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Мҽгълүм булганча, когнитив лингвистика кеше һҽм кешелек тарафыннан тупланган тҽҗрибҽне 

концептуальлҽштерүгҽ һҽм категориялҽштерүгҽ анализ ясауны, белемнҽрне концептуаль тҿзү һҽм тел 

системасында аларны вербальлҽштерү ысулларын тасвирлауны максат итеп куя. Телдҽ кешене чолгап 

алган реаль чынбарлык, халыкның яшҽү шартлары, аның фикерлҽү һҽм чынбарлыкны үзлҽштерү 

үзенчҽлеклҽре чагылыш таба. Дҿнья тел күренешендҽ этник менталитет тҿп концептларда 

актуальлҽшҽ. Аларны ҿйрҽнү милли мҽдҽниятнең үзҽгенҽ күз салырга ярдҽм итҽ. Тел, мҽдҽниятнең иң 

мҿһим компоненты буларак, чынбарлыкны үзлҽштерүнең этник үзенчҽлеклҽрен һҽм фикерлҽү рҽвешен 

гҽүдҽлҽндерҽ. 

Һҽр дҿнья тел күренешенең тҿп мҽдҽният концептларына кеше концепты керҽ. Аны анализлаудан 

башка этносның мҽдҽниятен тиешенчҽ тасвирлап булмый, чҿнки мҽдҽният кыйммҽтлҽре системасында 

телҽсҽ кайсы реалийның урыны – бу реалий артефактлар дҿньясына карыймы ҽллҽ табигать 

дҿньясынамы, аңа бҽйсез рҽвештҽ – иң элек бу реалийга карата кеше уйнаган роль аша билгелҽнергҽ 

мҿмкин. Кеше дҿньяны танып-белгҽндҽ, иң элек кешенең дҿнья белҽн үзара бҽйлҽнеше, аның дҿньяга 

«үзенеке» дип катнашуы аңлашыла һҽм бары тик шуннан соң гына үзенең дҿньядан «үзенеке булган 

чит» тҿр буларак аермаларын тҿшенү башлана. Дҿньяда кеше һҽм кеше дҿньясы арасындагы үзара 

бҽйлҽнеш – бу «инде алдан билгелҽнгҽн, бер тапкыр формалашкан мҽңгелек нҽрсҽ генҽ түгел, ҽ һҽр 

мҽдҽният хҽл итҽ торган бурыч, хаостан галҽмне тҿзү, танып-белүгҽ һҽм тҿшенүгҽ бирелүчҽн дҿньяны 

чиксез мҿмкинлеклҽрдҽн тҽртипкҽ салынган бербҿтен итеп тҿзү проблемасы да. Телдҽ теркҽлгҽн 

самими дҿнья күренешен анализлау кешенең аның белҽн бердҽй булуын күрсҽтҽ.  

Кеше яшҽгҽн дҿнья – Ньютонның «җисемнҽр тартмасы» түгел, ҽ кешенең хҽрҽкҽтчҽн һҽм 

максатчан зат буларак эшчҽнлек итү кыры. Бу эшчҽнлек ул кырның пространство сыйфатларына гына 

кайтып калмый, ҽ ул сыйфатларны җҽмгыять ихтыяҗы һҽм аның мҿмкинлегеннҽн чыгып үзгҽртеп тҽ 

кора. Мҽсҽлҽн, татар телендҽ, гомумҽн дҿньяны атау ҿчен, дөнья йорты дигҽн гыйбарҽ бар. Кеше 

үзлҽштергҽн коры җир пространствосы (ойкумена) ҿзлексез киңҽя бара, һҽм тҿрки дҿнья 

күренешендҽге «йорт» тҿшенчҽсе туган як һҽм бар дҿнья тҿшенчҽлҽре белҽн янҽшҽ куела. 

Кеше дҿньясының һҽр феномены факт кына түгел, ҽ артефакт та, ул – үз тҽҗрибҽсе аша туган 

һҽм кешене билгеле бер мҽдҽният кодына таянып аңлатырга тырышучы продукт. Ҽлеге караш буенча, 

этнос ҽгъзаларының тормыш-кҿнкүреше узган пространствоны телдҽ концептуаль формалаштыру иң 

ҽһҽмиятле мҽдҽният семаларын аерып алырга, этносның мҽдҽният пространствосын тҿп мҽдҽният 

концептларын тасвирлау аша сыйфатларга омтылучы лингвокультурология ҿчен бик мҿһим. 

Тел кешенең ҽйлҽнҽ-тирҽ дҿнья турындагы белемнҽрен теркҽүче һҽм тҽкъдим итүче тҿп форма 

булып тора. Һҽр лексик берҽмлек чынбарлыкның билгелҽнгҽн фрагменты турындагы берникадҽр 

мҽгълүматны туплый. Шуңа нигезлҽнеп, без реаль чынбарлыкны белемнҽребезнең чыганагы һҽм аның 

конкрет бер телдҽ чагылышы дип карыйбыз. 

Татар дҿнья тел күренешен билгелҽүдҽ «милли кием» сегменты зур урын алып тора. 

Традицион милли костюм матди һҽм рухи башлангычларны бергҽ туплый, шуның белҽн халык 

тарихы элементларын, мҿһим этномҽдҽният стереотипларын, этникара бҽйлҽнешлҽрне һҽм дини 

мҿнҽсҽбҽтне чагылдыра. 

Милли костюмның тҿп элементлары электҽн барлык татарлар ҿчен дҽ уртак булган. Татар 

киеменең милли формалары тирҽн эчтҽлеккҽ ия (Этнография татарского народа, 2004, 88). Татар 

хатын-кызларының биллҽп тегелгҽн катлы-катлы бҿрмҽле һҽм бала итҽкле костюмы – чагыштырмача 

соңрак чор күренеше. XX гасыр башында фабрика тукымалары чыга башлагач, шҽһҽр җирлҽрендҽ 

хатын-кызлар киемен Европа модасына ияреп тегҽ башлыйлар: киемнең ҿске ҿлеше гҽүдҽ тҿзелеше 

буенча, ҽ итҽклҽре күпертмҽле, бала итҽкле итеп тегелҽ. Аңа кадҽр татар ирлҽре һҽм хатын-кызлары 

тегелеше белҽн охшаш киндер яки йон киемнҽн йҿргҽннҽр, ул озын ҿлгеле һҽм киң булган. Бу 

монументальлек күкрҽккҽ, кулга, чҽчкҽ куелган яки эленгҽн бизҽнү ҽйберлҽре һҽм хатын-кызларның 

катлаулы баш киемнҽре белҽн тагы да кҿчҽйтелгҽн. Хатын-кыз һҽм ир-атлар киемнҽренең һҽр ҿлеше 

телдҽ номинация процессын узган. 

Ислам дине кабул ителгҽч, халык киеме мҿселманнар ҿчен уртак традиция кысаларында 

формалашкан – кием хатын-кыз гҽүдҽсенҽ сыланып торырга түгел, киресенчҽ, аны яшереп торырга 

тиеш булган. Ҽ керҽшен татарлары киеме башка юнҽлештҽ формалашкан. 

Традицион ирлҽр киеме озын яки кыска чабулы, җиңле булган, аңа тҿрле рҽвештҽге якалар 

беркетелгҽн. Ҿлге бердҽй рҽвешле булып, яшь һҽм тҿс аермалары тҿслҽр, бизҽклҽр һҽм тукыма 
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сыйфатында гына чагылган. Традицион ирлҽр киеме – күлмәк һҽм ыштан – җиңел тукымалардан 

тегелгҽн. Күлмҽк бик киң булган һҽм пута белҽн бҽйлҽнгҽн. Казан татарлары утыртма якалы 

күлмҽктҽн йҿрүне мҽгъкуль күргҽннҽр. XIX гасырның икенче яртысында авыш иңсҽле, кайтарма 

якалы күлмҽклҽр күренҽ башлый. Моны тикшеренүчелҽр фабрика тукымалары чыгу белҽн бҽйлҽп 

аңлата (Татары, 2001, 210). Ҿйдҽ тукылган ак күлмәкләр тамбур яки ука белҽн чигелҽ торган була. 

Хатын-кызлар киемнҽре күптҿрлелеге белҽн аерылып тора; кызлар, яшь яки олы хатыннар 

киемнҽрендҽ дҽ аермалар күзҽтелҽ. Эчке кием күлмәктән, күкрәкчәдән, ыштаннан гыйбарҽт була. 

Эчке күлмҽк ҿстеннҽн киң күлмҽк киелҽ. 

Ҿлге үрнҽге буенча, хатын-кыз күлмҽге ирлҽрнеке кебек була, ҽмма ул озынрак тегелҽ һҽм аякны 

тулысынча каплап тора. Хатын-кызлар киеме тора-бара үзгҽреш кичерҽ һҽм тҿп ҿлешкҽ, итҽккҽ 

бүленҽ. 

Ҿйдҽ тукылган ирлҽр ыштанын, гадҽттҽ, караңгы тҿскҽ манылган яки буй-буй тукымадан 

тегҽлҽр. Туй ҿчен тегелгҽн кияү ыштаны ҿйдҽ тукылган, бизҽклҽр тҿшерелгҽн киндердҽн тегелҽ 

(Татары, 2001, 272). 

Татар киеменең нигезе бары тик вертикаль җҿйлҽрдҽн тора, горизонталь кисемнҽр һҽм җҿйлҽр 

чагыштырмача соңрак күренҽ башлый (Татары, 2001, 272). 

Җилән – җылы вакытларда киелҽ торган кечкенҽ шҽл якалы озын киң халат – олы яшьтҽге 

ирлҽр киеме булган. Аны мҽчеткҽ барганда һҽм башка мҿһим вакыйгалар уңаеннан кигҽннҽр. 

Җилҽнне авыр ярым ефҽк тукымадан теккҽннҽр. Сафиулла дигәне – салынкы гына зур борынлы, 

өстенә күк постау җилән, башына кара чуклы кызыл фәс кигән, хәлфә сыман кеше (Ҽ. Фҽйзи). 

[Шәкертләрнең] өстендә бер кат җилән, аякларында табансыз читек (Т.Гыйззҽт). 

Чапан якасының һҽм култык тирҽсенең башка тҿрле булуы белҽн аерылып торган. Бу – Урта 

Азия халыкларында киң таралган, халат рҽвешендҽге киң ирлҽр киеме (ТЭС, 1999, 643). 

Ҽлеге концепт татар фразеологизмнарында һҽм мҽкальлҽрендҽ бик сирҽк очрый: чапан калыбы 
– надан рухани; яхшы чапан – туй дәүләте – яхшы кеше, яки тормышта зур байлык. Чапан сүзе 

революциягҽ кадҽрге татарлар һҽм руханилар тормышын сурҽтлҽгҽн матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрендҽ бик 

еш кулланыла. Яшел чапанның бер җире ямъ-яшел, бер җире кап-кара булып корымлы майга буялган 

(Г.Исхакый). Киштә астында зур кадакта мәрхүм иренең бердәнбер истәлеге – Миңлебай картның 

төсе уңып беткән чапаны эленеп тора иде (М. Галҽү). 

Ҿлгесе белҽн туры чикмән җилҽнне хҽтерлҽтҽ. Ул фабрика поставыннан тегелҽ. Аны билле 

кием (камзул, кҽзҽки) ҿстеннҽн кигҽннҽр, тукыма пута белҽн буганнар. Иске чикмәнен чуар билбау 

белән буган киң җилкәле карт, кое улагы янына басып, күк биягә су эчерде (К. Нҽҗми). 

Камзул – арткы ягы биллҽнеп тегелгҽн, киң, ике якка ачыла торган кыска ҿс киеме. Аны, 

тукыма эчлек, бик сирҽк кенҽ мех эчлек куеп, затлы тукымалардан җиңсез яки кыска җиңле (терсҽккҽ 

кадҽр) итеп теккҽннҽр (ТЭС, 1999, 260). 

Камзул күлмҽк ҿстеннҽн киелгҽн һҽм нигездҽ ҿйдҽ кия торган кием булган, аны урамга 

чыкканда бик сирҽк кигҽннҽр. Гайниҗамаллар, машиналы тегүче кертеп, камзуллар тектерә 
башладылар (Г. Исхакый). Өстемә яңа күлмәк кидерделәр, камзулымның төшкән төймәләрен тагып, 

сүтелгән урыннарын тегеп бирделәр (Г. Бҽширов). – Үс, энем, үзең тизрәк үс! Яңа камзуллар киеп, 
кәләпүшеңне кыңгыр салып, озакламый яшьләр уенына үзең төшәрсең (Г. Бҽширов). 

Ирлҽрнекеннҽн аермалы буларак, хатын-кызлар камзуллары биллерҽк итеп тегелгҽн. Мҿселман 

татар хатын-кызлары камзулны бҽйрҽм киеме итеп тҽ кигҽннҽр. Андый очраклар ҿчен камзул 

бҽрхеттҽн һҽм ефҽктҽн тегелгҽн, ука һҽм аккош мамыгы белҽн бизҽлгҽн һ. б. Р. Мҿхҽммҽдова гадҽти 

камзулларда чигешлҽр күзҽтелмҽгҽн дип билгелҽп үтҽ (Мҿхҽммҽдова, 1997, 53). Татар киеменең мҿһим 

атрибутлары арасында билбау да бар. Татарлар ҿске киемне генҽ билбау белҽн буганнар. Билбаулар 

кулдан тукылган яки фабрика тукымаларыннан тегелгҽн, кайбер очракларда йоннан бҽйлҽнгҽн. 

Ефәк билбау – бил күрке, 
Матур егет – ил күрке (М. Фҽйзи). 

Ҽлеге концепт фразеологизмнар составында бик сирҽк күзҽтелҽ: Билбау асты бушау – ашказаны 

буш; Билбавы булмаса, эче шартларлык – артык күп ашаганга ишарҽ. 

Татар туй йолаларында кҽлҽшнең кияү билбавын чишү гадҽте яшҽгҽн. Билбау саклау вазифасын 

үтҽгҽн, аны чишү хатынлык хокукы символына ҽверелгҽн (Татары, 2001, 276). 

Түбәтәй – баш түбҽсенҽ киелҽ торган кием. Аны тукымадан теккҽннҽр һҽм сҽйлҽн бҿртеклҽре, 

ефҽк, алтын һҽм кҿмеш җеплҽр, ялтыравыклар белҽн чиккҽннҽр. Парча түбҽтҽйлҽр бизҽлмҽгҽн. Конус 

кебек түбҽле түбҽтҽйлҽрне Кама аръягындагы тҿбҽклҽрдҽ такыя дип йҿрткҽннҽр. Күлмәк, ыштан, 
аякчу белҽн бергҽ такыя да кҽлҽш бирнҽсендҽ булырга тиеш дип исҽплҽнгҽн. Яшь кияүне законлы 

никах белҽн котлап: «Такыяң котлы булсын!» – дигҽннҽр (Мҿхҽммҽдова, 1997, 24). 

Түбҽтҽй эчке баш киеме дип исҽплҽнгҽн, аның ҿстеннҽн бүрек, яки тула эшләпә кигҽннҽр, яки 

чалма ураганнар. 



Ҽлеге концепт фразеологизмнар составында да кулланыла: Түбәтәй астына җибәргән – 

артыгын ашаган яки эчкҽн; Түбәтәй (башка) тар (әле монда) – эшлҽр муеннан. 

Ул шулай ук мҽкальлҽрдҽ дҽ очрый: Иске булса да – үз түбәтәем! – үземнең һҽрнҽрсҽм 

күңелемҽ якын һҽм яхшы; Баш түбәтәй өчен түгел, түбәтәй баш өчен – кайсы нҽрсҽнең мҿһимрҽк 

икҽненҽ ишарҽ. 

Түбәтәй концепты матур ҽдҽбият ҽсҽрлҽрендҽ дҽ бик еш очрый. [Сабирҗан] башындагы 
түбәтәен төзәтеп кия дә кузгалып уртага чыга (3. Зҽйнуллин). [Аның] бүрек астыннан каешланып 

беткән түбәтәй чите күренеп тора (А. Ҽхмҽт). 

Кызлар калфагы – баш түбҽсенҽ яки маңгай ҿстенҽ киелҽ торган озын итеп тегелгҽн баш киеме, 

озын ягы конус формасында яки түгҽрҽклҽп тҿгҽллҽнҽ, аның очына чук беркетелҽ һҽм артка яки янга 

кайтарып салына. Кызлар калфаклары ҿстеннҽн бернҽрсҽ дҽ ябылмый. Текстларда бу сүз гүзҽллек 

концептына кертелҽ. [Вафа] кибеттән бер-бер нәрсә аласың бармы әллә? Кирәк булса, менә бик яхшы 

калфаклар! Сезнең төсле кызларга матурлык өстенә матурлык китерә! (Г. Исхакый) Хәят Пизаларга 
барырга шул күлмәген киде һәм, дустының киңәше буенча, күлмәге белән бер төстәге кечкенә генә 

калфагын да прическалы чәчләре арасына кадап куйды. Бу калфак ефәк көлтәсенә чолганган гөл чәчәге 

(роза) шикелле көлеп тора иде (Ф. Ҽмирхан). Ул аның озын керфекләренең күзене нурландырып 
торуыны, битенең уртасына аз гына эчкә таба уелып керүене, калфак астында чем-кара саченең 

кара урмандагы җансыз күл кеби торуыны карарга тотынды. Аның колагы музыка тавышыны 

ишетсә дә, күзе шул бикәчтән алынмады. (Г. Исхакый). 

Аяк киеме һҽр халык костюмының бер ҿлешен тҽшкил итҽ. Тула оек шундыйлар рҽтеннҽн, ул 

бик борынгы заманнарда ук кулланылган, аны ҿйдҽ сугылган ак тҿстҽге постаудан басканнар. Ул кер 
шикелле ак тула оек өстеннән өр-яңа җыйнак чабата кигән (А. Гыйлҽҗев). 

Татар киеменең үзенчҽлекле бер элементы бар, ул да булса – аякчу (аяк чолгавы яки чолгау). 

Аякчу белҽн тубыктан ҿстҽрҽк балтырларны ураганнар, табаннар аның белҽн тҿрелмҽгҽн, шуңа күрҽ 

аны портянкалар белҽн бутарга ярамый. Хәлим мич куышыннан аякчуларын алып чолгарга торганда, 

капка әкрен генә, бер дә шыгырдамыйча гына ачылып китте (Г.Гобҽй). Иртә белән Хәйрулла үзенең 

чолгауларын алырга кухняга барганда, аңа Гарифә белән Газизә очраганнар (Ш. Камал). 

Аякчуның борынгылыгын кияү чолгавы дигҽн бизҽклҽп чигелгҽн яки баш-башлары тукылган 

йола варианты булу да раслый. 

Читек – йомшак күннҽн (сҽхтиян) эшлҽнгҽн бер генҽ тҿстҽге (күбесенчҽ кара тҿс) аяк киеме. 

Ҿйдҽн чыкканда, читек ҿстеннҽн каты олтанлы күн аяк киеме (кҽвеш, ката), ҽ кышларын сай киез 

итеклҽр кигҽннҽр. 

Ҽлеге концепт татар лингвомҽдҽниятендҽ бик еш кулланыла: Читек майлау (майлашу) – кул 

кулны юа; Читегедер өч тәңкә – чигешедер биш тәңкә – үзенҽ күрҽ түгел, ҽ артык мактанучы кеше; 

Кимә итек, ки читек, читек аяк туңдырмас – яхшырак күренергҽ тырыш. Җиңгәчәйнең өстендә киң 
итәкле озын кәшемир күлмәк, яшел камзул, башында көмеш тәңкәле тар гына калфак, калфак 

өстеннән чәчәкле яулык ябынган, юка шәлен иңенә салган, аягында сары читек белән кара галош (Ҽ. 

Еники). 

Бүген кҿнкүрештҽ традицион татар костюмының аерым элементлары гына күренҽ: түбҽтҽйлҽр, 

«татарча итеп» яулык бҽйлҽү, сирҽк кенҽ бизҽкле татар аяк киемнҽре очрый. 

Шулай итеп, традицион татар милли киеме халыкның күп гасырлык тарихы дҽвамында аның 

нҽфасҽти идеалларын гҽүдҽлҽндерүче үзенчҽлекле тел дҽ тудыра. Халык киеменең үзенчҽлеге – аның 

этник гомумилек тарафыннан тудырылуында. Халык киеме элементлары, бер-берсе белҽн форма, тҿс, 

фактуралары ягыннан үзара яраклашып, бердҽм стиль комплексы барлыкка китерҽлҽр. Милли кием 

үзендҽ татар халкының матди һҽм рухи мҽдҽнияте элементларын берлҽштерҽ. Алар гүзҽллек 

идеалыннан аерылгысыз. Кием байлык, муллык, милек символлары булып аңлашыла. 
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