка сала. Ләке авылының 

җидееллык мәктәбен тәмамлавы шагыйрә өчен иң истәлекле вакыйга булып 

санала һәм шул сәбәпле Ләке авылына, авыл кешеләренә багышлап шигъри 

тупламнар яза. Клара Булатованың 40 елдан артык гомере Әлмәт шәһәре белән 

бәйле.  

Аны хәтта Әлмәт шәһәрен төзүдә, яңартуда зур өлешен кертте дип әйтә 

алабыз. Ул бүген дә шәһәр белән кайнап яши. Әлмәт халкына иң танылган 

хезмәте булып Клара Булатованың “Җомга” тапшыруын алып баруы тора. Аны 

хәтта яратып “Җомга апа” дип йөртәләр. 

Клара Булатова – лирик җанлы, романтик рухлы, фәлсәфи карашлы, 

гражданин хисле әдибә. Ул – бөтен җаны-тәне белән авыл шагыйрәсе. Аның 

шигърияте –хыялның һәм илһамның мәңге саекмас, мәңге кимемәс чишмәсе 
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булган табигать, “өянкеләр елап,таллар җырлап төшкә кергән” туган җирдән, 

ата-бабаларыбыз үткән, замандашларыбыз нык басып барган юлдан. “Дөмәй 

буе” җырында да Дөмәй елгасы турында яза. “Бзыбь тамагында” исемле 

шигырендә Абхазиядәге елганың буыннар алмашуын күрсәтүен, күз-иярмәс 

тизлек, йөгерек елга булуы турында яза. 

Клара Булатованың күңеленә якын үз тавы бар. Ул – Сәвәләй тавы. Гаҗәеп 

икән ул. Шул туфракта яралып, туып, шунда үсеп туган ягының һәр аһәңен 

йөрәге аша уздырган кеше генә әнә шулай Сәвәләй тавы кебек биек итеп, 

колачлы итеп фикерлидер. “Дөмәй буе” поэмасында исә, автор сүзләре белән 

әйтсәк, мәхәббәттән бөтен табигать җанлана,елгалар,таулар,авыллар телгә 

алына.  

Клара Булатова үзенең шигырьләрендә иң беренче хатын-кыз 

кичерешләрен ача, чөнки ул Ана булып та, Бала булып та уйный белә. Укытучы 

буларак аның шигъриятендә укытучы образы да тиешле урынны алып тора. 

Нәтиҗә ясап,шуны әйтергә кирәк: Клара Булатова шигырьләрендә поэтик 

ономастика лаеклы урынны алып тора. Ул кулланган һәрбер атама безгә 

шагыйрә турында нидер хәбәр итә. Шагыйрә үзе яшәгән гомерендә күршеләре, 

дуслары, туганнары белән дус яшәгән. Боларның барысы да аның иҗатында 

күренә. 
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ГАЗИЗӘ СӘМИТОВА ИҖАТЫНДА ХАТЫН-КЫЗ ЯЗМЫШЫ 

Хуҗиәхмәтова Алия, 

Мөслим районы Мөслим лицееның 

11нче  сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче:  Ситдыйкова Чулпан 

Индус кызы 

 

Без, кечкенәдән кулга каләм алып, шигырьләр язарга, шигырьләр укырга 

яратабыз. Бигрәк тә хатын-кыз шагыйрәләр иҗаты, аеруча  Клара Булатова, 

Шәмсия Җиһангирова һ.б шагыйрәләрнең иҗаты берәүне дә битараф 

калдырмыйдыр. Мәктәп программасында бары әйтеп кенә кителә торган 

шагыйрә Газизә Сәмитова иҗаты  бездә зур кызыксыну уятты. Әлеге мәкаләбез 

аның иҗатындагы төп мотивларга багышлана.  

ХIX гасыр урталарында бик күп төбәкләрдә җитди социаль үзгәрешләр 

була. Бу үзгәрешләр халыкның милли үзаңын формалаштыруга, иҗтимагый 

фикер үсешенә көчле йогынты ясый. Бу чорда ислам динен формалаштыру зур 
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максат итеп куела. Хатын-кызның иҗтимагый тормышы, гаиләдәге урыны, 

социаль  тигезлеге проблемасы да мәгърифәтчеләр игътибар үзәгендә тора. Бу  

чор әдәбиятының төп үзенчәлекләре чагылыш тапкан әсәрләрдә 

(М.Акъегетзадәнең "Хисаметдин менла", Г.Ильясиның "Бичара кыз" һ.б.) шәхес 

ирегенә мөнәсәбәттә хатын-кыз азатлыгы мәсьәләсе алгы планда тора һәм 

җәмгыятьнең яңарышы белән бәйләп карала. Ахырдан хатын-кызлар әдәби 

иҗатка килә. 

Газизә Сәмитова – ХIX гасырның соңгы чиреге ХХ гасыр башында 

Әстерхан төбәгендә яшәп иҗат иткән шагыйрә. Ләкин, анын шигырьләре үзе 

исән чакта басылып чыкмыйлар. Аның егермеләп дәфтәрне үз эченә алган иҗат 

мирасы С.-Петербургның  Көнчыгышны өйрәнү институтында саклана. 1965 

елда 78 шигырь,7 бәет, 4 җыр һәм мәкаләләр  туплап бирелгән җыентыгы 

басылып чыга. 

Газизә Сәмитова тормышка бәйле уй-фикерләрен билгеле бер эстетик 

принципларда чагылдыра. Әдип иҗатына ул яшәгән чор бик зур йогынты ясый. 

Бу чорда хатын-кызның тормыштагы роле киметелә, кайвакыт исә 

хокуксызлана, иргә буйсынып яшәргә тиешлегенә басым ясала. Г.Сәмитова да 

шундый шартларда яши. Без моның турында, аның шигырьләреннән укып 

беләбез. Ул мәдрәсәдә белем алган, гарәп-фарсы телләрен өйрәнгән. Хискә бай 

күңеле яшьтән гашыйк була. Әмма аны үзе яратмаган кешегә кияүгә бирәләр. 

Ул гел кайгы-хәсрәтле көннәр кичерә. Бер-бер артлы 5 баласы туа. Сабырлыгы 

беткәч, әтисенә, иреннән аеруны таләп итеп, хат яза һәм озак та үтми, туган 

өенә кайта. 

Г. Сәмитованың фаҗигале тормышы иҗатының төп эчтәлеген билгели. 

Иҗатының төп өлешен лирик шигырьләр алып тора. Аның әсәрләре шәхеснең 

рухи дөньясына юнәлтелгән, аларга субъективлык хас. Г. Сәмитова иҗатында 

тотрыклы мотивларның берсе булып дуслык, мәхәббәт тора. Ул үзенә 

фикердәш һәм дус таба. Аңа атап "Нилбикәгә" шигырен яза. Анда мондый 

эпиграф куелган була:  

Үтсәк бу дөньядин, вафат булсак, 

Каберебезне бергә куйсыннар. 

Нилбикәнең башка авылга китүен ул бик авыр кичерә һәм аңа атап 

"Онытма" дигән шигырен яза. Г.Сәмитова сөю хисен зурлый. Аның мәхәббәт 

темасына язылган шигырьләре әдибә лирикасының иң яхшы үрнәкләрен 

тәшкил итә. Мәхәббәт-кешенең җанын биләп алган табигый тойгы.Ул 

гашыйкны күкләргә күтәрә, канатсыз очыра, дәрья-күлләр кичәргә булыша. 

Ярату хисен шагыйрә янган утка тиңли. Г.Сәмитованы, шул чор гадәтләре 

буенча икенче кешегә яучылыйлар ("Бүтән ярны бәңа юрыйлар"). "Газизәнең бу 

шигырендә иксез-чиксез кайгының аһәңе яңгырый,” -дип яза Җ.Алмаз. 

Шигырьләрендә туган якны сагыну темасын да күзәтеп була. 

Якыннарыннан аерылуга бәйле сагыну, сагыш хисе лирик геройның бөтен 

күңелен биләп ала. Халык җырларының үзгәртелгән варианты булган  "Күп 

сайрама, сандугач!" шигыре аның күңел кичерешләрен аңларга ярдәм итә: 

Сайрама, сандугач, ник сайрыйсын? 
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Өзелә үзәк сәнең тавышка. 

Сайрыйсыңмы сән дә бәнем кебек 

Түзәлмичә каты сагышка. 

Г.Сәмитова өчен Коръән рухи таяныч булып тора. Шагыйрә өчен, Аллаһы 

Тәгалә бер һәм бердәнбер.Ул дөньяны бар итүче. Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтен 

һәм зур ихтирамын без аның "Янган йөрәкләрдә талда юк" дигән шигырендә 

күрәбез. 

Г.Сәмитова шактый актив тормыш белән яши башлый.Ул Болгар ягында 

сәфәрдә йөреп кайта. Иҗатына туган тел, гыйлем, шигърият мотивлары килеп 

керә. Шигырьләрендә, тарихи вакыйгаларга да мөнәсәбәте чагыла. Шагыйрә 

бик озак еллар буена ютәл авыруы белән чирли. Һәм бу аның җанын 

дөньялыктан китүен тизләтә. 

Г.Сәмитова бик авыр тормышта яшәсә дә, ул үзенең чынбарлыгын кабул 

итми. Ләкин, үзеннән зур эшләр, якты истәлекләр калдыра алмавы өчен бик 

борчыла. Шагыйрәнең иҗатында кайгы-хәсрәт хисенең, үкенечле уйларның 

өстенлек алуына бала кайгысы да өстәлгәнгә охшый. "Балаңдыр" шигырендә 

каядыр китеп, озак күрешмәгән баласы өчен кайгыру чагыла. Аның ир баласы 

Беренче бөтендөнья сугышына китеп, шунда үлеп калган булуы мөмкин. 

Әдибә иҗатына Г.Кандалыйның көчле йогынтысы сизелә. Аның 

"Хәдичәгә", "Үкенерсең", "Өзелдем лә өзелдем" һ.б. шигырьләре турыдан-туры 

Г.Кандалыйга ияреп язылган. Әсәрләре шигырь белән язылган көндәлекләрне 

хәтерләтә. Хис-кичерешләр артында әдибәнең үзен, тынгысыз, борчулы җанын, 

рухи бәргәләнүләрен күрәсең. Иҗатын иңләп үткән сыкрану-сызланулары 

белән автор үз-үзен юата. Бакыйлык, әҗәл көтү турындагы шигырьләрендә дә 

шагыйрәнең күңелен бушатуын, рухи чисталыгын күрәбез. Аның күпчелек 

шигырьләре монолог рәвешендә язылган. 

Шулай итеп, Г.Сәмитова шигъриятендә чагылыш тапкан тема-мотивлар, 

хис-кичерешләр байлыгы әһәмиятле яңгыраш ала. Аларда шагыйрәнең рухи 

матурлыгы, тынгысыз җаны ачыла. Әдибәнең лирик герое чынбарлык, 

җәмгыять белән каршылыкта яшәп, социаль һәм әхлакый явызлыкны кабул 

итми, иреккә, бәхетле, шатлыклы яшәешкә омтыла. Шуның белән ул 

гуманистик идеяләрне яклап чыга. 
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ГАЛИМҖАН ИБРАҺИМОВНЫҢ “АДӘМНӘР” ПОВЕСТЕНДӘ 

НАТУРАЛИЗМ 

Шакирова Алина , 

Алабуга шәһәре 9 нчы мәктәпнең 

9 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Смирнова Гөлназ 

Дикъкать кызы 

 

Галимнәр Г. Ибраһимовның  Октябрь инкыйлабына кадәрге иҗатын 

романтизмга бәйләп өйрәнәләр. Әдипнең беренче әсәре “Зәки шәкертнең 

мәдрәсәдән куылуы”. Әмма ул романтизм ысулы белән язылган. Язучы анда 

мәдрәсә тормышын фотография ысулы белән натуралистларча гәүдәләндерүче 

реалист буларак яза. Хикәядә натуралистларча сурәтләнгән күренешләр булуга 

әдипчеләр Р. Бикмөхәммәтов, Р.Гайнанов, И.Нуруллин, Ә. Сәхәпов та игътибар 

итәләр. Яшәешне, натуралистлар кебек, фотография ысулы белән түкми-чәчми 

тәфсилле итеп әдәби әсәргә күчерү алымнарын Г. Ибраһимовның байтак 

хикәяләрендә, “Адәмнәр”, “Тирән тамырлар”, “Безнең көннәр” кебек 

әсәрләрендә дә күрергә мөмкин. Хәзер игътибарыбызны язучының совет 

чорында басылып чыккан “Адәмнәр” повестена юнәлтик. Повестьта 1921-1922 

нче елларда Идел-Урал буйларында булып үткән коточкыч ачлык вакыйгалары 

сурәтләнә. Мәсьәлән: “Шәүлә ашыкмый гына килеп җитте. Бу озын буйлы, киң 

җилкәле, ләкин ябыгып яңаклары эчкә баткан, иреннәре тартылып, корышып, 

авынын яба алмас хәлгә килгән, йөзенә, күзенә үлем төсе чыккан аяклы бер 

мәет иде. Өстендә кырык җирдән ямаулы начар чикмән, аның тишекләреннән 

коры сөякләр күренеп торалар иде.” 

“Табигать балалары”, “Яшь йөрәкләр” әсәрләр биргән романтик язучы 

бары тик кара төсләрдән генә торган, “куркыныч күренешләрне” 

генәтасвирлаган: “Намаҗаның күңеле сизенде, йөрәген курку алды, бата-чума 

шуңа йөгерде. Мәгәрул бераз гына кичеккән иде инде: бик зур бер карт ала эт 

үлекнең эчен, бавырын ашап ята!” Бу әсәрне кабул итүе бик тә авыр. Шуңа 

күрә, Фәрит Башаров язганча, “Адәмнәр”не “дәһшәт әсәр”, “фаҗигый әсәр” дип 

атарга мөмкин. Үзенчәлекле теманы күтәрүе белән “Адәмнәр” повесте шунда 

ук тәнкыйтьчеләр игътибарын да үзенә җәлеп итә. Бер 1924 нче елда гына да бу 

әсәргә карата төрле авторлар тарафыннан бер-бер артлы мәкалә басылып чыга. 

Беренче тәнкыйть мәкаләсе Гомәр Толымбайский тарафыннан языла. Ул, Г. 

Ибраһимовның  сәнгатьчә фикерләвендәге аерым уңышларын таныган хәлдә 

“Хикәя ачлык елының бер почмагыннан дөрес хакыйкый тасвир” диюе белән 

бергә, шул заман идеологиясенә дә ярашырга мәҗбүр була. Шулай ук 

“Адәмнәр” повестена карата Шамал Госманов та үз фикерен әйтә. Ул, советлар 

хөкүмәтенең ачлык белән көрәш юлында үткән фидакарьлегенә басым ясый.  

Совет хөкүмәтенең эш-гамәлләрен бары тик матур буяулар белән генә 

бирергә омтылу –гомумән, бу чор тәнкыйте өчен хас күренеш. Башка тәнкыйть 

мәкаләләренә күз салсак, аларда да тәнкыйтьчеләрнең “Адәмнәр” повестеннан 

советлар хөкүмәтенең ачларга ярдәме сурәтләнгән урыннарын эзләп мәшгуль 
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булганнарын күрәбез. Әсәрдә мондый урыннарның булмавын Г. Нигъмәти: 

“китапның бер зур кимчелеге” дип саный. Дөрес, соңрак “Адәмнәр” повестена 

карата аның фикере үзгәрә. 1928 нче елда чыккан мәкаләсендә ул, “Адәмнәр 

турында классик урынны тота алырлык әсәр”, ди. 

Егерменче елларның икенче яртысында, “Татар мәдәнияте нинди юл белән 

барачак” дигән мәкаләсе басылып чыкканннан соң,  Г. Ибраһимов өстендә кара 

болытлар куера, совет хакимиятенең сәясәтен дөрес  аңламаучы, әсәрендә дөрес 

гәүдәләндермәүче буларак, аңа байтак гаепләр ташлана. Шуннан соң әсәр 

яңадан тикшерелеп чыгыла һәм xv бүлеге уртасына хөкүмәттән ачларга ярдәм 

итү эпизодын кертеп кире бастыралар. 1921 ел ачлык трагедиясен үтемле итеп 

күз алдына китерү өчен, әдип бик еш натуралистик алымнарга мөрәҗәгать итә. 

Моны без әсәр башында ук күрәбез. Ул мондый юллар белән башланып китә: 

“Үлем үзенең кара канатларын җәйде. Җир йөзе гүя, шуның астында капланып 

калды. Тирә-як куркыныч каберләр, мәетләр белән,бер үлгәч терелеп чыккан 

җанлы мәетләр белән тулды.” Шушы юллардан соң әдип безне Галим карт 

янына алып килә һәм хиссез, кыска җөмләләр аша аның образы белән 

таныштыра, натурадан фотога төшереп алган шикелле, ачлык елларының 

понарамасы килеп баса. Әсәрне укыганда, татар халкы башыннан кичкән бу 

реаль вакыйгаларны без кино лентасындагы сыман бер-бер артлы күз кичерә 

барабыз. 

Г. Ибраһимов әсәрендә кеше тормышын турыдан-туры биологик һәм 

физиологик сыйфатлары белән ялангачландырып күрсәтә. Повеста геройларга 

артык игътибарны алар белән булган хәлләргә юнәлтә: “Бер читтәрәк торган 

ике егет уртага ташландылар. Этме, баламы ите икәнен уйламастан, сәкедә 

пычракта яткан эссе кисәкләрне хап-хоп йота башладылар. Башкалар казанны 

актарып, калган итне алдылар, кемгә күпме нәрсә эләксә, бер минут эчендә хәл 

кылдылар. Гәрәйнең кулына кечкенә, нәзек аз итле бер сөяк туры килгән иде. 

– Карагыз, бармак битбу?!- дип каты кычкырып җибәрде.” 

Автор геройларны язмышына бөтенлә игътибар итмәгән кебек, төрле 

эпизод, фрагментларны бер-бер артлы тезә дә, шуларны бик оста итеп 

монтажлап, чынбарлык күренеше тудыра. Тәнкыйтьче Н. Исәнбәт геройларның 

бер-берсеннән аерылып тормавы әсәрнең укучыга тәэсир көчен киметә дип 

саный. 

Әсәрдәге натуралистик ысул белән җентекләп язылган юлларны уку җиңел 

түгел. Алар күңелдә авыр тәэсир калдыралар. Әсәрнең бу ягына ачлык 

вакыйгалары таныш тәнкыйтьчеләр дә игътибар итми калмый. Күренекле галим 

Гали Халит: “Бу әсәрдә Г. Ибраһимов осталыгына хас көчле генә сурәтләр, 

укучының йөрәген тетерәтерлек психологик элементлар байтак. Ләкин алынган 

теманың гомуми рухи чагылышсыз, куе бер вәхшәт караңгылыгы, гадәттән тыш 

авыр вакыйгаларны натуралистик чагылдыру белән сугарылган,”- ди. 
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ТАТАР ДӨНЬЯ  ТЕЛ КҮРЕНЕШЕНДӘ “ҖАН” КОНЦЕПТЫ 

Шакирова Әлфия, 

Азнакай шәһәре 4 нче лицееның 

10 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Сабирова 

Халидә Гарифҗан кызы 

 

Линвокультурологиянең игътибар үзәгендә кеше тора, ә тел кешенең төп 

сыйфатламасы буларак карала. Кеше аңын сөйләм тудыру һәм аны төшенү 

сәләте кебек үк тел кысаларыннан башка күз алдына китереп булмый. Тел 

мәдәният белән тыгыз бәйләнештә тора. Ул аның эчендә үсә, киңәя һәм аны 

гәүдәләндерә. Кешенең эчке дөньясын тасвирлаучы “җан” концепты нинди 

мәгънәгә ия, бу сүз белән телебездә нинди тотрыклы сүзтезмәләр бар, аларны 

ничек аңларга?  

Кеше эчендә тупланган субстанцияләр арасында җан  аерым урын алып 

тора. Җан – фарсы телендәге “җан, энергия, тын, сулыш” сүзеннән. Бу сүзнең 

эчендә бик күп мәгънә ята. Җан – тәнгә тереклек бирә; җан – кешенең эчке 

дөньясы; җан – тереклек иясе; җан – кеше; җан – кешенең тормышы, гомере; 

җан - дәрт һәм рух;  җан – нәрсәнең дә булса нигезе. 

Җан – шулай ук иң мөһим дини төшенчәләрнең берсе. Ул – тере затның 

нигезе, яшәү энергиясе. Җан кеше тәнен җанландыручы актив башлангыч 

булып тора; аның табигатькә бәйләнешсез, ирекле яши алуын, сизү һәм 

фикерләү сәләтен тәэмин итә. Җан – мәңгелек нәрсә. Җан - хис-теләк, дәрт, 

омтылышлар формасындагы психик күренеш. Кешегә Алла җан иңдерә. 

Аннары аны, бакыйлыкта мәңге яшәтү өчен, кире ала.  

Татар телендә җан матди булмаган башлангычны белдерә. Дөнья тел 

күренеше буенча җан мәңгелек һәм аны юк итеп булмый. Җаны булган 

җисемнәр генә тере була, ә үлгәннәрнең җаны чыга. Татар телендә җан чыгу 

белән бәйле бик күп фразеологизмнар бер: җан алу – үтерү; җан бирү – үлү; 

җан кыю – һәлак итү; җан саклау – тереклек итү; җан бизү – яшәсе килмәү. 

Җан бирү тезмәсе татар әдәбиятында язучылар тарафыннан  киң кулланыла: 

”Юк, аның шушында, карты җан биргән кечкенә өендә үләсе, авылдашлары 

кулы белән кечкенә авыл зиратына – карты белән яшли үлгән сабыйлары янына 

куеласы килә иде” [Еники 2002: 400]. 

Татар телендә, тере затны атау өчен, җан иясе дигән сүзтезмә кулланыла. 

“Әйтерсең, бөтен табигать, барлык җан иясе, әдипләр әйткәнчә сөкүт калып,, 
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тәмам мөкиббән китеп, бары аны гына тыңлый, аны тыңлап сөенечле, сагышлы, 

ләззәтле бер рәхәткә чума” [Еники 2000 : 448]. 

Тагын җан сүзе төрле очракларда субъектив бәяләрне бирү өчен дә 

кулланыла: җанлы бүкән – белемсез һәм надан кеше; җан көеге – тынычлык 

бирми торган бернигә яраксыз кеше. 

Җан сүзе бик якын, кадерле һәм яраткан кешегә эндәшкәндә тартым 

кушымчасы белән әйтелә җаным, җан кисәгем; җан сөйгәнем- яраткан, сөйгән 

кешем. Җан дустым - бик якын ахирәт дус. “Бу халык белән поездда йөрүе 

никадәр рәхәт. Керәсең – исәнләшәсең. Кул бирдең – син инде таныш. 

Чемоданны ачасың – аттестатка ни бирелгән булса, шуны алып уртак өстәлгә 

саласың. Менә ипи, менә консерва, менә колбаса, шикәр. Бары да уртак. Өч 

минуттан – җан дуслар. Бар иде дөньяның шәп егетләре...” [Мәһдиев  1973: 

328] 

Җан концепты хис-тойгылар дөньясы белән дә бәйләнгән: җан әрнү, җан 

сызлану – кем өчендер борчылу, газаплану; җан рәхәте – шатлану.  

Җан – үзенә күрә кешенең эчке дөньясы органы да, һәм ул физиологик 

үзлек белән турыдан-туры бәйләнмәгән. Җан белән кешенең эчке дөньясы, 

уйлары, кичерешләре, өмет-хыяллары бәйләнгән. Мәсәлән, җан өрү – кемгә дә 

булса көч бирү, кешене нәрсәгә дә булса рухландыру.  

Татар телендә җан  компоненты кергән фразеологик әйтелмәләр шактый 

күп. Тагын берничә мисал китерик. Җан кеше гәүдәсендә урнаша, үлгәч җан 

күккә аша: җаны күккә ашу – үлү. Җаның җәһәннәмгә олаксын! – кешене 

каргап әйтелгән сүзләр, начар, юньсез кешенең җаны тәмугка эләгә.  

Җан урынында яисә урынында булмаска да мөмкин: җаным урын 

тапмый. Ул кешенең гәүдәсе буйлап та йөри ала: җаным бугазыма килде – 

соңгы сулыш алу. Җаным уч төбендә –  бик тә борчылганда әйтелә. Җанны уч 

төбенә йомарлап – кешенең үз тормышын куркыныч астына куеп ни дә булса 

эшләве. Җанны кулга тотып – бик саклык белән генә ниндидер эш башкару, 

гамәл кылу. Җанга урын тапмау - нәрсәгә дә булса бик нык кайгыру; җанны 

кая куярга белмәү – көчле күңел газабы кичерү. Җан яраланырга, җәрәхәтләр дә 

алырга мөмкин: җанны җәрәхәтләү – җанны гаделсез сүзләр белән, яла ягып 

рәнҗетү. Яхшы сүз – җанга рәхәт, яман сүз – җанга җәрәхәт, ди халык 

мәкале. Җан җылынырга да, өшергә дә мөмкин: җан өшү – нәрсәне дә булса 

ошатмау. “Кая барса да,  нишләсә дә аны Рәшидәнең соңгы минутта шундый 

бер җан өшеткеч ачу-нәфрәт белән аңа каравы һич күз алдыннан китмичә 

азаплады” [Еники 1965: 375].  Җан яна да ала: җан яна – зур сөенеч кичерү. “Бу 

тавыш бик ачты күңлем, шатлыгымнан җан яна”  [Тукай 1990 : 254]. 

Җанның азыгы да була. Күңел рәхәтлеге, канәгатьләнү хисе яисә сәнгать, 

җыр-көй, әдәбият кебек күңел өчен рухи азык ул – җан азыгы. Шуңа күрә 

“Яхшы сүз – җан азыгы, начар сүз – баш казыгы”, ди халык мәкале. 

Җанның теләкләре дә була: җан теләгән – кадерле, бик яраткан кеше 

турында. “Җаны теләгән, елан ите ашаган”, ди  халык мәкале. Җаныңа ни 

кирәк - шул бар.  Кешенең җаны хәтта тирләп-пешәргә дә мөмкин: җан тирләре 
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чыгу – бик зур көч куеп ни дә булса эшләү, бик тә арыганда әйтелә; җан тиргә 

батып - шулай ук күп көч куеп эшләгәндә тирләп чыгу. 

Татар лингвомәдәниятендә җан аерым кисәкләргә таркалмый. “Кешенең 

җаны һәм тәне бер-берсен тулыландырырга, үзара килешеп яшәргә омтылырга 

тиеш “ [Җамалетдинов 2006 : 192] Җан һәм тәннең бер-берсен тулыландыруына 

мисалларны матур әдәбият әсәрләрендә бик күп күрергә мөмкин: “Туган тел ... 

кердең аңга, яттың җанга, сеңдең канга” [Шагыйрьҗан 1982 : 39]. Фольклор 

жанры булган мәкальләрдән дә үрнәк китерергә була “Җан рәхәте тән белән” 

яисә “Кайсы җирең авыртса, җан шул җирдә”, “Җаны барның каны бар, каны 

барның даны бар” һәм “Җаны барның гаме бар” мәкальләре моның ачык  

мисалы  булып тора. 

Шулай итеп, җан кешенең яшәве һәм эмоциональ дөньясы белән турыдан-

туры бәйләнгән концептбулып тора. Ул кешенең эчендә урнаша һәм үзенә күрә 

бер субстанция була. 
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Тел – кешенең гасырлар буе туплап, саклап килгән мирасы. Телнең сүзлек 

байлыгы ни дәрәҗәдә булуын аның лексик составы күрсәтә.  Әдәби әсәрләргә 

килгәндә сүз мөһим роль уйный, чөнки ул төп төзү материалы булып килә.  

Төзү материалының затлылыгы бөтен әсәрнең сыйфатын, йөзен билгели 

[Курбатов 2002: 69]. 

Хәзер без тулырак Факил Сафинның “Саташып аткан таң” романыннан 

алынган бер өзекнең лексик составын карап китәрбез. Автор үзенең әсәрендә 

бик оста, урынлы рәвештә, фразеологизмнар, диалектизмнар, тарихи сүзләр, 

архаизмнар куллана. 
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Язучының тел байлыгын күрсәтүче төп факторларның берсе булып, аның 

фразеологизмнарны куллану дәрәҗәсе тора. Телдәге төшенчәләр бер сүз белән 

генә түгел, ә үзгәртелми, таркатылмый торган тотрыклы сүзтезмәләр белән дә 

белдереләләр. Телдәге мондый сүзтезмәләрне фразеологизмнар ( грек. phrasis – 

тәгъбир, сөйләм әйләнмәсе, logos – өйрәнү) дип атыйлар [Сафиуллина, Зәкиев 

2002: 110]. 

Фразеологизмнарны куллану аша автор сөйләмгә матурлык, образлылык 

өсти, үз фикерен төгәл һәм ачык итеп бирә белүгә ирешә. Болардан тыш, 

фразеологизмнар сәнгатьчә, эмоциональ чара буларак та файдалана. Шуңа күрә 

язучылар, шагыйрьләр еш кына үзләренең иҗат җимешләрен фразеологик 

әйтелмәләр белән баеталар, Факил Сафин әсәрләре моның бер матур үрнәге 

булып тора. Ул халык телендә күптәннән йөргән фразеологизмнарны гына 

кулланып калмый, ә үзе дә кулланышка яңа фразеологизмнар кертеп, телнең 

байлыгын арттыра. Мәсәлән: йөрәккә сары май булып ята – күңелгә рәхәтлек 

бирә; түшәмгә элеп куйган борынын кабат тун якасына кадап куйды – 

кешенең үзен башкалардан өстен итеп хис итүе, үт суы кушылган бер-ике 

җөмлә – кешене түбәнсетеп әйтелгән сүзләр,  маңгаеңны идәнгә бәрсәң дә 

булмый – никадәр тырышсаң да, булырлык эш түгел,  туфан калкыр – зур су 

җыелыр, буй җитмәслек йолдызга – тиң булмаган ярга, кысыр хәсрәттән 

саргаеп кибү – нәтиҗәсез эш өчен борчылу һ.б. 

1. Бигрәк тә Заһид Шәркый кебек ихластан яңа тормыш өчен янып 

йөрүчеләрнең чыгышлары йөрәккә сары май булып ята [Сафин 2003: 105].  

2. Казан ашын ник ышындый наданнарга әрәм итәләр микән? – диде ул 

һәм түшәмгә элеп куйган борынын кабат тун якасына кадап куйды [Сафин 

2003: 107].   

3. Әгәр инде тыңлаучы табылса, шуны гына көтеп торган диярсең, үт суы 

кушылган бер-ике җөмләатмый калмый [Сафин 2003: 108].   

4. Ярдәм итәм дип, маңгаеңны идәнгә бәрсәң дә булмый ул [Сафин: 110].   

5. Такташ китә дип бөтен институт кызлары яшь түгә башласа – туфан 

калкыр [Сафин 2003: 111]. 

6. Имеш, шагыйрьгә, буй җитмәслек йолдызга үрелеп, кысыр хәсрәттән 

саргаеп кипкәнче, әнә – яныңда бәхет кошың, шуны эләктер, дип әйтәсе килүе 

аның [Сафин 2003: 114].   

Факил Сафин шулай ук диалекталь сөйләмгә мөрәҗәгать итә. Диалекталь 

сүзләр – билгеле бер төбәккә генә хас булган, гомумхалык сөйләм теленә 

кермәгән җирле сөйләш [Сафиуллина, Зәкиев 2002: 81]. Җирле сөйләм сүзләрен 

куллану авторга тормыш-көнкүрешне тулырак сурәтләргә, әсәрдә катнашучы 

геройларның холкын, характерын тулырак ачырга ярдәм итә. Шулай ук, җирле 

сөйләм сүзләре әдәби телне баету чарасы да булып тора. Мисал өчен, ул үз 

әсәрендә кулланган түбәндәге диалектизмнарны китерергә була: өлгәшеп –

җитешеп, өлгереп, ышы – шушы, чепиләндереп – күзен кысып , урысчам –

русчам, битәр – караганда да, чагыштырганда да, аңышкач – аңына килгәч 

(аңлагач), нәмә – нәрсә. 
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1. Аңнардан вак крестьян психологиясен куып чыгармый торып, 

алгарышка өлгәшеп булмаячак [Сафин 2003: 105].   

2. Ышы гап-гади мәсьәләне дә чишә алмагач, нинди студент ди инде син? 

[Сафин 2003: 107].   

3. Янәшәсенә озын чәчләре маңгаена сибелгән, күзен чепиләндереп, иренен 

кысып, теш арасыннан сөйләшергә яратучы Фатыйх Сәгыйтов килеп басуын 

күреп, тагын да зәһәрләнә [Сафин 2003: 107].   

4. Шөкер, урысчам сынатмады монда [Сафин 2003: 109]. 

5. Ул башкалардан битәрЗаһидәгә дәшкән кебек сөйләгән булды [Сафин: 

109].   

6. Аңышкач, көттереп кенә әйтте [Сафин 2003: 111].   

7. Нәмә сөйләп торырга – чын артист инде ул! – дип, Гайшә егетнең салпы 

ягына салам кыстырды [Сафин 2003: 111].  

Тел ул кеше яшәешендә һәрвакыт үсеш, үзгәрү, камилләшү кичерә. Шуңа 

күрә дә кайбер сүзләр вакытлар үтү белән кулланыштан тулаем төшеп калалар, 

я булмаса шул ук мәгънәне аңлатучы яңа сүзләр белән алышыналар. 

Кулланыштан бөтенләй төшеп калган сүзләрне тарихи сүзләр дип 

йөртәләр. Алар тарихтан предмет яки күренешнең үзе белән бергә төшеп 

калалар. Аларның яңа вариантлары булмый [Хатипов 2000: 129]. 

Язучылар әлеге сүзләргә билгеле бер чорга хас күренешләрне яктыртырга 

теләгәндә мөрәҗәгать итә, чөнки ул бары тик шул дәвердә кулланышта булган 

сүзләр ярдәмендә генә үзе сурәтләргә теләгән вакыйганың чын асылын ачып 

бирә ала, шул чорның мохитен тудыра ала, башка сүзләр кулланып бу нәтиҗәгә 

ирешеп булмый.  “Саташып аткан таң” әсәрендәге тарихи сүзләргә түбәндәге 

мисалларны китерергә була: пролетариат диктатурасы, хәрби коммунизм, 

татар халык мәгариф институты(ТИНО), башкорт халык мәгариф 

институты (БИНО), кызыллар, аклар,  мөселман батальоны һ.б. 

1. Әле дошманнарны тар-мар итеп, бөтен дөньяда пролетариат диктатурасы 

урнаштырасы бар [Сафин 2003: 105].  

2. Бер үк бина, түбә астында татар халык мәгариф институты (ТИНО), казах 

халык мәгариф институты (КИНО), башкорт халык мәгариф институты 

(БИНО) һәм башка институтлар барлыкка килде [Сафин 2003:  106].   

Архаизм (грекчадан archaios) борынгы дигәнне белдерә. Хәзерге җанлы 

сөйләмнән төшеп калган искергән сүзләрне, борынгы грамматик формаларны 

архаизм диләр. Алар ерак үткәннәрнең колоритын, рухын тоярга ярдәм итә 

[Хатипов 2000: 127]. Ләкин әлеге сүзләрнең хәзерге заманда синомнинары, 

ягъни яңа вариантлары бар. Мисал өчен: хәлфә – укытучы, шәкерт – укучы, 

хисап– математика. 1. Мифтах хәлфәнең шәкертләрнең җавабыннан риза 

булмаган чакларда шаяртып әйтә торган сүзе бар [Сафин 2003: 105].  2. Салкын 

бүлмәдә Әхмәтсафа Иләк каласыннан килгән Зиннәт Габдрәшитов исемле 

студентка хисаптан дәрес хәзерләргә булыша иде [Сафин 2003: 107].   

Шулай итеп, без Факил Сафинның “Саташып аткан таң” романыннан 

алынган бер өзекнең лексик составына кыскача күзәтү ясадык. Аның әсәренең 
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лексик составы ягыннан фразеологизмнарга, деалектизмнарга, тарихи сүзләргә, 

архаизмнарга бай булуын ачыкладык. 
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Аяз Мирсәет улы Гыйләҗев – тормыш-яшәешкә карата анык фикере 

булган, әдәбиятта үз сукмагын тапкан гаҗәеп язмышлы әдип, беркемне дә 

кабатламаган рухи азатлык җырчысы, әдәбиятыбыз фондын үлемсез әсәрләр 

белән баеткан танылган татар язучысы. Аның рухи мирасы үзенең колачы, 

фәлсәфи һәм психологик тирәнлеге белән таң калдыра. Әдип каләме астыннан 

чыккан хикәяләр һәм повестьлар үзләренең оригинальлекләре, мәгънәви 

тирәнлекләре, тасвирый осталыклары белән халык күңелен яулый, аның уй-

гамь дөньясын уята. Шуңа күрә А. Гыйләҗев әсәрләре әдәбият галимнәре өчен 

генә түгел, тел белгечләре өчен дә гаять бай, уңдырышлы җирлек хасил итә. 

Мәгълүм булганча, кеше, эгоцентрик табигате сәбәпле, тирәлек һәм андагы 

күренешләрне үз “мин”е аша, үз әгъзалары аша үткәрә, шуңа күрә теләсә кайсы 

халык телендә соматик лексика – иң борынгылардан санала. Хәзерге тел 

гыйлемендә антропоцентрик якын килү тенденциясе киң таралыш алу сәбәпле, 

лексик фондыбызның бай өлешен тәшкил иткән соматик фразеологияне өйрәнү 

актуаль яңгыраш ала.  

Татар әдәбияты һәм теле материалын анализлау барышында ачыкланганча, 

А. Гыйләҗев әсәрләрендәге соматик фразеологизмнарны, гомумән, соматик 

лексиканы өйрәнгән фәнни хезмәтләр әлегәчә язылмаган. Шулай да 

А. Гыйләҗевнең үзе һәм әсәрләре хакында Т. Галиуллин, Ф. Латыйфи, 

Р. Мостафин, М. Хабутдинова һәм башка бик күп галимнәр, тәнкыйтьчеләр 

язып чыгалар. Югарыда аталган һәм кайбер башка галимнәрнең әдип иҗаты 

һәм эшчәнлеге хакындагы хезмәтләрен өйрәнү әдип әсәрләрендә кулланылган 
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соматик фразеологизмнарның чыганакларын, куллану үзенчәлекләрен, 

тексттагы вазыйфаларын ныграк аңларга ярдәм итә. Шулай ук төрле телләр 

материалында соматик фразеологизмнарны өйрәнгән галимнәрнең хезмәтләре 

дә эшне язу дәвамында кыйммәтле материал тәшкил итте. Эшне башкару 

вакытында инглиз, үзбәк, төрекмән, удмурт, рус телләрендәге соматик 

фразеологизмнарны чагыштырма аспектта өйрәнү буенча язылган күпсанлы 

хезмәтләр өйрәнелде. Әлеге теоретик материалны анализлау да телебездәге 

соматик фразеологияне А. Гыйләҗев әсәре нигездә өйрәнгәндә таяныч ноктасы 

булды. 

А. Гыйләҗевнең “Дүртәү” повестендә сугыш чоры үсмерләре 

тормышыннан алып язылган вакыйга сурәтләнә. Бер төркем малайларны, 

колхозның арык атларын биреп, ерак юлга – фронт өчен дип җыелган дүрт йөк 

бодайны илтергә юлга чыгаралар. Әлеге адымны ясарга бригадирдан заман 

таләп итә: ирләр – фронтта, фронт илдән икмәк таләп итә, авыл халкы көн-төн 

эштә. Үсмерлек чорына кереп барган малайларның күбесе заманның никадәр 

аянычлы икәнлеген аңлаган хәлдә, бригадирның сүзен кире какмыйлар, юлда 

очраган качкыннар тарафыннан талану мөмкинлеге, атларның ябык булуына 

карамастан, әлеге эшне ил каршындагы, фронттагы абый-әтиләре каршындагы 

бурычлары буларак кабул итәләр. Телнең егәрен тоеп эш иткән әдип буларак, 

күләме ягыннан артык зур булмаган повестьта әдип Бөек Ватан сугышы авылы, 

шул чор кешесенең эчке дөньясын, авыр вакытта да ярдәмчеллек, бердәмлек, 

тырышлык, намус кебек әхлак сыйфатларын саклап калуның әһәмиятен 

җиткерә ала. Соматик атамалар катнашында ясалган фразеологик берәмлекләр 

дә автор фикерен үтемле һәм тәэсирле итеп җиткерүдә билгеле роль уйный. 

Соматик атамалар – һәрбер телдә дә иң борынга катламны тәшкил итүче 

лексик берәмлекләр. Кеше, дөньяга яралганнан бирле, тирәлекне үз белеме аша 

кабул иткән. Шунлыктан кеше һәм табигать, кеше һәм космос һәм башка 

шундый параллельләр бөтен телләрдә киң таралган. Әйтик, татарларда 

кашларны – ай, күзләрне – йолдыз, кызлар билен – каен белән чагыштыру 

борынгыдан килә. Шулай ук фразеологизмнарны төзүдә дә соматизмнар актив 

катнашалар. Еш куллану, төрле мәгънәләрне белдерүләре аларның 

парадигматик мөмкинлекләре дә шактый киң булуга алшарт булып килә: 

соматик фразеолгизмнар еш кына синонимик, антонимик, сирәгрәк омонимик 

мөнәсәбәтләргә керәләр, шулай ук күпмәгънәле фразеологизмнар да телебездә 

күп. 

А. Гыйләҗевнең “Дүртәү” повестендә материалына нигезләнеп, 

компоненты соматик атама булган 54 фразеологик берәмлек (52 өзек теркәлде) 

кулланылганлыгы ачыкланды. Алар арасында компонентлары тән әгъзалары 

атамаларын белдергән чырай, йөрәк, баш, ирен, җилкә, авыз, теш, корсак (эч) 

соматизмнар булган, шулай ук компонентлары тою органнары атамаларын 

белдергән күз (керфек соматизмы кергән фразеологизм да аның белән берлектә 

каралды), колак, тел соматизмнары кергән фразеологизмнар өйрәнелде [2, 187 

б].Соматизмнарның куллану ешлыгы әсәрнең темасы белән дә бәйләнгән 
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дияргә нигез бар. К Күрсәткәнчә, аеруча еш авыз, тел, теш, җилкә, күз, колак 

соматизмнары белән ясалган берәмлекләр кулланылган.  

 үсмер егетләр авыр сугыш елларында даими ашыйсы килү теләген 

кичерәләр. Аларның бу табигый ихтыяҗы җитәрлек дәрәҗәдә 

канәгатьләндерелми. Шунлыктан әсәр тукымасына корсак, авыз компонентлы 

гыйбарәләр, гәрчә алар һәрвакытта да туклану белән бәйле булмасалар да 

(корсакны кытыклап тору, корсакны алдау, авыз белән кош тоту, авыз ачу һ.б.) 

еш килеп керәләр; 

 әсәр дәвамында үсмерләр арасында берничә конфликтлы вакыйга 

булып ала: берсе, кыр күркәсе тотам, дип, чакматашны югалта, икенчесе, төнлә 

сакта торганда йоклап китә һәм чак кына атның үлеменә сәбәпче булмый кала. 

Шунлыктан агрессив төсмерле теш соматизмы кергән фразеологик берәмлекләр 

дә (тешне кысу, теш ыржайту, тешне уч төбенә төяп җибәрү) шактый еш 

очрый; 

 әсәр геройлары озын юлга чыкканлыктан, аларның күп вакыты 

сөйләшеп һәм тыңлап үтә. Шунлыктан тел, колак соматизмнары да (колак салу, 

тәмле телле, телне йоту) әсәр тукымасына еш үрелеп бирелә; 

 күз cоматизмы төрле мәгънәдәге (күрү, елау, хис-тойгылар 

чагылышын күрсәтү, мәхәббәтеңне белдерү, йоклау) фразеологизмнар хасил 

итүдә катнашканлыктан, әлеге әсәрдә дә очрый. Әдип әлеге төр 

фразеологизмнарны күбрәк күзнең күрү, карау вазыйфасы белән бәйләнештәге 

берәмлекләрдә куллана (күзне ала алмау, күз салу); 

 җилкә соматизмы кергән фразеологик берәмлекләр сугыш чоры 

үсмерләренең катлаулы һәм гыйбрәтле язмышы турында хәбәр итүдә катнаша 

(җилкәгә салынды, җилкәгә төшү). 

Телебездә баш, кул, аяк соматик атамалары катнашкан фразеологизмнар 

күп һәм төрле, кулланылу активлыклары да зур булуга карамастан, алар әсәрдә 

бик аз күләмдә киләләр яисә бөтенләй очрамыйлар. Без моны түбәндәгечә 

аңлата алабыз: әсәрдәге вакыйгалар сурәтләнү моментында төп геройлар юлда 

баралар, ягъни аларда кул, аяк ярдәмендә хәрәкәтләнү ихтыяҗы бермә-бер 

кими. Шулай ук баш соматизмы катнашында ясалган күпчелек 

фразеологизмнарның аның уйлау, уку, белем алуда катнашу вазыйфасы белән 

бәйләнгәнлектән, алар да әсәрдә кулланылмаган. 

Соматик атамалар катнашында ясалган фразеологизмнарга лексик-

грамматик тасвирлама бирелде, классификациясе китерелде. Иң элек без 

аларны коммуникатив һәм номинатив дигән ике төркемгә бүлеп карадык. 

Коммуникатив берәмлекләрнең шактый актив кулланылганы ачыкланды. 

Номинатив, ягъни сүзтезмә калыбындагы фразеологизмнар үзләре берничә 

төркемчәгә аерып каралды. Телдә яшәп килгән күпчелек фразеологизмнарның 

фигыль фразеологизмнар булганлыктан, әсәрдә дә аларның күпчелеге шушы 

төркемчәгә каравы ачыкланды. Адвербаль, адъектив, исем фразеологизмнарның 

берничә берәмлек белән генә бирелүе күрсәтелде. Шулай ук берничә 

фразеологизмның модаль функция башкарып килүен ассызыкладык. 
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Соматик фразеологизмнарны өйрәнү – кызыклы һәм перспективалы эш, 

дип уйлыйбыз. Перспективада без тупланган фразеологизмнарны җөмләдә 

башкарган вазифалары буенча төркемләүне, куллану ешлыкларын статистик 

анализлау кызыклы фәнни нәтиҗәләргә китерәчәк, дип фараз кылабыз. 

 

Әдәбият 

1. Галиуллин Т. Человек будущего // Татарстан. – 2003. – № 2. – Б. 52–57.; 52–

57. 

2. Латыйфи Ф. Юксыну: Аяз Гыйләҗев // Казан утлары. – 2003. – № 2. – Б. 97-

100; 97-100. 

3. Мостафин Р. Әдәбиятыбызның имән баганасы // Казан утлары. – 2008. – № 1. 

– Б. 83–90.; 83–90. 

4. Хабутдинова М. Национальные образы мира в прозе Аяза Гилязова // Идель. 

– 2008. – № 1. – С. 70-72; 70-72. 

 

  

ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ ПРОБЛЕМАЛЫ  

АНАЛИЗ МЕТОДЫ 

Шәймурзина Айгɵл, 

КФУның Алабуга институты 

студенты 

Фәнни җитәкче: Нуриева  

Алеся Радий кызы 

 

Психолого-педагогик анализ һәм педагогик тикшеренүләрнең нәтиҗәләре 

күрсәткәнчә, укучыларда социаль активлыкны һәм җаваплылыкны, 

мобильлекне, даими рәвештә үзлегеңнән белем алуга әзерлекне  һ.б. 

сыйфатларны нәтиҗәле үстерү бары тик һәр укучы культура субъекты буларак 

катнашканда гына тормышка аша, шул ук вакытта аның рефликсия, социаль 

җаваплылык һ.б. шәхси функцияләре активлаша[Агапова 2005:123].  

Әдәбият дәресләрендә проблемалы укытуны куллану – белем сыйфатын 

күтәрүдә бик нәтиҗәле чара булып тора. Чөнки әлеге технология укуга 

кызыксыну тудыра, уку материалын тирәнрәк үзләштерү теләге булдыра, 

укучыларның иҗади сәләтен үстерү мөмкинлеген бирә. Мәктәп укытучылары 

дәресләрдә проблемалы анализ юлын куллануны да нәтиҗәле, дип саныйлар. 

Проблемалы анализ юлын икенче төрле итеп проблемалы-тематик анализ 

дип тә йөртәләр. Проблемалы анализ укучыларда мөстәкыйль танып белүгә 

ихтыяҗ тудыру, эзләнү сәләтен үстерү, иҗади эшчәнлекне активлаштыру 

ягыннан отышлы[Харисов 2002:33].  

Бу юл анализны иҗади эзләнү формасында коруны күздә тота. Анализ 

эчтәлеге проблемалар кую һәм аларны чишү рәвешен ала. Проблемалы анализ 

юлы укучыларның мөстәкыйль фикерләвен үзәккә куя, шуңа күрә дәресне 

оештыру һәм балаларның әдәби материалда иң мөһим сорау һәм 

проблемаларны билгели, аларны чишү юлларын эзли һәм таба белүе мөһим 
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роль уйный. Анализ фәнни тикшеренүгә охшаш: укучы проблемалы ситуацияне 

күзәтә, проблемалы сорауга җавап таба, логик анализ ысулларын файдалана һ.б. 

Проблемалы анализ юлының тагын бер ягы бик әһәмиятле: ул, бер яктан, 

әдәби әсәрне тирәнрәк аңлау һәм бәяләүгә ярдәм итә, икенче яктан, укучы һәм 

укытучы арасында хезмәттәшлек мөнәсәбәтләре урнаштыру, укучының 

мөстәкыйль эшчәнлеген үстерүгә китерә. Чөнки укытучы белем һәм тәрбия 

бирү максатыннан сайлап алган проблемалар укучыны актив эзләнүгә этәрә. 

Моннан тыш, кискен проблемалы ситуацияләр тудыру һәм укучыны 

шуның белән кызыксындыру үзе үк анализ алымнарына бәйле. Анализ никадәр 

тирәнрәк булса, ул шулкадәр үк проблема һәм каршылыкларны ача, димәк, 

укучыларны да кызыксындыра. 

Әйтергә кирәк, проблемалы анализ үзе фәнни танып белү, тикшеренүнең 

кайбер психологик һәм логик элементларын файдалана, шулага таяна. Ләкин 

төп проблемалар булып әдәби әсәр һәм язучы иҗатында күтәрелгән мәсьәләләр 

тора һәм аларны чишү укыту-тәрбия максатларына буйсына, укучының иҗади 

эзләнү, танып белү эшчәнлеге дәрәҗәсендә оештырыла. Болар – мәктәптә 

проблемалы анализ юлының төп шарты. 

Проблемалы анализның психологик үзенчәлеге, беренче чиратта, 

проблемалы ситуация тудыру белән бәйле. Мәктәп шартларында проблемалы 

ситуация укучыга мәгълүматларны, яңа факт һәм күренешләрне танып белү 

юллары ярдәмендә аңлатып булмау аркасында барлыкка килә. 

Проблемалы ситуация каршылыкка корыла. Әсәр анализланганда төрле 

каршылыклар белән очрашабыз: тикшерелә торган вакыйга, чор, герой 

характерлары арасындагы, автор уйланмасы һәм әсәрдә вакыйгалар үстерелеше 

арасындагы, герой яки әсәрне әдәби тәнкыйть бәяләвендәге; автор идеясе һәм 

укучылар нәтиҗәсе арасындагы һ.б. каршылыклар.  

Ләкин төп каршылык тикшерелә торган мәсьәләгә укучыларның төрлечә 

якын килүеннән үсеп чыга, ул фикерләүне уята, сораулар тудыра, эзләүгә этәрә. 

Шул рәвешчә проблемалы ситуация исбатларга кирәк булган гипотезага 

әйләнә[Фатихова:10]. 

Мәктәптә, аерым әдәби әсәр мисалында проблемалы анализ еш кына 

берничә чишү юлы, җавап  варианты бирелеп, шуның төгәл-дөресен сайлап алу 

кебек башкарыла. Яңа идея тудыру белән беррәттән, теге яки бу мәсьәләгә туры 

килгән җавап вариантын сайлау да мөһим. Чөнки бала дөрес юлны мөстәкыйль, 

эзләнеп, уйланып билгели. 

Проблемалы ситуация тудыру, барыннан да элек, башлап җибәрерлек, 

темага керешеп китәрлек сорау табуны таләп итә. Еш кына анализ тулысы 

белән бер сорау тирәсендә җыелып бетәргә мөмкин. 

 Мәсәлән, К. Тинчуринның “Җилкәнсезләр” комедиясен анализлауны 

“Автор кемнәрне җилкәнсезләр дип саный?” – дигән сорау тирәсенә җыеп була. 

Әсәр өйрәнүгә программада 5 сәгать вакыт каралган. Һәр дәрес, үз чиратында, 

бер яки берничә проблемалы сорауга таркала. Шуларга җавап эзләү барышында 

Батырхан гына түгел, Сөнгатьнең дә җилкәнсезләр рәтенә керүе ачыклана. 

Автор шулай күрсәтергә теләгәнме яки юкмы – тексттан мисаллар җыела. 
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Гадел җәмгыять төзү юллары мәсьәләләре куела. Авторның типлар тудыру 

осталыгы күзәтелә һ.б. 

Аерым бер ситуациядә җавап вариантларын тикшерергә мөмкин, дидек. 

Мондый эшне без К. Насыйриның “Әбүгалисина” повесте материалында 

эшләргә була. Аңа VII сыйныфта ике сәгать вакыт бирелгән. Беренче сәгать, 

нигездә, язучы турында мәгълүмат бирүгә һәм әсәр сюжетын ачыклауга 

багышлана, икенче сәгать проблемалы сорау тирәсендә туплауга багышлана: 

“Гыйлем кемгә хезмәт итәргә тиеш?” Әңгәмә барышында түбәндәге җавап 

вариантлары тикшерелә: 

1. Гыйлем халыкка хезмәт итәргә тиеш, ә күп кешегә, барыннан да элек, 

патша аркылы ярдәм итеп булыр иде. Әбүгалисина бер Хәлвәшфрүшне генә 

бәхетле итәргә тели. Ә Әбелхарис, патшага киңәшче ролендә, бөтен патшалык 

халкына җиңеллек китерә ала. 

2. Гыйлем аерым кеше бәхетенә хезмәт итәргә тиеш. Әбелхарис патшага, 

үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, хезмәткә керә. Ә Әбүгалисина бер кешене 

бәхетле итә. Һәр гыйлемле кеше башка берәүгә бәхет китерсә, дөньяда 

бәхетлеләр күп булыр иде. 

3. Гыйлем мәхәббәт һәм матурлыкка хезмәт итәргә тиеш. Әбүгалисинаның 

Хәлвәфрүш һәм патша кызына ярдәме аерым бер кешегә булышу түгел, ул 

мәхәббәт һәм матурлык көрәше булып типиклаша. 

4. Гыйлем яхшылыкка хезмәт итәргә тиеш. Әбүгалисина һәр адымда 

яхшылык кыла, аның Хәлвәфрүшкә ярдәме – яхшылык эшләү. Ә Әбелхарис 

бары тик начарлык эшли, яхшылыкны булдырмаска тырыша. 

Текст өстендә эшләп, укучылар дүртенче вариант дөресрәк дигән фикергә 

килсәләро, нәтиҗә яхшы булыр. Бу автор позициясе булып аңлашыла. 

Әдәби әсәр – сәнгать төре, шуңа да әсәрнең күп мәгънәлелеге төрле 

кешеләр тарафыннан үзенчәлекле аңлауга илтә. Проблемалы сораулар белән 

эшләү дә бер төрле җавапка китермәскә мөмкин. 

 Мәсәлән, Ш. Камалның “Акчарлаклар” повестен анализлаганда кулланыла 

торган проблемалы сорауның берсе – “Ни өчен Гариф диңгезгә неводны 

коткарырга ташлана?” Укучылар мәсьәләнең үзләренә якын, аңлаешлы ягын 

шунда ук билгелиләр: Гариф – кыю, батыр егет.  

Ләкин монда икенче сәбәп бар: Гарифның кешелеклелеге. Үзенең 

күпләрдән көчле, җитез икәнен белә торып, егет бу куркыныч эштән читтә кала 

алмый. Аннары, гыйшык булган яшь егетнең башкалар күз алдында үз-үзен 

расларга теләве дә биредә роль уйный. 

 Шулай итеп, әдәбият дәресендә проблемалы ситуация еш кына теге яки бу 

фикерне сайлап алу юнәлешендә түгел, аларның берсен-берсе тутыруы-

тулыландыруы рәвешендә чишелә. 

Беренче, икенче анализ юлларыннан аермалы буларак, проблемалы анализ 

махсус теоретик мәсьәләләр белән эшләүне таләп итми. Укытучы дәрестә 

эзләнү (эвристик), тикшеренү ысулларына мөрәҗәгать итә. Алымнардан текст 

өстендә эшләү, әңгәмә, биремнәр үтәү, проблемалы анализ алгы урынга чыга. 
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Инде анализ юлын “Әйтелмәгән васыять” мисалында карарга мɵмкин. 

Икенче дәресне “Ни өчен әсәр “Әйтелмәгән васыять” дип атала?” дигән сорау 

тирәсендә оештыр отышлы булыр. Бу дәрестә васыять үзе, аның әйтелмәү 

сәбәпләре ачыклана, хикәянең сюжет-корылыш үзенчәлекләренә игътибар 

ителә. 

Өченче дәрес хикәядә әһәмиятле урын алып торган ут символына 

багышлана. Сорауны “Автор ни өчен хикәяне Миңлебай карт сүзләре белән 

тәмамлый?” дип куярга була. Дәрес әсәрнең буеннан-буена килә торган ут 

символын күзәтүне, аңа салынган мәгънәне ачыклауны максат итә. Монда 

хикәянең ахырында сизелмәгән өмет тә, авторның сурәтләү осталыгы да исәпкә 

алына. 

Дүртенче дәрестә ике проблемалы сораудан файдаланырга була. “Шагыйрь 

– халыкның өметеме, ярасымы, әллә ...?” дигән сорау буыннар арасында 

бәйләнеш өзелү, шуны ялгаучы, рухи кыйммәтләрне тапшыручы булыр кеше 

образыннан әсәр буенча нәтиҗәләр чыгаруга алып килә. Ахырында, 

гомумиләштерүләр ясалгач, “Язучы ни өчен хикәяне кылганнар турында сөйләү 

белән башлаган?” соравына бәйле, әлеге образның татар галимнәре арасында 

төрлечә аңлатылуы белән таныштырырга була. Иң мөһиме, сорау әдипнең 

осталыгы хакында сөйләшергә юл ача.  

Автор артыннан бару һәм образлар бирелеше аша анализлау юллары белән 

чагыштырганда, без өченче юлның алардан нык аерылып торуын күрә алабыз.  

Мәктәптә, гамәлдә анализ юллары аерым гына яшәми, бер-берсе белән 

кушылып, тоташып, катнаш анализ юлы тәшкил итә. Моның киң таралган 

үрнәге: берене-икенче дәрестә, автор артыннан барып, сюжет-композицияне 

күзәтү, өченче-дүртенче дәресне үзәк образларга багышлау, йомгаклау-

нәтиҗәләр чыгаруны проблемалы ситуация рәвешендә кору. Ике анализ юлына 

мөрәҗәгатьитү дә еш очрый. 
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ТАТАРСТАНДА АВЫЛЛАРНЫҢ ЮККА ЧЫГУ ПРОБЛЕМАСЫ  

Шәйхетдинова Айзилә, 

Яр Чаллы шәһәре 54нче гимназиянең 

11 сыйныфы укучысы 

Фәнни җитәкче: Шәйхетдинов  

Рафил Сәлимҗан улы 

 

Соңгы елларда Россиядә һәм шул исәптән Татарстанда авлларның юкка 

чыгу проблемасы килеп туды. Рәсәй Федерациясенең региональ үсеш 

күрсәткечләренә игътибар итсәк, Рәсәйдә 1990 – 2013 елларында 23 мең яшәү 

пункты юкка чыккан, шуларның 20 меңе авыллар. 

Татарстан Республикасында 2015нче елда алынган мәгълүматлардан 500 

яшәү пункты юкка чыккан. Бу күренеш һаман да дәвам  итә. Проблеманы ничек 

чишәргә? Алга таба авыллар югалу проблемасын ничек туктатырга?  дигән  

сорау күпләрне борчый. Бу проблема Татарстан җәмәгатьчлеген күптәннән 

борчый. 

Авыллар юкка чыгуы белән халык тарихның күп өлеше югала. Һәрбер 

авлның үзенең тарихы, язмышы була. Егерменче-утызынчы елларда, илленче-

алтмышынчы елларда зур гидроэлектростанцияләр, промышленность 

предприятияләре төзелү сәбәпле күп кенә авыллар юкка чыктылар. 

Промышленность шәһәрләре төзелде: Яр Чаллы һәм Түбән Кама кебек 

шәһәрләрдәге гигант предприятияләргә, комсомол путевкалары белән авыл 

халкы шәһәргә китте. Татарстанда XXгасырда 80 ел эчендә (1930-2010 еллар) 

4401 авылдан, 1331 авыл юкка чыккан. 

Түбәндәге таблицаны карап үтик. 

1930-2010 елларда Татарстан Республикасында авыл торак пунктлары саны 

 

Ел 1930 1948 1956 1963 1992 2010 

Авыллар 

саны 

4401 4654 4491 3217 3123 3070 

+ яки - 4401 +253 +90 -1184 -1277 -1331 

% 100 105,75 102 73,09 70,96 69,75 

 

Таблицада күренгәнчә, яшәү пунктларының кыскаруы 1950-1960 еллар 

башына туры килә. Төп сәбәп булып колхозларның бетүе, кечкенә авылларның 

юкка чыгуы тора. 

1956-1992 елларда колхоз һәм совхозлар үсеше 

С/х 

предприятия 

1956 г. 1963 г. 1992 г. 

Барлыгы % Барлыгы % Барлыгы % 

Колхозлар 1946 100 670 34,4 721 37 

Совхозлар 56 100 56 0 327 58,3 

Барлыгы 2002 100 726 36,3 1048 25,3 

 



238 

 

1980-2000 нче елларда торак пунктлары юкка чыгуы акрыная. Төп 

сәбәпләрнең берсе булып, авыл җирлегендә яшәү шартлары яхшыру, социаль-

мәдәни шартларның халыкка уңай тэсир итүе тора. 1970-1980 елларда эш 

хакының даими булуы, эшкуарлык мөмкинлекләре арту, колхоз-совхозларның 

таркалуы авллрның югала баруына сәбәпче булды. 

1950-1970 елларда авыл халкының күпләп шәһәрләргә күчүе күзәтелә. 

Шәһәрләр һәм шәһәр тибындагы поселоклар барлыкка килүе кечкенә 

авылларының юкка чыгуына төп сәбәп булып тора. Хәзерге көндә дә бу 

процесс акрынлап дәвам итә. 

Мисал өчен мин Мамадыш районының Су-Елга авылын атап китәм. 

Минем әтием бу авылда 1974 елда дөньяга килгән. Ул вакытта авылда 

башлангыч мәктәп, клуб, кибет булган. 2000 нче еллар башында кибет тә, клуб 

та, мәктәп тә ябылган. Ә бит бу авылның һәр йортында бишәр, алтышар, хәтта 

тугыз балалы гаиләләр дә булган. 

Мин 17 яшьлек кыз бала, әтиемнең туган авылына кайткач, аның 

сөйләгәннәрен тыңлап хәйран калам. Әлеге көндә бу авылда 20 дән артык кеше 

яши. Татарстан республикасының төрле яшәү программаларын файдаланган 

гади авыл кешеләре, фермерлар бу кечкенә авылда эре терлек тоталар. Шул 

уңайдан авылда юллар төзекләндерелде. 

Минемчә, кечкенә авылларның юкка чыгуы юлсызлыктан, уңай шартлар 

булмаудан да килеп чыга. Авылларда шаулап-гөрләп торган урта мәктәпләр 

берләштерелә. Өч-дүрт авылны берләштереп махсус автобуслар укучыларны 

бергә җыя. 

Авыл табигате кочагында, халыкның гореф-гадәтләрен өйрәнеп 

тәрбияләнгән бала итәгатьле, акыллы, сәламәт була. 

Хәзерге көндә өлкән яшьтәге шәһәр кешеләре үзләренең туган якларында 

картлык көннәрен үткәрергә телиләр. Җәйге вакытта яшәр өчен дачалар, җәйге 

йортлар тергезәләр. Бу бер яктан бик матур күренеш. Ләкин авыл никадәр 

шәһәргә якын булган саен, ул авылда яшәү “шәһәрләшкән” була. Суны 

челтерәп аккан чишмәләрдән түгел, ә краннан гына агызып алалар. Элеккеге 

авыллардагы кебек мич ягу бөтенләй искелек булып санала. Чөнки җылылык 

зәңгәр ягулык булып килә. 

Шулай итеп, Татарстанда авыл торак пунктлары юкка чыгу проблемасы 

Татарстан хакимияте һәм халкы өчен социаль-экономик яктан да бик әһәмиятле 

булып тора.  
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СИБГАТ ХӘКИМ ПОЭЗИЯСЕНДӘ СТИЛИСТИК ЧАРА БУЛАРАК 

СИНОНИМНАР ҺӘМ АНТОНИМНАР 

Шәйхетдинова Алина,  
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мәктәбенең  10 сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Камаева Рима  

Биҗан кызы 

 

Тел ул шигърият дөньясында – гаҗәеп корал. Кирәк кадәр сүз хәзинәсе 

телне яхшы белгән һәр кешедә дә бар. Тирә-як дөньяның никадәр шигъриятле 

икәнен бик күп кеше тоя ала. Шигърият ул – сүз тукымасына киендерелеп кенә 

бирелә алмый, бәлки сүз ул – әдип кулында үзе үк поэзия. Әмма образлы сүз 

кулланышының яки сүз ярдәмендә сәнгатьле образ тудыруның үзенчәлеге 

һәрвакытта да авторның сәләте яки тәҗрибәсенә генә бәйле түгел. Ул – шигъри 

мәктәп  нәтиҗәсе дә булырга мөмкин. 

Һәр сүзнең теге яки бу стилистик төсмере була. Ул төсмер, беренчедән, 

сүзнең нинди сөйләм төрендә күбрәк кулланылуына, икенчедән нинди өстәмә 

мәгънә яки тойгы белдерүенә кайтып кала. Әдәби әсәрдә сүз төп төзү 

материалы булып хезмәт итә. Төзү материалларыннан иркен, тоткарлыксыз 

файдалану өчен язучыдан тел байлыгын бөтен тулылыгында үзләштерү сорала. 

Бу хәл әдәбиятның чынбарлыкны яктырту, иңләү мөмкинлеген бик нык 

киңәйтә. Шул ук вакытта каләм әһеле төзү материалының югары 

сыйфатлылыгына омтыла. Аның затлылыгы һәр күренеш өчен сүзнең 

бердәнберен, иң төгәлен, үтемлесен сайлап алуда күренә. Төзү материалының 

затлылыгы бөтен әсәрнең сыйфатын, йөзен билгели [Курбатов 2002: 69 ].  

Художник үзенең әсәрендә теге яки бу күренешнең эчтәлеген хәбәр итеп 

кенә калмый, лексик, грамматик чаралар булышлыгы белән аның характерын, 

колоритын тойдыра. 

Хис, мөнәсәбәтләрне белдерү  чаралары гаҗәеп күп төрле. Матур әдәбият 

стиле өчен образлы фикерләү дә хас. Предметлы тел-бизәк чаралары 

чагыштырмача еш кулланыла. Һәр бизәк үзенә хас вазифа башкара. 

Бер  үк әйбер яки билгене, бер үк күренешне, бер үк эш яки хәлне белдерә 

торган ике яки берничә сүз синонимнар дип йөртелә [Курбатов 2002: 83]. 

Шигырьләрдә синонимнар күбесенчә парлы сүзләр  составында киләләр. 

Мәсәлән: ут-янгын, эзләп-юллап, үлчәү-бизмәне, саф-чиста, сагыш-моң, эш-

гамәл, чит-ят, рәхим-шәфкать һ.б. Синонимнар шигырьләрдә аерым да 

кулланылалар. Нигездә, сүз төркемнәреннән исем, сыйфат, фигыль синоним 

булып килгәннәр. Автор тарафыннан синонимнар шигырьләрдә ике төрле юл 

белән бирелгәннәр. 

1. Синонимнар парлы сүз буларак кулланылган. Мәсәлән: ут-янгын, үлчәү-

бизмән, эш-гамәл, сагыну-сагыш, саф-чиста, чит-ят, эзләп-юллап. 

Партизаннар барыбер китмәгәннәр, 

Урман янган төрле ягыннан. 

Эзләмә, бер бөртек кара тап 
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Тапмассың саф-чиста күңелемнән… 

Һәр уем, һәр эшем-гамәлем 

Бер синең исемгә төрелгән. (“Көнләмә син мине, көнләмә”) 

Шул тоз тәме иренемдә, 

Җанымда, йөрәгемдә... 

Сагыну-сагыш – көннәремдә, 

Әче яшь төннәремдә. (“Сине сагынам”) 

Төкер әле пүчтәк кануннарга! 

Кем генә соң, кем юатсын, 

Янымда чит-ят булгачтын?! (“Үзең мине ташлап киткәч”) 

2. Синонимнар җөмләдә тиңдәш кисәкләр булып киләләр. Мәсәлән: ярат, 

сөй; мәшәкать, эшләр; сөю, мәхәббәт, наз; гадел, намуслылар, ихласлар; янган 

чакта, көйгән чакта. 

Төкер әле пүчтәк кануннарга! 

Ныграк ярат мине, сөй әйдә! (“...Сине болай сөю, беләм, гөнаһ...”) 

Көндәлек мәшәкать, эшләр белән 

Җете хисләр онытыла да кебек... (“Мин яраттым сине онытылып”) 

Һәр туган көн саен куанычлар, 

Бәхет, шатлык өстәлә барсын. (“Менә тагын җитте туган көнең...”) 

Күңелгә кагылмас кыраулар – 

Мәңгелек булалса тугрылык, 

Саф сөю, мәхәббәт, наз булса. (“Алмадай тулышкан бөреләр”) 

Бигрәк төрле-төрле кешеләр! 

Кара, сарылары, ап-аклары,  

Зәңгәр, аллар – төрле төслеләр, – 

Гадел, намуслылар, ихласлары... (“Кешеләрнең ниндие генә юк...”) 

...Янган чакта, көйгән чакта 

Җылы сүзең кирәк чакта 

Кая киткән идең үзең – 

Шундый түзем, шундый түзем! (“Үзең мине ташлап киткәч...”) 

Ачулы кеше эчендә агу йөртә. 

Күңеле актан мәкер көтмә, 

Хөсет көтмә.  

Изгелектән таба ләззәт 

Ак җанлылар. (“Ачулы кеше эчендә агу йөртә”) 

С.Хәким шигырьләрендә төрле сүз төркемнәре синоним булып килгән, 

нигездә исемнәр (гаеп-гөнаһ; исем-җисем; хөсет-мәкер; бәхет, шатлык 

куаныч;), сыйфатлар (гадел, намуслы, ихлас) һәм  фигыльләр (янган, көйгән) 

синоним булып киләләр. 

Шигырьләрдә синонимнар сөйләмнең төгәллегенә, нәфислегенә һәм 

сәнгатьчә яңгырашына ирешүгә, эчтәлекне дөрес һәм ачык чагылдырырга 

ярдәм итәләр.   

Сүзләр мәгънә охшашлыклары (синоним булулары) буенча гына түгел, 

мәгънә каршылыклары буенча да үзара бәйләнештә була. Бер-берсенә капма-
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каршы мәгънәле сүзләр антонимнар дип йөртелә [13, 87]. Сибгат Хәким 

иҗатында антонимнар каршылыклы күренешләрне белдерүгә, сиздерүгә хезмәт 

итәләр, контраст фонда күрсәтеп, кабул итүне үткенәйтәләр. Капма-каршы 

күренешләрне, билгеләрне янәшә куеп, автор әйтәсе фикерен калкурак итеп 

белдерә, аны эстетик йогынтылы итә. 

Кылларыма кагылма син,  

Өзгәләнмә, ялынма син! – 

Күңелемдә яңгыр ява... 

Аязлы-болытлы һава... (“Үзең мине ташлап киткәч...”) 

Бәгырькәем! Кара әле миңа! – 

Бармы мәкер бармы бер хәйлә?! 

Төкер әле пүчтәк кануннарга! 

Ныграк ярат мине, сөй әйдә! (“...Сине болай сөю, беләм, гөнаһ...”) 

...Юк шул, җаным! Нигәдер без андый 

Туфраклардан яратылмаган. 

Яры өчен утка-суга төшкән 

Алдын-артын карап тормаган. (“– Яратма син, – дисең, –мине алай...”) 

Шигырьләрдә төрле сүз төркемнәре антоним булып килә: исемнәр: мәкер – 

хәйлә, кайгы – бәхет, ут– су, 

Баксаң бергә атлап 

Гоме чигенәчә – 

Кайгы чигенәчәк, 

Бәхет күренәчәк 

Һәрбер борылыштан. (“Берәүне мең күрсәң дә сөймисең”) 

Бәгырькәем! Кара әле миңа! – 

Бармы мәкер бармы бер хәйлә?! 

Минем йөзгә ышанма син, – 

Кара булмас, ак булыр! 

Йөрәккәем мөлдер -мөлдер 

Елап торган чак булыр... (“Минем йөзгә ышанма син”) 

Кылларыма кагылма син,  

Өзгәләнмә, ялынма син! – 

Күңелемдә яңгыр ява... 

Аязлы-болытлы һава... (“Үзең мине ташлап киткәч...”) 

Шулай итеп, әдәби әсәр теле – ул эмоциональ сөйләм, информация бирү 

белән генә чикләнми, укучының хисенә дә йогынты ясый. 
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Бөек татар халкыбызның бәяләп бетергесез зур мирасы бар. Ул да булса – 

фольклор. Татар халкының фольклоры бик бай һәм күпкырлы. Элек-электән 

безнең  әби- бабаларыбыз  тәрбия өлкәсендә фольклорны кулланып зур 

уңышларга ирешкәннәр. Алар үзләре белгән әкиятләрне сөйләп, халык 

җырларын җырлап балаларына тәрбия биргәннәр. Шул рәвешле үзләре белгән 

фольклорны киләчәк буынга тапшырганнар.  Шулай итеп,безнең буынга кадәр 

килеп җиткәнче татар халкының мирасы тагын да баеган, тагын да камилләшә 

төшкән.  

Фольклорның киләчәк буынга тәрбия бирүдә әһәмияте булуы – бәхәссез. 

Шуңа күрә дә без аларны татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә еш очратабыз. 

Татар теле дәресләрендә  мәкальләрне куллансак, татар әдәбияты дәресләрендә 

халык җырлары, мифлар, риваятьләр, дастаннар,йолалар, әкиятләрне бик теләп 

һәм яратып өйрәнәбез. Безгә бигрәк тә йолаларны һәм әкиятләрне өйрәнү 

ошый. Кайбер йолаларны без хәтта сыйныфташларыбыз белән сәхнәләштереп 

тә күрсәтәбез. Моның белән без үзебезнең рухи байлыгыбызны арттырабыз, 

беразга гына булса да әби-бабаларыбыз чорына кайтып килгән кебек булабыз. 

Әкиятләргә безнең аерым тукталып китәсебез килә. Әкият – һәркемнең иң 

яратып укый торган жанрыдыр мөгаен. Чөнки кем генә балачакта әби сөйләгән 

әкиятләрне тыңлап йокламады да, кемнәр генә кичләрен әти-әниләрен әкият 

укытып аптыратмады икән?! Безгә, бигрәк тә, хайваннар турында әкиятләр 

ошый. Кечкенә вакытта без бәлки әлеге әкиятләрнең  төп фикеренә, асылына 

бик төшенеп тә бетмәгән булганбыздыр, ләкин хәзер, тугызынчы сыйныф 

укучысы буларак, без һәрбер әкиятнең тәрбияви әһәмиятен аңлыйбыз. 

Әкияттәге җәнлекләргә, хайваннарга туры мәгънәдә түгел, ә һәрберсенә безенең 

җәмгыятебездә яшәүче кеше образы буларак карыйбыз. Мәсәлән, “Абзар 

ясаучы төлке” әкиятендә без җәмгыятебездәге беркатлы һәм хәйләкәр 

кешеләрнең кылган гамәлләрен күрә алабыз. Шулай ук әкиятләрдә без яхшы 

белән начар, ак белән кара, белемле белән белемсез, көчле һәм көчсез булу 

турында укый алабыз. Шулар ярдәмендә үзебезгә тәрбия һәм тормыш куйган 

сорауларга җавап таба алабыз.  

Фикеребезне төгәлләп, безнең шуны әйтәсебез килә: фольклорны 

өйрәнегез һәм аны киләчәк буынга түкми-чәчми җиткерегез. Үз халкының 

фольклорын белгән халык югалмас һәм аның теле дә, мәдәнияте дә чәчәк атар. 
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ЭТИМОЛОГИЯ  НАЗВАНИЙ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В 

РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Шайхутдинова Илюса,  
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МБОУ “Черемшанский лицей”  

Научный руководитель: Закирова 

Гулюся Кавсаровна. 

 

 Каждое слово имеет своё происхождение. Изучением происхождения 

слов занимается наука этимология, которая  до XVII века не рассматривалась 

как наука, а  вопросы ,касающиеся  происхождения слов изучались в разделе 

«Грамматика».  

На  сегодняшний день в этимологических словарях можно найти историю 

происхождения любого слова [Ахметьянова 1970: 24]. Но в своей статье мне 

хотелось заострить  внимание на мире животных. Ведь  в нашей речи мы  

широко используем названия животных, используем на уроках литературы, 

изучая сказки, басни,  но на происхождение этих названий мы мало обращаем 

внимание. Поэтому хотелось бы этой статьей привлечь внимание   на 

особенности. 

Названия животных возникли в языке в глубокой древности, поэтому 

являются частью культуры народа. А значит  они важны не только для 

изучения животного мира, но и для обогащения наших знаний , для привития 

любви  к своему  языку. Интересно раскрывать историю происхождения 

названий животных в разноструктурных языках. Поэтому целью нашей статьи 

является изучение названий домашних животных в русском и татарском языках 

и определение их исторических основ.  

При изучении названий животных невозможно не обратить внимание на 

само слово «животный». Старославянское слово «животное», как известно, 

было образовано от «живот» - «жизнь» («не щадя живота своего» - значит «не 

щадя своей жизни»).  

На татарский язык слово  «хайван» заимствован из персидского языка. 

Морфему -ан, имеющую лексическое значение,   в татарском языке часто 

встречаем, она  употребляется во многих словах, обозначая «живое существо»: 

тычкан (мышка), саескан (сорока), әрлән (хомяк). А первый компонент хай 

употребляется и в сегодняшнее время как междометие и имеет значение крик, 

шум.  

Начнём с животных, которых можно было встретить у самого дома. 

Слово «кот», как предполагают ученые, заимствовано из латинского языка, 

где cattus, catta - название домашних (не диких) кота и кошки. Древнерусское 

слово «кошка», образованное от слова «кот», очевидно, сначала выглядело как 

kotjьka.  
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А в татарском языке употребляется слова песи, мәче. Слово произошло от 

древнетюркского языка писәк//пишәк, что означало «кошка», фактически, 

слово для приманивания кошки: сравниваем с междометиями в татарском 

языке  пес-пес, русском – кис-кис.  

А вот слово «собака», как считают ученые, заимствовано из иранских 

языков - например, из языка скифов, у которых это слово выглядит 

как «spaka».   Обозначало оно всю ту же собаку. В старорусском же языке 

существовало слово "пес". 

Существуют разные точки зрения по поводу этимологии  «эт» (собака) в 

татарском языке. Оно произошло от общетюркского слова et «мясо». 

Существует и другой вариант этого слово кечек, то есть маленькая собака.  

Слово эт (собака) в обоих языках имеет переносные значения. В русском 

языке употребляются такие фразеологизмы, как собака лает - караван идет; 

живут как кошка с собакой; собака на сене, собаку съел. В этих фразеологизмах 

слово «собака» имеет разные значения: и умение, и отношение людей. В 

татарском языке, в отличии от русского, фразеологизмы, имеющие такой 

компонент, выражают в основном  отрицательные качества человека: эт кебек 

эрү;  эт эткэ, эт койрыкка; эт белән мәче кебек яшәү и  т.п.  

Рассмотренные в статье исторические основы возникновения и 

формирования названий животных доказывают, что изучение происхождения 

слов очень интересно, его история подогревает желание узнать побольше о 

жизни знакомых слов. Работа заставила познакомиться с научной литературой, 

что тоже оказалось интересным делом. 
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ГАЯЗ ИСХАКЫЙ ИҖАТЫН ӨЙРӘНҮНЕҢ 

АКТУАЛЬ ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

Шәяхмәтова Гөлназ, 

Түбән Мактама 2 нче урта мәктәбенең 

9а сыйныф укучысы 

Фәнни җитәкче: Баянова  Миләүшә  

Әхнәф кызы 

 

Милләт язмышы, туган телебез язмышы –  әдәбиятта күптән чагылыш 

тапкан тема. Татар әдәбиятында мили проблемалар белән сугарылган әсәрләр 

күп. Милләт мәнфәгатләрен кайгырткан, аның үткәнен, бүгенгесен бөтен 

барлыгы белән чагылдырган әдипләрнең иҗаты да онытылмый. Бүгенге көндә 

дә татар милләтенең торышы – актуаль мәсьәләләрнең берсе булып кала бирә. 

Туган телебез –  татар теле мәсьәләсе –  хәзерге вакытта иң җитди сәяси-



245 

 

иҗтимагый проблема булып тора. Без беләбез, тел булмаса — хәтер юк, хәтер 

булмаса — тарих юк, тарих булмаса, халык юк.  

 Соңгы елларда исемнәре һәм иҗатлары туган иленә әйләнеп кайткан 

зыялылар арасында Гаяз Исхакый исеме аеруча мөһим урын алып тора. Төрек – 

татар халыклар азатлыгы, матур тормышы һәм социаль тигезлеге  гомеренең 

алтмыш елын багышлаган бу олуг шәхес татар тарихында тирән эз калдырган. 

Г. Исхакыйның милләт язмышы өчен көрәше язучы, мөхәррир һәм сәясәтче 

буларак эшчәнлегендә төп максат булып тора [Исхакый 2005: 5]. Әдипнең, 

барыннан да элек, милләт сагында торган көрәшче булуы аның көрәшенең, 

гомумән, хәзерге милли хәятебез өчен иҗтимагый-сәяси әһәмиятен арттыра. 

Чөнки ул милләт яшәеше һәм язмышы белән бәйләп күтәргән мәсьәләләрнең 

күпчелек очракта безнең заман өчен дә мөһим булып калуы ачыклана  [Мәдәни 

җомга, 2008: 8]. 

Гаяз Исхакый үзенең иҗатында татар милләтенең язмышы өчен борчылып 

кына калмыйча, ничек милләт буларак сакланып калырга икәнлеген дә күрсәтә. 

Чөнки милли үзаңы югары булган кеше генә шәхес булып формалаша ала. 

Шушы фикерләрен халыкка тизрәк җиткерүнең иң кулай юлы итеп автор сәхнә 

әсәрләре иҗат итүне сайлый. 

 Татар классик әдибе, сәясәтчесе, җәмәгать эшлеклесе, ялкынлы 

публицисты, милләт хадиме Г.Исхакыйның уй-фикерләре бүген дә кызыклы, 

актуальлеген югалтмаган. Үзенең әсәрләрендә Г. Исхакый безгә иң кадерле 

нәрсә - ул безнең милләтебез, туган телебез, динебез дип аңлата. 

Аның иҗатында милләткә хезмәт итү, халыкчанлык, катнаш никах, гаилә, 

мәхәббәт, милли гореф-гадәтләр темалары яктыртыла. Һәр халыкның үз гореф-

гадәтләре була. Диннән, телдән башка яши алмаган кебек, халык алардан башка 

да милләт буларак яшәвеннән туктар иде. Бу фикер «Җан Баевич» 

комедиясендә чагылыш таба. Гаяз Исхакый үз милләтеңне хөрмәт итмәүне, 

сакламауны сурәтли.  Бу бүгенге көндә дә актуаль проблема булып кала бирә. 

Комедиядә Г. Исхакый тәрәкъкый пәрвәр булам дип, үзенең милли яшәешеннән 

баш тартучылардан көлә. 

Гаяз Исхакыйның әсәрләрен укыган кеше, татар халкының нинди бөек 

икәнлеген күрә, бу халыкка ихтирамы арта. Аның «Сөннәтче бабай» әсәре шуңа 

ачык мисал булып тора. Әсәр кешеләрне уйланырга, тормыш коруга җитди 

карарга, үз телебезне хөрмәт итәргә, гореф-гадәтләребезне сакларга чакыра. 

Беренче карашка әллә ни зур тоелмаган факт аша яшәешнең иң характерлы 

якларын күрсәтә алу хас Г. Исхакыйга. “Сөннәтче бабай” хикәясендә сөннәткә 

утырту йоласы аша шул чор татар авылының, халкының бөтен тарихы, 

традицияләре, шул юлда килеп чыккан фаҗигаләре тасвирлана. Әсәрдән изге 

йолаларга сак мөнәсәбәт, пөхтәлек һәм хөрмәт кирәклеге, шул ук вакытта өйнең 

тоткасы хатын-кыз икәнлеге дә ачык аңлашыла [Исхакый 2002 : 14]. 

 «Ул әле өйләнмәгән иде» дигән әсәрендә Г. Исхакый шактый катлаулы 

һәм бәхәсле мәсьәлә — катнаш никах, гаилә, мәхәббәт, милләтнең югала 

баруына чаң сугу темаларын күтәрә. Аның катнаш гаиләгә мондый карашы 

безнең көннәрдә дә бик актуаль. Чөнки хәзер дә безнең заманда торган саен 
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популярлаша барган катнаш гаиләдә, бигрәк тә балаларны тәрбияләүдә ананың 

роле зур булып кала. Шундый бер язылмаган канун ачыкланган: әгәр катнаш 

гаиләдә ана татар җанлы хатын-кыз булса, анда балаларда татарларга азмы-

күпме лояль караш саклана. Әгәр инде ана урыс хатын кызы булса, андый 

гаиләдә балалар  еш кына татарларга башкачарак мөнәсәбәттә тәрбияләнә. 

Әмма ничек кенә булмасын, Г. Исхакыйның катнаш гаиләгә мөнәсәбәте бүген 

дә үзенең актуальлеген саклый. 

 Йомгаклап шуны әйтергә мөмкин: Г. Исхакый − милләтебезнең олы 

сакчысы. Милләт язмышы − Г. Исхакыйның яшәү принцибы. Ф. Әмирхан аны 

"сүнә белми торган ялкын" дип билгеләп үтә. Татарда Исхакыйдай 

фидакарьләр, белемле, замана белән бергә атлаучы зыялы яшьләр, акыл-нәсихәт 

бирә алырдай аксакаллар аз түгел. Аларның әсәрләре, яшь буынга эш сөючән, 

кунакчыл, белемгә омтылучы, туган төбәгебезне, халкыбызны, Ватаныбызны 

яратучы, үз халкыбыз белән горурланучы бала булып тәрбияләнергә мөмкинлек 

бирә, иҗади эшкә дә дәртләндерә, теләк уята. 
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Фазылҗан кызы 

Җырлап торам, торган җирем тар булса да, 

Курыкмыйм, сөйгән халкым бу татар булса да. 

                                                            Г.Тукай 

Музыка Г.Тукайның авыр тормышында шатлыкта, таянычта була. Ул 

шагыйребезнең моң тулы күңелендә һәрвакыт олы урын алып торган. 

Замандашларының хатирәләренә караганда кечкенә Габдулла алты яшьтә үк 

Яңа Кырлай авылында татар көйләрен җырлап йөри. Ә 9-10 яшьләрендә апасы 

Газизә Забировага: “Апа, минем белмәгән җырым юк”, - ди. 

Тукай үзенең балалык еллары турында болай сөйли: “Мин кечкенәдән 

җырчы идем. Кайда ишетсәм дә, җырлау тавышын салкын кан белән тыңлый 

алмый идем. Мәдрәсәдә хәлфәләр кече атна кичләрендә бер кадак симәнкә, 

ярты кадак чикләвек алып ясаган мәҗлесләрендә дә мине онытмыйлар иде. 
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Мин, самовар артында гына утырып, алар кушкан көйләрне җырлап бирә идем, 

шул җырлавым бәрабәренә хәлфәләрдән берәр уч симәнкә һәдия ала идем, 

сыйлана идем. Мин, кулымдагы симәнкә беткәнче яргач, тагын җырлый идем. 

Мәдрәсәдә үк мине җырчы диләр иде”. 

Шагыйрь җырга битараф булмаган. Ул күңеле хозурланган, кәефле 

көннәрендә дә җырларга яраткан. Тукай уйлы-моңлы чакларында да күңел 

сагышын түгеп җырлый торган була. Мондый минутлар турында шагыйрь 

үзе:”Шундый чакта бер көйләсәм, шыңгырдасам, күңелем ачыла торган иде”,- 

дип яза. 

Тукай мәдрәсәдә дә җыр яратучы, җырлый белүче шәкертләрне якын итә, 

дуслаша. Тукай татар халкының борынгы озын көйләреннән “Кара урман”, 

“Зиләйлүк”, “Тәфтиләү”не җырларга ярата. Сабакташы Ш.Каюмов 

истәлекләрендә әйтелгәнчә, “Мотыйгыя” мәдрәсәсендә укыганда, ул еш кына 

озын бер көйне яратып җырлый торган була: 

Челтәрле күперләре сиксән такта, 

Кемнәр йөри икәнләү - 

Герарай, герарай, һай, бу чакта 

Сау бул да сау бул дигән чакта, 

Сулкылдап ук елыйдыр, 

Герарай, герарай, һай, кочакта. 

Моңлы булуы шагыйрьнең игътибарын күңелендә кечкенәдән тирән сеңеп 

калган халык җырларына юнәлткәндер. “Халык әдәбияты” дигән лекциясендә 

Тукай үзе дә шушы фикерне әйтә: “Кечкенәдән үк күңелемә урнашкан җырулар 

сөймәкемнән миндә туган телемезне сөю тугды”. Мәгърифәтче һәм китап 

басучы Ш.Әхмәров сүзләренә караганда, Габдулла  Апуш 14-15 яшьләрендә 

татар җырларын көйли-көйли, аларга үзе сүзләр яза, шигырьләр иҗат итә 

башлый”. Шулай итеп, татар халык җырлары шагыйрь өчен аны үзенең 

эчтәлеге белән дә, көе белән дә рухландырып торучы бай чыганак була. Биредә 

шунысын да әйтергә кирәк: Тукай татар халык көйләрен хәтерендә тиз һәм 

дөрес калдырган, ә бу исә аның музыкаль хәтере яхшы булуы турында да 

сөйли. Тукайның тавышы турында каршылыклы фикерләр яши. Кайбер 

замандашлары аның тавышының бик үк матур булмавы турында әйтәләр, 

икенчеләре, киресенчә, йомшак, матур тембрлы булуын күрсәтәләр. Шагыйрь , 

күрәсең, тавышы көчле булмаса да, бик тәэсирле итеп җырлаган, чөнки аның 

җыры күңелләргә үтеп керә торган була. 

Тукай мәдрәсәдә укыган елларда, шәкертләр белән бергәләп Урал, Сакмар 

елагалары кушылган җиргә ял итәргә чыкканда  да “Мөхәммәдия”не 

җырлыйлар: 

Чөн адәм җәннәтә керди, 

Юҗә гыйззәтләре ирди. 

Шәһәрдән ераграк киткәч, “Мөхәммәдия” көе тукталып, Тукай белән Вәли 

татар халык кәйләрен җырлый башлыйлар. Тукай күп вакыт җырлап көлдерә: 

Скрипкам тари, тари, 

Тари булса да ярый; 
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Безгә кызлар ләкмәс инде,  

Карчык булса да ярый. 

Шулай ук Тукай көлдерү, күңел күтәрү өчен булырга кирәк, “Галимҗан 

кызы” бәетен әйтә. 

Тукай башка дини “Бәдәвам”, “Таһир-Зөһрә”, “Бүз егет” кебек дөньяви 

китапларны көйләп укый. 

Тукай К.Мотыйгый башкарган төрек һәм гарәп җырларын да бик игътибар 

белән тыңлый. Кайбер замандашлары Тукайның Моцартның “Төрек маршы”н 

бик яхшы җырлавын әйтәләр. 1907 елның 11 мартында Уральск шәһәренең 

“Казан” кунакханәсе залында концерт була. Шунда Тукай, үзенә кушылырдай 

музыкантлар булмавын күреп һәм “Мин үзем балалайка, үзем гитара”,-дип, 

халыкка мөрәҗәгатъ  итеп, “Төрек маршы”н җырлый. 

Татар көйләрен гармонияләүне сиземли алган Тукай композиторга зур 

ярдәм күрсәтә. “Профессиональ музыкант булмаса да, татар музыкасында 

кайсы гармониянең якынрак, ә кайсысының чит булуын Тукай гаҗәп нечкә 

сизгерлек белән тоя иде. Әгәр дә Тукай музыканы тирәнтен өйрәнгән булса, 

аңардан бик яхшы композитор чыгар иде, чөнки ул җырланган җырлар, күп 

булмасалар да, бик тирән тәэсир калдыралар иде”. Тукай музыка белән 

тәэсирләнеп яши. аның иң яраткан көйләренең берсе сузып-сузып җырлана 

торган “Зиләйлүк” була. Шагыйрь бу җыр көенә үзенең иң көчле әсәрләреннән 

берсе “Эштән чыгарылган татар кызына” 2 шигырен иҗат итә. 

Тукай, вафатына бер ел кала, булачак композитор С.Сәйдәшев белән 

таныша (бу вакытта С.Сәйдәшевка 12 яшь була). Бу очрашуны  Сәйдәшев 

апасының ире Ш.Әхмәров менә ничек сурәтли: “Шулай да кыска гына вакыт 

эчендә алар берничә тапкыр очрашып, бер-берсенә мөнәсәбәтләрен белдерә 

алдылар... 

   Тагын бер истәлектә мондый мәгълүмат бирелә: “Тукай бер көнне кич 

белән, гадәттәгечә, Салихның уйнаганын тыңларга Әхмәровларга керде. 

Пионино янына утырып, ул Салихтан үзе яраткан җыры “Әллүки”не уйнавын 

сорады. Салих аның үтенече буенча бу җырның көен берничә мәртәбә уйнады. 

Тукай Салихның уйнаганын уйланып тыңлап утыра иде. Шул вакыт ул, 

кинәт тәэсирләнеп китеп, акрын гына музыкага кушылды. Бу аның яраткан 

җыры иде. Менә музыка һәм Тукайның тавышы бер аһәң булып ачылды. Ул 

кычкырыбрак җырлый башлады. Без тыныбызны кысып, селкенергә куркып 

утырдык. Әмма бу алдан уйланмаган, бик сирәк очрый торган күренеш шактый 

фаҗигале тәмамланды, чөнки бу бөек шагыйрьнең соңгы җырлавы булып 

чыкты. Ул җырын тәмамларга да өлгермәде, авызыннан шундый көчле кан 

килде ки, аның тамчылары хәтта кечкенә Салих уйнаган пианино клавишлары 

өстенә дә чәчрәде”. 

Тукайның музыкага мәхәббәте тирән һәм саекмас була. Бу хакта шагыйрь 

үзе менә ничек әйтә: 

Җырлый-җырлый үләрмен мин үлгәндә дә, 

Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә; 

“Без китәбез, сез каласыз!” дип җырлармын, 
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Җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. (“Шагыйрь”). 

Музыка шагыйрьне сабый чагыннан алып гомеренең соңгы көненә кадәр 

озата бара. Ул Тукайның куанычы да, сагышы да, иҗатында киңәшче дә була. 

Шагыйрьнең музыкаль булуы аның шигырьләрендә чагылыш таба, 

аларның табигый көйле агышын, җырлап торуын китереп чыгара. 

Нәтиҗә ясап, шуны әйтергә кирәк. Тукай үз әсәрләрен көйләп язган, бу 

аның шигырьләрендә  үзенчә бер музыкальлек барлыкка китергән. Һәм шуңа 

аның шигырьләре үзләре үк көйгә ярашып тора. Халык Тукай шигырьләрен 

җырлый. 

Шул турыда аз гына биш-алты сүз сөйлим әле, 

Гадәтемчә аз гына җырлыйм әле, көйлим әле. 

  Татар һәм рус шагыйрьләре шигырьләрен төрле көйләргә җырлап йөрү 

Тукайның яраткан шөгыленә әверелә. Шуңа ул иҗатын “җыр” дип, “көйлим”,-

җырлыйм дип билгели. 

Шулай итеп, җыр Тукайның күңелендә, шигъриятьтән кала, иң зур урынны 

алып тора. 
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Тарихчы-прозаик, галим, журналист, мөхәррир, Г.Тукай премиясе 

лауреаты Вахит Имамов – безнең якташыбыз, шәһәрдәшебез. Аның әсәрләре 

турында күбрәк белү теләге безне аның иҗаты буенча фәнни эзләнүгә этәрде.  

Эшнең максаты − Вахит Имамовның «Могикан» әсәрендә милләт 

фаҗигасенең сурәтләнешен өйрәнү, авторны борчыган проблемаларның 

асылына төшенү, аларның идея-сәнгати сурәтләнешен өйрәнү.Әдипнең заман 

темасына язылган, кеше җанын, психологиясен үзәккә куеп, «күңел көзгесе» 

аша сурәтләгән әсәре −  «Могикан» повесте. Әсәрдә автор туган җир фаҗигасен 

кеше һәм ат фаҗигасе аша тасвирлый. Әсәрне укыган һәркем аннан гыйбрәт 

алырга, үзе ясаган хаталарын төзәтергә тиеш, дип уйлыйбыз.  

Авылларны киләчәктә нәрсә көтә? Оптимальләштерү, эреләтү-кушу гади 

кеше күңеленә ничек тәэсир итә? Әсәр менә шул мәcьәләләрне аерым бер 

яссылыкка куеп карый. Әсәрнең төп герое – «Могикан» исемле чабышкы ат. 
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Аңа кушамат сайлау повестьта ышандырырлык итеп һәм бик тә мәгънәле 

күренешләр аша тасвирлана. Атка малайлар «Могикан» дип кушалар.  

Могикан – төньяк Америкада яшәгән һәм үлеп беткән бер индеец 

кабиләсенең атамасы. Ә икенче мәгънәсе − бетеп бара торган күренешнең яки 

нәрсәнең дә булса соңгы вәкиле. Шушы кушамат үзе үк әсәрнең идеясен 

билгели, авторның осталыгын күрсәтә. Иң башта, автор Могикан исемле яңа 

гына туган бу колынның әнисе Шоңкар исемле атаклы чабышкы булуын әйтеп 

уза: «...Сыйраклары озын...Ай-һай тере! Шоңкар баласы бит. Әнисе сымак 

тулпар булмагае». Алга таба әлеге чабышкының кызганыч язмышы белән  

таныштыра автор: «Әмма Шоңкар, силос ташуда йөреп, соңгы елда гына да ике 

тапкыр аякларын сындырды. Фермада Сабантуй бәйгеләрен отардай башка 

чабышкы юк. Шоңкар, күз алмасы кебек, карап торган  бердәнбер аргамак иде 

дә бит, кадерен белмәделәр...» [Имамов 2011: 12].Затлы, әмма кадерсез кавем... 

Бу юллар татар халкының данлы үткәненә, ерак тарихына, аның узган авыр 

язмышына ишарә ясый, шулар хакында уйландыра. Шул ук чакта, татар 

халкының ирек сөючән холыклы, ләкин язмышына буйсынырга әзер гавам 

икәнлеген дә тоемларга мөмкин. Моны без Могикан образында ачык күрәбез. 

Ат үзенең холык-табигате белән дә безнең милләткә, холкыбызга бик охшаш 

мал түгелме?! Ул – эшчән дә, күндәм дә, бер үк вакытта, чыдам һәм көчле дә, ә 

инде ярышларда − баш бирергә яратмаучы чабышкы да. Могикан образы ирек 

сөючән, хөр җан итеп сурәтләнә.  

Әсәр геройлары, Могикан һәм яшүсмер Вәлитнең дуслыгы, аларның 

беренче чабышка чыгулары – шигырь дәрәҗәсенә күтәрелеп, автор тарафыннан 

ихластан яратып, илһамланып иҗат иткән урыннар, безнеңчә! Могиканның 

хуҗасы – Вәлит исемле яшүсмер егет. Вәлитнең чын исеме − Василий. Ул 

керәшен егете. В. Имамов егеткә шушы исемне биреп, татар үз-үзенә хуҗа 

түгел, аны урыс үзе теләгәнчә әвәли, мыскыл итә, дип әйтергә тели. Аның 

әтисен дә Григорий түгел, Гөргери дип кенә йөртәләр. 

Вакыйгалар татар җирлегендә бара... Узган гасырның җитмешенче 

елларында татарларның тарихи Ватаны булган оҗмах кебек җирләрдә «гасыр 

төзелеше» − КамАЗ дигән гигант завод кору башлана.Кичәге игенче бик теләп 

хөкүмәт эшчесе вазифасын үти башлый. Яшеллеккә күмелеп, гөрләп утырган 

авыллар юкка чыга. Авыл егете каланың бизәкле утларына, бар уңайлыклы таш 

фатирларына кызыгып, салкын чишмәсен, сандугачлы әрәмәсен ташлап китә. 

Туган җиренә янаган һәлакәтне сизми, ул – ваемсыз, гамьсез.  

Милләтнең гасырлар буена оешып, ныгып, үсеп килгән табигый 

җирлегенең җимерелүе, юкка чыгарылуы бу әсәрдә бик тәэсирле, тетрәндергеч 

күренешләр аша ачыла. Тулы татар тормышлы авыллар юкка чыга, кешеләр 

арасында сугыш-үтереш күбәя, эчкечелек чәчәк ата,  күпләр үзенә-үзе кул сала, 

асылына. Вәлитнең күз салып йөргән кызы Мәрьямне мәсхәрә итәләр... Аннары 

инде Вәлиттән бүтән кешегә баш бирергә теләмәгән – биленә ияр салдырмаган 

Могикан әрәм була...  

Иң соңында, яшүсмер егет Вәлит, яңа каланың иң биек йорты түбәсенә 

менеп, түбәндәге сүзләр белән упкынга ташлана: «Һәрбер корбанны да 
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каршылык һәм нәфрәт күрсәтә белмәс, җансыз курчак кына диеп санамагыз. 

Мин үз сүземне һәммәбез өчен дә берьюлы әйтеп салам...Мондый илнең миңа 

кирәге юк. Телсез бөҗәк булып яши алмыйм, син ярлыка мине. Хуш, туган җир! 

Саумы газиз, гаярь Могикан!..» [Имамов 2011:39]. 

Әлеге югалтулар белән беррәттән, әсәрдә үткән гасырның сиксәненче 

елларда бик күп гаиләләргә кайгы китергән афәт − Әфган сугышының 

кайтавазын да күрергә мөмкин. Вәлитнең якын дусты Айратның гәүдәсе 

каһәрле Әфган җиреннән кургаш табутта кайта. Иң аянычы – аны җирләр өчен 

зират юк... Адәм баласы, нинди генә тормыш юлы узса да, соңгы юлга, соңгы 

тукталышка кешечә китәргә лаектыр ләбаса?!Әсәрдә яңа завод, яңа кала фаҗига 

чыганагы – бөтен кешелеккә, бигрәк тә татар милләтенә зур зыян китерүче Кара 

көч рәвешендә чагылыш таба. Әсәрдә Гәрдәле авылы мисалында тулы бер 

авылның юкка чыгуын күрсәк, Вәлит образы аша кеше рухының тапталуын, 

җимерелүен, ә Могикан образы аша татар халкының  аяныч язмышын күрә 

алабыз. Мичләрендә руда, күмер түгел, ә шул завод астында калган ил зираты, 

хәтер, тарих яна. 

Шулай итеп, «гасыр төзелеше» дип макталган КамАЗ заводы – 

авылларның, татар халкы күпләп яши торган тулы бер төбәкнең зур фаҗигасенә 

әверелә. Татар авыллары утырган җирләрне юк итеп, алар урынына завод салу – 

милләтебезне басып алуга, аңа һөҗүм итеп, эчке яктан таркату, рухи үтерүгә 

тиң түгелме? Вахит Имамов соңгы елларда милләтебезгә янаган инкыйразны 

җаны-тәне белән тоя, бу аянычлы хәлнең сәбәпләренә төшенеп, кыю рәвештә 

ризасызлыгын белдерә. 
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Бу дөнья – бер имтихан дөньясыдыр” 

Ризаэддин Фәхреддин 

Кеше дөньяда төрле хәлләр белән очраша. Кайбер вакыйгалар адәм затын  

шатландыра, кайберләре кайгыга сала. Тормышыбызда күргән хәлләр 

һәрберебезнең фани дөньяга ни өчен килүебезне билгелидер дип уйлыйм мин. 

Әйе, сайланып алынганнар гына, минемчә, язмыш имтиханнарына дучар 

булалар, һәм мине уйландырырга мәҗбүр иткән әсәр дә нәкъ шундый язмыш 

сынауларына дучар ителгән геройлар турында сөйли.  

Шулай итеп, сүзем Яр Чаллыда яшәп иҗат итүче, бихисап публицистик 

мәкаләләр, актуаль мәсьәләләр күтәрүче, милли тормышны пропагандалаучы 
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язмалар авторы,  татар әдәбияты өчен яңа һәм әрнүле темаларның яңаларын  

тапкан Амур Фәләхнең “Таш бәгырь” әсәре турында... 

Амур Фәләховның әлеге исем белән аталган китабы – повесть, новелла, 

хикәяләрен туплаган беренче җыентыгы  – 2004 елда Татарстан китап 

нәшриятында дөнья күрә. “Таш бәгырь” иң башта драма әсәре буларак языла, 

ләкин повесть итеп үзгәртелә. Повестьнең төп герое Әмир исемле егет әти – 

әнисе, энесе Хәмит, сеңлесе Ләйлә  белән шәһәрдә фатирда яшиләр. Гади совет 

гаиләсе.  Туксанынчы еллар, үзгәртеп кору чорлары. Тыныч яшәгән гаилә ил 

белән бергә таркала дисәң дә була: эш юк,әтисе эчкечелеккә бирелә, энесеннән, 

көчләп, наркоман ясыйлар; сеңлесен , беркатлылыгыннан файдаланып, ялгыш 

юлга бастыралар. Нишләргә белмәгән Әмир үз теләге белән Чечня сугышына 

китә. Шунда бөтен бәлаләрнең сәбәпчесе булган Газинур белән очраша, аны 

үтерә. Яшерен отрядта хезмәт итүче Газинурны үтергән өчен, Әмирне дә 

аталар...Нәрсә өчен? Кем яки нәрсә гаепле бу фаҗигага? Автор югарыда 

куелган сорауларга җавап эзли, һәм, минемчә, җавапларны әсәрендә бик дөрес 

сурәтли: ил язмышы кеше язмышы белән аваздаш. 

“...Бүген Россия дигән держава кичергән ике афәт – дәүләт өчен дә, гади 

халык өчен дә бөтенләй гадел булмаган Чечен сугышы һәм яшь буынның өчтән 

бер өлеше кереп баткан наркомания атлы төпсез сазлык турында бу әсәр, - дип 

яза күренекле язучы, тарихи романнар авторы, Чаллы Язучылар оешмасы 

җитәкчесе, Г.Исхакый исемендәге иҗади премия лауреаты Вахит Имамов. - 

Повесть әллә ни зур булмаса да, Рәсәйне чолгап алган әлеге афәт күз алдыбызда 

төгәл җанлана. Бүгенге Рәсәй хакимиятенең, армиясенең, гомумән, 

системасының чын йөзен күрәсең килә икән, ач та укы. Иң мөһиме: яшь каләм 

иясенең шундый җитди темаларга курыкмыйча тотынуын күреп сөенәсең. 

Чөнки башкалада яшәүчеләр ничек кенә күкрәк сукмасыннар, алар арасында 

Чечендагы гаделсез суеш яки наркомания афәте турында язарга атлыгып 

торучылар юк бит әле...” [Имамов, 2002: ] 

Ә Амур Фәләх яза. Әсәрне укыганда, үзәккә куелган тема берничә сюжет 

сызыгын югалтмыйча бәйләп бара, шуңа күрә повесть җиңел укыла. Әсәрдә 

бирелгән гади совет гаиләсенең киләчәге дә гади һәм тыныч булырга тиешле 

кебек. Тиеш, ләкин сәясәт дигән авыр механизм , илгә . халык яшәешенә, сорап 

тормыйча гына, үзгәрешләр кертә. 

Туксанынчы еллар...Эшсезлек, акчасызлык,  чарасызлык... Өметләрнең 

киселүе, планнарның җимерелүе күп кенә кешеләрне тормыш төпкеленә 

батыра. Черем итеп яткан ваемсызлык, җавапсызлык, фәхишәлек, наркомания 

баш калкыта. Әмирнең гаиләсе нәкъ менә шундый авыр сынаулар аша үтәргә 

тиеш була. Хәмит – югары сыйныф укучысы –  наркотик сатучылар кулына 

эләгеп, наркоманга әверелә.Теләп түгел, иң куркынычы-мәҗбүри рәвештә. Егет, 

үзе шуны теләмәсә дә, “ломкага” түзә алмыйча, өйдән әйбер урлап сатарга 

мәҗбүр була. Дәваланып та карый, тик наркотик сатучы бәндәләр аны яңадан, 

көчләп ,әфьюн газабына утырталар. Сеңлесе Ләйлә сылу кыз булып җитешә. 

Әле мәктәп укучысы булуына гына карамастан, ул кәеф-сафа коручы, акчалары 

ташып торган егетләргә игътибар итә. Кызны өйдәге хәлләр, әтисенең 
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чарасызлыктан, эшсезлектән эчүе, әнисенең аз гына хезмәт хакына эшләве, 

тормыш шартларының начар булуы, абыйсы Хәмитнең шикле кешеләр белән 

аралашуы, өйдән урлап әйбер ташуы туйдыра булса кирәк. Аның һәрвакыт 

көләч йөзле, кесәсендә акчасы бетми торган, кәеф-сафа коручы Газинурга күзе 

төшә. Егет “мәхәббәтен” аңлаткач, кыз бөтенләй эреп төшә, акчалы егет таптым 

дип ышана, алдана. Хәмитнең башына җиткән Газинур - “Газон” икәнен белми 

кыз. Билгеле, егет алдый, кызның сафлыгын алып, Хәмиткә үч итә. Хәмит 

сеңлесен яклап, Газинурлар тарафыннан үтерелә. Никадәр драма, фаҗига 

бирелә әсәрдә. Автор укучыга яшьләр үлемендә менә бу, менә монысы сәбәп 

булып килә дип күрсәтми, юк, киресенчә, безне уйландыра, яшәешнең, 

мөхитнең фаҗигага этәрүче көчләрен эзләтеп таптыра. Димәк, автор тормышны 

шулкадәр тирәнтен аңлап яза, сурәтли  ки, хәтта безнең буын яшьләренә дә, 

егерменче гасыр ахырында булган болганчык елларның кеше язмышына тәэсир 

иткән сәбәпләрен аңлата ала. Шул заман яшьләре, канатлары киселгән кош 

балалары кебек, хыялларын тормышка ашыра алмый калалар, язмыш 

чоңгылына чумып, чыгар юл тапмыйлар, сынауларны уза алмыйлар. 

Әсәрдә Газинур исемле тискәре образны да автор юкка гына сурәтләми, 

минемчә. Кайчандыр табиб булырга хыялланган, спорт белән шөгыльләнгән 

яхшы тормышлы, киләчәге булган Газинур да наркотик сатучыга әверелә. Аны 

да язмыш сыный, тик рәхәт тормыш белән! Егет байлыкка кызыгып, якты 

хыялларыннан ваз кичә. Кеше башларыннан максатына барып, хәтта кеше 

үтерүне дә гонаһ дип уйламый, тулы бер гаиләне башына җитә. Озын акча 

артыннан Чечен сугышына китеп,  махсус отрядта “хезмәт итә”, ягъни кеше 

җәфалый. Әсәр ахырында Әмир гаиләсе өчен үч ала, ул “Газонны” утерә, тик 

үзе дә һәлак була. Минемчә,  Әмир “ Таш бәгырь” әсәрендә язмыш сынауларын 

үткән, тормышта түбәнгә өстерәүче күп кенә сәбәпләргә каршы тора алган 

бердәнбер образ. Егет Чечен сугышына гаиләсендә булган авыр хәлләрне күреп 

китә, чеченнәрнең кешелекле сыйфатларын да, ватандашларының хыянәтен дә 

белә. Әмма болар берсе дә Әмирне кешелектән чыгармый, аннан “таш бәгырь” 

ясамый.  

Әсәр герое монологында : “...Юк, ташка тел-теш тидермик без, кешеләр! 

Моңа безнең хакыбыз юк. Без, кешеләр, киресенчә, таштан үрнәк алырга 

тиешбездер әле. Әйе, әйе таш бәгырьле булырга өйрәнәсебез бар безнең! Үз 

максатыбызга хыянәт итмәскә, башкалар тормышына кысылмаска, үз сүзебездә 

тора белергә өйрәнәсе иде”[Фәләх 2004:9], дигән юллар бар. Мин төп герой 

фикере белән килешәм, чөнки һәр кеше бу дөньяга бәхетле булырга өчен туа. 

Бәхет төшенчәсе бик киң, тик бер нәрсә генә бәхәссез – бәхет нинди генә 

формаларда булса да, аны урларга, беркатлылыктан, башкаларның 

көчсезлегеннән файдаланырга кирәкми! Кеше гомере болай да гел сынаулардан 

тора, шуңа күрә кайвакыт, тормыш сынауларын кешелекне югалтмыйча үтәр 

өчен, “таш бәгырьле” дә булып кала белергә кирәк. 
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