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Статья посвящена проблеме отражения социальных и родственных отношений в 

языке. Семья представляет собой сложное образование, объединенное кровным родством, 

брачными узами, экономическими и хозяйственными отношениями. Семейная форма 

жизни всегда высоко ценилась татарами. Это находит отражается и в языке. 
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“Тел һҽм мҽдҽният” мҿнҽсҽбҽтен ҿйрҽнүнең, бер яктан, инде күптҽннҽн килҽ торган 

тарихы бар кебек. Чҿнки тел белемендҽ мҽдҽният белҽн бҽйлҽнешлҽрне яктыртуга элек-

электҽн зур урын бирелеп килҽ. Лҽкин бу ҿлкҽдҽге гомуми һҽм аерым мҽсьҽлҽлҽрне 

яктыртуга багышланган шактый гына хезмҽт булуга карамастан, ҽлеге проблеманы 

гомумтеоретик планда да, гамҽли аспектта да тикшерү ҽле актуаль булып кала бирҽ. 

Соңгы вакытта социомҽдҽни процессларның үсеше, тҿрле иллҽр һҽм халыклар 

арасындагы мҽдҽни, фҽнни һҽм икътисади элемтҽлҽрнең аеруча зур тизлек белҽн киңҽя 

баруы, мҽдҽният феномены һҽм тел шҽхесенҽ карата игътибарның елдан-ел арта баруы бу 

проблематикага карата кызыксынуны бермҽ-бер арттыра.  

Тел – аралашу чарасы гына түгел, ҽ халыкның хҽтере һҽм тарихы, аның мҽдҽнияте 

һҽм этнос ҿчен традицион һҽм гадҽти формалардагы гамҽли эшчҽнлеге тҽҗрибҽсе дҽ. Тел 

һҽм мҽдҽнияттҽ исҽ кешене чолгап алган реаль чынбарлык, халыкның яшҽү шартлары, 

аның фикерлҽү һҽм чынбарлыкны үзлҽштерүенең универсаль һҽм шул ук вакытта 

үзенчҽлекле характеры, менталитеты чагылыш таба. Аларны ҿйрҽнү милли мҽдҽниятнең 

үзҽгенҽ күз салырга ярдҽм итҽ.  

Элегрҽк тел һҽм мҽдҽният проблемалары этнолингвистика, лингвострановедение 

фҽннҽре кысаларында ҿйрҽнелгҽн булса, соңгы елларда бу мҽсьҽлҽлҽр белҽн турыдан-

туры лингвокультурология шҿгыльлҽнҽ. Ул теге яки бу халыкның менталитетын, дҿнья 

тел күренешен сурҽтлҽүне нигездҽ концептлар ярдҽмендҽ башкара. 

Татар халкы менталитетын чагылдыруда аеруча зур ҽһҽмияткҽ ия булган берничҽ 

лексик-семантик тҿркем булуы мҽгълүм. Шуларның берсенҽ – социаль һҽм туганлык 

мҿнҽсҽбҽтлҽре белҽн бҽйле кайбер термин һҽм концептларга – тукталып китүне кирҽк дип 

саныйбыз.  

Татар теленҽ гаилә  сүзе гарҽп теленнҽн кергҽн. Аның тҿп мҽгънҽсе: бергҽлҽп 

яшҽүче ир, хатын, балалар һҽм якын туганнардан торган кешелҽр тҿркеме, ҿй җҽмҽгате 

(Гарҽпчҽ-татарча-русча алынмалар сүзлеге, 1993: 68). Кырык яшьлә рендә  булган бу 

имамның  гаилә се (җәмә гате) Гайшә  исемле хатыны илә  Әсма исемендә ге 

бер данә  кыздан гыйбарәт иде (Р. Фҽхретдинов).  
Бер йортта гаилҽ булып яшҽү – тҿрки халыклар вҽкиле булган ҿйлҽнүче яшь егет 

ҿчен ү з йортың ны булдыру, җҽмгыятьнең аерым гаилҽсе булып китү, үз ҿеңдҽ торуны 

аңлата. Сүзнең эчке формасы (“ҿй-лҽнү”) нҽкъ шуңа ишарҽ ясый. 

Элек-электҽн гаилҽ тулы канлы тормыш итү һҽм имин картлыкның бердҽнбер 

формасы булып торган. Татарларда, башка тҿрки халыклардагы кебек, гаилҽле булу хҿрмҽт 

ителгҽн, ҽ никахлашу зарури шарт кына түгел, мҿселманнар ҿчен Ходай хакына 

башкарылучы изге гамҽл дип тҽ кабул ителгҽн: «Никахлашкан зат ялгыз калган иң дини 

мөселманга караганда да Ходай тарафыннан күбрәк яклана» (Татары, 2001: 327). 

Ҿйлҽнешүгҽ булган уңай мҿнҽсҽбҽт мҽкальлҽрдҽ дҽ чагылыш тапкан: өйләнү – 

көйләнү – ҿйлҽнгҽн кешенең тормышы жайга салына; Өйләнми картайганнан акыл 

сорама; Өйләнмәгәннең тамыры корыр; Өйләнү – җаныңа җавап, башыңа савап; Өйләнү 

белән өй салуга Алла юнь бирә һ.б. 



Гаилҽ учагын саклауда хатын-кыз аерым урын тота: Йорт тоткан да хатын, йорт 

бетергән дә хатын; Начар гармун көй бозар, начар хатын өй бозар; Хатын булмый, өй 

булмас; Хатынсыз йорт – ел кебек һ.б. 

Балалар тҽрбиялҽү процессында гаилҽнең иң мҿһим вазифаларыннан берсе 

этномҽдҽният кыйммҽтлҽрен тапшыру һҽм этник үзаң тҽрбиялҽүдҽн гыйбарҽт.  

Тикшеренүчелҽр этномҽдҽният трансмиссиясендҽ гаилҽ ҽгъзалары арасында рольлҽр 

бүленешенең аерым үзенчҽлеклҽре булуын билгелҽп үтҽлҽр. Татарларда аталар шул 

миллҽткҽ хас булган милли үзаң формалаштыруда күбрҽк катнашалар, ҽ аналар исҽ 

нигездҽ мҽдҽният һҽм кҿнкүреш эчтҽлеге үзенчҽлеген тапшыралар (Этнография 

татарского народа, 2004: 125). 

Татар телендҽ «ана» һҽм «ҽни» дигҽн бер үк тҿшенчҽне аңлатучы ике термин бар. 

“Ана” – бик күп гасырлар дҽвамында кулланылучы гомумтҿрки ана (ANA) сүзеннҽн 

(Древнетюркский словарь, 1969: 43; Севортян, 1974: 149; Ҽхмҽтьянов, 2001: 16 һ.б.).  

Татар телендҽ ана варианты күбесенчҽ ҽдҽби телдҽ кулланыла, ҽ әни – “ана” сүзенең 

алгы рҽт варианты буларак формалашкан һҽм узуаль мҿрҽҗҽгать формасы булып хезмҽт 

итҽ. Шулай итеп, ҽлеге сүзнең этимологиясе гомумтҿрки ана сүзе белҽн бҽйлҽнгҽн. Әни 

сүзе шуның нечкҽ варианты гына.  

Татар теленең аңлатмалы сүзлегендҽ (I том, 1977: 56) ана сүзенең түбҽндҽге 4 

мҽгънҽсе бирелгҽн: 

1) балага карата: тудырган хатын, ҽни, мҽсҽлҽн: Ана – бөек исем. Нәрсә җитә ана 

булуга! (Һ.Такташ); 

2) ана җенестҽн булган (тҿр), мҽсҽлҽн: Ике ана кош, бер ата кош Килә Агыйдел 

буйлап (җыр); 

3) гадҽттҽ ҿстҽмҽ сүз яки аергыч урынында: иң кадерле, мҿкатдҽс, якын булган 

нҽрсҽ турында, мҽсҽлҽн: Аерып мине Анам-Ватанымнан, Кай җирләргә китереп 

ташладың?! (М.Җҽлил);  

4) күчерелмә мәгънәдә: тудыручы, барлыкка китерүче, мҽсҽлҽн: Безнең тупас куллар 

– киләчәктә Туар матурлыкның анасы (Һ.Такташ). 

Хатын һҽм ана роле ислам традициялҽрендҽ шактый аерыла. Ана, кыз яки хатын белҽн 

чагыштырганда, гаилҽдҽ бик зур йогынты кҿченҽ һҽм абруйга ия. Бу, ҽлбҽттҽ инде, татар 

халык авыз иҗатында да чагылыш таба: Ана хакын уч тӛ бендә  тә бә  кыздырып 

ашатсаң  да кайтара алмассың ; Ананың  бер догасы җиде мулланың  

бә ддогасына җитә ; Кояш янында – җылылык, ана янында – изгелек; Ана 

җылысы – кояш җылысы; Җә ннәт аналарның  аяк астында һ.б. Монда анасын 

кадерлҽгҽн, хҿрмҽт иткҽн кеше генҽ бҽхеткҽ лаек була алуы турында ассызыклана.  

Татарларда баланың тҽрбиялелек дҽрҽҗҽсе һҽм холкы, аның җҽмгыятьтҽ үз-үзен 

тотышы бик еш ҽнисе белҽн бҽйлҽп карала. Бу уңайдан берничҽ фразеологизмга тукталып 

узабыз: Анасыз нәрсә (тиргҽү; анасы булса да, тҽрбия күрмҽгҽн бала турында ҽйтелҽ); Ана 

куеныннан чыкмаган, шулай ук Иренендә ана сөте кипмәгән (буйга-сынга үссҽ дҽ, тормыш 

тҽҗрибҽсе күрмҽгҽн, хезмҽт белмҽгҽн, йомшак, иркҽ кешегҽ карата ҽйтелҽ); Ана сөте 

белән кергән (кечкенҽдҽн килүче берҽр сыйфат турында ҽйтелҽ) һ.б. Гомумҽн, татар 

лингвомҽдҽниятендҽ ана сөте тҿшенчҽсе аеруча мҿһим урын алып тора. Ул халык авыз 

иҗатында да, матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрендҽ дҽ бик еш очрый. Мҽсҽлҽн: Ана сөте кебек хәләл 

(берҽр мал керү, кадер-хҿрмҽт күрүнең, яки мирас тиюнең бик урынлы булуы турында); 

Сөт (ана сөте) белән кергән соңгы сулыш белән чыгар (ата-ана тҽрбиясенең кеше гомеренҽ 

җитҽрлек тҽэсире турында);  

Туган тел ул тәндә, җанда калсын, 

Ана сөте булып гомергә. 

Бер авылмы, ике авылмы ул, 

Сайрашсыннар ана телендә (И.Юзеев). 

Татар ҽдҽбиятында һҽм сҽнгатендҽ аналарга, аларның бҿеклегенҽ, кешелек 

тормышындагы ҽһҽмиятенҽ тукталмыйча, иҗатларында ниндидер күлҽмдҽ игътибар 



итмҽгҽн бер генҽ дҽ язучы яки рҽссам булмаган һҽм юк дип ҽйтсҽк тҽ ялгыш булмас.  

Шулай итеп, ана татар халкы аңында игелек кенҽ түгел, изгелек, тугрылык белҽн 

тиңлҽнҽ, ана мҽхҽббҽте кҿче галҽм колачын ала, кояш җылысы белҽн тиңлҽштерелҽ, ҽ ана 

тҽрбиясе алган кеше гомере буе ҽхлакый талҽплҽргҽ тугъры калыр, аларны тҿгҽл үтҽр. 

Башка күпчелек тҿрки теллҽрдҽге кебек үк татар телендҽ «ата» тҿшенчҽсе ата (ATA) 

термины аша бирелҽ (Древнетюркский словарь, 1969: 65-66; Севортян, 1974: 200-201; 

Ҽхмҽтьянов, 2001: 16 һ.б.). Шунысы аерым игътибарга лаек: “ата” һҽм “ана” сүзлҽре 

борынгы тҿрки язма ядкарьлҽребездҽ очрый. Мисалга ХI гасырга караган 

М.Кашгарыйның “Диване лҿгатет-тҿрк” һҽм “Котадгу билиг”не китерергҽ мҿмкин.  

Татар телендҽ ата сүзенең нигездҽ түбҽндҽге 5 мҽгънҽсе (Татар теленең аңлатмалы 

сүзлеге, I том, 1977: 81) карала: 

1) гаилҽдҽ: балалары булган ир кеше; ҽти, мҽсҽлҽн: Идрис тагын атасының 

тавышын ишетте (К.Нҽҗми); 

2) нҽрсҽгҽ дҽ булса башлап нигез салучы, мҽсҽлҽн: Г.Тукай – татар поэзиясенең 

атасы; 

3) ҿлкҽн буын, элгҽре буын, мҽсҽлҽн: Аталар һәм балалар мәсьәләсе; 

4) хайваннар дҿньясында: ир җенесеннҽн булган, мҽсҽлҽн: Хәлим юлда очраган ата 

казга буш чиләк белән кизәнеп, әкрен генә узып китте (И.Гази); 

5) бик, үтҽ, атаклы, мҽсҽлҽн: Җыен ата ялкау, башка эшкә чыдамаган, тел болгап 

яшәргә генә өйрәнгән туң түмәрләр эшли бит анда! (А.Гыйлҽҗев). 

Хҽзерге кҿндҽ татар телендҽ әти дигҽн алгы рҽт варианты ешрак кулланыла. 

Күчмҽ һҽм күчемсез милекнең бердҽнбер хуҗасы булган ир-ат һҽм ата кеше татар 

җҽмгыятендҽ элек-электҽн гаилҽ тормышының тҿп мҽсьҽлҽлҽрен хҽл итүдҽ ҿстенлекле 

хокукларга һҽм гаилҽдҽ кагылгысыз абруйга ия булган. Гаилҽдҽ җитҽкчелек һҽм күзҽтеп, 

тикшереп тору вазифасын нҽкъ менҽ ир һҽм ата башкарган.  
Татар халкында иң хҿрмҽт ителгҽн нҽрсҽлҽрнең берсе – хезмҽт. Традицион халык 

педагогикасында сабый чактан ук хезмҽткҽ ҿйрҽтү гаилҽ тҽрбиясенең мҿһим бурычы 

санала. Бала тууны зур бҽйрҽм буларак кабул итеп, аңа түбҽндҽге телҽклҽрне яудырганнар: 

Атасы кебек уң ган булсын; Анасы кебек тырыш булсын һ .б. 
Татар гаилҽсендҽ ата улларын тҽрбиялҽү ҿчен, ҽ ана кызлары ҿчен җавап биргҽн. 

Балаларны кече яшьтҽн үк хезмҽткҽ ҿйрҽткҽннҽр, алар, ә ти-ҽнилҽренҽ сабый чактан ук 

булышып килҽ: Ӛч яшьлек малай атага булышыр, ӛ ч яшьлек кыз анага 

булышыр һ .б. 
Ата сүзенең “күпне күргҽн, азган, чыкылдап торган, тҿзҽтеп булмаслык” дигҽн 

тагын бер коннотатив мҽгънҽсе бар, ул мҽгънҽ фразеологиядҽ аеруча күп кулланыла, 

мҽсҽлҽн: ата төлке – бик хҽйлҽкҽр кеше, ата карак – караклар башлыгы һ.б. 

Ата-ана парлы сүзе, бербҿтен мҽгънҽ тҿзеп, гомумҽн, фразеологиядҽ бик еш очрый. 

Татар теленең паремиологик фонды ата-аналарны хҿрмҽт итҽргҽ, алар турында 

кайгыртырга ҿнди: Алты көн ач калсаң да, атаңны кунак ит; Алтын-көмешнең искесе 

булмас, ата-ананың бәһасе булмас; Ата-анадан калганчы, башсыз кал; Ачтан үлсәң дә, 

ата-анаңны ташлама; Ата – йортның матчасы, ана – йортның өрлеге, балалар – 

стенасы һ.б. Ҽлеге тел берҽмлеклҽрендҽ ата һҽм ананың тигез хҿрмҽт ителүе, балалар 

тҽрбиялҽүдҽ аларның тигез бурычлары тҽкрарлана. 

Без күзҽтү ясаган тел берҽмлеклҽре мисалында кыска гына түбҽндҽге нҽтиҗҽлҽрне 

ясарга мҿмкин: татар телендҽ туганлык атамаларын белдерүче тҿп сүзлҽр башка тҿрки 

халыклардагы бу мҽгънҽне белдерүче сүзлҽр белҽн бер тамырдан; ҽлеге сүзлҽрнең бик күп 

еллар дҽвамында шактый гына тҿрки халыклар тарафыннан шушы мҽгънҽдҽ кулланылуы 

мҽгълүм; татарларда, башка тҿрки халыклардагы кебек, ата-ана һҽм гаилҽгҽ аеруча зур 

ихтирам белҽн карала.  
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ОБ ОТРАЖЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ И РОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Замалетдинов Р.Р., Замалетдинова Г.Ф. 

REFLECTION OF SOCIAL AND RELATED RELATIONS IN LANGUAGE 

Zamaletdinov R.R., Zamaletdinova G.F. 

This article is devoted to a problem of reflection of social and related relations in language. 

Family is a complicated formation, which is united by blood ties, economical and housekeeping 

relations. The family was always appreciated by the tatars. This is reflected in their language.  

Key words: social relations, related relations, language, culture.  

 

 


