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Дүрт зур елга килеп тоташкан, борын-

борыннан зур сәүдә юллары өстендә яткан,

борынгы культура мөнәсәбәтләре кайнаган

җирдә яшәгән татар халкында туган

мәкальләр арасында юл-сәфәр, алыш-

биреш, акча-товар, базар-сәүдә, мал-

мөлкәт, хезмәт-яшәеш мөгамәләренә

караган бик күп мәкальләр иҗат ителгән.

Нәкый Исәнбәт



Борынгылар сүзен тыңламасаң,

борының сынар.

Аталар сүзе – акылның үзе .



Үтергән дә тел, тергезгән дә тел.

Адәм теленнән табар, хайван –

мөгезеннән. “

Авызың кыек булса да, сүзең туры

булсын.

Авызыңнан чаян чыкса, кире кайтып

үзеңне чагар.





… мәкаль һәм әйтемнәр өлкәсендәге

эшләрне дәвам иттерәчәк кешеләргә

кадерле бүләк, тикшеренүчеләр өчен

мул азык бирә торган чыганак, тагын

да зуррак кыйммәтләр иҗат итү өчен

салынган ышанычлы ниге

Г. Ахунҗанов



…бүгенге көн тарихчылары гына

түгел, киләчәк буын галимнәре дә

аксакал әдибебез алдында бурычлы

булачак.

М.Госманов



Аларның текстында безнең телнең әлегә хәтле

өйрәнелмәгән гаять бай сүзлек фонды ята. Мәкальнең киң

таралган булуы аның текстындагы сүзнең дә күпчелек

өчен уртак булганлыгын күрсәтә һәм бу яктан мәкальләр

аерым сүзләрнең киңме, тармы һәм ни мәгънәләрдә

кулланылуын яки сүз хәзер актив кулланылмаса да,

тарихта кулланылган булуын күрсәткән иң кыска һәм

анык дәлил булып тора. Алар мең еллар буе авыздан

авызга йөреп саклана алулары һәм тематикалары буенча,

тормышның һәммә якларына да кагылулары белән, анда

сүзнең төрлелеге, байлыгы да бик зур һәм мәгънәләре

аныклануы да конкрет, ачык була. Мәкальләр — бик

җентекләп өйрәнергә тиешле әһәмиятле чыганак. Ул —

телнең торык-тотрыгын, грамматик төзелешен һәм сүз

байлыгын саклап калган хәзинә. Җыеп кына әйткәндә,

мәкальләр — тел казнасы.

Нәкый Исәнбәт



Яхшылык итсәң, яшер, яхшылык күрсәң, белдер;

Яхшылык ит тә диңгезгә ташла, балык белер,

балык белмәсә, халык белер;

Яхшылыкны ит, иттем димә;

Яхшы кешенең эче белән тышы бердәй була.

Яхшы адәм кайгырса, кайгысын илгә белдермәс;

Яхшымын дигән яхшы булмас, халык әйткән яхшы

булыр.

Коедан су эчкән казыганга рәхмәт ди, күләгәгә

сыенган агач утыртканга рәхмәт ди.


