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КЕРЕШ 
 
Югары уку йортлары өчен беренче татарча “Риторика” 

дəреслегенең (Казан, 2005) йомгак сүзе болайрак тəмамлана: “Про-
граммага күз салсагыз, искəрми калмассыз: анда “Ораторлык (нəфис 
сүз) осталыгы дəреслəре” дигəн махсус бүлек бар. Димəк, бу 
дəреслегебезнең дəвамы шушы максатка багышланырга тиеш була. 
Анда нəфис сүз осталыгы дəреслəре аерым нəфис сүз осталарының: 
язучы, журналистларның, артист, эстрадачыларның, укытучы-
мөгаллимнəрнең, галим, дин əһеллəренең, җəмəгать эшлеклелəренең 
– риторика сəнгате кыйбласында туплаган тəҗрибəсен фəнни нигездə 
җентекле анализлау юнəлешендə барланыр, тиз һəм җиңел 
үзлəштерелə торган күнегүлəр ярдəмендə өйрəтелер, дип 
өметлəнəбез”. 

Əйе, бу җыентык менə шул өметне гамəлгə ашыру ниятеннəн 
əзерлəнде. Аны җентекле үзлəштерə башлар алдыннан, əлбəттə инде, 
дəреслекнең үзен кабат укып чыгу зарурдыр. Шулай да бу кереш 
сүздə үк риторика, нəфис сүз осталыгы төшенчəлəренең асылын искə 
төшереп китү мəслихəт. 

“Риторика” сүзе-төшенчəсе үткəн гасырның сиксəненче елла-
рыннан фəнни даирəдə, югары уку йортларында гына түгел, көндəлек 
сөйлəмдə, гадəти мəктəплəрдə дə ешрак ишетелə башлады. Хəер, бу 
сүз-төшенчəдəн безнең халык моңарчы да бихəбəр түгел иде – өлкəн 
буын кешелəребез аны иҗтимагый тормышта ораторлык, нəфис сүз, 
сəхнə-артистлык эшчəнлегенə бəйлəп, шигърият, публицистика, 
сəнгать темаларына гəп корганда куллангалый иде; кайбер фəннəрдəн 
термин буларак та истə калган (əйтик, тел, əдəбият фəннəрендə: “ри-
торик сорау”, “риторик җөмлə”, “риторик фигура” һ.б.). 

Җыебрак барлаганда, риторика төшенчəсе безнең аңда һəм кул-
ланышта бүген өч төп мəгънəдə яши: сүз сəнгатенең бер төре (асылы 
матур сөйлəм, нəфис сүз осталыгы, сəнгатьчə сөйлəү, ораторлык, 
вəгазь-хөтбə-хатыйблык һ.б. төшенчəлəрендə дə чагыла); шул 
сəнгатьне өйрəнүче фəн; шул фəнне мəктəптə һəм башка уку йортла-
рында өйрəтə торган предмет. 

Сəнгатькə карата кыска гына билгелəмəсе болайдыр: риторика 
ул – фикереңне кемгəдер ышандыру (инандыру) өчен ана теленең 
иң үтемле, тəэсирле (нəфис) чаралары белəн, телдəн башка чаралар 
(тавыш-өн-интонация, ым-ишарə-хəрəкəт һ.б.) белəн җиткерə белү 
осталыгы. 
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Бу билгелəмəдəн əһəмиятле ике нəтиҗəгə килергə мөмкин: бе-
ренчесе – мондый сəнгатьнең һəм аны тикшерə торган фəннең 
бүгенге кирəклеге бəхəссез. Ул мөстəкыйль фикерлəргə, актив арала-
шырга, шушы максатларда ана теленнəн һəм башка чаралардан оста 
файдаланырга өйрəтə. Татарга бүген нəкъ шул кирəк тə. 

Икенчесе – менə шушы ихтыяҗны канəгатьлəндерер өчен 
татарның нигезе дə бар, татар риторикасы сəнгатенең дə меңнəрчə ел-
лык хəзинə-тəҗрибəсе тупланган. Ул үз җирлегендə, шул ук вакытта 
Көнчыгыш һəм Көнбатыш риторикаларының да йогынтысын тоеп 
үскəн. Татарның кешене нəфис сүз белəн үзенə җəлеп итү, ышандыру 
(инандыру), рухи хəлəт1 тудыру осталыгы халык авыз иҗатында, го-
реф-гадəт, йолаларында (туй, җыен, сабан туе, өмə, бəйрəмнəрендə 
һ.б.) мəҗүсилек, шаманлык чорларында ук, аннары чичəнлек 
дəверендə, бераз соңрак исə ислам дине кабул ителгəч, шуңа бəйле 
йола-ритуалларны, тəртип-кагыйдəлəрне (вəгазь, хөтбə сөйлəү һ.б.), 
гомумəн, татарның бөтен яшəеше борынча бөртеклəп тупланган. 

Тулаем алганда да, фикереңне, ният-телəгеңне ышандыргыч, 
үтемле-хисле итеп белдерү, бəян итү осталыгы кешене һəрчак кызык-
сындырган. Илбаш-ханнарның, талантлы чичəннəрнең, мулла-
хатыйпларның, шагыйрь, артистларның, җитəкчелəрнең сөйлəү оста-
лыгын халык һəрвакыт хуплаган, үзе дə җор телле, тəмле телле бу-
лырга омтылган, андыйлар абруйлы саналган. 

Кызык бер хəл: янəшəбездəн аерылгысыз бер күренеш булуына 
карамастан, сəнгать буларак та, фəн буларак та риторика сүзе 
көндəлек сөйлəмебездə кулланылмый диярлек. Эш шунда ки, аны 
башка сүзлəр, аерым алганда, тел, сүз, сөйлəм сүзлəре алыштыра. 
Мəсəлəн, теле телгə йокмый, тел юата да, елата да, бауның озыны, 
сүзнең кыскасы яхшы, мие сыекның сүзе сыек һ.б. Бу очракларда төп 
мəгънə риторика бит! 

Кызганыч ки, чын риторика совет хакимияте елларында берьяк-
лы хəрəкəттə булды – башлыча партия, хөкүмəт идея-ихтыярын мас-
саларга көчлəп җиткерү (ул ораторлык дип атала иде) рəвешендə бул-
ды. Асылы үз фикереңне оппонентларың белəн иҗтимагый диспут, 
дискуссиялəрдə бəхəслəшеп ышандыру, үткəзү юлыннан түгел, ə 
бəлки инде мəгълүм – классиклар яисə рəсми түрəлəр əйткəн (язган), 
тайпылышсыз дип кабул ителгəн – директиваны, догма-постулатны 
тəкърарлаудан гыйбарəт иде. 
                                           

1 Текстта автор орфографиясе сакланды. 
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Ə чын нəфис сүз сəнгатенə ихтыяҗ, əлбəттə, сакланган, халык 
акыллы киңəшкə, ихлас аралашуга, үтемле, тəэсирле сүзгə, сəнгатьчə 
сөйлəү осталарына мохтаҗ булган. Үзебезчə моң-җырның, театр-
эстрада, рəсем сəнгатенең, матбугатның, радио, телевидениенең 
бөтенлəй дə сүнмəве, халыкның шуларга тартылуы, күңелендə сакла-
вы, ана телен онытмыйча, аңа сусап яшəве шуны раслыйдыр. 

Тик халыкның милли сүзгə ихтыяҗын канəгатьлəндерү аның та-
бигый телəгенə, иркенə генə бəйле түгел шул, дөнья цивилизациясендə 
риториканың озак дəверлəр буе авызы томаланган, зиһене тоныклан-
дырылган чакларны да белəбез. Мəмлəкəтлəр арасындамы, əллə бер ил 
эчендəме сугыш-талаш барганда яисə диспотлык, тоталитаризм, импе-
рия-державачылык хөкем сөргəндə, фикер хөрлеге, сүз, вөҗдан иреге 
буылганда, милли изү хакимлек иткəндə чын риторика турында хыял-
ланырга гына кала. Милли, дəүлəти мөстəкыйльлек шартларында, чын 
хөррият мөхитендə генə ана теле кешенең үз фикерен ачык, үтемле, 
хисси итеп җиткерү өчен хезмəт итə ала, үз сəлəти мөмкинлеклəрен ту-
лысынча ача ала. Адəм баласы шул сəлəтне тəмам ачу, аны эшкə җигү 
өчен эзлəнə, уйлана, иҗат итə башлый. 

ХХ гасыр азакларында бездə дə риторикага тернəклəнеп китəргə 
шартлар төсмерлəнде. Иң əүвəле риториканың нигезе – татар теле дə 
– дəүлəт теле дип рəсми игълан ителде, димəк, хəзер ана телебезнең 
хокуклары да артырга, аны кулланырга тиешле өлкə, даирəлəр дə 
моңарчы булмаганча ишəергə тиеш була. Риторика сəнгатенə шул 
кирəк тə. Аңа хəзер сəхнəдə, матбугатта, аеруча радио, телевидениедə 
җəмəгать җыен, митингларында киңрəк колач алу гына түгел, парла-
мент утырышларында, төрле рəсми оешмаларның корылтай, съездла-
рында вə моңарчы урыс теле генə хакимлек иткəн башка өлкəлəргə дə 
үтеп керү мөмкинлеге ачыла. 

Тик нигə соң татар җəмəгатьчелеге, беренче нəүбəттə мəгариф 
хезмəткəрлəре, шушы яктылык нурына шундук ябышып китмəде; əле 
дə башлыча битараф кала бирə. Һич югы урыс җəмəгатьчелегеннəн 
үрнəк алып, иярергə кирəк иде. Аларда бүген махсусый, профильле 
уку йортларында гына түгел, гадəти урта мəктəплəрнең күпчелегендə 
риторика фəн буларак укытыла; риторика җанланып киткəн елларда 
бала бакчаларыннан алып югары уку йортларынача йөзлəп исемдə 
дəреслек, кулланмалар бастырып чыгарылды. 

Əмма татар мəктəплəрендə, гəрчə алар да шул ук мəгариф сис-
темасында булса да, мондый җанлану бик сизелми; баштагы дулкын-
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да кертелгəн дəрес, курсларның күпчелеге ябылды; моңарчы татарча 
программа, дəреслек, кулланмалар да күренмəде. 

“Моңарчы” дигəнгə ике өстəмə бирү кирəктер. Беренчесе: Ок-
тябрь инкыйлабына кадəр күпчелек мəдрəсəдə риторика (башлыча, 
хөтбə сөйлəргə өйрəтү юнəлешендə) укытыла. Бу максатта нигездə 
ахун Җиһангир Абызгилдин язган дəреслеклəр кулланылган. Аларны 
кабат чыгару турында тəкъдимнəр əйтелүгə карамастан, шуңа җөрьəт 
иткəн оешма, шəхеслəр генə табылмый. 

Икенчесе: шулай да якты чаткылар да булмый калмаган икəн – 
2003 елда “Мəгариф” нəшриятендə дүртьеллык башлангыч татар 
мəктəбенең 1нче, 2нче, 3нче сыйныфлары өчен (галимə Мəръям 
Хəсəнева, Балтач районы мəктəп укытучылары Гөлсинə Сафиуллина, 
Милəүшə Гарифуллина, Əминə Мөхəммəтҗанова) дəреслеклəр басы-
лып чыкты. Ə аңарчы шул ук нəшрияттə К.М. Зарипованың “Балалар 
риторикасы” дигəн һəм Татарстан мəгариф һəм фəн министрлыгы 1–
2 сыйныфлар өчен сынап карау максатында тəкъдим иткəн дəреслек-
кулланма бастырып чыгарылган иде. 

Кызганыч ки, бу əһəмиятле башлангыч җəмəгатьчелектə, берен-
че чиратта укытучылар даирəсендə, əллəни җанлану кузгатмады, ми-
нистрлык та, нəшрият тə “беренче карлыгачны” сынауга битараф 
калды. Бəлки моңа дəреслеклəр үзлəре дə гаепледер. Дөресен 
əйткəндə, нəкъ менə риторика фəне өчен яңалык буларак алар үрнəк 
булырлык, зур кызыксыну уятырлык булмагандыр, күрəсең. Үз вакы-
тында без дə аларның татар теле фəне дəреслеклəреннəн əллəни ае-
рылмавын, үкенечкə санап, кисəтергə мəҗбүр булган идек. 

Чыннан да, җəмгыятебездə əле бүген дə риториканың асылын, 
аның алдында торган бүгенге бурычларын ап-ачык итеп күзаллау 
җитми. Мəгариф җитəкчелеге, укытучылар үзлəре дə риторика фəнен 
укытуда тоткарлыкны “риторика бурычлары əдəбиятне, телне укыт-
канда хəл ителə, риторикага алар исəбеннəн сəгатьлəр бирү файдалы 
булмас...” дип аңлаталар. Мондый фикерлəүдə ике зур хата ята. 
Беренчедəн, кем əйтте əле, риторикага сəгатьлəр тел-əдəбият 
исəбеннəн тиеш, дип; белешегез əле, риторика укытылган 
мəктəплəрдə урыс теле сəгатьлəре киметелдеме икəн? Риторика ул 
фəлсəфə, психология, мантыйк кебек үк мөстəкыйль фəн, аның үзенə 
сəгатьлəр бирелергə тиеш. Шуны аңламаудан икенче хата – ритори-
каны тел, əдəбият фəннəре белəн, аеруча аларның “сөйлəм культура-
сы”, “сəнгатьле уку” кебек тармаклары белəн тəңгəллəштерү килеп 



8 
 

чыга. Чынлыкта алар берничек тə риториканы алыштыра алмый. 
Монда, кем əйтмешли, пəри башка, җен башка. 

Əлбəттə, “Татар риторикасы” татар телендə генə була ала, шуңа 
күрə ул татар теле фəне белəн берникадəр керешə дə, əмма, əйтик, та-
рих фəнен яисə географияне татарча укытудан алар татар теле фəненə 
əйлəнмəгəн кебек, шуңа карап кына риторикага татар теле 
сəгатьлəрен “тартып алу” мəгънəсезлектер, лəбаса. 

Риториканы сəнгатьле уку белəн бутау бигрəк тə еш очрый, 
хəлбүки риторика ул ышандырырга (инандырырга) телəгəн 
фикереңне ана теленең нəфис чаралары ярдəмендə үзең уйлап чыга-
рып, уйлаганда ук адресатка (аудиториягə) ничек тəэсир итəсен күз 
уңында тотып, күңелеңнəн кичереп, димəк, мантыйкый-психологик, 
сəнгати чараларның (телдəн башка чараларны да кертеп) барысын да 
үзең нечкə белеп, үз җаваплылыгыңа алып җиткерү, ə сəнгатьле уку – 
ул бүтəн кеше уйлап əзерлəгəн текстны укып (сөйлəп) җиткерү. Ни 
кызганыч, мəктəплəр өчен чыгарылган дəреслек, кулланмаларыбызда 
əлегə риториканың төп бурычы – уйларга өйрəтү, шул уй-фикереңне 
ышандыру (инандыру) максатында бəян иткəндə, тасвирлаганда ана 
теленең иң тəэсирле нəфис чараларыннан, фикер белдерүнең телдəн 
башка (экстра-, паралингвистик) чараларын да оста кулланырга 
өйрəтелмəгəн əле, шушы фəнгə генə хас, катгый эзлекле методик сис-
тема булдырылып бетмəгəн. Димəк ки, нəфис сүз осталыгы 
төшенчəсенең һəм нəзəри нигезлəрен, һəм гамəли күнекмəлəрен ачык 
күзаллау өчен эшлисе дə эшлисе əле. Кайбер факторларга гына аерып 
тукталыйк. 

Риторика уйлау барышын гына түгел, фикерне ышандырырлык 
итеп җиткерү чараларының барысын да төгəл күзалларга өйрəтергə 
тиеш, дидек. Бүгенге мəктəп бит беренче сыйныфтан алып 
унберенчегəчə татар телен язма чыганакларга гына таянып өйрəтə, ə 
фикерне ышандырырлык итеп җиткерү өчен оратор гына түгел, 
көндəлек сөйлəм оештыруда һəркайсыбыз телнең мəгънəви 
берəмлеклəреннəн тыш күпме өстəмə чаралар җəлеп итə. Алары 
мəктəптə өйрəнелми диярлек. Бу кимчелекне бетерергə нəкъ менə ри-
торика булыша алыр иде. 

Аңлашыла ки, бүген татар риторикасы фəненə юлны галимнəр дə, 
укытучылар да, методистлар, сəхнə осталары да салырга тиеш. 
Дəреслек, кулланмалар язар өчен аларга татар теле, əдəбиятен укыту 
өчен тупланган белем, тəҗрибə, мəгълүмəт-материаллар гына җитми, 
һəрхəлдə “сəнгатьле уку” дəреслек-кулланмаларына күнеккəн 
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билəмəлəр белəн генə чиклəнү мөмкин түгел. Иң мөһиме: бүген укыту 
өчен гаилə тəрбиясе – бала бакчасы – мəктəп – махсус уку йорты – юга-
ры уку йорты баскычларын эзлекле, бердəйлекле колачлаган программа 
һəм дəреслек, кулланма-əсбаплар булдыру зарур. 

Тик осталыкка өйрəнүнең мондый фəнни нигезлəнгəн чылбыры 
турында əлегə хыялланабыз гына. Шулай да, шөкер, бу юнəлештə 
соңгы егерме елда берникадəр җанлану булып алу, кайбер уңай 
нəтиҗəлəр алга таба да өметлəнергə нигез була аладыр. Мəсəлəн, Ка-
зан (Идел буе) федераль университетында унбиш ел инде булачак 
журналистларга татарча “Гомуми риторика нигезлəре”, “Журнали-
стика һəм риторика” курслары укытыла. Махсус программалар, юга-
ры уку йортлары өчен дəреслек язылды. Башка кайбер уку йортла-
рында да татар риторикасы тулаем яисə аның кайбер өлеш-бүлеклəре 
(“Сөйлəм культурасы”, “Сəхнə сөйлəме” һ.б.) укытыла. Бу – заман 
талəбе. Риторика сəнгате осталыгы бүген һəр һөнəр иясенə, һəр 
белгечкə мотлак кирəк. 

Шул ук вакытта югары уку йортында яисə махсус уку йортла-
рында яңалыкны күтəреп алучылар алдында уртак бер киртə тора – 
татар мəктəплəрендə бүген риторика укытылмау сəбəпле, алар төп 
вакытны риториканың беренчел нигезлəрен өйрəтүгə сарыф итəргə 
мəҗбүр. Риторикадан азмы-күпме мəгълүматлы абитуриент килгəндə 
югары уку йорты үз белгечлеклəренə (укытучы, инженер, табиб, 
юрист, артист, җитəкче, журналист һ.б.) караган хосусый (махсусый) 
риториканы үзлəштерүгə күбрəк вакыт бирə алыр иде. 

Йомгаклабрак əйткəндə, бүген риториканы мəктəптə, бүтəн уку 
йортларында укытуны да, үзара бəйлəнешле система булдыруны да, 
программа, дəреслек-уку əсбаплары бастыруны да бездə читтəн килеп 
җайга салмаслар, җиң сызганып үзебезгə җигелергə генə кала. Бу 
юнəлештə бөртек кенə яңалык, мөмкинлеклəрне дə күтəреп алырга, 
тамчы гына тəҗрибəне дə өйрəнергə, таратырга кирəк. Бүген – татар 
телен дəүлəт теле дəрəҗəсенə җиткерү бурычы əле эленке-салынкы 
гына үтəлгəн бер вакытта – бу юнəлештə зур вазыйфа башкара алыр-
дай риторика сəнгатен һəм фəнен гамəлгə кертү киң колачлы, 
дəүлəткүлəм эш саналырга тиештер. Аны бəлки бер үзəккə туплап, 
барыбыз бер йодрыкка укмашып башкарырга вакыт җиткəндер. 

Бу юнəлештə аеруча əһəмиятле кыйбла – нəфис сүз осталыгын 
үзлəштерү бурычын хəл итү кыйбласын – кичектермичə үзлəштерү 
максатын күздə тотып əзерлəгəн бу җыентык гомуми максатка яраш-
лы булыр, дип өметлəнəбез.  
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БУБЫЙЛАР САЛГАН НИГЕЗДƏ 
 
1906 елның 21 марты – имам-хатыйп һəм мөгаллим Габдулла 

Бубыйның хəтеренə бик тирəнтен уелып калган көн. Җомга. Иж-Бубый 
мəчетенең эче-тышы халыктан шыгрым тулы. Авыл халкы, шəкертлəр 
бер ел буе озак сəфəрдə, хаҗда булып кайтып төшкəн имамнарын бик 
сагынган. Габдулланың да йөзе нурлы, карашы очкынлы. Менə ул шак-
тый дулкынлы, ягымлы тавышы белəн җомга хөтбəсен башлап 
җибəрде. Башта, мəхəллə каршында хисап тоткандай, Бəйрутта, 
Димəшкъ, Мисыр вə Хиҗазда булуын, хаҗ кылу тəэсирлəрен бəян итте. 
Аннары үзе югында, узган җəйдə авылның, шул исəптəн мəктəп-
мəдрəсəнең дə, янып бетə язуына бик борчылуын белдереп, 
авылдашларының кайгы-хəсрəтен уртаклашты; ярый əле халык, 
мөгаллим, шəкертлəр бик югалып-бетерешеп калмаган, яңа мəктəп-
мəдрəсə дə салынып ята – шуңа сөенүен белдереп, күп рəхмəт əйтте. 

Кешелəр, үзлəрендə сəер бер күңел тибрəнүен тоеп, күбесе 
моның сəбəбенə төшенə дə башлады: бəй, бу юлы мулла саф татарча, 
нəкъ менə үзебезчə, гап-гади итеп сөйли лəбаса. Элек гел, башка мул-
лалар кебек үк, гарəпчə, динчə сөйли иде. Ə нинди тəмле, рəхəт, 
күңелгə якын, бернинди төерсез! 

Башкалар да моны сизəме, дигəн кебек бер-берсенə карашып та 
куйдылар. Бу җанлануны күреп алган хəзрəт, шуны гына көткəн ке-
бек, əңгəмə агышын шул якка борып җибəрде: əйе, əйе, бүген ул 
җомга вəгазь-хөтбəсен аларга нəкъ менə ана телебездə сөйлəп 
җиткерергə булды. Монда бернинди ялгыш, каршылык та, гөнаһ та 
юк – Аллаһыбыз бихисап миллəт, төрледəн-төрле теллəр биргəн икəн, 
димəк, ул үзенең ихтыярын, əйтергə телəгəнен һəр халык, һəр гавам 
үз телендə төшенү мөмкинлеген дə биргəн. Боларны ул илһамый бер 
кайнар дулкын белəн, нык ышаныч белəн əйтте: күп уйланып 
йөргəнлеге, тəмам инанганлыгы күренеп тора иде. Шуннан бу 
яңалыгының нəкъ менə халыкның үзенə кирəклеген, Аллаһының их-
тыярын, шəригать канун-кагыйдəлəрен төплерəк, ихласыйрак 
үзлəштерү, дөнья хəллəреннəн дə ачыграк хəбəрдəр булып тору өчен 
мəслихəт икəнен ышандырырлык дəлил, тасвирлар тезə башлады. 

Халык колагын торгызды, бераз сагайды да – ишетелгəн 
хəлмени! Моңарчы бер генə мулланың да җомга вəгазен, хөтбəне та-
тарча сөйлəгəне булмаган! 

Сагайса сагайдылар, сəерсенсə сəерсенделəр, əмма ризасызлык 
белдерүче, каршы дəшүче булмады. Хуплау сүзлəре генə əйтелде; 
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башка муллалар да иярсен иде, үзебезчə аңлаешлырак инде, Ходайга 
тагын да якынайган кебегрəк булдык, дигəнрəк сүзлəр. 

Чөнки мəхəллəдəшлəр ерак иллəрдə, хаҗда булып, олуг 
галимнəр белəн төрле теллəрдə аралашып, дини белемнəрен дə эстəп 
кайткач, Габдулланың əйтер сүзе төплерəк, колачлырак, ышанычлы-
рак була баруын тойды, əлбəттə. Үзе дə бит ул нəкъ менə шуңа исəп 
тотты да, хөтбəне татарча сөйлəү нияте күптəн инде бөрелəнеп җитеп, 
үзен ул мəдрəсəдə дəрес, нəсихəт сөйлəгəндə, фикердəш муллалар, 
авылдашлар белəн очрашкан-аралашканда сынап, телен чарлап, үз-
үзенə ышаныч беркетə килсə дə, халык алдына чыгып, диннең, 
яшəешнең иң җитди темаларын да ана телебездə сөйлəргə ярый дип, 
алай гына түгел, лəзем, фарыз дип рəсми белдерү өчен менə шушы 
мизгелне көтеп алган иде. 

Аллаһка шөкер, максаты акланды – халык аны хуплады. Зурдан 
кубып əйткəндə, халык бит аның бу гамəле йөзендə, аның сүзлəре 
белəн тагын бер тапкыр Аллаһны, динебез исламны һəм шулар белəн 
беррəттəн ана телебезне дə хуплады, зурлады. Нəкъ менə шушы хəл 
Габдулланы үз башлангычын бүтəн имам, мулла, мөгаллимнəргə дə 
кыюрак тəкъдим итəргə илһамландырды, дəртлəндерде. Шул канат-
ландыру аны “Татарча хөтбə уку дөрестме?” дигəн китап язып, аны 
бастырып чыгарып (Казан, 1908), таратырга да көч, илһам бирде. 

Кайбер яшь муллаларның да үзенə иярүлəренə куанса да, Габ-
дулла татарча хөтбə укыла башлауны “бик мөһим бер инкыйлабның 
башы” дип атый. Чөнки инкыйлаб икəн, ул инде тартыш, көрəш дигəн 
сүз. Чыннан да, бу юлы да нəкъ менə Бубыйдан чыккан яңалыкны ту-
лаем татар халкы, беренче нəүбəттə мəгърифəтчелəр, əдип, 
шагыйрьлəр, яшь мөгаллимнəр күтəреп алса да, бу хəрəкəт гасыр ба-
шында – кадимчелек белəн җəдитчелек тартышының нык көчəеп бар-
ган чорда – җəдитчелəр башында торган Иж-Бубый мəдрəсəсеннəн 
чыкканы өчен генə дə кадимчелəр аңа кара көйгəн, аны каралтырга, 
хəрəкəтенə таяк тыгарга маташканнар. 

Иж-Бубый мəдрəсəсен, аның җитəкчелəрен электəн күрə алмаган 
Ишми ишаннар мəдрəсəгə, аның мөгаллимнəренə өйгəн тавык чүплəп 
бетермəслек гаеплəр өстенə монысын да өстəгəннəр. 

Ə нигə əле боларны без искə төшерергə булдык? Əлеге мəгълүмат 
һəм, тулаем да, Иж-Бубый мəдрəсəсенең миллəткə, халык мəгърифəтенə 
керткəн тарихи өлеше яхшы мəгълүм. Мəдрəсəнең 200 еллык тарихы 
бар. Бер игелекле нəсел генə дə – Нигъмəтулла, аның улы 
Габделгаллəм, оныклары Гобəйдулла, Габдулла һəм Мөслихə – 
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мөгаллимлек иткəн елларда патша самодержавиесе аны 1912 елда яп-
тырганчыга хəтле миллəтебезгə, ислам диненə, татар мəдəниятенə 
керткəн олуг өлеше турында тарихыбызда бай материал теркəп калды-
рылган. Халкыбыз аны əледəн-əле исенə төшереп тора. Узган гасырның 
егерменче елларында ук мəдрəсə эшчəнлеге турында матбугатта: ”За-
манында үзенең яңалыгы, тəрбия ысулларының куелышы ягыннан алгы 
сафта торган мəктəбе белəн үз янына эчке Россия, Төркстан, Кыргыз-
стан тарафларының һəр почмагыннан укырга, мəдəнияткə, яңалыкка 
сусаган күп кешелəрне җыйган иде”, – дип язганнар. 

Иж-Бубый мəдрəсəсенең уңай тəҗрибəсе заманында Җəмал 
Вəлиди, Галимҗан Ибраһимов, безнең чорда исə язучы һəм галим 
Мөхəммəт Мəһдиев, шəрык белгече Равил Үтəбай-Кəрими 
хезмəтлəрендə яктыртылды. 1999 елда “Рухият” нəшрияте “Бертуган 
Бубыйлар һəм Иж-Бубый мəдрəсəсе” дигəн тарихи-документаль 
җыентык чыгарып (төзүчелəре Р. Мəрдəнев, Р. Миңнуллин, 
С. Рəхимев, фəнни мөхəррире М. Госманов), изге бер эш башкарды. 
Мəдрəсə үзе дə, тарихи шəхеслəр Гобəйдулла, Габдулла, Мөслихə Бу-
быйлар да “Татар энциклопедиясе”ндə дə лаеклы урын алган. 

Габдулла Бубыйның “Бубый мəдрəсəсенең кыска тарихы” дигəн 
безнең темага турыдан-туры караган язмасына аерым диккать итү сора-
ла. Габдулла Бубыйның тарихи эшчəнлеген хəтердə яңартуыбызның 
төп сəбəплəренең берсе – Иж-Бубый мəдрəсəсенең һəм аның күренекле 
мөгаллимнəренең ана телебезне саклау, үстерү, куллануын дəвам 
иттерү юнəлешендə гаҗəп зур өлеш кертүе. Кызганыч ки, əле телгə ал-
ган һəм башка хезмəтлəрдə дə Бубыйларның бу кыйбладагы 
эшчəнлегенə, безнеңчə, тиешле бəя биреп җиткерелмəгəн. 

Бүген, миллəтебез, халкыбыз мөстəкыйльлеккə ирешү макса-
тында үз дəүлəтчеллеген, кыйбласын беркетергə омтылганда, 
телебезнең, дəүлəт теле буларак, дəрəҗəсен үстерү, куллану өлкə, 
даирəлəрен җəһəтрəк ишəйтү өчен тарихи тəҗрибəлəр дə бик кирəк. 
Алай гынамы! Монда безгə, гомумəн дə, төрледəн-төрле теллəрнең 
куллану тəҗрибəсен туплаган бөтен бер фəннəргə мөрəҗəгать итү ва-
кыты җитте. Мəсəлəн, дөньякүлəм мəгълүм риторика фəненə. 

Риторика фикереңне бүтəннəргə җиткерү, үткəзү, аларны ышан-
дыру өчен телнең əйтеп һəм язып белдерелə торган барлык чараларын 
файдалану сəнгате, шул мөмкинлеклəрне кулланырга өйрəтə торган 
фəн дə. Совет чорында ораторлык осталыгы, тел культурасы дип 
соңгы чиккəчə тарайтылган риторика фəне кайбер уку йортларында 
бик очраклы гына укытыла иде, соңгы елларда гына ул кайбер 
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мəктəплəргə кайтып алды. Урыс телендə балалар бакчаларыннан 
алып югары уку йортларынача укыту программалары төзелеп, 
дəреслек-кулланмалар бастырып чыгарылды. 

Тик “Татар риторикасы” турында əле авыз тутырып сөйлəшə 
алмыйбыз. Телебезнең куллану асылын өйрəнүгə дəүлəткүлəм игъти-
бар бирелмəгəндə, биш йөз ел буе аның куллануын юк итү максаты 
гына хакимлек иткəндə бу мөмкин дə түгел иде. Бүген, шөкер, менə 
шул хакта уйлана, сүз кузгата алабыз. Рəхмəт Бубыйларга, бу хакта 
аларны искə төшергəндə уртага куеп сөйлəшүлəр оештыра алабыз.  

Хəзер татар нəфис сүз осталыгы сəнгате һəм фəне хəрəкəт итсен 
өчен дə азмы-күпме шартлар туып алды. Риторика бит ул – демократия 
булганда гына өлгерə торган җимеш, бездə дə бит чагыштырмача фикер 
иреге, сүз иреге, фикер төрлелеге мохите сиземлəнеп алды. Мондый 
шартларда телне тормышта куллану мəсьəлəлəре дə алга чыгып, бу 
күренешлəрне өйрəнə торган сөйлəмият, социолингвистика фəннəре 
хəрəкəткə килə. Алар риторикага да ризык бирə, этəргеч ясый. 

Шулай да риторикага бөрелəнеп, тернəклəнеп китəр өчен иң 
башта җирлек – тарихи тəҗрибə кирəк. Ул бар: телебезнең халык 
авыз иҗатында, иң борынгы чорлардан алып бүгенгə кадəр тупланган 
нəфис əдəбиятебездə, төрледəн-төрле стильлəрдə теркəлгəн фəнни, 
рəсми, дини язмаларыбызда, Атилла, Кубрат, Идегəй, Сөембикə кебек 
падишаһларыбызның өндəү, үгетлəрендə, Кол Шəриф, Мəрҗани, Риза 
Фəхретдин хəзрəтлəребезнең вəгазь-хөтбəлəрендə, Мулланур Вахи-
тов, Мирсəет Солтангалиевлəрнең кайнар нотыкларында чаткылардай 
җемелдəп, халык хəтеренə уелып-уелып калган хəзинə-байлыгы ул. 

Риторика һəм дин бердəйлеге бик ерак-ерактан, һəркайсының 
дөньяга туган дəвереннəн үк килə булса кирəк. Дин адəм затлары 
зиһененə үтсен, яшəешендə ярдəм итсен өчен аның нигезлəмə-
кагыйдəлəрен телдəн сөйлəп инандыруда риторика нык булышлык 
иткəн. Ислам динендə вəгазь-хөтбə сөйлəүнең гасырлар буе килгəн 
тəҗрибəсе аның үзен дə баеткан. 

Вəгазьне татарча сөйлəү татар риторикасы үсешенең үзенə бер 
юнəлеше булып киткəн. Бубыйлар керткəн яңалыкның əһəмияте 
бəялəп бетергесез – аларның җиңел кулыннан һəм тырышлыгыннан 
татар теле яңа бер куллану өлкəсенə-даирəсенə ия булып киткəн. 

Əлбəттə, бу бер əфсен өрү белəн генə, җиңел генə үзлəштерерлек 
яңалык түгел иде. Шунысы əһəмиятле дə: аны гамəлгə ашыру өчен 
телебез үсешенə бəйле кайбер бүтəн үзгəрешлəр дə сорала иде. 
Мəсəлəн, халык кадəр халык алдында вəгазь, хөтбə, нəсихəт сөйли 
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алыр өчен мулла, мөгаллим ана теленең төзелешен, аның тəэсири 
мөмкинлеклəрен, үтемлелек, тасвири чараларын яхшы белергə тиеш. 
Мəдрəсəлəр эшчəнлегендə беренче тапкыр диярлек Бубыйлар татар 
телен өйрəнүне программа, уку-укыту тəртиплəренə кертə башлый. 
Дəреслəрдə матур язу, сəнгатьле уку, фикерне тел ярдəмендə дөрес 
белдерү (мантыйк) һəм тел куллануның башка юнəлешлəрен өйрəнү 
максатлары куела. 

Мəдрəсəнең 1908–1910 елларда гамəлдə булган программала-
рында нинди фəн, предметларны татар теленə бəйле рəвештə укыту 
каралуына анализ ясау “татарча укытыргамы-юкмы” дигəн мəгънəсез, 
зарарлы шик, бəхəслəрдəн һаман башы чыкмаган, татар телен дə 
юньле-башлы укыта алмаган мəдрəсəлəребезгə генə түгел, дөньяви 
мəктəплəребезгə дə файдалы булыр иде. 

Бубый мəдрəсəсендə беренче сыйныфтан башлап сигезенче 
сыйныфка чаклы ана теленə бəйлəп атнасына 24–30 сəгать исəбеннəн 
башлыча 28 предмет-фəн укытылып, арада матур язу (хөсне хат), 
əлифба, татар орфографиясе (төрки имля), татарча уку, татар 
əдəбияте, телдəн сөйлəү, уку кагыйдəлəре (кыйраəт), көйлəп уку, та-
тарча дөрес сөйлəү кагыйдəлəре (бəлягате төркия) һəм башка фəн-
предметлар урын алган. 

Шунысы мөһим: мəдрəсəдə, табигый ки, иң зур игътибар һəм күп 
вакыт гарəп телен камил өйрəнүгə бирелгəн, шул ук вакытта (бу 
бүгенге мəдрəсəлəргə дə гыйбрəтле) гарəп телен, өстəвенə əле фарсы, 
урыс, француз теллəрен дə татар теле белəн чагыштырып өйрəнү алым-
нары, шул теллəрне ана теле-сөйлəме, əдəбияте мохитендə өйрəнү 
гадəттə була. Элекке шəкертлəрнең (мəсəлəн, Х. Мостакаевның) 
истəлеклəреннəн күренгəнчə, “укыту өчен нигездə урыс уку йортлары 
программалары кабул ителеп, педагогика һəм ислам дине гыйлемнəре 
өстəлгəн иде. Урыс, гарəп, француз теллəре укытыла. Төп фəннəрнең 
күбесе татар телендə алып барылды”. Фарсы теленең төпле укытылуы, 
төрек теле укытыла башлау да арадашчы теллəр буларак гарəп теле 
белəн татар телен тыгыз бəйлəү өчен эшлəнгəн дип уйларга кирəк. 

Һəрхəлдə Бубый мəдрəсəсендə шəкертлəрдə, алар йөзендə 
аларның ата-аналарында үз телебезгə хөрмəт тəрбиялəүдə эур эш 
эшлəнə. Алар арасыннан Җəмал Вəлиди кебек тел белгечлəре, Нəҗип 
Думавый кебек шагыйрьлəр – оста вəгазьче, ораторлар, татар телен 
пропагандалаучы мулла, мөгаллимнəр чыгуы һич очраклы хəл 
түгелдер. Əйтик, Җəмал Вəлиди үз мəдрəсəсен нəфис сүз осталыгы 
белəн ничек ихласый, тасвирый бəян итə: “Бубый мəдрəсəсе башта 
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җəдит мəдрəсəлəрдəн үзенең хөрлеге, дөньявилыгы, истикьлялы 
(бəйсезлеге) белəн аерыла иде. Фатыйх əфəнде Кəриминең “Бубый 
шəкертлəре дөньяга туп-туры карыйлар, аякларын җиргə нык басып 
йөрилəр”, дигəн сүзе бик тугърыдыр...”, – ди. “...Татар дөньясын кап-
лап алган калын караңгылык эчендə беренче шəмне күтəреп чыккан 
Бубыйларның артысыннан баручы бер кеше булуым сыйфататы 
белəн баш иям”, – дигəндə, ул нəкъ менə алар кебек ана теле хакына 
армый-талмый хезмəт итəргə тырышуын истə тотадыр да. 

Татар телен чын тормышта хəрəкəттə, гамəлдə күрү өчен аның 
төзелешен белү генə җитми, төрле яссылыкта, даирəдə куллану 
ихтыяҗы һəм шуны канəгатьлəндерү күнекмəлəре дə зарур. Əлбəттə 
инде, иң мөһим, көндəлек ихтыяҗ – ул мəдрəсəдə шəкертлəрне 
килəчəктə нəкъ менə татар халкы белəн аралашып, аңа хезмəт итəрлек 
дини һəм дөньяви белемле итеп тəрбиялəү. Габдулла икенче 
ихтыяҗны да үзəккə куя – үзе яшəгəн туган авылы халкы белəн туры-
дан-туры ана телендə аралашу. Ул бит əле үз мəхəллəсенең указлы 
имамы, мулласы да. Халыкның күпчелегенə – авылныкыларга да, 
бүтəн төбəклəрдəн килеп укучы шəкертлəрнең ата-аналарына да – 
аның белəн иң катлаулы дини һəм дөньяви мəсьəлəлəрне дə нəкъ менə 
ана телендə аңлашып хəл итү мəслихəттер, кулайрактыр. 

Кыскасы, Бубыйлар халыкка татар телендə мөрəҗəгать итү өчен 
татарча дəреслеклəрне, җəдитчə оештырыла торган төрле җыелыш, 
кичəлəрне, мəчет мөнбəрлəрен, авыл җыеннарын гына түгел (“Бубый 
мəдрəсəсе үзенең атна саен ясалган җыелышлары, бу җыелышларда 
вакытына күрə сəяси нотыклары (кара истибдадакага каршы) белəн 
шəкертлəрнең фикерен ачуда күп хезмəт итте”, ди Г. Мансуров), 
мəдрəсə, авыл чиклəреннəн чыгып китеп, җəмəгать ишле туплана 
торган төрле җыеннардан, ярминкəлəрдəн дə файдалана. Замандаш-
лары язмаларында Габдулланың ел саен Мəкəрҗə, Минзəлə 
ярминкəлəренə барып, мəдрəсə файдасына татар байларыннан шак-
тый акча җыюы, байлар арасында миллəткə хезмəт итү кирəклеге ту-
рында ялкынлы чыгышлар ясап, үгет-нəсихəт сөйлəве тасвирлана. 
Аның Мəкəрҗəдəге бер нотык-хөтбəсендə, миллəтне тəрəккыять 
иттерү өчен кан белəн, җан белəн тырышырга кирəк, дип өндəгəн но-
тыгын халык əле азактан да хуплап сөйли. 

Халык белəн, мулла, мөгаллимнəр, зыялылар белəн татарча бо-
лай аралашулар мəдрəсəнең дə даны, дəрəҗəсе үсүгə йогынты ясый. 
Ə карагруһларның, кадимчелəрнең ачуы, үчлəшүе кабарганнан-
кабара гына бара. Юкка гына мыни “ходайга каршы” мондый эшлəр 
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хакында “кара” муллалар, шовинистлар губернаторга да, мөфтигə дə 
шикаять арты шикаять яудыра, юкка гына мыни губернатор фəрманы 
белəн Габдулла Бубыйның мəдрəсəдəн тыш “лекциялəр укуы” тыела. 

Шулай итеп, Габдулла Бубый ана телебезнең миллəтебез 
яшəешендəге əһəмиятен сиземлəп, аның асылын, төзелешен башка 
теллəр белəн чагыштыра-чагыштыра тəфсилле өйрəнеп, аның 
кешелəргə тəэсир итү чара, мөмкинлеклəрен җентекле барлап, шул 
мəгълүмат, белемнəрен нəкъ менə гамəлдə куллану юлына баса. Бу 
изге эшкə туганнарын, хатыны Хөснифатыйманы (Р. Үтəбай-Кəрими: 
“...ул ялкынлы оратор булган”), башка мөгаллим, шəкертлəрне җəлеп 
итə. Кыскасы, ул татар теленең яшəешнең төрле өлкə, даирə, темала-
рына сөйлəм кору өчен тулы мөмкинлеге барлыгын, мəгънə чарала-
рына да, хисси берəмлеклəргə дə бай булуын, бу яктан башка 
теллəрдəн һич тə кайтыш булмавын исбат итеп, татар риторикасына 
нигез салучыларның берсе дип атарга шик калдырмавын авыз туты-
рып əйтергə буладыр. 

Без əлегə татар риторикларының, аеруча аның классикларының 
төп сыйфат-үзенчəлеклəрен, тəрҗемəи хəллəрен ачыклап 
бетермəгəндербез. Шулай да Габдулла Бубыйның моңа холкы-фигыле, 
Ходай тəгалə биргəн сəлəте-таланты булганын сиземлəү кыен түгел. 
Бу – бəхəссез. Замандашлары аның шул сыйфатларына сокланган 
булган, шəкертлəре аңардан үрнəк алган. Җəмал Вəлиди, мəсəлəн, 
болай тасвирлый: “Мəрхүм Бубый гаять җанлы, үткен, ялкынлы бер 
кеше иде. Ул үзенең адымнарын тəрəддедсез (икелəнүсез) атлый, фи-
керен ачык һəм кискен йөртə иде. Гаять нык бер канəгате вөҗдания 
вə куəтле бер җəсарəте əдəбия иясе (кыю əдəбиятче, публицист) иде. 
Аның табигатендə булган тизлек вə кискенлекне һəрбер эшендə 
күрергə мөмкин”.  

Аннары, Габдуллада риториклык сыйфатлары: фикер хөрлеге, 
ана теленең көч-кодрəтенə ышану, нəфис сүз сəлəте – нəселдəн 
килгəн дияргə дə була. Бабасы Нигъмəтулла, Р. Фəхретдинев язып 
калдырганча, Казан янындагы Бəрəскəдə туган, үз гасырында 
Мəчкəрəдə гыйлем вə зиһенлек белəн, ягъни мантыйк, кəлям вə ысул-
дан фикер йөртү, бəхəстə осталык белəн шөһрəт тапкан дүрт 
шəкертнең берседер. Үз кулы белəн язган “Тəүзих” (ачык аңлату, 
мəсьəлəне аңлаешлы итеп яктырту китабы), “Гакаид” һəм башка ки-
таплар читлəрендə үзенең фикерлəре вə кайбер гарəпчə язмалары бар. 
Ш. Мəрҗани аны “Бубый Нигъмəтулла дип танылган гыйлем иясе”, 
ди. Габдулла үзе: “Нигъмəтулла бабайны белгəн кешелəр бик шаян 
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сүзле, лəкин бик намуслы вə һичкемнең хəтеренə караучан түгел иде, 
дип сөйлилəр”, – дип язып калдырган. 

Габдулланың əтисе белəн бертуган абыйсы да (ул да Габдулла 
исемле) “егерме яшьлəрендə сатуларын ташлап (яшьлəй урысча 
өйрəнеп, газетлар да укый), яңадан мəдрəсə кереп укырга тотынган... 
Эстəрлебашта беренче булып география укытырга тотына. Гарəпчə са-
рыф вə нəхүлəрне, фарсыча укытуны куеп, татарча укытып, гарəпчə бе-
лем бирүне реформалаштыру юлында да зур бер адым атламыштыр”. 

Янə бер мөһим нəрсə – ул, чын риторик-ораторларга хас булган-
ча, Габдулланың сөйлəү осталыгы язу осталыгы белəн үрелеп бара. 
Җəмал Вəлиди билгелəгəнчə, ул “үзенең əсəрлəрендə ялкынлы бер 
публицист булып мəйданга чыга, алда терелəй кыймылдап торган 
мəсьəлəлəрне мөзакəрəгə куеп (бəхəс мəйданына чыгарып), шуларны 
заманның телəгенə муафыйк рəвештə хəл кыла”. Җ. Вəлиди аның 
егермелəп кисəктəн торган (əмма нибары сигезе басылган) “Хакый-
кать” əсəренə югары бəя биреп: «“Хакыйкать” вакытында гаять попу-
лярный бер əсəр булып, шəкертлəр арасында кулдан-кулга йөри. 
Үзенең дини мəсьəлəлəрне җəсарəте (кыюлыгы) белəн яңа фикере 
ачылып килə торган яшьлəрне хəйран итə иде. Иске голяманың авто-
ритетны югалту һəм иске мəдрəсəлəрне туздыруда моның кадəр зур 
тəэсире булган, белмим, икенче бер əсəр бар микəн?», – ди. 

Бу биеклектəн караганда, Габдулла Бубыйның “Татарча хөтбə 
уку дөрестме?” дигəн хезмəте дə һич тə аңардан кайтыш түгел. Бүген 
аны телəсə кайсы мəдрəсəгə (һəм башка уку йортларына да) ритори-
кадан кулланма рəвешендə тəкъдим итеп була. 

 
 

ТАТАР РИТОРИКАСЫ ҺƏМ АКМУЛЛА 
 
Нəфис сүз, ораторлык, хөтбə сəнгатенең үсешендə һəм аның 

буыннан-буынга тапшырыла килүендə халык ораторларының 
(телмəрче, нотыкчы, чичəн, акын, сəсəн һ.б.) тоткан урыны ифрат зур, 
əһəмиятле. Алар тарихта һəм халык хəтерендə чичəннəр дип саклана. 
Шулай да бу төшенчə төрле чорда, төрле төбəклəрдə төрлечə аталган. 
Кыпчак, нугай чоры төркилəрендə җыраулар (җырагулар) атаклы 
булган. Х1Х–ХХ гасырдан исə аларны чичəннəр дип (казакъларда – 
акын, əзəрилəрдə – ашыг, башкортларда – сəсəн, бүтəн төрки халык-
ларда – чəлəби, кубызчы һ.б. атамалары белəн) йөртергə күнегелгəн. 
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Гадəттə, чичəннəрне фольклор фəне өлкəсе барлый һəм өйрəнə. 
Риторика күренеше буларак киңрəк мəгълүмат аларга М. Бəкирев 
(Бакиров М.Х. Шигърият бишеге: гомумтөрки поэзиянең яралуы һəм 
иң борынгы формалары. Казан: Мəгариф, 2001. 141 б.) хезмəтендə 
бирелгəн. Ул Мифтахетдин Акмулланы да шундый тарихи шəхеслəр 
рəтендə саный. 

Максатыбыз – Мифтахетдин Акмулланың шəхесен, иҗатын 
нəкъ менə риторика сəнгате һəм фəненə кагылышлы рəвештə, ягъни 
риторик – оратор – чичəн буларак берникадəр күзəтү ясау, бүгенге 
риторикага осталык үрнəклəре тəкъдим итү. Моңарчы бу юнəлештə 
махсус тикшеренүлəр булмады əле. 

Дөрес, махсус риторика дəреслеге дип тəкъдим ителгəн 
В. Псəншин (Псəншин В.Ш. Риторика нигеззəре: 10–11 сыйныф уку-
чылары өсөн укыу кулланмаһы. Өфө: Китап, 2001. 200 б.) һəм 
И. Низамов (Низамов И. Риторика: югары уку йортлары өчен 
дəреслек. Казан: Казан ун-ты нəшр., 2005. 178 б.) кулланмаларында 
Мифтахетдин Акмулла иҗаты беренче тапкыр риторика яссылыгын-
да, аерым алганда, ритор-чичəн сыйфатында тəкъдим ителə. Тик 
аларда да əле мəгълүмат гомуми таныштырудан ары китə алмаган, 
чичəн шагыйрьнең бу кыйбладагы төп иҗат алымнары, асыл сыйфат-
үзенчəлеклəре системага салып ачылмаган. 

Шөкер, М. Акмулланың чын риториклык (шагыйрьлек, нəфис 
сүз осталыгы, чичəн һəм ораторлык, вəгазьче буларак) осталыгын 
күзəтү, анализлау һəм гомумилəштереп бəя бирү өчен фəндə (беренче 
чиратта фольклор, матур əдəбият нəзариялəрендə) берникадəр мая 
тупланган. Əйтик, əле телгə алынган дəреслегебездə М. Акмулланы 
татар риторикасы элгəрлəреннəн күренеклелəренең берсе дип 
тəкъдим иткəндə без төп чыганаклардан буларак Сəйфи Кудаш (Ку-
даш С. Йəшлек эззəре буйлап: истəлеклəр. Өфө, 1964. 26–27 б.), 
Əхнəф Харисов (Харисов Ə. Башкорт халкының əдəби мирасы 
(ХVIII – XIX буаттар). Өфө, 1965. 331–357 б.) хезмəтлəренə таяндык. 

Дəреслекнең дəвамы булган менə шушы “Нəфис сүз осталыгы” 
мəҗмугасын əзерлəү барышында М. Акмулланы риторика сəнгате ак-
сакалы буларак бəялəүдə һəм тасвирлауда шулай ук М. Гайнуллин (Та-
тар əдəбияты. XIX йөз. Казан: Татар. кит. нəшр., 1957, 1968), 
М. Госманов (Госманов М. Кереш сүз // Акмулла. Шигырьлəр. Казан: 
Татар. кит. нəшр., 1981), Ə. Вилданов (Вилданов Ə. Кереш сүз // Акмул-
ла. Шигырьлəр. Өфө: Башк. кит. нəшр., 1981), И. Надыйров (Акмулла 
иҗатында фольклор традициялəре // Поэт-просветитель Акмулла: мате-



19 
 

риалы юбилейных торжеств и научной конференции, посвященных 
150-летию со дня рождения. Казань: ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова, 1983. 
97–104 б.), Р. Əхмəтев (Əхмəтев Р. Мифтахетдин Акмулла (1831 – 1895) 
// Татар əдəбияты тарихы. 2 т.: ХХ йөз татар əдəбияты. 70–88 б.), 
Ү. Гыймадиев (Поэт-просветитель Акмулла: материалы юбилейных 
торжеств и научной конференции, посвященных 150-летию со дня ро-
ждения. 89–96 б.), Х. Курбатов (шунда ук. 54–61 б.), Х. Миңнегулов 
(Миңнегулов Х. Дөньяда сүземез бар... Казан: Татар. кит. нəшр., 1999) 
һ.б. авторларның хезмəтлəре файдаланыла. 

Риторика сəнгатенең төп мəслəге – ул ышандыру (инандыру), 
дибез икəн, моңа риторика бер-берсеннəн аерылгысыз ике кыйбланы 
тотып кына ирешə ала: нəрсəгə ышандырырга һəм ничек (нинди ысул, 
алым, чаралар белəн) ышандырырга. Мисалга М. Акмулланы алган 
очракта, аның беренче кыйбласы, ягъни аның шəхес буларак яшəеш 
һəм чичəн-шагыйрь буларак иҗат “эчтəлеге” шактый җентекле 
өйрəнелгəн. Монда ике нəрсəне искəртеп китү сорала: беренчесе – 
риторика ул һичшиксез иҗтимагыйлык белəн бəйле күренеш, димəк, 
ул үзе яшəгəн мөхит, җəмгыять белəн бəйлəнештə генə карала ала; 
икенчесе – ышандырырга телəгəн фикере, ягъни шəхеснең “эчке” 
асылы – яшəү рəвеше, мəслəге – аның шул фикерне бəян иткəн, тас-
вирлаган сүзе белəн тəңгəл булуы зарур. 

Акмулла кемне, нəрсəгə ышандырырга алынган булган? 
Иҗтимагый оратор – шагыйрьнең үзенчəлеге шунда ки, ул үзе табын-
ган, инанган хакыйкатьне генə башкаларга ышандырырга алынырга 
тиеш; күрəсең, бу сорауны бүтəнчə куюның да əһəмияте бардыр: 
чичəн иң əүвəле үзе нəрсəгə ышанган, иманы нидəн гыйбарəт, нинди 
фикер-ният-идеяне үзендə генə “яндырып” тынычланмыйча, 
бүтəннəргə дə җиткерергə омтылган? 

Башта чичəннең турыдан-туры шəкертлəре санала алырлык, 
үзлəре дə рухы-күңеле белəн аның фикердəше, телəктəше булган, 
үзлəре дə татар риторикасының элгəрлəре саналган шəхеслəребезнең 
фикеренə колак салыйк əле. Галимҗан Ибраһимов: “Курсави – 
Мəрҗəни, Каюм Насыйри, Акменла, Акъегетзадəлəр татарның əдəби-
фикри хəрəкəте тарихындагы икенче дəвернең – Борынгы Шəрыкъне 
җимереп, яңару, европалашуның беренче баскычы, беренче адым ат-
лавы иде. Орлыктан сабак, яфрак чыгып үскəн кебек, тамчылар белəн 
башланган чишмəлəр зураеп елгага əйлəнгəн кебек, ул икенче дəвер 
хəрəкəте дə бер ноктада тукталып калмады – баскыч-баскыч 
күтəрелде, үсте, киңəйде, барлыгы бер кыйблага – Европа мəдəниятен, 
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гыйлемен алуга карап юнəлүдə дəвам итте” (Поэт-просветитель Ак-
мулла: материалы юбилейных торжеств и научной конференции, по-
священных 150-летию со дня рождения. 341 б.). 

Шагыйрь һəм галим Сəйфи Кудаш: “...Иске дини фанатизм 
белəн яңалык көрəшлəре башланган уяну елларында, төн 
караңгылыгы белəн яңа гына сызылып килгəн таң яктылыгы сугыш-
кан вакытта сайраган бер сандугач сыман булып, менə шул 
хəрəкəтнең мəгърифəтче бер пропагандист-җырчы буларак, əдəбият 
мəйданына талантлы шагыйрь Мифтахетдин Акмулла һəрвакыт 
үзенең бердəнбер мөлкəте булган ялгыз атын китап һəм столярлык 
кораллары төягəн арбасына җигеп алган да, Шиһап Мəрҗəни 
күтəргəн яңалыкларны яклап һəм мактап, фанатик муллалар белəн су-
гыша-сугыша, авылдан-авылга, каладан-калага мəгърифəтчелекне 
пропагандалап йөргəн...” (Кудаш С. Йəшлек эззəре буйлап. 26–27 б.). 

Хəзер килеп, ничек ышандыру мəсьəлəсе. Бу юнəлештə əдипнең 
риторика сəнгате яссылыгында туплаган тəҗрибəсе, осталыгы нидəн 
гыйбарəт? Башта аның иҗатын бөтен яклап, тирəнтен өйрəнгəн га-
лим-белгечлəрнең аның шул өлкəдəге талант-сəлəтенə ишарə ясаган 
кайбер фикер-күзəтүлəре. Ризаэтдин Фəхретдин: “...мəшһүр ша-
гыйрь...”; “...зирəк вə үткен табигатьле һəм дə игътибарлы...”; 
“...тавышы яхшы гына моңлы булып, җырлауга оста...”; “...үзе яшəгəн 
мөхиттəн яхшы ук хəбəрдар булуы...”; “...үзендə шигырь сөйлəүгə ис-
тигъдад барлыгыны вə шуңа əһəмият бирүе...”; “...үзенең 
шигырьлəрене моңлы тавыш берлə, беркадəре кабзыйəт (каушау) вə 
гайрəт берлə сөйлəде, вə яхшы гына тəэсир бирде...”. 

“Акмулла үз иҗатында борынгы əдəбият, тарих, риваятьлəр бу-
енча мəгълүм тарихи, легендар шəхеслəрне дə поэтик образ итеп кул-
лана. Шул исəптəн атаклы философ Əфлəтун (Платон), мəшһүр акыл 
иялəре Сөлəйман патша (Соломон), Əл-Фараби, Локман табиб – 
зирəклекне һəм галимлекне, Йосыф пəйгамбəр – олы җанлылыкны 
һəм сабырлыкны, Фиргавен, Əбүҗəһел, Тимерлəн (Аксак Тимер) – 
кирелек, усаллык, явызлыкны гəүдəлəндергəн символлар буларак 
алынган. Бу образларның баш чыганагы... язма традициялəргə барып 
тоташа...”; “...Халыклар белəн даими аралашып, аларның гореф-
гадəтлəрен, тел, тəҗрибə, хикмəт байлыгын китап буенча гына түгел, 
ə җанлы яшəешендə күреп, аларны табигый яңгырашында “эстетик 
хəтеренə” сеңдереп барган...” (Надиров И. Акмулла иҗатында фольк-
лор традициялəре. 99 б.). 
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“Акмулла əсəрлəрендəге югарылык, аларның укучыга ифрат зур 
тəэсир итү көче олы талантның турыдан-туры тормыштан рухлануын-
нан һəм дөньяви темаларда ачылуыннан килə. Акмулла дини 
юнəлештəге шагыйрьлəрдəн аермалы рəвештə, тормышта үзе күреп, үзе 
кичереп яки тоеп белгəнне язган, гаделлекне җырлаган, халыкны бе-
лемле һəм һөнəрле булырга чакырган...”; “ Акмулла шигырьлəрен бас-
тырып чыгарудан бигрəк, халык арасында үзе укыр, яттан сөйлəр өчен 
язган. Менə шуңа, күрəсең, аның əсəрлəрендə ишетер колакка ятыш 
булмаган нəрсəлəр, ритмик чатанлык күренеше юк. Истəлеклəрдəн 
безгə Акмулланың үз шигырьлəрен зур осталык белəн, тыңлаучыны 
тəмам тəэсирлəндерерлек итеп укыганы да билгеле...” (Харисов Ə. Баш-
корт халкының əдəби мирасы (ХVIII – XIX буаттар). 341–347 б.). 

“Акыл-хикмəт иясе, мəгърифəт идеялəренең ялыкмас пропаган-
дисты, изелгəн-кыерсытылганнарның сердəше, моңдашы булу белəн 
бергə, Акмулла ялангач фикерлəр өлəшеп йөрүче коры вəгазьче, ди-
дактив əдип кенə түгел, бəлки чын мəгънəсендəге талантлы, нечкə 
хисле шагыйрь дə, көчле сүз остасы да иде. Аның əсəрлəрен, əгəр 
чынлап шигырь яратсаң, салкын кан белəн укуы мөмкин түгел. Афо-
ристик җыйнак, фикри тирəн юллар сине уйланырга мəҗбүр итсə, 
көтелмəгəн уңышлы борылышлар, тапкыр табышлар сине сокланды-
ра, мавыктыра. Чын сəнгать əсəре кабат-кабат укылган саен яңа 
серлəрен, элек күрелмəгəн “алмаз кырларын” ачкан кебек, Акмулла 
əсəрлəре дə кат-кат укуны сорый, укыган саен яңа əсəр кебек яңа 
хислəр, яңа фикерлəр уята...” (Госманов М. Кереш сүз. 42 б.). 

Болар Акмуллага – халыкчан шагыйрьгə, чичəн-ораторга – хас 
гомуми сыйфатлар иде. Хəзер шул сыйфатларның аның əсəрлəрендə 
чагылышын конкретрак күзалларга омтылып карыйк. Моның өчен 
сөйлəм күренеше-категориясен, аерым алганда риторик сөйлəм (ора-
торлык сөйлəме, хөтбə-вəгазь сөйлəме һ.б. төрлəре барлыгын да 
искəртеп) төренең фəнни асылын искə төшереп китик. Аның гомуми 
схемасы татарның бихисап төрлəренекеннəн аерылмый: сөйлəм мо-
тивларына бəрабəр сөйлəм чаралары. Мотивлары: сөйлəм иясе (С.И.), 
сөйлəм адресаты (С.А.), сөйлəм нияте (С.Н.), сөйлəм шарты (С.Ш.). 
Чаралары: башлыча тел һəм экстра-, паралингвистик чаралар (тавыш-
интонация, ым, ишарə, хəрəкəт һ.б.). 

Риторик сөйлəмнең үзенчəлекле булуы аның һəр мотивына 
чараларының да тəңгəл килүендə чагыла. Бу хакыйкать Акмулла 
иҗаты мисалында да раслана. 
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Сөйлəм иясе буларак, М. Акмулла татар-башкорт мөхитендə та-
тар телендə аралашучы гади авыл халкы йогынтысында үсə, тəрбия 
ала. Мəдрəсəдə һəм үзаллы укып, татар əдəби телен дə үзлəштерə, 
шул уңайдан гарəп, фарсы теллəреннəн дə хəбəрдар була. Үсə төшкəч, 
казакъ телен, мəдəниятен дə үз итə. Кыскасы, ул күп төрле сөйлəмдə 
аралашучы, шул аралашу барышында кемгə əйтүенə карап, берничə 
телне нечкəлəп белеп файдаланучы иҗатчы була: “...кирəк икəн – та-
тарча, кирəк икəн – башкортча, хаҗəте килгəндə саф казакъча сөйли 
алган, яза алган, ихтыяҗ булса, аларның өчесен бергə кушкан...” 
(Госманов М. Кереш сүз.). 

Кайбер тикшеренүчелəр кисəтергə омтылганча, бу хəл аны һич 
тə теллəрне урынсыз бутауга, əсəрлəренең дə “корама” телле итүенə 
китермəгəн. Андый куркыныч аңа янамаган да. Əти-əнисе, халкы 
биргəн тел хəзинəсен ул яраткан, хөрмəт иткəн, тəэсир көчен, тəмен 
тойган һəм, иң əһəмиятлесе, аны куллану нечкəлек-закончалыкларын 
тоемлап эш иткəн – шул хəзинəне кешесенə карап, фəнчə əйтсəк, С.А. 
карап максатчан куллану сəлəтенə, талантына ия булган. Шул талəпне 
үзенə генə түгел, бүтəннəргə дə куйган; мəсəлəн, хəлфəлəргə 
шəкерткə сабакны “мəгънəсенə үз телендə төшендерергə”, “үзеңезнең 
телеңезгə анык кылып, баласы мөселманның аңлагандай итеп дəрес 
бирегез”, дигəн. 

Сөйлəм кору закончалыкларын тою, гамəлдə куллана белү 
аңарда табигый сəлəттəн, аннары халык авыз иҗатына игътибарлы 
булудан килə. Аннары бит, галим əйтмешли, “Акмулланың тирəн та-
мырлы татар поэзиясе чишмəсеннəн мул һəм даими су эчкəнлеге дə 
бəхəссез”. 

Сөйлəм иясен ачыграк аңлау өчен аның текстта “мин”не ничек 
белдерүен күзəтү əһəмиятле. Бу уңайдан “мин” дигəндə Акмулланың 
үзен гомумəн дə кем сыйфатында тоюы кызыклы. Мəсəлəн: 

Укыдым кан йотып кайгы китабын, 
Мөдəррислəр кебек гүйанə булдым (гүйанə – сөйлəп торучы)  
юлларыннан күренгəнчə, ул үзен сөйлəп торучы рəвешендə 

күрергə күнеккəн икəн. Бүтəн шигырьлəрендə аның “мине” нинди 
мəгънəдə, үзен ничек атый, сөйлəм адресатын ничек дип атый? Ак-
мулла моңа бик сизгер. Əйтик, бөтен чыгыш буена – “җыру”мы ул, 
əллə шигырьме – “мин” дип тəкърарлауның тискəре тəэсир ясаячагын 
ул сиземли. Фикеренең тыңлаучыга, аудиториягə сеңə баруының ни 
дəрəҗəгə җитүенə карап, ул “без”гə, хəтта “сез”гə күчə: 

 Үгəй ана кулында йəтим калдым, 



23 
 

 Андан да бик эрəтем китеп калдым. 
 Өстемдə керле күлмəк, йыртык дамбал, 
 Кайда мелла бар дисə, йитеп бардым. 

 Фəкыйрьлекдəн артык фəн күрə алмадык, 
 Шəһəр чыгып, алыс юлга йөрə алмадык; 
 Мəргəннəрне танырлык хəлемез бар, 
 Шул сəбəпдəн сабыр кылып тора алмадык. 

Бер караганда “без”дəн “сез”гə күчү каршылыклы кебек (алар 
бит контекстуаль антоним да була ала), ə Акмулла еш кына контраст-
лыкны, антонимлыкны максатчан киметə. Əйтик, надан муллалардан 
көлеп язган шигырьдə ул “сез”, “сез” дип төртеп, басым ясап əйтеп 
барырга, тəкърарларга тиеш иде кебек: 

 Тəһарəт, намаз дөреслəп белмəсəң дə, 
 Меллалык төрле фəннəн ормак (сөйлəмəк) кирəк; 
 Һавасына муафыйк гəплəр сөйлəп, 
 Тозак, ау кормак кирəк... 

 Гавам халкы башларын без кайгырттык, 
 Вөҗүдемез гайне бер афəт булды. 
 Фетнəнең күбе чыгар телемездəн, 
 Сəллəсе (чалмасы) өлкəн, фəлəн дигəн кешемездəн. 

Бу очракта “фəлəн” дигəн бик конкрет кеше күздə тотылса да, 
тискəре күренешне гомумилəштерү максатында, шулай итеп əлеге 
кешенең үзенə, аның даирəсенə генə адреслана дип аңлашылмасын, ə 
бөтен укучы, тыңлаучыга барып җитсен дип, ул аны да “без” ди. 

 Без сатдык меллалыкның коры атын, 
 Бездəн артык яулыклы дөрест хатын. 
Күренə ки, сөйлəмдə аның иясе белəн адресаты органик 

бəйлəнештə. Риторик сөйлəмнең ышандыру максатын гамəлгə ашыру 
иң башта сөйлəм адресатын ачык сайлау, аны анык күз алдына 
китерү һəм аңарга турыдан-туры мөрəҗəгать итүдəн башланадыр. Бу 
яктан да Акмулла иҗаты үзенчəлекле. Аның сөйлəм адресаты, бер як-
тан, конкрет шəхеслəр, һөнəри, социаль катлам, төркемнəр булса, 
икенче яктан, гомумилəштерелгəн, типиклаштырылган укучы-
тыңлаучы, халык. Аннары, адресаты конкрет зат, шəхес булган оч-
ракта да аның төрле миллəтле, төрле телле булуын да истə тотарга 
кирəк. Əйтик, бервакыт аңа Ризаэтдин Фəхретдин оештырган зыялы-
лар мəҗлесендə дə катнашырга туры килə. Югалып калмый, бик 
дəрəҗəле шагыйрь-чичəннəр белəн дə, үз дəрəҗəсен белеп, алар белəн 
ярыша-бəхəслəшə шигырьлəрен сөйли. Р. Фəхретдин үзе дə: “Шушы 
сəгатьтəн соң үземə дə мондый бер күңелле мəҗлес очрамады...”, – ди. 
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Тел байлыгын сөйлəм адресатына карап төгəл куллану өчен 
шагыйрьнең байлыгы-мөмкинлеклəре дə мулдан була шул. 

И. Надыйров болай ди: “...өч халыкның фольклорына хас аерым 
билгелəрнең органик рəвештə үрелеп, тукылып бирелүен күрəбез. 
Икенче төрле итеп əйткəндə, аралашу мөхитенең киңлеге һəм этник 
җəһəттəн чуарлыгы Акмулла фольклоризмында үзенчəлекле һəм ка-
батланмас синтезны барлыкка китергəн. Əмма бу фольклоризм күп 
очракта өстə генə ятмый, аерым бер миллəткə караган “тышкы” коло-
рит сыйфатында күзгə нык бəрелеп тормый. Шагыйрь үзе əсəрендə 
теге яки бу халык иҗат иткəн конкрет тел байлыгын, сурəтле тел 
бизəклəрен башкаларныкы белəн кушып, күзгə ташланып тормаслык 
дəрəҗəдə нечкə итеп, нəзакать һəм нəфислек белəн үреп бирə белгəн” 
(Надиров И. Акмулла иҗатында фольклор традициялəре). 

Сөйлəм адресаты белəн тыгыз бəйлəнешкə керү ышандыру 
(инандыру) максатында аның игътибарын җəлеп итү өчен кулланыла 
торган чаралардан аңа мөрəҗəгать итү аерым əһəмияткə ия. Акмулла 
иҗатында аларны ике төп төргə: тел чараларына һəм экстра-, пара-
лингвистик чараларга төркемлəп булыр иде. Тел чараларына 
тəфсиллерəк тукталыйк. 

Адресатның кемлегенə карап мөрəҗəгать чаралары: 1) конкрет 
зат; турыдан-туры исеме, вазыйфасы атамасы, яисə икесе бергə атала: 

 Бəгъдəсəлам, Нургали мулла, сезгə, 
 Ходаем инсаф бирсен күңелеңезгə. 
Ялгызлык исеменə махсус мөрəҗəгать берəмлеклəре дə өстəлə: 

“Əфəндем, күп сəлам, Нургали мулла, сезгə! 
Кереш, эндəш сүз рəвешендəге мөрəҗəгать берəмлеклəре дə 

сөйлəм адресатын ачыграк күз алдына китерергə мөмкинлек бирə, 
текстның хиссилеген көчəйтə: 

 Газалидəй риҗальгə кем туктамый, 
 Үзегез дə белəсез, алла колы! 

 Берадəр, сезгə үтенəм сəлам язып 
 Күзең сал: Мəрҗани – ул тимер казык! 

 Сəфəр – алыс, инсаф кыл, хакъдан оял, 
 Борыңгы кабəхəтлек йитəр, энем! 

 (Үзенə-үзе шулай ди.) 
Мөрəҗəгать берəмлегенə аны көчəйтүче, уңай йə тискəре төсмер 

бирүче эпитетлар да өстəлə: Җиһангирханга багышланган мөнəҗатен 
ул “Əссəламегалəйкем асыл затка” дип атый; “Хөрмəтле əткəемə 
йөз-мең сəлам...” ди дə, ачыклый: “Хөрмəтле əткəемə – сезгə сəлам”. 
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Аннары: “сезлəр”, “əткəем”, дип кабатлый, “əй солтаным”, 
“миһербаным”, ди. 

Сөйлəм адресатын шулай ук: 2) конкрет бер төркем (миллəте, 
һөнəре, торган урыны, социаль хəленə карап та төркемнəр) итеп тə, 
3) гомумилəштерелгəн тыңлаучы, укучы, халык итеп тə күз алдына 
китерə: 

 Башкортларым, уку кирəк, уку кирəк, 
 Арабызда наданнар күп, уку кирəк. 
 Аңгыра аюдан Уралдагы курыккандай, 
 Əй, туганнар, наданлыктан курку кирəк. 

Бер нəрсəдəн, агалар, хəүфитəем (хəвефлəнəм) 
Анасы нугай кызы димисəңез. 

 Файда җук артык сүздəн, бөрадəрлəр. 
Кагыйдə буларак, мөрəҗəгать чарасы үгет-нəсихəт, өндəү, сорау, 

талəп итү һ.б. гыйбарəлəре белəн килə: 
 Яраннар, илтифат ит безем хəлгə. 

 Язылды кайгы менəн, гаеп итмəгез, 
 Динкарендəш, барчаңызга күп-күп сəлам. 

Мөрəҗəгать, эндəш берəмлеклəре синонимнары белəн аралашып, 
көчəйтелеп тə бирелə: 

 Əсир диеп, бөрадəр, сүкмəңгезлəр 
 Күземдəн канлы яшем түкмəңезлəр 
 Телəп алмадым үземə моны, əй яр. 
Эндəш, кереш, мөнəсəбəтлек, хəбəрлек чаралары да өстəлə: 

“Əлбəттə, бер ялган ат тагарсызсез”, “Мең мулла рəдд кылсаңыз (кире 
кагу) – ни кайгы бар?”, “Кил, зинһар, бөрадəрем, инсафка кил...”. 

Күренə ки, шагыйрь-чичəн сорау формасын бик урынлы, актив 
куллана: 

 Аңа булса мөкарин туры фəһем 
 (аңар дөрес аңлау якын булса) 
 Гатасына манига юк,– белəсезме? 
 (əҗеренə каршы төшүче юк) 
Эндəш + сорау чарасы да актив кулланыла: “Бөрадəр, чын мелла 

кем, белəсезме? // Тасаууф (суфыйчылык) китабларын күрəсезме?”. 
Татар телендə мөрəҗəгатьлек төсмере кайбер сүзлəрнең семан-

тикасына да салынган. Кирəк, тиеш, мотлак һ.б. шундыйлардан: 
 Иң əүвəл кирəк эчнең керен, 
 Эчтə тулып ятмасын сасык эрен. 
 Аһ дəрига, эч тазарсын, эч тазарсын, 
 Булмаса, файда бирмəс коры белем. 
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Күренə ки, мөрəҗəгать төсмере сүзлəр белəн бергə башка грам-
матик категориялəргə, мəсəлəн, боеру, үтенү, талəп, нəсихəт һ.б. 
төсмерле аффикс, морфемаларга да хас. Кайберлəре əлеге мисалда да 
(-сын/-сен кушымчасы) чагылды. 

Риторик сөйлəмдə сөйлəм нияте башлангыч, этəргеч һəм оеш-
тыручы үзəк булуы белəн əһəмиятледер. Сөйлəмгə тел чараларын 
җəлеп итүдə дə ул хəлиткеч урын тота. Риторикада ният (максат) – ул 
ышандыру (инандыру). Чичəн-ораторның да төп максаты, əлбəттə, 
ышандыру. Аның сəбəби нигезе мəгълүм бер ният, максат, мəслəк һ.б. 
М. Акмулланың яшəеш, иҗади максат, ният, мəслəклəрен без гомуми 
планда күзаллаган идек инде. Шулай да чичəн-шагыйрьнең инандыру 
максатын гамəлгə ашырудагы үзенчəлеген аерып əйтергə дə кирəктер. 
Галим Ə. Харисовның бер күзəтү-нəтиҗəсенə игътибар итик əле: 
“...Ислам динчелəре элек-электəн сəнгатькə һəм шигьрияткə карата 
ачыктан-ачык дошманлык күрсəтеп килəлəр, шагыйрьлəрнең, аеруча 
Акмулла ише, ачыктан-ачык дин əһеллəрен наданлыкта гаеплəүче 
əдиплəрнең иҗатын бидгать эш дип, ислам сыйдырмый торган хəл, 
дип кире кагалар. Поэзиянең яшəү хокукын яклап, Акмулла мөселман 
руханыйларының менə шул үтə реакцион раславына каршы чыга. 
Аның “Сүз чыгар шагыйрьлəрдəн хикмəт берлəн” дип башланган ши-
гыре менə шушы мəсьəлəгə багышланган. 

Акмулланың дəлиллəре шактый төпле. Ул, хəтта шул ук 
исламның үзенə һəм аның тарихына таянып, шигырьнең яшəүгə хо-
кукы барлыгы ачык икəнен исбат итə. Акмуллага хас билгеле бер 
фəлсəфи караш һəм культура тарихыннан хəбəрдар булу аның бу 
əсəрендə дə ярдəмгə килгəн. Аның поэзияне рухи тормыштагы тулы 
хокуклы күренеш икəнен раслаучы дəлиллəре шуңа кайтып кала. 

Беренчедəн, шигырь – акыл җимеше, ə акыл иҗат иткəн 
нəрсəнең яшəргə хокукы бар. Менə шуңа күрə “һəр фəндə шигырь 
белəн китап тулы”. Үзе галим, үзе шагыйрь булган Газзəли сымак 
бөек шəхес үзе генə дə ни тора! Андыйлар барысы да “гаҗəеп 
кыйммəт əсəр калдырганнар, акылның келəтеннəн шигырь ачып”. 
Шагыйрьлəрнең акылына шигьри сүзлəрне Алла үзе чəчкəн, ди Ак-
мулла, шулай булгач аның шигырьне тыюы мөмкин түгел, ди... 

Икенчедəн, хəтта Мөхəммəтнең иң динле юлдашы Ибне-Мəлик 
тə “эч пошканда, шигырь түгел, җыр җырлаган”, шулай ук гает көн 
пəйгамбəрнең ишек алдында кол кызлардан җыр җырлату булган. 
Моңа юл куелгач, шигырьнең дə яраганы һəм яшəргə тиешлеге 
аңлашыла, ди Акмулла. 
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Хəзер килеп, шагыйрь-чичəн ышандыру максатында телне һəм 
башка төрледəн-төрле алым, чараларны ничек куллануын күзəтик. 
Тулаем алганда, əдипнең ышандыру максатында кулланыла торган 
төп дəлиллəрен ике төркемгə тупларга була: 1) фактик дəлиллəр, 
2) образлы дəлиллəр. 

Холкы-табигате белəн үк “турысын ярырга” сəлəтле чичəн-
шагыйрьнең дəлиллəү арсеналында фактик чараларның мул булуы 
үзеннəн-үзе аңлашыладыр. Əле китерелгəн өземтəдəн дə күренгəнчə, иң 
гомумилəштерелгəн, фəлсəфи темаларга язганда да ул конкрет 
шəхеслəрнең исемен, аларның əсəрлəрен, шулардан конкрет өзеклəрне, 
мисалларны китереп, дəлил чарасы буларак урынлы, оста файдалана. 
Шигырьлəренең исеменə үк игьтибар итик: “Дамелла Шиһабетдин 
хəзрəтнең мəрсиясе”, “Нургали хəзрəткə”, “Бикмөхəммəт Карый улы-
на”, “Коргамбəккə шикаять” һ.б. Əсəрлəренең турыдан-туры 
эчтəлегенə кагылган Галимҗан əл-Баруди, Зəйнулла ишан, казакъ бай-
лары Исəнгилде белəн Батучка һ.б. Төрле төбəк, мəмлəкəт, кала, сала-
лар исемнəре: “Истамбул, Мисыр, Шамда нəзыйре юк, Кышкар, Казан, 
Дагыстан болай торсын!”. 

Ышандыру максатында фикерне сөйлəм адресатына үз телендə, 
шивəсендə кулланылуы да фактик дəлилнең иң көчлелəреннəн сана-
лырга хаклыдыр. Моның əһəмиятен шагыйрь үзе дə тоеп, тоемлап 
кына калмый, ачыктан-ачык таный да: 

 Казакъча шигырь яздым ачык кылып 
 Хасидлəрнең (көнче) йөрəген ачындырып. 
Əлбəттə, əдипнең əсəрлəрендəге төрле тел сүзлəрен төрле яссы-

лыкта анализларга була. Мəсəлəн, М. Госманов хезмəтендə мондый 
анализ бар. “Җүкəне майлау менəн кайыс булмас” дигəн бер генə юлны 
алып карыйк. “Менəн” теркəгече башкорт һəм казакъ теллəренə хас бу-
лып, татарча нормага сыймаса, ə “кайыс” бары казакъ ягына тартса, ут-
рак тормыш һəм урманчылык традициясенə бəйлəнгəн “җүкə” сүзенең 
килеп керүе бары татар теле стихиясенең генə тəэсире. Мондый мисал-
ларны Акмулла теленнəн дистəлəп-дистəлəп китерергə мөмкин. 

Телнең берəр ягын өйрəнгəндə мондый анализ да кирəктер, 
бəлки, тик сөйлəмгə бəя биргəндə аның гамəли əһəмияте юк. Бу – ба-
сылган текст. Акмулла нəкъ шулай язганмы, мəгълүм түгел, əмма 
мəгълүме һəм иң əһəмиятлесе шулдыр ки, Акмулла аны татарларга 
саф татарча, казакъларга саф казакъча, башка шивə кешелəренə алар-
ча сөйлəгəн. 
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Фактик дəлилнең белдерелү формалары да үзенчəлекле: 
мəгълүм шəхескə багышланган мəрсия, бəет, ачык хат һ.б. Текст 
эчендə мондый синтаксик чаралардан туры сөйлəм дə санала ала. 
Персонажның, аерым алганда оппонентның, үз сүзлəре – көчле дəлил. 

 Əйтделəр: “Əсатирел əүвəлин”, дип (борынгы риваятьлəр). 
Сөйлəм иясенең үз сүзлəре дə еш очрый: 
 Сезгə каршы сүз əйтсəк – ник ярамый 
 “Вə һəм фи тогъяни һəм йəгъмəһун”, дип.  
(Алар үзлəренең азгынлыкларында баталар.) 
Өченче зат туры сөйлəме дə актив кулланыла: “Безгə йитəр ке-

ше юк”, дип өмед өзмə. 
 “Өченче зат” дигəндə аерым даирə, төркем, катлам (муллалар, 

галимнəр, төрмə залимнəре, авыл кешесе, шəкертлəр һ.б.) 
сөйлəмендəге гомумилəштерелгəн, һөнəри, социаль шартларда бар-
лыкка килə торган штапм-калып, жаргоннар, шома гыйбарəлəрне дə 
истə тотабыз. Алардан да əдип оста файдалана. 

Ниһаять, шигырьлəрдə иң ышанычлы, иң көчле дəлиллəр – 
халыкның үз “туры сөйлəме” – мəкаль, əйтем, канатлы гыйбарəлəре. 
Болар һəр шигырьдə диярлек энҗе каш булып җемелдəп тора. 

Əдəби, шигьри осталыкка бəя бирүче галимнəр моны халыкчан-
лык дилəр. Халыкчанлык, дəлил чарасы буларак, гап-гади сүздəн 
башлана. Шулар инде əсəрнең төп тукымасын тəшкил итə дə. 

 Көче бар мирзаларга җарамсынып, 
 Шəригатьне күңел өчен борып салган. 
Төрле халыкның тел хəзинəсеннəн тупланганга күрə алар шулай 

мул да. Андый лексик хəзинə, беренче чиратта, нəкъ менə мəкаль-
əйтемнəр, канатлы гыйбарəлəр, халык җырлары, чичəн-
шагыйрьлəрнең үрнəк əсəрлəре белəн “ияреп” керə. Ə аларга Акмулла 
ифрат бай. 

Хəер, болар инде фактик дəлил чарасы булудан бигрəк образлы 
дəлил чарасы саналырга хаклыдыр. Вакыт-вакыт аларның функциялəре 
аерылмый да диярлек: икесенең дə беренче бурыч-максаты – ышанды-
ру (инандыру). Шулай да шагыйрьнең төп таянычы, коралы инде ул – 
образ. Акмуллага бу яктан иң беренче чиратта, галим таныганча, 
“шигьри образ өчен (үзебездəн өстик: күз алдына китереп дəлиллəр 
өчен) халыкның көнкүрешенə хас əйберлəрне файдалану, табигатьнең 
үсемлек һəм тереклек дөньясына мөрəҗəгать итү хас”. 

Əлбəттə, гадилек үзмаксат түгел, халык сөйлəмендə нинди гади 
сүз бар, барысын да эшкə җигə, дию мəгьнəсезлек булыр иде. Монда 
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сүз алган темасына, шул төбəккə, этник үзенчəлеккə карап, нəкь шу-
шы мəгънəгə, хис төсмеренə тəңгəл сүз, гыйбарə, җөмлə төзелешен 
табу бəрабəренə ирешелгəн “гадилек”, “халыкчанлык” турында бара. 

Əйтик, Акмулла иҗатында ышандыру-тəэсир итү чарасы буларак 
сатира һəм юмор үзенə аерым урын билəп тора. Кайбер шигырьлəрендə 
ирония, сарказм, яисə җиңелчə көлəмəслек, елмаю чаралары алгы план-
га чыга. Көлəмəс сүзлəрне, шигьри бизəклəрне, бигрəк тə каламбурны 
оста файдаланып, ул кайбер җитди, фəлсəфи фикерлəрен дə нечкə юмор 
төсмере белəн өретə, “җиңеллек”, җанлылык бирүгə ирешə, ди Ү. Гый-
мадиев. Моның өчен аның арсеналында иң көчле əдəби чаралар, 
мəсəлəн көтелмəгəн охшату, əзер тора: 

 Ау корып чебен тоткан үрмəкүчдəй, 
 Кандала, бөргə (борча) менəн таласамыз. 
Төрттерү, көлəмəслек, елмаю белəн ул иҗтимагый 

кимчелеклəрне дə күз алдына китерүгə ирешə: 
 Бокаларны сөзештереп, бак-бак булып 
 Мөселман сыерлары кысыр калган. 
“Йомры” сатирик, көлкеле, иронияле гыйбарəлəр белəн ул үз-

үзеннəн ничек көлə: байгыш, таз эт, əфлисун арасындагы бер ки-
шер һ.б. 

Сатира, юмор максатында тел бизəклəү чараларыннан антоним, 
антитеза, оксюморан кебеклəр дə оста эшкə җигелə: 

 Бер йиргə килештереп хат язалмай 
 Берəүне яманларга кандай оста! 

 Əфəндем, Мəрҗани кем, үзеңез кем? 
 Əгəр син мылтык алсаң, мин туп алам! 
Шулар ярдəмендə шагыйрь сатира, юморның иң дəлилле образ 

күренешлəренə – ирония, сарказм, аллегория һ.б. кебеклəрен дə “туп-
тан ата”: Хур булдым хата төсеп козгындарга. 

Хəзер образлы дəлиллəү чараларына тəфсиллерəк тукталыйк. 
Əйтем, мəкаль, шулай ук тел бизəклəү чаралары (кабатлау, чагышты-
ру, сынландыру, троплар, риторик фигуралар һ.б.) конкрет шəхескə, 
əсəрнең мəгълүм персонажына карата кулланылса да инде образ ту-
дыру сəлəтенə, күзаллауны конкретлаштырып, тəэсир, ышандыру, 
дəлиллəү көченə ия була. 

Алыйк чагыштыруны. Менə Шиһабетдин Мəрҗанигə карата: 
“Ай булмаса, йолдыз берлə төн яктырмай”. Ə инде аның дошманын 
“мондый гали галимгə тел озаткан – ул үзе дүрт аяклы малдай икəн”, 
дип тасвирлый. Шəхсəн үзен ул:  

 Адашканда киз килеп (туры килеп) балга төшкəн –  
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 Мин байгыш бер кырмыска гарык булган. 
Аның шушы төбəк күренешлəре, табигатьнең тереклек, 

үсемлеклəре белəн бəйле чагыштыру, ассоциялəр аеруча образлы, 
тəэсирле. 

 Шаһбаздай ялтыраган бер шоңкарлар, 
 Тойгынның аягындан элгəндəйлəр. 
 Мин бер арык бүредəй җилеп йөргəн, 
 Куян, карсак, төлке исен сизеп йөргəн. 
Шагыйрьнең чагыштыру нигезендə барлыкка китергəн сынлан-

дыру, сурəтлəү манзара-күренешлəре дə үз тирə мөхитеннəн, 
табигатьтəн. 

 Арыкны атлаган аргамак идем, 
 Терəлеп туктап калдым текə ярга (бүгенге сөйлəмгə күчерелгəн). 
Чичəн-шагыйрьнең сөйлəме риторик (синтаксик) фигураларга да 

ифрат бай. Мəсəлəн, кабатлауларга. Гади генə анафора (Кирəк ул – 
бай, кирəк ул – ярлы булсын!!), эпифора (Аһ, дəрига! Эч тазарсын, эч 
тазарсын!) кебек кабатлаулардан алып бөтен бер шигъри симфония-
не хəтерлəткəн тезмə-фигураларга кадəр очратып була: 

 ...ябарсыз сез. 
 ...ягарсыз сез. 
 ...тагарсыз сез. 
 ...чагарсыз сез. 
 ...язарсыз сез. 
 ...нəзарсыз сез. 
 ...начарсыз сез. 
 ...качарсыз сез. 
 ...аҗарсыз сез. 
Бер сулышта укылырлык, колакка ятышлы, өндəү белəн суга-

рылган көчле бер шигарь бит! 
Ш. Мəрҗанигə багышланган мəрсиянең мөнəҗəткə тартым 

бүлегендə 11 строфаның һəркайсы “Җөда булдык, дəрига, аһ!” (Ае-
рылдык, үкенеч, аһ) дип кабатланып тəмамлана. 

Дөресен əйткəндə, Акмулла əсəрлəрендəге образлы дəлил 
сурəтлəре халык авыз иҗатыннан килəме, əллə аларны ул үзе уйлап 
тапканмы, аеруы да кыен. Хəер, əсəрне уку барышында моны 
уйламыйсың да, ул йотылып укыла, хислəндерə, ышандыра. 

 Ат менəн ни күрмəйде адəм башы. 
 Бозау күп уйнакласа, утка баса. 
 Нəтиҗə хасил булмай кысыр малдан. 
Хəзер инде бу гыйбарəлəрнең халык сүземе, əллə Акмулладан 

халыкныкы булып киткəнме икəнен дə белмəссең. 
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Бу бүлекчəне йомгаклап, менə нəрсə əйтергə кирəктер: Акмулла 
чичəн мисалында менə мондый гыйльми нəтиҗəгə ирешү татар рито-
рикасы фəненə дə зур өлеш дип саналырга хаклыдыр: “...Акмулла күп 
кенə əсəрлəрендə үзен импровизация остасы, чичəн итеп таныта... 
Аңарда акыл шигърияте халыкчан үткен формада чагылыш таба. 
Аның шигырьлəре мəкаль һəм афоизмга бай булу, шагыйрьлек белəн 
хəкимлек бергə кушылу белəн аерылып тора. Мондый шигырьдə 
“фикер гомумəн акыл чагылышы булып кына түгел, шагыйрьнең 
мөнəсəбəтен ачык чагылдырган рəвеш тə ала”. Шуңа күрə “акыл 
шигьриятендə лиризмның яңа сыйфатлары шəхеснең үз-үзен 
тирəнрəк тану нəтиҗəсе буларак ачыла бара” (Н. Юзиев). 

Шагыйрь тел-сурəтлəү чараларын да югары поэтик яңгырашлы 
итеп куллана. Беренче карашка үгет-нəсыйхəткə корылган хикмəтлəр 
дə эмоциональ-шигьри төс ала. Акмулла əйтергə телəгəн фикерен 
күчерелмə мəгънəдə бирергə ярата, əсəрнең төп идеясен төрле поэтик 
чаралар ярдəмендə ачарга омтыла. Мəсəлəн, шоңкар образы анда яңа 
идеялəр өчен көрəшеп, яктылыкка, бөеклеккə омтылучы мəгърифəтле, 
азат кеше символы булып килə. Шагыйрь тулпар, йолдыз кашка, 
мəргəн кебек чагыштыруларын да халык авыз иҗатыннан алып, 
үстереп, баетып, киң картина рəвешендə бирə. Традицион поэзиядə 
мəхəббəт символы булып йөргəн сандугач образы – Акмуллада хөр 
фикер, оста сүз сөйлəүче чичəн символы: 

 Дөньяда тулып яткан газизлəр бар, 
 Теллəрен сандугачтай акча кискəн. 
Акмулла дүртюллыклары афористик, үткен, кыска, халык 

мəкаленə якын. Хикмəт лирикасында шагыйрь үзен “иске, китап 
сүзе”еннəн яңа поэтик мəгънə тудыручы новатор итеп таныта.  

Сөйлəм шарты дигəн мотив риторик сөйлəм өчен аеруча мөһим. 
Чыгышның кайчан, кайда, нинди физик һəм психик халəттə оешуы, 
ничек бəян ителүенə карап телдəн һəм башка чаралардан файдалану 
төрлелəнə. Риторик сөйлəмдə, иң беренче чиратта, əйтү белəн язу 
мөнəсəбəтен ачыклау бик əһəмиятле. М. Акмулла иҗаты бу яклап 
фəнни һəм гамəли анализ ясау, дөрес нəтиҗəлəргə килү өчен колачлы, 
төрле аспектлы хəзинə. Ул кайбер классик шагыйрьлəребез кебек ха-
лыкка язмача гына мөрəҗəгать итмəгəн, киресенчə, шигырьне ул нəкъ 
менə сөйлəп ышандырыр өчен язган. Шул ук вакытта кайбер чичəн, 
акыннар кебек язмыйча гына да чыгыш ясамаган. Аның иҗатында язу 
белəн əйтү (сөйлəү) мөкəмəл рəвештə, органик үрелə алган. 
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Кызганыч ки, бу феномен əлегəчə өйрəнелмəгəн, риторика 
фəнен көтеп яткан. Хəлбүки, бу – риторика фəненең беренче бурычы-
дыр. Сөйлəү дигəндə риторика əйтү чараларын (тавыш-интонацияне) 
гына түгел, паралингвистик (ым, ишарə, хəрəкəт, чичəн-ораторның 
үз-үзен тотышын һ.б.) чараларны да күз алдында тотарга кирəк. Менə 
шушы чараларның органик бердəйлеген, синтезын сөйлəм шарты ка-
тегориясе буларак нəкъ менə риторика өйрəнергə тиештер дə. 

Мифтахетдин Акмулла чичəн-оратордан талəп ителə торган 
менə шул төп сыйфатка ия талантлы шəхес була. Аның тəрҗемəи 
хəлен һəм иҗатын шактый төпле өйрəнгəн бүгенге галимнəребез менə 
ни ди: “Акмулла үзенең холкы, фикерлəве, эш-гамəле белəн шагыйрь, 
чичəн табигатьле. Ул уйлаган-кичергəннəрен яшермичə əйтергə, 
бəхəслəшергə яраткан. Чыганаклар аның сөйлəшергə “маһир” булуын, 
җырлавын, үзенең һəм үзгəлəрнең күп кенə əсəрлəрен яттан белүен 
телгə алалар” (Миңнегулов Х. Дөньяда сүземез бар... 336 б.). 

Мондый нəтиҗə, əлбəттə инде, чичəн замандашларының бихи-
сап истəлек-хəтирəлəренə таянып гомумилəштерелгəн. Миндə дə бер 
хəтирə саклана: “Учалы тирəсендə сабан туенда сəсəннəр белəн яры-
шып, үзенең шигырьлəрен сөйлəгəнен ишеткəнем бар иде “, дип 
сөйлəде Башкортстанда бер агай. 

Шулай да бу хакта иң дəлилле, риторика фəне өчен үтə əһəмиятле 
күзəтү ул Ризаэтдин Фəхретдиннеке. Без инде аның эчтəлеген бəян 
иткəн идек. Шул тасвирнамəдəн Акмулланың чичəн-шагыйрь-оратор 
буларак чын йөзен шактый төгəл күзаллап була. Р. Фəхретдиннең бу 
язмасын шушы яссылыкта кабат өйрəнеп чыгарга кирəк. 

Бүген исə безгə чичəннең мирас булып калган язма 
хəзинəсеннəн аның риторикасы чаралары синтезын күзаллау өчен 
мисал-үрнəклəрне бөртеклəп барлау бурычы тора. 

“Шигырьне сөйлəр өчен яза иде...” Менə бу хакыйкать 
тикшеренүчегə методик ачкыч була ала. 

Шулай ук əйтергə уйлаганын яисə əйткəнен язган да бит! Димəк, 
язу процессы да əйтү белəн бəйле булган, дип фаразлыйбыз. Нигез дə 
бар. Мəсəлəн, төрмəдə утырганда ул еш кына мөнəҗəт жанрын сай-
лаган, ягьни көйлəп сөйлəү (җырлау) алымын. Бу уңайдан бер факт 
игьтибарны җəлеп итə. Ике мөнəҗəтен иреккə ул мəдрəсə укучысы 
Хафиз хəлфəгə адреслап чыгара. Хəлфəгə язган хатыннан 
Акмулланың мөнəҗəтне ничек аңлавы күренə: “Мелла Хафиз! Сез 
лəтафəт вə фəсахəтдəн беркадəр миһермəндсез”. Бу текстан лəтафəт 
һəм фəсахəтне матурлык һəм нəфис сүз дип аңлыйбыз. Шагыйрь дə 
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мөнəҗəтне нəкъ менə сөйлəр (җырлар) өчен язылган нəфис сүз əсəре 
дип аңлаган. Аңлап кына калмаган, сөйлəмен оештырганда бу закон-
чалыкны гамəлгə ашыру чараларын да күргəн. 

“Акмулла шигырьлəрен бастырып чыгарудан бигрəк, халык 
арасында үзе укыр, яттан сөйлəр өчен язган. Менə шуңа, күрəсең, 
аның əсəрлəрендə ишетер колакка ятыш булмаган нəрсəлəр, рит-
мик чатанлык күренеше юк”, дип кистереп əйтə аның иҗатын 
бөртеклəп өйрəнгəн Ə. Харисов (Харисов Ə. Башкорт халкының 
əдəби мирасы. 345 б.). 

Икенче бер галим моны фəнничəрəк төшендерə: “...беренче юл 
белəн өченче, икенче юл белəн дүртенче юл рифмалашып килгəн (ха-
лык иҗаты үрнəгендə. – Н.И.). Монысы гына җитмəгəн: шигырьдə 
һəр икенче юлның башында һəм уртасында үзара рифмалашып 
килгəн тагы икешəр сүз бар. Логик басым да, эмоциональ басым да 
менə шушы өчəр рифмалы сүзлəргə төшə, һəм алар əсəргə аеруча көч, 
музыкаль аһəң бирə...”. 

Əйтү – язу гармониясенə янə бер мисал: 
 Кайгы-хəсрəт тарта-тарта башымда һуш калмады, 
 Гомречендə булмадык бер кайгы-хəсрəтдин җода. 

Бары гомрем көя-көя йөздə нурым калмады. 
Ялгыз булмаганымын бер газиз җанымдин җода. 

Чын мəгънəсендə җырлап тора! Чыннан да əйтү – сөйлəү – 
көйлəү максатында язылган. Монда чичəннең синтагмага, ягьни 
əйтмə сөйлəмгə, күнеккəн булуы, тотлыкмыйча, шома сөйлəү өчен 
моны язуда да чагылдырырга омтылуы ачык күренə. 

Синтагма шундый көйле, аһəңле булсын өчен шагыйрь төрле 
манипуляциялəр ясый: Булмасын “мөселманмын” дигəн корат (коры 
ат, бары исем генə); кай китаб ул кешене мөселман дир (дияр); əле 
генə китерелгəн мисалда – гомречендə булмаган... (гомер эчендə) һ.б. 

Сүзтезмəне язганда да əдəби тел нормалары, аның эчке законна-
ры (сингармонизм, басым, ялганмалылык, тəртип, аһəң һ.б.) сакла-
нырга тиеш, ə аларны чын-чыннан гамəлгə ашыру, саклау 
мөмкинлеге синтагманы əйтү барышында төгəлрəк саклана. Мəсəлəн, 
шагыйрь менə бу очракта сингармонизм законына ничек тугъры кал-
ган: “Бу айтканым китабка хилаф имəс...”, “Җан калтырап, кан-җас 
түгеп зарлагандай...”. 

Язу – əйтү нисбəте, закончалыгын шагыйрь лексик-грамматик 
категориялəрне кулланганда да саклауга ирешə. Əйтик, нигə ул 
күпчелек шигырьлəрендə “башындан”, “башындин” дип язса да, еш 
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кына “башыннан” рəвешен дə куллана. Əлбəттə, бу С.Ш. карап кул-
лану, ягьни əйтмə сөйлəм талəбенə буйсыну. 

Алынма берəмлеклəрне куллану да шуның белəн аңлатыла. Чын 
язма шигырьлəрендə гарəп, фарсы алынмалары өстенлек итсə, туры-
дан-туры гади халыкка мөрəҗəгать иткəндə шушы төбəк, шушы кат-
лам даирəсе еш куллана торган урыс алынмаларын, башкорт шивəсе 
берəмлеклəрен, казакъ теле сүзлəрен куллана: “Кирəк солтан булсын, 
кирəк – император...”; “Салдат”, “чинауник”, “əфисəр”, “кантон”, 
“наград”, “бырат” һ.б. 

Əдип аларны да ана теленең башка берəмлеклəре рəтендə сы-
гылмалы, көйле ишетелерлек итеп тел законнарына буйсындыра. 
Əлбəттə, ул инде башкорт, казакъ шивəсе элементларына да шундый 
талəплəр куеп эш иткəн. 

Бу бүлекчəне дə йомгаклап, əдип шигырендəге бер детальгə игъ-
тибар итик. 

 Гыйлемең зур, йəшең өлкəн ага булсаң, 
 Сөйлəшеп кара син бер энең белəн... 
Димəк, Акмуллача əйткəндə, кешене аңлау, аңа нидер 

төшендерү, ышандыру өчен аның белəн сөйлəшергə кирəк.  
 
 
ГАЛИМҖАН ИБРАҺИМОВНЫҢ СУРƏТ КОЛАЧЫ 

 
2003 елның 20 мартында “Г. Ибраһимов һəм татар мəгарифе” 

дигəн темага фəнни-гамəли конференция булган иде. Анда катна-
шырга чакыруны телəп тə, шул ук вакытта дулкынланып та кабул ит-
тем. Журналист осталыгына караган дəреслəремдə Галимҗан 
Ибраһимовның иҗатын мул куллану тəҗрибəсен туплавымнан бүтəн 
коллегаларыма да өлеш чыгару мөмкинлеген сизеп, докладка алы-
нырга булдым. Тик уйлану да материал туплау да берьюлы ике 
юнəлештə китте: Г. Ибраһимов əсəрлəрен мəктəптə татар телен укы-
туда куллану һəм югары уку йортында стилистика һəм риторика 
фəнен укытуда куллану. Бу конференциядə күбрəге укытучылар, 
мəгариф хезмəткəрлəре катнашканга, докладымны “Г. Ибраһимов 
əсəрлəрен укучыларның сөйлəм культурасын үстерүдə файдалану” 
дип атадым. Икенче юнəлеш доклад өчен тезислар сыйфатында 
əзерлəнде. Бүген укучы игътибарына икесен дə тəкъдим итəм. 
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Татар телен дəүлəт теле итеп рəсмилəштерү, аның шушы 
сыйфатына ирешү максаты телебезгə, аралашу чарасы, куллану коралы 
буларак, моңарчы беркайчан куелмаган талəплəр куйды. Əмма безнең 
əле өстебезгə төшкəн менə шушы җаваплылыкны тулысы белəн, төбенə 
чаклы аңлап бетерə алганыбыз юк, күрəсең, югыйсə, бу юнəлештəге 
беренче изге кануннарыбызны – Татарстан халыкларының теллəре 
турындагы Законны һəм Дəүлəт программасын үтəүдə унбиш ел буена 
мондый гына нəтиҗəлəргə ирешер идек мени?! Мəктəптə дə тамырдан 
үзгəрешлəр булырга тиеш иде бит. 

Тамырдан дигəнебез нəрсə?! Безнеңчə, бүген мəктəптə һəм 
югары уку йортларында ана телен өйрəнү катгый-мəҗбүри өч 
буынлы методик нигезгə корылырга тиеш. 

Беренче буында ана теленең төзелеше, ягъни грамматика, 
лексикология бүгенге куллану ихтыяҗына җавап бирерлек дəрəҗəдə 
өйрəнелə (1–5 сыйныф); икенче буында тел ярдəмендə (һəм телдəн 
башка чаралар ярдəмендə) сөйлəм оештыру закончалыклары, шəхси 
һəм күмəк сөйлəм төрлəре үзлəштерелə (6–9 сыйныф), өченче буын 
ул телнең һəм сөйлəмнең иҗтимагый хəлен, ягъни социолингвистика 
өлкəсен өйрəнү (10–11 сыйныф). 

Галимҗан Ибраһимовның фəнни, əдəби-публицистик һəм 
иҗтимагый эшчəнлеге – менə шушы системаның һəр буынының 
нəзари нигезлəрен дə, гамəли нигезлəмəлəрен дə бердəй колачлаган 
бербөтен күренеш. Бу – бик сирəк очрый торган уникаль бер милли 
хəзинəдер. Татар телен һəм нəзари, һəм гамəли яссылыкта əлегедəй өч 
буынлы системаны колачлардай тагын кайсы галим-əдипне тəкъдим 
итеп булыр иде? Каюм Насыйри, Гомəр Бəширев, Хəсəн Сарьян, 
Суфиан Поварисов... Тик алар да бу системаны Галимҗан Ибраһимов 
кебек бөтенлекле-түгəрəк итеп колачлый алмаган.  

Галимҗан Ибраһимовның шушы системага муафыйк иҗади 
юнəлешлəрен барлау, əлбəттə, бер язманың бурычына сыя алмый, аны 
бик кыскача гына барлап чыгу да əле килəчəк эше. Əйтик, остазның тел 
төзелешен өйрəнү, укыту методикасына, тел тарихына караган 
хезмəтлəрен санаганда, аның бу юнəлештəге һəм берникадəр 
сөйлəмият-өслүбият һəм социолингвистика юнəлешендəге хезмəтлəрен 
күрсəтеп, аларга гомуми бəя биргəн хезмəтне – академик Мирфатыйх 
Зəкиевнең Галимҗан Ибраһимовның сайланма əсəрлəренең 8нче 
томына язган “Галимҗан Ибраһимов – тел галиме” мəкалəсен искə 
төшерү белəн генə чиклəнергə туры килə. Əдипнең бу ике юнəлештəге 
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эшчəнлеге һəм хезмəтлəре соңгы вакытта якланган диссертациялəрдə дə 
тəфсилле чагылыш тапты. 

Галимҗан Ибраһимовның татар телен куллану, ягъни сөйлəмият, 
өлкəсенə керткəн өлешен исə ике юнəлештə күзалларга кирəктер: 
беренчесе, тел куллану, сөйлəм нəзариясе нигезен салган хезмəтлəрен 
барларга, өйрəнергə, дəрестə кулланырга вакыт. Без əле генə əйткəн өч 
баскычлы укыту системасын Галимҗан Ибраһимов 1913 елда ук болай 
тасвирлый: “Тел вə əдəбиятне мəктəптə ничек укыту мəсьəлəсенə 
килсəк, монда, педагогиканың гомуми кагыйдəсенə бинаəн һəрнəрсəдəн 
элек җиңелдəн авырга, кисəктəн бөтенгə күчү тəртибе ригая ителəдер 
(игътибарга алынадыр). Шуның иҗабы белəн (кушуы белəн) тел вə 
əдəбият дəреслəре биш дəвергə бүленəдер. Бу бишнең һəр кайсы аерым 
вə үзенə бер фəн шəкелен (формасын) ала да, соңрак һəммəсебер 
бөтеннең кисəклəре рəвешендə бер-беренə багланалар...”. Өчесе дип 
галим имляны (фонетика), сарыф (морфология), нəхүне (синтаксис) 
саный, бишенчесе итеп галим “”нəзəрияте əдəбия”не атаган, аны 
төреклəрнең “кавагыйде əдəбия”се (əдəбият кагыйдəлəре), “бəлягате 
госмания”се (госман телендə матур сөйлəү, язу), урысларның “теория 
словесности” (сөйлəү теориясе) белəн чагыштырган, асылын болай 
бəян иткəн: “...зур тел вə əдəбият тəгълимиянең бер кисəге, имля, сарыф, 
нəхүнең дəвамыдыр. Лəкин бу инде анларның тəмам диярлек үсеп 
җиткəн агаларыдыр. Əүвəлге өч дəвер җөмлə кисəклəрен карады. Бу 
дүртенчесе исə əдəбиятнең бөтен вə мөстəкыйль иҗазəлəрен 
(җөмлəлəрен) тикшерə. Нəхү дəвамы булган бу фəндə, мəгълүм ки, 
хикəя, роман, тамашалык əсəрлəр, өслүб (стиль), бəлягать (матур 
сөйлəү, язу) вə шуңа охшаш хəллəр сөйлəнелə”. 

Сүз, əлбəттə инде, сөйлəм фəне – сөйлəмият турында бара. 
Моннан берничə ел элек без аны күнегелгəн, ятышлы терминнарга 
(əдəбият, шигърият, исламият һ.б.) охшатып яңачарак атадык. Эш 
исемдəмени, җисеме булсын! Ə җисемен, күрдек, Галимҗан 
Ибраһимов шактый төгəл билгелəгəн. 

Икенче юнəлеше һəм иң əһəмиятлесе шунда ки, татар теленең 
кулланыш, ягъни сөйлəм нəзариясенең үзе билгелəгəн башлангыч 
нигезлəрен үк Ибраһимов үзенең гамəли иҗаты белəн беркетə, 
дəлилли килгəн. Ана телебезне төрле өлкəдə, төрле стильдə куллану 
тəҗрибəсе ягыннан да Галимҗан Ибраһимов кебек колачлы əдип 
тагын бармы икəн! Бу яктан да, ягъни телне куллану өлкəсен өйрəнү 
өчен дə, остазның иҗаты төзек, тулы, эзлекле бер система тəшкил итə. 
Ул татар əдəби теленең барлык сөйлəм төре, стильлəрендə (матур 
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əдəбият, публицистика, фəнни, рəсми, эпистоляр һ.б.) иҗат иткəн; 
алай гынамы, аларның күпчелегенə нигез салган, камиллəштергəн. 
Шунысы игьтибарга лаек, ул иҗат төре буларак кайсы да булса 
əдəбият төренə, стиль тармагына өстенлек бирмəгəн, һəркайсының 
үзенчəлеген, нечкəлеген, башкалардан аермасын тоеп эш иткəн. 

Искə төшерик: Ибраһимовта əдəбият төшенчəсе астында телне 
чара-корал итеп файдалана торган телəсə кайсы объектны (телдəн 
сөйлəү хаҗəте, фольклор, фəнни чыгыш, информациянең һəм 
пропаганданың язма һəм əйтмə чаралары, ягъни сөйлəменең һəр төре 
һ.б.) күздə тотыла. 

Моны истə тоту бик мөһим: моңарчы телнең төзелешен 
(грамматикасын, лексикасын) өйрəнгəндə əдипнең матур əдəбият 
əсəрлəре генə кулланылды, ə телнең кулланылышын – сөйлəмиятне – 
төпле, системалы өйрəнү ихтыяҗы барлыкка килгəн шартларда ул 
иҗат иткəн барлык төр əдəбиятне да, барлык төр стиль катламнарын 
да өйрəнү, дəреслек, кулланмаларга җəлеп итү мөмкинлеге туа. 

Барыбызга да мəгълүм, моңарчы телнең төзелешен генə түгел, 
аны куллану өлкəсен өйрəнгəндə дə, мəктəптə өйрəткəндə дə башлыча 
матур əдəбияткə таянылды, язма сөйлəм үрнəклəренə; кайсы гына 
дəреслекне, кулланманы искə төшермəгез, барысы да образлы 
əдəбият белəн шыплап тутырылган, ə көндəлек яшəебездə бу төр 
фикерлəүгə күнеккəн кешелəр бармак белəн генə санарлык. Көндəлек 
сөйлəм, нигездə əйтмə сөйлəмнəн, конкретлыкка, документальлеккə 
нигезлəнгəн (публицистика, рəсми һ.б) стильлəргə корыла. Укытуны 
шушы нигезгə корганда Галимҗан Ибраһимовның күпкырлы, төрле 
стильле иҗаты алыштыргысыз чыганак-хəзинə була ала да. 

Аннары, язучының тел куллану тəҗрибəсе моңарчы норматив-
стиль юнəлешендə өйрəнелде. Ягъни əдипнең əсəрлəрендə телнең 
теге-бу категориясе, беренче чиратта, телнең тасвирлау-бизəклəү, 
образ тудыру чаралары ничек-ничек кулланыла дип барланды. Əйе, 
бу юнəлештə əдəбият һəм тел фəне аз эшлəмəде. Шул хисаптан 
Ибраһимов əсəрлəре дə шактый төпле анализланды. Без, беренче чи-
ратта, Суфиян Поварисов хезмəтлəрен истə тотабыз. Аларны да ин-
карь итəргə ярамый. 

Əсəрне сөйлəм максатында анализлаганда алгы планга функцио-
наль-стиль мөмкинлеклəрен барлау чыга. Монда инде əдип телнең теге-
бу категориясен, чарасын сөйлəмнең нинди бурычын үтəү өчен куллана 
дип өйрəнү зарур. Моңарчы өйрəнелгəн хезмəтлəрдə, əйтик, телнең об-
разлы чараларына (эпитет, метафора, аеруча чагыштыру) 
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Ибраһимовның матур əдəбият əсəрлəреннəн бихисап мисал китерелə. 
Тик менə шул чараларның нинди функциональ максатта кулланылуы 
тирəнтен ачылмый. Əйтик, Галимҗан Ибраһимовның “үз” чагыштыру-
лары бар: мəсəлəн, “Бер самавыр кайнарлык вакыт үтмəгəндер...”, 
яисə “суланган йоннан тигəнəкне тартып алгандай...”. Стилистикага 
караган хезмəтлəрдə болар теркəлгəн, əмма сөйлəм мотивына бəйлəп, 
ягъни функциональ планда төшендерелмəгəн, ə бит төрле текстта алар 
төрле максат-бурыч ала, хəтта шуңа карап формасы да үзгəрə: “бер са-
мавыр кайнап чыгарлык...”. 

Күренə ки, язучының əсəрлəрен норматив-стилистик яссылыкта 
анализлаган хезмəтлəргə, аларны функциональ-стилистик максатта 
файдалануны күздə тотканда, берникадəр тəнкыйтьчел дə карарга 
кирəктер. Бер генə мисал (бер уку кулланмасыннан өзек): “Язучы һəр 
предмет, күренеш, вакыйганы сүзлəр аша укучы күз алдына китереп 
бастыра. Моның өчен ул образ тудыру чаралары сайлый. 
Г. Ибраһимов, мəсəлəн, базар күренешен тасвирлаганда, менə нинди 
эпитетлар (ассызык безнеке. – И.Н.) куллана: “Базар кайный. Əллə 
нинди күз күрмəгəн, колак ишетмəгəн товарлар белəн тулган 
кибетлəрнең алдында, умарта корты кебек, халык шаулый (диккать 
итегез əле. –И.Н.): кысык күзле, түбəн кашлы, кара-соры чикмəннəн 
чувашлар; киң маңгайлы, елгыр күзле, ак чикмəнле кара башкортлар; 
күбесе итекле, картузлы, кыска киемле, зур сары сакаллы, озын мы-
еклы руслар; көмеш тəресен ялтыратып йөргəн озын кара киемле 
поплар; ак йөзле, ак сакаллы, кара казакилы, итекле яки читекле-
кəвешле сəүдəгəр татарлар,– һəммəсе алалар, саталар, алдыйлар, ал-
даналар, үзара гөж килəлəр ” (Поварисов С. Мəктəптə əдəби 
əсəрлəрнең телен өйрəнү). 

Мəкалə авторы эпитет дип ассызыклаган дистəлəрчə гади сый-
фат, рəвешлəрнең берсе дə эпитет түгел. Эпитет бит ул күчерелмə 
мəгънəле берəмлек, образ тудыру чарасы, ə болар конкрет-номинатив 
сыйфатлар, хəтта атама, терминнар. Бу очракта нəкъ шулар кирəк тə, 
язучы бит төгəллек, конкретлыкка, хəтта документальлеккə ирешү 
максатын куйган. Һəм моңа бик оста ирешкəн дə. 

Хəер, сөйлəм оештыруда мəгълүм мотивка ярашлы тел чарасын 
сайлап алуны өйрəтə торган мисал-күнегү эзлəгəндə бу очракта ми-
салны əдипнең башка төр əсəрлəреннəн, аерым алганда, документаль 
əсəрлəреннəн, тəкъдим итү хəерлерəк булыр иде. Инде əйткəнебезчə, 
Галимҗан Ибраһимовның иҗади мирасы ифрат та бай. 
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Түгəрəклəп əйткəндə, бүген татар телен мəктəптə һəм югары уку 
йортларында дəүлəт теле дəрəҗəсендə укыту өчен, беренче чиратта 
аны киң куллану максатларында укыту өчен, бөек əдипнең иҗат 
җимешлəрен тулысынча файдалану бурычы галимнəр алдына да, 
укытучыларыбыз алдына да бөтен кискенлеге белəн килеп баскан. 

Хəзер килеп, килешкəнебезчə, югары уку йортларында татар ри-
торикасы дəреслəрендə нəфис сүз осталыгына өйрəнүдə Галимҗан 
Ибраһимов тəҗрибəсен файдалану мисалларын барлый башлаганчы, 
аның телне өйрəнү системасын ничек күзаллавын янə искə төшерик: 
бу системаның соңгы буыны дип, телне өйрəнүнең барлык буынна-
рын-фəннəрен санап чыкканнан соң, ул əдəбиятне атый. Матур 
əдəбиятне түгел. Əдəбият аныңча фикерне ана теле ярдəмендə язып 
белдергəн барлык язма текст. Кабатлыйм: матур əдəбият кенə түгел. 
Димəк, əдəбият ул, иң беренче чиратта, тел өлкəсе. Телне куллану 
өлкəсе. Сөйлəмиятне өйрəнү чыганагы. 

Матур əдəбият барлык төр язма чыганак арасыннан сөйлəм 
төзергə өйрəтү үрнəге була аладыр. Бигрəк тə Галимҗан Ибраһимов 
иҗаты. Ник дигəндə, сөйлəм мотивлары (сөйлəм иясе, адресаты, ния-
те һəм шартлары) аерым стиль-сөйлəм төрлəрендə аралашу-аңлашу 
максатына бəйле рəвештə бер юнəлешлерəк, бер яклырак була, димəк, 
тел чаралары да аерым юнəлешле, таррак күлəмле була. Ə матур 
əдəбият əсəрлəренең мотивлары, тормышны ничек бар шулай, дөрес 
һəм реаль чагылдыру максатын куйганда, тулырак, колачлырак була, 
Димəк, шул максатка муафыйк-ярашлы буларак тел чаралары да (экс-
тра-, паралингвистик чаралар да) төрле тармаклырак, төрле 
стильлерəк, ягъни байрак була.  

Сөйлəм иясен алсак, бу очракта ул əдип-язучы, укучыга ихласый 
мөнəсəбəттə булуы бик мөһим. Шунда гына аның сөйлəме үтемле, 
тəэсирле булыр. Ə ихласлык ул авторның башкалардан аерым үзенə 
генə хас чара-алымнары булуында да, беренче чиратта, əйтүдə 
тавышының-интонациясенең үз төсмерлəре, ə язуда исə фикерлəү 
рəвешенең, мантыйгының үзенчəлеге, ягъни фикерлəвендə һəм аны 
бəян итүдə тел һəм телдəн башка чараларны куллану үзенчəлеге – 
укучы көткəн, күнегеп, тəэсир чарасы дип кабул иткəн шəхси иҗат 
үзенчəлеклəре булырга тиеш. 

Иң беренче, əдипнең кайсы гына əсəрен укыма (матур əдəбиятме 
ул, публицистик чыгышмы, фəнни яисə рəсми-тарихи язмамы), 
авторның үзен тоясың: аның нəкъ менə шушы теманы, шушы өлкə-
белгечлекне энəсеннəн-җебенə белүен, шушы мəсьəлəне төшендерү 
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өчен телнең барлык нечкəлек-мөмкинлеклəрен белүен, сиңа шуларны 
бəян итəргə, үгет-нəсихəт бирергə аның үз тəҗрибəсе, осталыгы, үз 
хокукы барлыгын укучы тоя килə, шул тоюдан уңай хис – 
канəгатьлəнү – ала. 

Язучының сөйлəм иясе буларак үзен тоемларга тиешлеге турын-
да Г. Ибраһимовның үзенең бер фикере искə төшə: Шəкерт-
журналист И. Биккулов турында ул болай ди: “Һəр язуында нидер 
сизелə, лəкин аның “үзе” кайда икəне, гомумəн аңарда “үзе” дип атар-
га мөмкин бер нəрсə бармы икəне хакында ачык бер дəлил бирə ал-
мыйм. Кайбер вакыт шулай хəтергə килə ки, аның бөтен язулары 
калəм фабрикациясе түгелме икəн, дип уйлыйсың. Лəкин диккать 
иткəндə аның “үзе”нə ишарəлəр бар. Миңа ул “Казан журналисты” 
булыр (аның псевдонимы), аның “үзе” килəчəктə шул исем белəн 
тəгъбир ителергə тиеш бер мəгънə рəвешендə калыпланыр кебек хис 
ителə (Ибраһимов Г. Əсəрлəр: 8 томда. Казан: Татар. кит. нəшр., 1978. 
5 т.: Əдəбият һəм сəнгать турыда мəкалəлəр, хезмəтлəр. 214 б.). 

Əдипнең сөйлəм иясенə карата талəплəре иң əүвəле аның 
персонажларының сөйлəмендə ачык чагыла. Менə балта остасы 
сөйлəме: “Минем атай,– ди (Гыйлаҗи),– гомер буена балта остасы 
булса да, кулга алырлык коралы юк... Минеке алай булмас... Мин 
балтаны корычтан эшлəтəм. Ул агачны гына түгел, каты ташны да 
кыеп төшерер. Минем пычкыларым, өтергелəрем, ышкыларым кул 
тидерү белəн үзлəре йөреп торырлар... Мин Сəйфи карт кебек 
күземне кыйшайтып, башымны бөгеп, төзлəп маташмам... Минем 
үлчəүлəр ике бүрəнə арасына ялгыш кысылган яфракны да сизəрлəр. 
Белəсеңме!” (Ибраһимов Г. Əсəрлəр. 2 т. 429 б.). 

Янə бер өзек – монысы исерек кеше сөйлəме: “Гали сикереп тора 
да авызыннан күбеклəрен чəчеп Фазыйлны кочаклап үбəргə азаплана... 
Юк, юк,– ди,– син китмə... Син киткəч... дөньяның яме бетə, күрке бетə. 
Син... син безнең кояш бит, Фазыйл туган! Эчмə дисəң, эчмим... бетте... 
Сүзем юк... Сорамыйм... Шулай да бер генə, менə шундый нəни генə 
чокыр эчəргə рөхсəт бир инде!– ди. Үзе хахылдып көлə” (2 т. 428 б.). 

Авторның сөйлəм иясен тоемлавы, шушы тоемлавы белəн уку-
чыга тəэсир итəргə телəве аның тел чараларыннан максатчан файда-
лануы белəн ирешелə. Беренче мисалда тасвир чараларыннан гротеск, 
икенче мисалда кабатлау, сегмент, инверсия, парцелляция кулла-
ныла. Ике мисалда да сөйлəм иялəре бер-берсеннəн үзенчəлекле ин-
тонация белəн дə аерыла. 



41 
 

Төп мотивлардан сөйлəм ниятенə күчик. Бу риторика сəнгате өчен 
иң төп мотивлардан. Риторик сөйлəмнең төп максаты – ышандыру 
(инандыру); барлык тəэсир чаралары да шушы максатка юнəлдерелə. 
Ничек ышандырып була? Беренче чиратта, сүз алып барыла торган 
предмет, күренеш, вакыйганы ап-ачык күз алдына китерерлек итеп иң 
төгəл конкрет чаралар белəн бəянларга, тасвирларга кирəк. Ул конкрет-
лыкны белдерə торган лексик берəмлеклəр, көнкүреш сүзлəре, атамалар, 
терминнар: “Гөлбану зур җилпучы белəн йөгереп келəткə барды, 
өсəктəн тутырып арыш оны алды да аш өенə керде. Анда сəке өстенə 
киң куна тактаны иплəп куйды, он вагын туздыра-туздыра илəде, 
өлкəн юкə агач савытка икмəк изде, чамалап тозын салды да өстен 
чүпрəк белəн каплап куйды” (3 т. 533 б.). 

“Өлкəн килен Фəүзия келəт башыннан печəн тырмаларын 
төшерде, зурлы, кечкенəле сəнəклəрне ыргытты, чүмəлə тарттыра тор-
ган арканнарны сузып ташлады; кыекның буена өрлеккə уңайлап ку-
елган зур, озын кибəн сəнəген иплəп алып бирде, Закир белəн уртанчы 
ул Фəсхи озын арба тирəсенə камытларны, йөгəн, нукта, дилбегə, ар-
каннарны таратып, юнəйтергə керештелəр. Өлкəн ул Алтынбай аш 
өенең сəке астыннан пычкылар, ышкы, өтерге, балта, чүкеч, борау-
лар чыгарды, утынлыктан төз агачлар сайлап алды да тырмаларны 
төзəтергə тотынды” (шунда ук). 

Табигать күренешлəренең чынбарлыктагы реальлеген дə ышан-
дыру əһəмиятле. Моңа үзенə бер лексик төркем берəмлеклəр табыла: 
“Исəнбикə – өчпочмаклы бер култык болын. Аның төньягы ташлы, чо-
кырлы тауларга терəлə. Бу таулар бераз гына сөзəклəнеп, дулкынлана-
лар да кинəт баскычланып ак башлары белəн күккə таба күтəрелеп, ме-
неп китəлəр. Болынның көнбатыш ягы аз гына калкулана да киң арыш 
басуына тоташа. Көньягы белəн көнчыгыш якларын бераз əйлəнеп ки-
леп Үзəк елга юып үтə. Монда яшел таллар үсəлəр, бер җирендə начар 
селкенчəк сазлык, түндəклек, бер урында, кечкенə тамак белəн кереп, 
кечкенə түгəрəк, лəкин тирəн үк бер күл ясап ала” (3 т. 539 б.) 

Эш барышын, хəрəкəтне күрсəткəндə төгəллеккə ирешү – зур ос-
талык билгесе ул. Менə бу күренештə һəр сүзгə игътибар итегез əле: 
“Рəхəт соң, валлаһи, бу машина белəн ашлык сугулар! Ындырның бер 
башыннан икенче башынача тезелешеп, “без – кем!” дип мактанышып, 
бөтен авылга югарыдан карап торган биек кибəннəр кими баралар, кая-
дыр югала баралар! Бер егет кибəн башыннан көлтə ыргытып тора, 
ике фурман өзлексез ташыйлар; ике-өч малай бөтен авыл яңгыратып, 
“һайду... һау... ууу” дип, сигез атны бер түгəрəк эчендə шартлатып 
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куалар. Машина бертуктаусыз: “Взз, вззз, вррр”, дип сызылдап, вы-
жылдап əйлəнеп тора, көлтəне бер яктан йота бара, икенче яктан са-
ламны кагып, алга этəрə тора, шул җирдə хатыннар тырмалар белəн 
ашлыкны тартып ала торалар, бераз гына арырак зур җилгəргеч ма-
шина “быз... гыз...” килеп, орлыкны кибəктəн аера тора. Бер читтə таза 
егетлəр, бу якын торган кызыл бодай орлыкларын йөккə төяп, таш са-
райларга озата торалар...” (2 т. 452 б.). Биредə гап-гади битараф 
сүзлəр белəн бергə (ыргыта, ташый, куа, кага, озата һ.б), термин-
нарга (кибəн, көлтə, орлык, тырма, машина, җилгəргеч һ.б.), аваз ох-
шашлыгыннан ясалган неологизмнарга кадəр (һаууу, вррр, быззз һ.б.) 
тасвир-сурəт чарасы буларак файдаланылган. 

Риторикада ышандыру өчен кулланыла торган алым-чараларның 
иң мөһиме, мөгаен, дəлиллəү. Татар психологиясе фəне əле тиешенчə 
үсеш алмаганга күрə, нəкъ менə дəлил чаралары фəнни нигездə бар-
ланмаган, системага салынмаган. Моны барларга риторика фəне үзе 
алынырга тиеш тə бит, лəкин бүгенгə безгə дə кайбер мисал-
күнегүлəр белəн чиклəнергə кала. 

Дəлиллəү уйлау процессында ук “бөрелəнə” ала. Менə кырык-
мыш тайны уйлап-ниятлəп “үзгəртүнең” кирəклеген дəлиллəү. Кы-
рыкмыш тайның ялын, койрыгын кыркалар... “Мин алай ямьсез итеп 
боздырасым килмəде: маңгай чəчен күзенə төшмəслек кенə ясап, 
тип-тигез кистердем. Бу хəзер, алдан караганда, рус боярларының 
матур кызлары кебек күренеп тора. Ялны да, башкалар кебек, 
бөтенлəй үзгəртмəдем: бер чирек кадəрлерəк калдырып, үзеннəн-үзе 
дулкынланып, күперенеп тора торган итеп төзəттердем генə. 

Əнидəн алып, ул ялга ике яклап чуклар, тасмалар тактым. 
Койрыкны да бүтəн кешелəр кəбестə күчəне кебек, ялангыч белəк ке-
бек ямьсезлəп кыралар. Моңа да якын җибəрмəдем: сөяктəн түбəн 
ягын гына кистелəр дə матурлап түгəрəклəделəр. Кырыкмыш тайлар, 
бигрəк тə язгы сабан өстендə, йолыккан карга кебек чырсыз булып 
йөрилəр. Минем алмачуар исə кунакка барырга ясанган бояр егете 
кебек чибəр булды” (2 т. 522 б.). 

Ышандырдымы?! Яратып башкарган берəр эш-гамəлегезне шу-
лай тасвирлап карагыз əле. Ниндиерəк сурəт чаралары табып кулла-
нырсыз икəн! Биредə күбрəк чагыштыру, эпитетлар, хис белдерү 
лексикасы өстенлек итте. 

Дəлил – ул күз алдына конкрет, тəгаен китерү чарасы. 
Беренчедəн, моның өчен документаль дəрəҗəдəге реаль чынлыкка 
ирешергə тырышыла. Факт, детальлəр белəн. “Теге данлыклы күк бия 
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дə килеп җитте. Күрəгə шуңардан күзлəремне алмадым. Гаҗəп бер 
мал икəн: кыска яллы, сирəк койрыклы, чандыр гəүдəле нəрсə 
(кешегə охшатып күзаллау. – И.Н.). Очасы тар, бер якка бераз чалыш, 
аркасы бераз бөкрерəк. Əмма күкрəк дигəн бөтенлəй арсланныкы – 
шундый киң, шундый нык күренə (малайларча кыска, кискен əйтү. – 
И.Н.). Тезлəре ике яккарак китеп тора, бəкəллəренə карагач, тагы 
хəйран калдым: алар шундый озыннар ки, мин гомеремдə андыйны 
күргəнем юк. Күзлəре зурлар, уйнап, ялкынланып торалар. Өстенə 
кечкенə, кап-кара, башы бөтенлəй ялангач, кулына камчы тотып, бер 
башкорт малае менгəн” (2 т. 529 б.). 

Шул ук вакытта автор дəлилне сурəт чарасын өстəп тə көчəйтə: 
“Алмачуарым бу арада карап туйгысыз булып чибəрлəнде (Бу – тезис. 
Хəзер ул аны дəлиллəр өчен сурəти аргументлар китерəчəк). Ял койрык 
ефəклəнеп, дулкынланып тора. Эч, каеш белəн тарттырган кебек, 
нечкəреп, тип-тигез булып эчкə керде. Буе тагы да озыная төшкəн кебек 
күренə. Аяк атлаулары шундый җиңел инде, əйтерсең ул җиргə басмый, 
бəлки, күзгə күренми торган канатлары белəн очып кына бара”. 

Шушы мисалдан файдаланып, уйланып алыйк əле: күпчелек 
калəм иясе мондый күренешнең сыйфатын бер штамп сүз белəн бəяли: 
матур. Əгəр бу – дəлил икəн, ул чын дəлил түгел, ясалма, ялтыравык 
кына, ышандырмый. Əгəр ул тезис икəн, ул ышандырырлык 
сурəтлəнеп, дəлиллəнергə тиеш. Менə əлеге мисалдагы кебек. 

Сурəт белəн дəлиллəү дигəндə, фикерне гап-гади сүздəн баш-
ларга кирəк. Чабышкы, чабу сүзлəре əллəни образ тудырмый да кебек. 
Ə менə дүрт җөмлəле микротекстта чабышкы, чаба алу, чабышкылык, 
чабыштырып, чабарга өйрəтəм, чабышкы ясыйм сүзлəре һəм 
сүзформалары бергə диярлек килү ул инде аваз аллетирациясе генə 
түгел, сүз-сурəт манзарасы булып та килеп баса. 

Дəлил – мөрəҗəгать рəвеше була: “Əнə күрəсез: ул ничек 
көмеш тавышы белəн яңгыратып кешни! Ничек асыл сөякле гəүдəсе 
белəн матурлап сикереп уйный” (2 т. 519 б.). 

Дəлил – аңлату (төшендерү) рəвеше дə бар: “Икенче яшькə 
чыкканда, бездə яз көне тайның ялын, койрыгын бөтенлəй кыркалар: 
“кырыкмыш” ясыйлар” (2 т. 521 б.). 

Каршы куеп дəлиллəү: “Бик күп сөйлəш тагын! Алай бик 
каршылансаң, Алмачуарны тотарбыз да урманга җигəрбез,– дип 
куркыталар. Моңа җавап кайтарырга сүзем булмый, телем киселə: 
үземне җиксеннəр, аңа риза, тик минем Алмачуарыма гына 
тимəсеннəр!” (2 т. 525 б.). 
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Бүтəннəр фикере аша дəлиллəү рəвеше: “Алмачуар тай була, 
тик колын гына булмый икəн. Дөньяны күп күргəн, күп елкы асраган 
картлар колынның да, туганда башка төстəрəк булса да, əзрəк үскəч, 
алмачуарга əйлəнəчəген алдан белəлəр икəн”.  

Күңеленə яткан бу дəлилне китергəннəн соң автор үз фаразын-
фикерен дə өстəп, дəлилне көчəйтеп тə җибəрə: “Туры бурлы булып 
туган кайбер колыннарның сабыйлык йоны бераздан соң, җир 
өстенə сибелгəн ак чəчəклəр яисə ак йөзгə чыккан матур кара миңнəр 
кебек, тəңкə-тəңкə булып чуарлана башлый икəн” (2 т. 505 б.). 

Риторикада тагын психологик дəлил дигəн төшенчə бар. 
Г. Ибраһимов əсəрлəрендə без аларга еш юлыгабыз. Бер мисал асы-
лында төшендереп карыйк: “Аның иң курыккан нəрсəсе дə шул аяклы 
малны таратып бетерүгə бəйлəнгəн иде, ахыры, җиңеп чыкты... Ал-
тынбай болай куйды: 

– Ике сыерны сатмый булмас,– диде. (Өйдəге хатыннар моңа 
каршы чыга. – Н.И.) Алтынбай энелəрен сыерларга да, хатыннарга да 
каршы аякландыра алды, көрəш ачык билгелəнде. 

– Ул сыерларны кызгансак, алайса, базарга актык атларны чыга-
рабыз. Шулаймы, Закир?– дип энесенең күзенə карады. Хатыннарга 
сыер никадəр якын булса, ир крестьянга ат мең тапкыр якынрак, 
кадерлерəк иде. Закирнең күзе томаланып китте, миенə кан йөгерде, 
үзен белми сикереп торып, йодрык белəн сəке читенə сукты, хəзер 
кыйнап ыргытырга əзер торган төс белəн апасы Хəернисага йотылды: 

– Син нəрсə? Закир атсыз калсын, дисеңме? Мине бəлəкəй арба 
тартып йөри торган хəерче дип белəсеңме? Əйт, мине җəяүле хəерче 
итмəк буласыңмы? 

Ирлəр белəн хатыннар, атлар белəн сыерлар арасында озак бар-
ган бу ызгышның, көрəшнең азагы – атларның җиңүе белəн бетте” 
(3 т. 567 б.). 

Психологик дəлилнең янə элементлары санала алырдай 
кисəклəре була, мəсəлəн:  

1. Көчəйткеч дəлиллəр. Үзлəре берничə төрле: 
– кабатлап көчəйткечлəр: “Яратам мин үзебезнең авылны, 

бигрəк тə яратам авылның төньягын каплаган зур тауларны! Алар-
дан да бигрəк яратам шул таулар өстендə мең еллар буенча шаулап 
утырган зур карт урманны” (2 т. 514 б.). Игьтибар итик: монда сүзнең 
кабатлануы үзе генə дəлилне көчəйтми, ə кабатланган сүз көчəйткеч 
сүз (бигрəк, бигрəк тə) яисə бүтəн чаралар (кисəкчə, ымлык һ.б) 
белəн үстерелеп җибəрелə.  
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Яисə: “...Бу урманның гөрлəп утыруы, бигрəк тə аның язгы куз-
галагы, көпшəсе, җəйге чəчəклəре, исəбе-хисабы булмаган җир 
җилəге, кура җилəклəре. карлыганнары, бигрəк тə көзге чиклəвеклəре 
минем күңелемне ул урманга тарталар, аны йөрəккə якын, бик якын, 
бик сөйкемле итəлəр...”. Бу дəлилне көчəйтə торган факт – ул бик 
якын кабатлануы гына түгел, ə бəлки аны көчəйткəн, синонимга якын 
кабатлау сөйкемле сүзе белəн гомумилəштерелүе белəн, аннары, 
текстның аңа кадəрге бигрəк тəнең кабатлануы һəм дə якын, 
сөйкемле итə торган җилəк-җимешне конкрет санавы, аларның чын-
нан да күп, ишле булуы, шулай саналып күз алдына ачык килүлəре 
дəлилне ышанычлы итə дə; 

– арттыру (гротеск рəвешендə) белəн көчəйтү: “Баһадирлар та-
гы түгəрəк мəйданда. Бөтен халык тагын, тыннарын да алмыйча, бу 
зур көрəшкə карап катканнар!” (2 т. 507 б.); 

– шиклəнүле көчəйткеч: “Авылыбызда бик череп беткəн бер 
кара бай бар иде. Акчасы күп, имеш, күкрəкчə ясап, янында йөртə, 
имеш, дип сөйлилəр аның хакында” (2 т. 509 б.) (кеше сүзе, икеле-
микелелек, мөгаенлек белəн көчəйтелə); 

– тезис яисə нəтиҗə рəвешле көчəйткеч: “...Бердəнбер абыстай 
да түбəн очның гармунчы Фəхригə ябышып чыга. Ул инде яшьтəн 
башсыз кыз иде: аулак өй булса, биегəн дə ул, җырлаган да ул, гармун 
тарткан да ул, егетлəрне кертеп, аякларыннан түшəмгə асып, мəсхəрə 
кылган да ул...” (2 т. 509 б.); 

– каршы куеп көчəйтү: “Дөрес, бу урман хəзер безнеке түгел, 
аны əллə ничек итеп безнең кулдан бер бай тартып алган, хəзер безгə 
аннан бер чыбыркы сабы да алырга ярамый” (шунда ук). 

Ышандыру өчен татарның көлдерү (сатира, юмор) холкын 
белдерə торган чараларны куллану да нечкə осталык сəлəтен сорый. 
Менə кайбер өзеклəр: “Чех белəн учредилка арасында булган оятсыз 
зинадан бер бала дөньяга килде. Уйнаштан туып, ай үсəсен көн үскəн, 
ел үсəсен ай үскəн аҗдаһа, тиз арада төрле диннəрнең, төрле 
кавемнəрнең кара көчлəрен үз тирəсенə җыйды да, кара болыт, кур-
кыныч караңгы туфан булып, бөтен Себерне, Уралны каплап алды, 
Волга буена сузылып ятып, Мəскəүне йотарга авызын ачты... (2 т. 
482 б.). Монда татар теленең чын мəгънəсендə образлы эпитет, мета-
фора, метонимия, гротеск чаралары нəкъ үз урынында кулланыла. 

Ясалма көлүнең асылын күрсəтү дə көчле бер дəлил була ала: 
“Сез нəрсə егетлəр! Без – перлитарбыз дигəч тə, нигə ул чаклы масая-
сыз? Мин дə спекулянт түгел, буржуй да түгел. Мин дə сезнең кебек 
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үк, хезмəт кешесе бит! – диде. Үзе ярарга тырышлый түбəнчелек 
катнаш бер тавыш белəн хи-хи-хи итеп көлде. Бөтен гомере буенча 
рустан, түрəдəн, байдан куркып, болар алдында тəлинкə тотарга 
мəҗбүр булудан, һəркайчан боларга ярарга, көлəч йөз күрсəтергə, 
ягымлы сүз əйтергə көчəнүдəн Җамалыйның җанында гына түгел, 
елмаюларында, көлү тавышларында ук шундый бер кимсенү катнаш 
түбəнчелек ясалган иде...” (2 т. 162 б.). 

2. Бəхəс рəвешле дəлил: “Бикьярлар – бик көяз халык. Алар ту-
рында тирə-якта: эчтəн калтырар, тыштан ялтырар, дип көлеп сөйлилəр. 
Өйлəрендə үзлəре, алабута ашап, чабата киенсə дə, кунакта, мəҗлестə 
бик кыланчык булалар. Араларында күбе кырлайчылык, кырык тартма-
чылык, йомыркачылык, көмешчелек, йон тетүчелек, пимачылык, 
тегүчелек кебек төрле вак һөнəрлəр белəн дөнья гизгəнгə, телгə бик 
шомалар, мəсхəрəчелəр. Юк-бардан көлəргə, шаяртырга, мыскыл 
итəргə бик яраталар...” Текстта алга таба арчилар белəн бикьярларның 
бəхəслəре, шаярту, шуклыклары тасвир ителə (3 т. 525 б.). 

Хəзер үзенə күрə бер йомгак сыйфатында əдипнең дəлиллəү ча-
ралары буларак аеруча киң кулланылган тасвир-сурəт чараларына, 
беренче чиратта телбизəклəренə, мисаллар китерик. 

– синтаксик фигуралардан кабатлау: “Егет менə шул утта ян-
ды (автор гражданнар сугышы вакыйгаларын санаганнан соң). Шул 
көрəшлəр, шул газаплар, шул каннар, шул каһарманлыклар эчендə 
кайнап, аның яшь йөрəге якты килəчəкнең матур көннəре өчен үзен 
бер көрəшче иттереп үстерү дəрте белəн тулып ялкынланды. Шул 
дəртлəр, шул өметлəр аның гомер юлының якты маяклары булып алга 
тезелделəр” (2 т. 13 б.); 

– боҗралап кабатлау: “Садыйкны белəлəр, яраталар. Авылның 
кияве итеп тə, җир-су алып бирешүдə юл күрсəтүче итеп тə. Иске Ак-
таштан бу Байрак авылына күчү эшендə каладан Фəхригə булышлык 
кылучы итеп тə яраталар иде” (2 т. 15 б.); 

– эпифора рəвешле кабатлау: “Əйтерсең, кемдер, кулына озын 
чыбыркы тоткан да, хайваннарны, тын алырга, туктап су эчəргə ирек 
бирмəстəн, каядыр куа да куа; куа да куа; куа да куа!” (2 т. 457 б.); 

– үзгəртеп кабатлау рəвеше: “Ул (Ай) бер генə минутка суык вə 
һавалылыгын азайтып, сəҗдəдəн калыккан адəмнəргə бер генə, тик 
бер генə мəртəбə, сөеп иркəлəп карый да, калын катлаулы кара болыт 
артына кача” (1 т. 221 б.). 

Əдипнең төгəллеккə ирешеп дəлиллəү чара-алымнарын 
сүзлəрдəн дə бигрəк, телнең аннан да кечкенə чараларыннан – аваз-
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лардан, иҗек, ярдəмче берəмлеклəрдəн башларга кирəк иде. Менə та-
тар теленең ялганмалык үзенчəлегеннəн ул ничек нечкəлеклəр таба: 
шакылдата (шакый), аптырансам да (аптырасам), урынлашу (урна-
шу), мөңгердəү, дидертте, чишенмəлек, китмəк булды; ялгызак кал-
дым; ашасыннан (аша). Телебезнең агглютинативлык асылын ул ар-
хаизмнарда да тоемлый (“Залда тагын бер кызыксыну уйганды”), шу-
лай ук үз неологизнарын иҗат иткəндə (ясаганда) да файдалана 
(чишенмəлек – гардероб, хисап – доклад) һ.б. 

Дəлиллəү барышында фикер конкретлыгы, төгəллегенə əдип лек-
сик чаралардан диалектизмнар (чобар, бавыргалык, чапчак, җизнə 
һ.б.), шулай ук алынмалар (партия, провокатор, комитет, полиция, 
боевик, отряд, мастерской, фабрик, реферат һ.б) кулланып ирешə. 

Сурəтлəп дəлиллəү максатында кулланылган троп, метафоралар, 
телбизəклəр һəр əсəрендə энҗе бөртеклəре кебек җемелдəп-җемелдəп 
китəлəр: “Бəхетең, туганкаем, – диде (Хəерниса), – хатының харап 
уңган, кул-кулга йокмый,– диде” (оксюморон); “Аэропланнан ташлан-
ган бомба белəн һəлак булды” (метонимия); “Үземне үзем белмəдем, 
шул якка очтым” (метафра); Авызы колагына җитү; күзе уйный; 
мөгез чыгару; балавыз сыгу (фразеологизм). 

 
 

ИЛ ҺƏМ ТЕЛ 
(Сибгат Хəким шигърияте хəятендə) 

 
Яраткан язучыңның тартып тору, тəэсир итү серен ачыклыйсы 

килү телəге аның əлеге укырга тартып торган əсəрен кабат кулга ал-
гач башлана бугай. Мондый нəтиҗəгə мин Гомəр Бəширевнең, Афзал 
Шамов, Хəсəн Сарьян, Гамил Афзал, Сибгат Хəкимнең əсəрлəрен ка-
бат-кабат укыганда килгəн идем. Бу хакта фикеремне укучыларга 
җиткергəнем дə булды. Əлеге əдиплəребезнең осталык тəҗрибəсен 
ачарга омтылуым да шушы фикердəн соң гамəлгə аша башлады ши-
келле. Нəтиҗəсе күренде дə: кайбер язмаларым матбугатта урын алды. 

Язучының тəэсир тылсымы нидəн гыйбарəт? И-и-их, моны бер 
хикмəтле ачкыч белəн борып җибəреп кенə ачарга-белергə иде дə бит, 
булмый шул; иҗат дигəн могъҗизаның күплəрдəн яшерен тылсымы 
шунда да инде. Һəр əдипкə, һəр калəм остасына карата, алай гына да 
түгел, һəр əдипнең һəр əсəренə карата үзенең серле ачкычы насыйп-
тыр, күрəсең. Бу ачкычны табу, мөкиббəн китеп укыган əсəреңнең 
сиңа йогынты ясау серен үзең ача алу – əсəрне уку лəззəтенең бер 
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өлешедер дə əле. Бүген мин Сибгат Хəкимнең шигырьлəрен укыганда 
əдипнең тəэсир куəтен-көчен ничек-ничек тоя баруым, шул ачышка 
ничек-ничек куанып, лəззəт алуым белəн уртаклашмакчы булам. Сер 
ачу – ул үзенə бер кызыклы, үзеңне дə танып белергə булыша торган, 
сəер бер хəлəттер. 

Уйлана, эзлəнə торгач, күзем ачылды: Сибгат Хəкимнең осталык 
серенə ачкыч бер гыйбарə булган икəн – яраткан язучым Гомəр 
Бəширевнең гыйбарəсе: “Кайда гына яшəмəсен кеше, нинди генə 
телдə сөйлəшмəсен, аның бөек хөрмəт белəн əйтə торган ике газиз 
сүзе бар: туган ил, туган тел”. 

Шулай да бу гыйбарə чын ачкыч булып китсен өчен 
шагыйрьнең дə шундый эчтəлекле, мине тагын да очындырып, 
дəртлəндереп җибəргəн иҗат табышына юлыгуым кирəк булган икəн:  

 Туган җирдəн безне кем аерыр! 
 Туган ил һəм туган тел өчен 
 Гомерлəрне хəтта кызганмадык... 
Хөрмəтле укучым, бу юлларны язманың иң башында эпиграф 

дип хис итеп, кабат-кабат укып ал əле; һəр сүзенең мəгънəсен дə, шу-
лардан җыелган-тупланган төп мəгънəне дə хəтереңə уеп куй əле. 
Шагыйребезнең осталык мəктəбен ачып керердəй төп ачкыч менə 
шушыннан гыйбарəт икəн лəбаса! 

Ачкычның асыл эчтəлеген, хəсиятен заманча бер рəвештə – 
формула итеп күзаллап булыр иде: Ил+Тел. Күрəбез ки, əсəрлəрен 
укыганда (тыңлаганда) тоябыз ки, шагыйрьгə гомерлек илһам биргəн 
чишмəнең асылы ике төп “күздəн” тора: Ил һəм Тел, дөресрəге, шу-
шы ике чыганакның аерылгысыз кушымтасы Ил+Тел дип аталган 
илаһый, рухый ризыктан. 

Шулай да без бу бербөтенне аны хасил иткəн ике кушымтаны 
фəнни анализ өчен аерып-аерып күзаллап карыйк əле. Башта Ил ту-
рында. Нигə кирəк шагыйрьгə ил төшенчəсе? Аның иҗатының, 
илһамының асылы – фикер һəм хис (рух) бердəйлеге бит. Шагыйрь 
менə шушы бердəйлекнең чыганагы Туган ил дип белə икəн: 

 Яннарына барам агайларның, 
 Фикерлəрен ишетеп карарга;  
 Җырларымда телим гомерем буе 
 Алар рухы белəн янарга. 
Ягъни, аныңча, Ил, нинди генə исем, атамалар белəн 

белдерелмəсен, бəян ителмəсен, ул – бик тə конкрет, ап-ачык күз ал-
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дына китерелə торган төшенчə. Иң беренче нəүбəттə Ил – ул 
шагыйрьнең туган авылы. 

 Авыруыма врач кирəк түгел, 
 Йөрəгемнең белəм дəвасын: 
 Һəр ел саен кайтып иснəп килəм 
 Авылыбызның чиста һавасын. 

 Язар өчен илһам эзлə, дилəр, 
 Урын эзлə дилəр, ямьлерəк. 
 Никтер минем шигъри хислəремə  
 Арышларның исе тəмлерəк!  

Күрəбез ки, иң башта, авыл аның аңында гомумилəштерелгəн, аб-
стракт төшенчə түгел, бик тəгаен – үзе туып-үскəн, əтисе-əнисе, туган-
нары, авылдашлары яшəп яткəн конкрет бер авыл, беренче нəүбəттə 
Күлле Киме (Киме). Авыл образын хасыйл иткəн башка авылларны да 
ул үз исемнəре, үз сыйфатлары белəн бəян итə: Берсе аның 
(фронтташның) Сəгъди күршесеннəн, // Өчиледəн очрый, Күəмнəн. 

Хəер, иҗтимагый фикерлəүче шагыйрь авыл төшенчəсен дə ва-
кыт-вакыт гомумилəштерелгəн бер күренеш, образ, хəтта символик 
бер сурəт итеп күзаллый. Кызыгы шунда: гомумилəштерү дə конкрет 
төшенчəлəр белəн күзаллана. Мəсəлəн, Казан арты. Бу төшенчə ике 
яклы гомумилəштерүгə сəлəтле: аның туган авылы Кимене дə, шул ук 
вакытта бөтен илне дə: Онытылмаслык итеп кыйнадык без (фашист-
ларны) – // Егетлəре Казан артының. Монда Казан арты бөтен ил, 
бөтен халык символы булып күзаллана. Шагыйрьнең “Блокнот-
лар”ында мондый өзек тə бар: “Туган ил турында уйлансаң, күңелгə 
иң элек Идел килеп керə, аннан – Кама, Ык, Зөя, Мишə”.  

Авыл төшенчəсен əдип төрле параллельлəр, чагыштырулар 
белəн дə гомумилəштерүгə ирешə: бабайлардан килгəн нигез; җырлап 
туйлар иткəн өйлəр; безнең мəхəббəтнең уелып эзе калган җир. 

Шулай да, нинди генə гомумилəштерү очрагы булмасын, авыл 
шагыйрь аңында, аның сөйлəмендə һичшиксез конкретлыгы белəн 
аерылып тора. 

Əйтик, авыл аныңча авыл халкы, авыл кешелəре дигəн болай да 
шактый төгəл төшенчə генə түгел, хəтта аерым бер кеше, шəхес тə. 
Шəхсəн үземне мин Киме кешесе дип саныйм: əнием шул авылныкы, 
балачак шунда үткəн, əле дə баргалап йөрим – əби, бабайның, 
туганнарның кабере шунда. Димəк, белəм ки: шагыйрьнең 
шигырьлəрендəге Газзə, Гайфи, Гарəфи, Фəрхинур, Һаҗирə, 
Көлемсəр... шушы авылның чын кешелəре. Бу исемлекне, əлбəттə, 
Габдулладан – Тукайдан башларга кирəктер. Сибгат абый якташын 
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гомере буе күңеленең – шигьри хəятенең түрендə йөрткəн, якын 
авылдашы, якташы дип хис иткəн. “Тукай аша карыйм дөньяга”, 
дигəн. Бу исем аның иҗатының үзəген тəшкил итə, бөтен иҗаты бу-
енча үрелеп бара. Туган телгə мөнəсəбəте, фəлсəфəсе, тел тоемлавы 
да, бəлки, Тукай күзəнəклəреннəн килəдер. 

Янə, аныңча, авыл – ул кешелəр генə дə түгел, ə гап-гади əйбер, 
күренеш, фактлар да. “Яратам мин” дигəн шигырендə ул шуларны 
авылны яратуының сəбəбе дип саный: ...кышкы озын төндə 
юлчыларның җырын тыңларга; ...үтеп баручының кунар өчен ишек 
кагуын; ...яшь киленнең җылы караш белəн, якын итеп каршы 
алуын; ...яшьлəрнең клубка дип шаулап үтүен; ...үсмер баланың 
иртəгесе көнгə ...дəрес каравын; ...авыл кешесенең күңелле итеп 
əкият сөйлəвен...  

Аныңча, авыл – ул шушы төбəк, шушы халык яшəеше белəн 
бəйле гореф-гадəт, йолалар да: Күп нəрсəдəн сез итегез мəхрүм, // 
Калдырмагыз сабан туеннан; Сабый чак... исемдə зиратка барга-
ным... // Һəм төртеп күрсəткəч, тешлəвем бармагым; Сөенчегə 
бүлəк өмет итеп, // Кырлар буйлап йөгерер дулкыннар; Миңлебикə 
арттан килгəн атка // Əйтə ел да нəзер. 

Кыскасы, шагыйрь авылны, аның мохитен, яшəешендəге, тор-
мышындагы һəр күренешне, аның эче-тышындагы һəр манзараны 
якын итə, ярата. Шул ук вакытта монда ике үзенчəлек бар: 
беренчедəн, аның авылны яратуы – ул авыл белəн физик бəйлəнеше 
дип кенə аңлашылмый, ə рухый хəсияте дип аңлашыла. Əйтик, авыл 
белəн турыдан-туры бəйлəнмəгəндə дə, бөтенлəй читтə булганда да 
(мəсəлəн, фронтта – сугышта) ул яшəешен аннан башка күзаллый ал-
мый: Сугышны бар дип тə белми // Ялгызы уйный колын. Икенчедəн, 
шагыйрь шагыйрь инде: авыл образына ул сəеррəк, 
күнегелмəгəнрəк – үзе генə күрə, тоя алган, шушы авторга гына бəйле, 
ул гына таба ала, ясый ала торган ассоциация-чагыштырулар белəн 
ирешə: “Күңелемə безнең “Шүрəле”нең // Җиле китсə тиеп, // Бел: ту-
ган илне, Тукайны // Бу малай сагна диеп”. Менə бит: сабый кара-
шында Киме – ул Шүрəле! 

Шагыйрь үзенең авылында юлыккан һəр күренеш, манзара, факт, 
вакыйгага – кадерле төбəген рəсемлəгəн сурəт итеп карарга, зур 
мəгънəле, кадерле нəрсə итеп тоярга күнеккəн: “Күпме моңайдым 
авылда // Тəрəзə кадакланса; // Моңайдым караңгы, төпсез // Сүнгəн 
күз карап калса”. Искəртеп китик əле: “сурəтне” үзең күрə алу – бер 
нəрсə, ə менə бүтəннəр дə сурəт итеп күрсен өчен аны тасвирлап 
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бирү – монысы инде талант кына булдыра алган осталык. Моңа 
ирешү өчен, бер караганда, əллəни дə кирəк түгел кебек – шагыйрь бу 
очракта да гап-гади, шул ук вакытта халыкның рухый дөньясын ха-
сыйл иткəн моңаю, караңгы, кадаклану, төпсез, сүнгəн сүзлəренең 
тəэсир көчен эшкə җиккəн. 

Əдипнең сүздəн сурəт ясау осталыгана һəр əсəрендə юлыгып то-
рабыз. Янə менə: “...Үз ягымны // Эңгереннəн хəтта таныймын”. Тоясыз: 
гап-гади эңгер – аңарга туган иленə карата хөрмəте, яратуы, тугрылык 
кебек олы хис белдерү чарасы: “Җанны оетып, чеметтерə торган // Ни 
саклана икəн эңгердə?..” Өстəвенə əле эңгер сүзе контекстка җанны 
оету, чеметтерү кебек хисси берəмлеклəрне дə тартып керткəн. 

Ил төшенчəсе аның сөйлəмендə туган як булып илаһи канатлы, 
пафослы да яңгырый: “Күңелеңдə, əнкəй, туган як // Бербөтенгə 
əверелə, // Колак салам шул илаһи // Бөек көчнең əмренə...”. 

Күрдек ки, аның шигьриятендə туган җиргə, авылга бəйле телəсə 
кайсы төшенчə, нəрсə, күренеш, хəтта шушы авылда кулланыла торган 
гап-гади сүз, гыйбарə дə образ булып китə ала: “Үрлəреңне менгəч, ту-
ган ягым // Рəшəң белəн битем юдың син”; “Коенып үскəн су буе, // 
Шылт та итми як-якта... // Яшəргə риза мин монда // Əйлəнеп бер яф-
ракка”; “Яр астында керəшəлəр түгел, // Гүя җырлар оя ясаган”. Яисə 
менə, мəсəлəн, авылдан һич аерылгысыз кош төшенчəсе: “Көлгə 
əйлəнгəн авылны // Ул табу юлын сөйли; Бер төркем кошлар һавада // 
Əйлəнеп очып йөри”. Болар – чын-реаль кошлар, фашистлар җимереп 
киткəн авылны табып кайткан кошлар... Икенче очрак: Менə Зифа Ба-
сыйрова җырлый: “Кошлар кайта безгə, син һаман юк, // Син һаман юк, 
никтер килмисең”. Монда инде кош адəм баласының җанын телгəлəргə 
сəлəтле бөтен бер образга əйлəнгəн. 

Авыл, аның төрледəн-төрле күренеш, төшенчəлəре бүтəн тема-
ларны яктыртканда да күзəтү, уйлану, образ тудыруга сəбəп, нигез, 
деталь була ала – фикере, хисе “авыл лексикасы” белəн белдерелə, 
бəян ителə. Менə фронт темасы: “Ташлап киткəн йөк арбасын күреп 
кырда // Печəненə күмелеп аның йокладым мин”; Күр, ничек ихлас 
белəн ул // Хат укый кырын ятып”; “Молдаван хатыны бозаулы сыер 
сатып тора”. 

Яисə, менə шагыйрь, халык утырышчысы буларак, суд эшендə 
катнаша. Шул мохиттəн шигырь дə яза: “Шəһəр судында туган авы-
лым // Искə төшеп мине алҗытты”; Анда да авыл лексикасы: җене 
сөйми, абынып сөртенү, көе китеп тору, тормышны көйгə салу, 
азып-тузу һ.б. 
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Безнең авыл дигəндə, Сибгат Хəким Киме белəн янəшə авыллар-
да яшəгəн мариларны, урысларны да безнекелəр дип, якын дип күз 
алдына китерə, моны ул аларның теллəреннəн сүз, гыйбарəлəрне 
алынма итеп китереп тə ирешə: “Бу мари үлгəндер – кулыйн, дип”; 
“Соңгы юлга мине озатканда // Соңгы сүзе булыр: чиверын” (сау бул). 

Əдипнең “Блокнотлар”ыннан бер өзек: “Кереш... Мин туган як 
турында əйтəсен əйтеп, язасын язып бетердем, дип уйладым. Язын 
яңа үлəн болында калкып чыкты... Җир... Өстендə зəңгəр рəшə – 
икенче яшьлекнең моңсулыгы булып күренде... Юл, тузанлы юл... 
Хəтта зират... Кешелəр... Икенче буын, икенче төрле моңнар... Сан-
дык, серле сандык кебек... Ачасың, һаман яңа нəрсə... Юк, язып бете-
реп булмый икəн... мин бары җир өстендəге рəшəне, өске катны, 
зəңгəрлек белəн өртелгəн пəрдəне генə күтəреп караганмын”. 

Иҗатының, илһамиятенең төп чыганагы – Ил булуын, 
яшəешенең шуннан аерылгысызлыгын əдип кабат-кабат искəртə: 
“Мин синеке, авыл, мин синеке; // Мин синеке туган көнемнəн”. Шу-
шы хисен ул сурəтнең иң якты сызыгы кебек кечкенəрəк образлар 
белəн ачыграк, аһəңлерəк итеп бирə: “Мин шытканмын гүя 
яңгырыңнан, // Шыкландырган нарат төбеннəн”. Уйлавымча, менə 
шушы сурəт-сызыклар, дəлил-сурəтчеклəр, җыела-җыела, 
гомумилəштерелеп, чын халык афоризмы булырдай “Башка берни дə 
кирəкми...”не хасыйл иткəн дə. Янə дə: “Туып-үскəн шушы җирнең 
ямен // Алыштырмый икəн һичнəрсəң”; “Туган якта һəр тал җырлый 
// Үз-үзенə тын гына...”. 

 Бөтенлəем белəн Җирнеке мин, 
 Минем барлык нəсел-нəсəбем – 
 Игенчелəр. Җирдəн төртеп чыга 
 Һəр юлым, һəрбер əсəрем.  
 Кадер дə, хөрмəт тə сиңа  
 Тик туган җирдə икəн. 
Шагыйрьнең менə бу юллары язмабызның шушы өлешенə 

нəтиҗə кебегрəк яңгырый. Игътибарга алыйк: алар əдип гомеренең 
азагында язылган. Рабит Батулла бик дөрес тотып алган: “Шагыйрь 
Сибгат Хəким иҗатының тамырларында җирсү дигəн хиснең каны 
ага. Ватанга, Туган туфракка, узган тарихка, дəүлəтчелеккə, сагышлы 
авылның узганына, югалган һəм югала барган йолаларыбызга җирсү 
мəзугы Хəким иҗатының буеннан-буена сузылып бара”. (Батулла Р. 
Урыннары җəннəттə булсын! Мəрхүм шəхеслəребез турында 
мəрсиялəр, хəтирəлəр. Казан; Рухият, 2007). Чыннан да Ил төшенчəсе 
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дə аның аңында, җанында конкрет бер нəрсə, күренеш булу белəн 
бергə, хис төене булып та төсмерлəнə. 

Бу очракта Туган телгə җирсү дə үзеннəн-үзе аңлашыла кебек. Бу 
фактор безгə шагыйрьнең осталык мəктəбе “формуласы”ның ике үзəкле 
икəнен искə төшерде. Тел үзəгенə махсус тукталырга вакыт җитте бу-
гай. Хəер, ил турындагы фəлсəфəбез дə барыбер Телдəн берничек тə ае-
рылмады шикелле. Алар чын-чыннан аерылгысыз, игезəк төшенчəлəр 
икəн бит. Шагыйрь иҗатында Ил тоткан урын турындагы фикер агы-
шыбыз бөтенлəе белəн Телгə үрелеп барды. Күңелгə тия торган, барча-
бызны да битараф калдырмый торган гап-гади төшенчəлəр шагыйрьнең 
иң яраткан, Туган ил дигəн төшенчəнең нигезен тəшкил иткəн 
төшенчəлəр белəн бəйле икəн бит. Əйтик, мисалга алынган “Яратам 
мин” шигыре авыл тормышыннан, шунда яшəү, эшлəү мохитеннəн, ха-
лык хəятеннəн аерылгысыз гап-гади сүзлəрдəн (фəнчə əйтсəк, гомуми, 
битараф берəмлеклəрдəн) тора: күктə йолдыз, урман, бүре, авыл, 
җемелдəгəн ут, атлар пошкыруы, олау тавышы, юлчылар җыры, клуб, 
əкият сөйлəү... капка төбе, кое каршында, зират, нигез һ.б. Бөтен 
шигъриятенең башлануын да ул: “гап-гади бер сүздəн”, дип саный: 
“...иң беренче җырым // Башланып бит киткəн уҗымнан”. 

Остазыбызның бөтен шигьрият дəрьясы шушындый – барыбыз-
га да якын, аңлаешлы, аһəңле, көтеп алынган лəйсəн яңгыр кебек 
“тəмле” сүзлəрдəн җыела: “Иртəнге ак кар өстендə // Чананың эзе ка-
ла”; “Сез сузган буразналарда // Тəгəрəп үскəн шагыйрь”; 
“Кечкенəдəн миндə ат җене”. 

Һəр сүз əйтергə телəгəн мəгьнə, төшенчəгə, эчтəлеккə тач тəңгəл 
килеп тора: җəйге таң авыл өстендə (сызылып килə), гармун уйнавы 
(моңы) сибелə тыныч өйлəргə, тəрəз гөле, ап-ак өлге, урам чаты, ын-
дыр арты.  

Авыл төшенчəсе дə, анда яшəүче кешелəренең тормышы-яшəше 
кебек үк, төрле темалы, төрле юнəлешле. Шуңа бəйле рəвештə алар-
ны сурəтлəүнең лексик-семантик-стилистик мөмкинлеклəре дə 
төрледəн-төрле. Моңа ул үзе дə диккатьле: “Туган җир, ахры, 
күңлемнəн // Кайчан да китмəс. // Ул хакта җырлап, сөйлəп тə // 
Сүзлəрем бетмəс”, – ди. Бу шигыре үзе үк шуңа дəлил: үрлəр, җил 
тегермəне, көтү, кибəн, кыр, ындыр, кое, чишмə, үлəн, арба эзе, əнкəй, 
яшь таллар... Нинди җанга якын, “үзебезнең” сүзлəр! 

Əлбəттə, эчтəлек дигəндə, иң беренче чиратта авылдагы хезмəт, 
аның белəн бəйле мохит, урын, күренеш күз алдына килə. Мəсəлəн, 
утын хəзерлəү эше; бер кечкенə генə шигырьдə: утын кисү, утын яру, 
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имəн тукмак, чөй, əрдəнə, чəер исе, лапас, балта һ.б. Шулай ук бары-
сы да якын, кадерле кəлимə, гыйбарəлəр. Менə “Балта остасы” шигы-
ре сыендырган сүзлəр: бүрəнə, юну, чабу, кул җае, йорт, бура күтəрү, 
өрлек, түбə, əвен, тегермəн, матча, сəке йөзлеге һ.б. Менə уракка 
төшкəн авыл күренешеннəн: яңа уңыш, ипи исе, басу капкасы, 
урамның аргы башы, муллык, тегермəн тарта, арыш урагы, арпа, 
бодай, солы, кыр, əвен, ябык ындыр, атлар, көшел, машина, олау, ба-
шак, бөртек, иген, колхоз һ.б. Бастырык, чабата, борчак...; “Артта 
гомер – кишəрлек җир, // Ята кырда сынган урак”. 

Монда мөһим бер хикмəт бар: ул сүзлəр гап-гади көндəлек факт, 
төшенчəлəрне дə аңлата, шул ук вакытта сурəт-образ ясау чарасы бу-
ларак та хезмəт итə. Бу хакта без инде əйткəн идек. Шагыйрьнең тел 
белəн оста эш итүенең асылы, хəсияте нəкъ менə шушында да бит 
инде. Нинди халыкчан, саф татарча яңгырашлы сөйлəм хəзинəсе: “Бу 
кырлар, бу үзəннəрдə минем // Үзем генə белгəн җырлар бар. // Кай-
там, кайтам туган якларыма, // Ашкындырып көткəн юллар бар”. 

Сибгат Хəкимнең осталык мəктəбен ачарга-анализларга алынган 
тəнкыйтьчелəр арасында, ни кызганыч, аның тел осталыгына махсус 
тукталып, чын мəгънəсендə тулаем, тирəнтен фəнни анализ ясый алган-
нары əлегə күренми. Шулай да шагыйрьнең əлеге талант юнəлешенə 
игътибар итмəү мөмкин түгел. Моңа диккать итүчелəр арасында нəкь 
менə шагыйрьлəрнең үзлəре булуы бик уңай, сөендерə торган фалдыр. 
Бүген мисалга шагыйрь Разил Вəлиевнең фəнни күзəтүлəреннəн 
берничə юлны өзеп биреп кенə канəгатьлəнергə мəҗбүрбез: “Анда авыл, 
əнкəй торган авыл, // Ветпунктны гына үтсеннəр... Ул дулкыннар 
безнең иске зират // Коймасына ятып үксерлəр”. Нинди зур сагыш, нин-
ди ихлас хислəр һəм олы мəхəббəт сыйган бу шигъри юлларга! Нинди 
гади һəм күңелгə якын сүзлəр, һəр сүз, челтəр бəйлəмендəге камил 
күзəнəк кебек, нəкъ үз урынында! Табигый талант, шигъри камиллек 
үрнəге менə шушындый була торгандыр инде”. Янə бер күзəтүе: “Сиб-
гат ага Хəким иҗатында иң күп кабатлана торган сүзлəр “сагыш” белəн 
“язмыш” сүзлəредер. Аның бөтен иҗаты да сагышлы язмышлардан то-
ра кебек...” (Татарстан яшьлəре. 2011. 26 ноябрь). Бүгенге яшь 
шагыйрьлəребез, язучыларыбыз да əдипнең əсəрлəрен укып, менə шу-
шылай тел сабакларын алсын иде. 

Хəзер килеп Ил+Тел бердəйлеге турында. Бу бердəйлекне ша-
гыйрь турыдан-туры тоя, аның үзе өчен əһəмиятен шигырьлəрендə 
əйтə килə: “Əкиятлəрең белəн ачылды телем, // Казан арты, əй Казан 
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арты; Менə авыл, таныш кешелəрем, // Хыялларым ник болай татлы? 
// Гел кояшка карый тəрəзəлəрең, Казан арты, əй Казан арты”. 

Бу күренешне əдип образ, сурəт итеп тə күзаллый: “Нечкəреп 
җиткəн күңелне // Моңлы көй телеп уза; // Бу – туган илем көе бит // 
Кем болай җырда суза?”. Монда Тел белəн Җыр (Көй) мəгънəдəш 
сүз – синонимга əверелгəн. 

Яисə: “Ат өшəнсə – атка алан бар, // Алан гүя атның тубалы...”; 
“Синдə шатлык, синдə горурлык, // Син шул җирдə шыткан бер орлык”. 

Шагыйрьнең бу əһəмиятле үзенчəлегенə аның иҗатын төпле 
өйрəнгəн тəнкыйтьчелəр, əдəбият белгечлəре дə игътибар итми кал-
маган. Хəсəн Хəйри күзəтүлəреннəн: “С. Хəким кешелəрнең шатлы-
гын да, кайгысын да күрə белə. Аның герое үзе турында кайгыртудан 
элек иле, халкы турында уйлый. Ул дан өчен түгел, халык бəхете өчен 
яши...” (Хəйри Х. “Чорым, синең хислəр белəн янам...”: С. Хəкимнең 
“Шигырьлəр” китабына кереш сүз. Казан: Татар. кит. нəшр., 1976. 
12 б.). Янə ул болай ди: “Лирик шагыйрьлəргə хас булганча, С. Хəким 
поэмаларында без һəрвакыт шагыйрьнең үз образын да яхшы ук тоя-
быз: аның уй-хислəре, кичерешлəре, теге йə бу фактка үз мөнəсəбəте, 
шуларга нисбəт лирик тасвирлар, шигъри образлар... “Саф” 
хикəячелек, вакыйганы бəян кылу, тасвирлау, аның поэмалары өчен 
характерлы түгел” (шунда ук. 10 б.). 

Менə шушы эчке дөньясын шагыйрьнең ничек-ничек “тышка чы-
гаруын”, укучыга җиткерү рəвешен, ягъни “тел белəн ничек эш итүен” 
тəнкыйтьче болайрак бəян итə. “Кай очракта бу тасвир артык гомуми 
сүзлəр белəн, “томан” белəн сугарып бəян ителə: “Халкым юлда 
күтəрелгəн үрлəр”не күреп, горурлык хисе белəн җырлаучы 
шагыйрьнең сүзлəре, шигъри тасвирлары халык моңы белəн сугарыл-
ган, алар шагыйрь йөрəгеннəн ташып чыгалар кебек. Ə йөрəк сүзе 
йөрəккə тоташмый калмый, дилəр” (шунда ук. 8 б.). Шагыйрьнең шу-
шы хəлəтен ничек-ничек тасвирлавына конкрет килгəндə, ул болайрак 
күзаллый: “С. Хəким, артык төче, пафослы сүзлəргə, риторик өндəү, 
“кычкыруларга” бирелмəстəн, сəнгатьчə гади итеп, урыны-урыны белəн 
бераз моңсу, урыны-урыны белəн көчле күтəренке рухта геройның эчке 
дөнъясын ача, кичергəн хəллəрен сөйли” (шунда ук. 12 б.). 

Шул ук вакытта тəнкыйтьче əдипнең чын йөзен, тəэсир көчен 
һəм табигатен мондый гомуми сыйфатнамəлəр белəн ачып булмасын 
сизə, җитдирəк, профессионалларчарак фикерлəп карый. Дөресен 
əйткəндə, мондый конкрет фикер-нəтиҗəгə аны С. Хəкимнең 
фикерлəве, ачыграк əйткəндə, аның Пушкин иҗатының 
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нечкəлеклəрен уйлавы, этəргəн, ə шагыйрь Хəким болай дигəн: 
“Пушкин реализмга ят булган күп сүзлелек, һəртөрле кирəксезгə сүз 
уйнату, чуарлау, əсəрнең ялыктыргыч озынлыгына каршы чыга. Ул үз 
əсəрлəреннəн төп фикерне ачудан читкə илткəн тышкы ялтыравык, бу 
балласт сүзлəрен шəфкатьсез рəвештə алып ташлаган...” (Хəким С. Үз 
тавышың белəн // Совет əдəбияты. 1950. № 7. 87 б.). 

Шагыйрьнең тел белəн эш итүгə, осталык талəплəренə карашын 
аңлаганнан соң, тəнкыйтьче болай ди: “С. Хəкимнең мондый 
сүзлəреннəн аның осталык мəсьəлəсенə никадəр җитди, талəпчəн кара-
вы аңлашыла. Аның шигырь һəм җырлары да, поэмалары да гадилек, 
пөхтəлек, җыйнаклык, фикер ачыклыгы белəн аерылалар. С. Хəким дə 
сүзгə зур мəгънə сыйдыра белə, халык теле байлыгыннан мул итеп фай-
далана, шигырьнең эчке музыкальлеген тоя белə. Аның əсəрлəрендə 
эчтəлек белəн форма бердəмлеге, бөтенлек бар. С. Хəким 
шигырьлəренең һəр сүзе, сүз тезмəлəре, җөмлəлəре, рифмасы, ритмика-
сы, сюжеты – барысы да төп фикерне, төп идеяне, кеше хислəрен ачуга 
буйсындырылган. Интонация, эчке пафос шигырьнең иң əһəмиятле 
сыйфатларыннан саналганы күптəн билгеле” (шунда ук. 18 б.). 

Бу араларда мин күренекле публицист, галим Рафаэлъ 
Мостафинның публицистик осталыгы турында уйланып йөрим; 
күзəтүлəремне уртаклашасы килə. Аның да публицистик мирасы 
С.Хəким иҗатыннан аерылгысыз бит: чын публицистлылыгын ул 
шушы шагыйрьнең иҗатын, беренче чиратта, аның шигъри тасвир-
лау-сурəтлəү сəлəтенең үзенчəлегенə игътибар итеп, башлап җибəрде 
шикелле. Ул байтак əдипнең, беренче нəүбəттə Муса Җəлилнең, ос-
талык сəлəтен ачарга омтылып, җитди фəнни күзəтүлəр, нəтиҗəлəр 
ясауга ирешкəн галим. Ə бит, ялгышмасам, аны бу иҗат юлына кер-
теп җибəргəн, илһам биргəн, чын тикшеренүче иткəн əдип – ул Сиб-
гат Хəким. Дəлил итеп əлегə аның С. Хəкимнең тел осталыгы хəятен 
берникадəр ача алган кайбер күзəтү-бəялəрен генə китерим. Гади 
сөйлəм тонында бəян итү: гадəти-көндəлек сүзлəр (диалог чалымнары 
белəн); əдəби, фəнни терминнарны кулланмаска тырышу; тамчы да 
риторика юк бу юлларда; ул бернəрсəне дə яшерми, бернинди кыен-
лыкларны да сылап-сыйпап үтəргə телəми; С. Хəким 
публицистикасының нигезе – документальлеккə таяну (Кокушкино 
крестьяннарының В.И. Ленинга язган хаты тексты); фəнни-
публицистик тон саф шигъри, моңлы-көйле аһəңле тон белəн арала-
ша; ...аның шигырьлəрен укыганда туган якларын сагынып кайткан 
киек казлар тавышын ишетəсең, кинəт яуган яңгырдан соң һавага 
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күтəрелгəн дымлы җир исен тоясың. Синең алдыңда чылтырап аккан 
чишмəлəре, үзенчə нур сипкəн ае белəн бөтен бер дөнья ачыла. Аның 
хислəре ирлəрнекедəй тыйнак, кызларныкыдый нəфис... 

Хəзер килеп, күренекле галимнəребезнең əдипнең иҗат илһамы 
чишмəсе булган Ил + Тел феномены турында əйткəн гыйлми ачыш-
концептларын үземнең дəлиллəр белəн беркетергə тырышып карарга 
кирəк. Шулай да башта Ил+Тел фəлсəфəсенə шагыйребезнең үзенең 
уй-тəкъдимнəрен өстəп китү артык булмас: “Минем иҗатымда тирəн 
эз калдырган нəрсə авылның табигате, киң күңелле кешелəре булды. 
Мин шул беркатлы, нечкə хисле гади кешелəрне яраттым, җырларын 
яраттым. Татар халкының бөтен əйтергə телəгəн сүзе – аның 
җырларында (Хəким С. Фазыл чишмəсе: кереш сүз. Казан: Татар. кит. 
нəшр., 1974. 6 б.). Бу фикерен ул “Җырларымда телим” шигырендə 
тагын да ачыграк, тулырак, калкуырак итеп əйткəн: ...авылымның 
чиста һавасы, арышларның исе, агайларның фикере, авыл, аның 
кешелəренең рухы – менə аның төп шигъри дөньясы. 

Инде Шагыйрь кулланган сүзлəр дөньясына игътибар белəнрəк 
карыйк. Бактың исə, алар халык көндəлек куллана торган гап-гади 
сүзлəр икəн. Шагыйрнең тел хəзинəсен күзəткəндə, без аларның 
төрлəрен, мөмкинлеклəрен, сурəт чарасы буларак үзенчəлеклəрен бе-
раз бəялəгəн идек инде. Шунысын аерып əйтик, гади сүзлəрдəн 
бигрəк тə аларның əдəби телдə сирəк очрый торганнары, шушы 
төбəккə күбрəк хаслары ныграк тəэсир итə икəн, образ-сурəт тудыру 
өчен башлыча шулары файдаланыла икəн: “Тап иптəшең булыр ке-
шене, // Гади бер дус үзең ишене”; “Хаксызга мин сине кисəк кенə // 
Үпкəлəтеп куйдым төнəген”; “Ташлап китəр идем, бик кызганам; // 
Сүнəр көйрəп торган күмере”; “Мин аңарга // Елмаймыйм да, // Килсə 
бире”; “Бүрелəр дə качып киткəн моннан // Килгəн яуга – нəлəт 
дигəннəр”; “Таң алдын кирəк көтəргə, // Дип кенə күнми икəн”; “Җир 
генəме? Кимсетелгəн җан да // Чирый, чирый икəн бозланып” (менə 
сиңа өр-яңа афоризм – җан чиравы); “Ул (тал) əйлəнеп, ул тулганып 
үскəн // Аркасында зуп-зур могыллар”; “Тирəк картайган. // Каныга-
лар аңа яшеннəр...”; “Тирəкне // əйлəндерсен давыл чырага”. Чыра 
инде архаизм сүз дип тə кабул ителə. Күчерелмə мəгънəсе киң кулла-
нылмый (чəрдəклəнгəн нəрсə мəгънəсендə).  

Сизəмсез, мисалга җыелган берəмлеклəр үзгəчəрəк кулланылу-
лары, ишетелүлəре белəн берникадəр аерылып тора кебек. Нəрсəсе 
белəн? дигəндə, алар инде бүгенге сөйлəмдə, хəтта авыл мохитендə дə, 
куллану дəрəҗəсеннəн пассиврак түгелме?  
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“Урагымны тиргим: вак чаласың, // Тидең дə соң инде теңкəмə. 
// Дəфтəр битендəге учмаларның // Барын җыйсаң – җитми көлтəгə”; 
“Төшлəргə кереп гел йөдəтə”; “Кайвакыт күп төрле // Уйлардан 
йөдисең”; “Казан юлы – олы, борыңгы юл, // Тора орынып кабере 
почмакта...”; “Җаным тəмам гарык булганчы”; “Ышнада 
каеннарның...”; “Ул көйне, ахры, төшендə // Тыңлыйдыр – киткəн 
оеп”. Килешегез, хəзер инде боларның ни аңлатканын төпченергə 
телəсəң, сүзлеккə тотынырга туры килə. Бу əле безне, иң башта яшь 
язучыларыбызны, борчырга тиешле факт та түгелме; шундый 
тəэсирле, сурəтле сүзлəребезнең сөйлəмебездə сүрелə, кими баруы 
һич тə миллəтебезнең килəчəге, телебезнең саклануы файдасына 
түгелдер. “Блокнотлар”да шагыйрь “Илдус Əхмəтҗановның укуы 
аерата ошады”, ди. Аерата сүзлеклəрдə дə бар, тик мин, нигəдер, 
гел аеруча дип язам. Нигə? Ə менə шагыйребез куллану җаен тапкан. 

Инде ничəнче тапкыр тəкърарлыйм: һəр сүз аңарга төп максаты-
на – сəнгати, шигьри сурəт ясап, кешенең күңел түренə, бəгыренə үтү 
максатына ирешү өчен кирəк. Ул бит көнкүрештəге бик тə гади 
нəрсəлəрдəн дə сурəт итеп, образ итеп манзара тудыра: “Ерактан ук 
барыбер күреп торам // Клиндерне чəйдə җебеткəнен”. Иң гади 
сүзлəрдəн (клиндер, чəй, җебетү) сурəт пəйла булган.  

Һавада сөт исе, җып-җылы сөт, // Иң куесы сөтнең, иң шəбе. 
Башын арыш сөткə мана төсле, // Агарырга, ахры, исəбе.  
Тасвир, сурəт өчен сəнгати чараларны ул шушы кыйбладан, 

мохиттəн генə ала. Ул аларны күнегелгəн тəртип, мəктəп өйрəткəн 
система белəн эзлəми, урнаштырмый, əлбəттə. Шулай да без аларны 
осталык сабаклары критерийлары булганга, бəялəү нигезлəре булган-
га күрə шундый система белəн дə күзəтик, истə калдырыйк əле. Башта, 
əйткəнебезчə, төп чыганак ул – битараф, гомуми сүзлəр. Шагыйрь 
тəэсир чарасы буларак “иске” сүзлəрне генə куллана дигəн нəтиҗə 
ясалмасын. Ул яңачарак сүз, гыйбарəлəр кулланудан, хəтта аларны 
үзе ясаудан да курыкмый – шигъри аһəң, милли яңгыраш кына бир-
сен, сəнгати чара гына булсын: “Урман эче торсын шаңгырап”, – ди. 

Сүзлəрне төрлəндерү, кабатланмау – аның осталык чишмəсенең 
бер тамчысы. Чөнки тема шул кадəр дə киң, төрле; шагыйрь үзе үк: 
“Яңа җыр синдə табармын, // Көн саен кайтсам да мин”, – ди. Тел бай-
лыгын файдалана белү аң-фикер тирəнлегеннəн, колачыннан килəдер. 
Аның фикри хəятендə бер гади генə сүз, төшенчə бөтен бер фəлсəфи 
тема булып китə: “Тартар” шигырен генə алыйк. Тартар сүзе белəн, 
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аның яңгырашыннан гына да мəгънə табып, татар, тар, тар сукмак, 
тапталмау кебек төшенчəлəр белəн бəйлəп, фəлсəфи фикер куерта.  

Иң сокландырганы, тəэсирлəндергəне: шул гап-гади сүзлəр бе-
ренче чиратта сурəт ясау, образ тудыру чарасы бит. Без моңа мисал-
ларны шактый китергəн идек инде. Сурəтлеккə ирешүнең кайбер 
нечкəлеклəренə янə дə мисаллар өстик əле:  

– гади сөйлəм элементы дəрəҗəсенə җитəрлек шомара алган 
профессионализм, термин, җаргоннар да шигырьне җылы, тəмле, 
чын мəгънəсендə шигырь итə: “игеннəрнең серкə какканын”; 
“тыңлый да җөпли”; “Боларга тарысаң, // Бөгəрлəр хет кемне”; “Ни 
пычагым калган биредə”; “...сарайлар яныннан // Язгы төн акты”; 

– чагыштыру: “Кошлар кайта безгə, син һаман юк, // Син һаман 
юк, никтер килмисең”; “Күзенең кабагы кызарган, // Күзендə 
сугышның шəүлəсе”; “Тышта буран... Салам эскертлəре – // Пароход-
лар калган адашып”. Кайдан аңарда мондый чагыштыру: авыл белəн 
зур елга арасы ерак бит. Ə-ə-ə, ул бит туган иле дип Иделне дə саный, 
аны да авылы кебек яхшы белгəн. 

Күрəмсез, чагыштыру, ассоциациялəрдəн бөтен бер сурəт, об-
разлар барлыкка килə: “Бакчабызда шомырт агачлары // Җəй буена 
сине көттелəр”; “Үлəннəргə салкын чык утырган, // Күтəрелə томан 
болыннан” һ.б.  

Шигырьлəре авыл кешесе генə күрə торган детальлəргə бай: 
“Күгəрченнең тамак асты кебек // Батист яулык салып иңенə”; 
“Күренə урман еракта // Камалы бүрек сыман”; “Чаба ак бүксəле ма-
шина”. Туган илнең, авылның кадерен белүе төрле образ, сурəтлəр 
белəн бирелə. Мəсəлəн, “Юнкерс” һəм бозау “ шигырен оксюморон 
белəн атаган. 

Сурəт ясау чаралары буларак янə берничə мөмкинлеккə мисал 
китерик:  

– синоним куллану үзенчəлеге. Вариант сайлау ихтыяҗы ту-
ганда төп əдəби берəмлекне үз ягы сүзе белəн җөплəп, тəгаенлəп 
куюны урынлы саный: “Яралы япь-яшь егетнең // Сөйгəне-җанашы 
бар”. “Колын” шигыре тай сүзе белəн тəмамлана. “Безне дə нəкъ шу-
лай үстергəндер // Бик кадерлəп кенə əнкəлəр”. Əнкə Кимедə дə 
əнинең синонимы буларак бик таралган сүз түгел иде бугай, безнең 
авылда бөтенлəй кулланылмый; хəер, малга, каз, үрдəккə карата 
əйтелə шикелле, ə бу очракта ул урынлы кулланган кебек – бəбкəгə 
бик тач рифма инде.  
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Сурəт ясауда синонимнарның контекстуаль дигəненнəн Ша-
гыйрь бик оста файдалана. Əйтик, образ буларак Ил иллə дə төрле, 
күпкырлы. Бер очракта – ул җыр. Ə менə монда – ул əрəмəдəге инеш: 
“Сау бул инде, тып-тын əрəмəдə // Күренмичə аккан инешем...”. Ə 
монда – ул чытырман: “Чыпчык та үз чытырманым дигəн. // Туган 
җир тик булсын чытырман, аермасын сине язмышың шул // Чытыр-
манда торган йортыңнан”; 

– күпмəгънəлелек (омоним, омофон, пароним һ.б.) 
мөмкинлегеннəн дə оста файдалана: “Көтүчелəр... Дөнья көтүчелəр”; 
“Сүзең көмеш, үзең – көмеш, көмеш, // Дуслар күңлен күргəн 
көмешкəң”. 

Ил+Тел берлегенең эчтəлек бөтенлеген тəшкил итə торган сүз-
чаралар арасында хисси лексика өстенлек итə. Юксыну; сагыну... 
Мондый сүзлəр җыр исемнəре буларак та кешелəргə кадерле, якын; 
алар нəкъ менə Илнең һəм Телнең һəркайсыбыз өчен иң газиз икəнен 
раслый торган төшенчəлəргə əверелгəн; 

– татарның саф үз берəмлеге парлы сүзлəрне ул нəкъ урынында, 
мəгънə төсмеренең нечкəлеген аерып күрсəтү өчен файдалана. Аның 
парлы сүзлəре тел берəмлеге сүз буларак кына түгел, сөйлəм 
берəмлеге булып танылырга тиеш: шул ягыннан да алар кызыклы: 
“Хəзер бернишлəп тə булмый, // Сагындың-сагынмадың”; “Үкенсəң-
үкенмəсəң дə, // Юлымның шул уртасы”. 

Сибгат Хəким сөйлəменең үзенчəлеге сүзлəрдəн генə түгел, 
авазлардан (əйтелешеннəн), кушымча, иҗеклəрдəн (əйтелешеннəн) үк 
башлана: “Аткаем тиргə манылган, // Бөкрəеп тарта йөген”; “Читтə, 
көрəккə таянып, // Карт конюх тора; // Күзəтə карлыгачкайны...”. 

Сүз-берəмлеклəр генə түгел, күчерелмə мəгънəгə сəлəтле 
тезмəлəр (фразеологизмнар, синтагма, гыйбарəлəр) дə чын 
мəгънəсендə образ арсеналы булып тупланган. Хет бүген “Сибгат 
Хəким фразеологизмнары” сүзлеген бастырып чыгар: Мин монда ау-
нап үскəн; Иптəшлəрнең саны тулмый – иш ким чыга. Ул алардан 
бөтен бер картина рəвешендə сурəтле манзара ясый, хəтта шигыренə 
куела торган талəпне дə ул авыл кешесе фикерлəвеннəн, аның 
көндəлек гыйбарəсеннəн ала: “Мин эшлəргə телим шигырьлəрем // 
Алар кебек җиренə җиткереп”. 

Халык фразеологизмнарын ул үзенчə үзгəртə; шигырь калыбына 
да яраклаштыра, шул ук вакытта эчтəлек нечкəлеген төгəлрəк бирү 
өчен дə юлын таба: “Күз бераз бəйлəнə // Төшкəчтен, кинəттəн”; 
“Мин килəп сарганга // Хатыным ярсына”. Сирəк очрый торганнарын 



61 
 

шигъри сөйлəмгə кертеп җибəрə: “Ире моның кул яккандыр əле”; 
“Түзсə түзəр икəн кеше, димен, // Үз эченə йотып зəһəрен”; “Күп тə 
димим, көнгə бер җылы сүз // Əйтсен иде... хет үл егылып”; “Көе китə 
эшнең, җае китə, Кайчагында чыгам чыгырдан...”; “Аты атмы, юллык 
азыгын тап, – // Агарткан ул мужик чəчлəрен”; “Нигə, Шакир, бездəн 
йөз чөйдең?”; “Борчак сибə бераз Хəйрулла”; “Син (Татарстан) 
тугансың – безгə сан булган”; “Сугышы ник китми кадалып”; “Аваз 
сала кебек үр аша”. 

Гади генə үзгəртү дə ритмикага, рифмага уңай тəэсир итə: “Ка-
рап тордым калып хəйранга”. Образны да ул сүз белəн генə түгел, 
тезмə гыйбарə – фразеологизмнар ярдəмендə дə ясый: Мактый халык: 
“Əптери, дип, үзе // Үлгəч хəтта сөяп куярлык”. 

Мондый сурəтле, тере берəмлеклəрне укып хислəнгəндə аларның 
чыганагын – халыкныкымы ул, əллə үзе ясаганмы – төпченмисең дə. Ə 
бит халык афоризмнарын уйнату, үзгəртү аңарда, кайбер 
шагыйрьлəрдəге кебек, үзмаксат түгел. Аның шəхси гыйбарəсе чын 
мəгънəсендə сəнгати, шигъри ачыш-табыш. Монда шигъри аһəң, ритм, 
рифма талəбенə җавап бирү, шул ук вакытта тəмле җор теллелек, 
татарның кыскалыгы, тапкырлыгы да чагыла: “Тын йортларга керер ул 
(почта егете Касыймҗан) // Тол йортларга керер ул”. Янə: “Чабатадан 
аннан җылы аз”; “Чакырмый да дусны дус табар”. 

Монда бер җитди чигенеш ясарга мөмкинлек бар. Дөресен 
əйткəндə, күп очракта Шагыйрь үзе дə, бу язмада без дə тел 
төшенчəсен артык гомуми мəгънəсендə кулланабыз, ə бит контекстта 
ул сөйлəм мəгънəсендə бара, ягъни аралашу чарасы – телнең кулла-
нылу хəсиятендəге төшенчəсе. “Авылга кайтсам, сүзлəрне // Көн 
җыям да, төн җыям...” дигəндə, ул əлеге коралны, аның бер бөртеген 
күз алдында тота. Бу очракта ул сүзне нəкъ менə шундый бер корал 
дип күз алдына китерə. Менə аның бер уйлануы: “Тукайның “Җəйге 
таң хəтирəсе” дигəн шигыре бар. Шундагы бер сүзгə сокланам. 
Галибанə яктырып, əкрен генə ал таң ата. “Галибанə”. Шушы сүздəн 
башкаларын бөтен шагыйрьлəрдə таба алам. Ə бу сүзне Тукай гына 
тапкан. Шушы бер сүздə таңның бөек күренеше. Таң шикелле үзе 
озын, музыкаль. Яшь чакта авылда күпме таңнар аттырдым, күпме 
җыр, шигырь яздым соңыннан. Таң “уйчан”, “моңсу”. Шулардан уз-
мадым. Безгə дə үз сүзебезне табарга кирəк иде бит. Юк, табу читен. 
Кайчакта шушындый бер сүз җитми. Бер генə сүз “Галибанə”!”. Ко-
рал буларак сүзне аңлатып, тасвирлап бирүнең, телче булуның чын 
үрнəге бу. Шул ук вакытта сүзне нəкъ менə корал буларак 
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тасвирлауның үзмаксат түгел икəнен төшенергə дə бер дигəн мисал 
бу. Нигə кирəк сүзнең асылын, хəсиятен, тəмен, көчен белү? Килеше-
гез, ул аңарга сөйлəм оештыру өчен, үтемле сөйлəм белəн бүтəннəргə 
тəэсир итəр өчен кирəк!  

Шагыйрьнең “Блокнотлар”ында кызык бер факт теркəлгəн: “Язу-
чылар белəн очрашырга бер телсез дə килгəн”... И-и-их, авторның үзе 
белəн гəплəшеп алыр идем. Килсə соң, ул бит тел тыңларга түгел, ə 
сөйлəм тыңларга килгəн, ə сөйлəм бит ул тел-сүз генə түгел, ул мəгънə 
белдерə торган тавыш, хəрəкəт (ым, ишарə, көлү, елау һ.б,), күз карашы 
да. Сибгат Хəкимнең шəхси үзенең сөйлəме гаҗəеп үзенчəлекле – 
тəэсирле, хисле иде. Мин аның белəн болай очрашып сөйлəшкəлəп ал-
ганым, төрле кичəлəрдə шигырь сөйлəгəнен, рəсми җыелыш, утырыш-
ларда нотык тотканын бирелеп тыңлаганым булды, Арчада, Кырлайда, 
Кимедə, Əтнəдə кешелəр белəн аралашканын, бигрəк тə сабан туенда 
төрле кеше белəн əңгəмəлəшкəнен күзəткəнем булды. Сөйлəм мотивла-
рына (сөйлəм адресатына, сөйлəмнең ниятенə, шартына) карап сүз сай-
лавы, җөмлə төзелешенең, тавыш-интонациясе, хəрəкəтлəренең үзгəрүе 
дисеңме. Хəер, бу үзенə бер тема юнəлеше. Аңа күчеш ясар өчен бер 
вакыйганы искə төшерү кирəктер. Узган гасырның илленче еллар азагы 
иде бугай. Пароходта эшлəгəндə, җаен табып, Кимегə сабан туена кайт-
тым. Киме кызы – минем əнинең əнисе Нəфисə əбинең сеңлесе, Казан 
артының орденлы, атаклы укытучысы Татарстан Югары Советының 
беренче чакырылыш депутаты Фатыйма апа Садыйкова да кайткан иде. 
Шагыйрь белəн алар бик дус, гəплəшергə бик яраталар иде. Бу юлы 
миндə яңалык бар иде – “Социалистик Татарстан” газетында иң яхшы 
очеркка конкурста җиңеп, фотоаппаратлы булган идем, чын коррес-
пондентка охшарга тырышып, шуны тагып йөрдем, апа белəн Сибгат 
абыйны да кат-кат төшердем. Пароходка кайтуга ук, вахтада булсам да, 
түземлегем төкəнеп, кача-поса, ашык-пошык тасманы ачыкларга то-
тындым. Тик дулкынланудан аның бик тə нечкə, кабалануны кичерми 
торган эш икəнен онытып җибəргəнмен. Юдыра торган суның тиешле 
температурага төшкəнен көтəргə түземлек җитмəгəн; тасмага күз сал-
сам, артка чүгеп киттем – тасмада берни юк, ул юылып беткəн иде. 
Үземне өзгəлəп ташларга җитеп, əрнегəнем, күздəн яшьлəр атылып 
чыкканын гына хəтерлим. 

Хəер, əлегə бит мин истəлек, хəтирəлəр язарга алынмаганмын, 
əлегə мин татар сөйлəме, Сибгат Хəким сөйлəме төшенчəлəренə 
мөнəсəбəтле генə детальлəрне искə төшерəм. Кызганыч ки, бу 
юнəлештə əлегə күзəтүлəрем бик аз. Үземнекелəр дə, башка чыганак-
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лар да. Шулай да кайбер күзəтүлəр теркəлгəн икəн. Менə “Сөйлəм ия-
се буларак шагыйрь С. Хəким” дигəн категориягə кайбер факт, 
детальлəр язучы Рабит Батулла истəлеклəреннəн (Батулла Р. Урынна-
ры җəннəттə булсын!): Тамашачыны шаккатырырлык итеп ул 
сəхнəдəн шигырь укымый иде... Сибгат Хəким беркайчан да эффектка 
омтылмады. Тыйнаклык аның холкында, табигатендə иде. Лəкин шу-
шы йомшак холыклы тыйнак кеше милли мəсьəлəлəрдə нык буынлы 
була килде. Рəсми олуг җыелышларда, өстəн “урысча гына сөйлəгез” 
дип бармак янап торганда да, Сибгат абый беркайчан да урысча 
сөйлəмəде, татар шагыйре Сибгат Хəким фикерен гел ана телендə əйтə 
торган иде, “кирəк булса, ишетерлəр, кирəк булса, аңларлар, тəрҗемə 
итəрлəр”, ди торган иде мəрхүм. 

Бөтен табындашлары шаркылдап көлгəндə дə Сибгат абый кыч-
кырып көлмəде, ул елмая торган иде, аның елмаюы үзе бер музыка, үзе 
бер яктылык-нур чыганагы иде. Шагыйрьнең əнисе əйтмешли, “күңеле 
ак иде” Сибгат абыйның. Ак күңелле кешенең елмаюы матур була. 

...Ул сыек буынлы түгел иде, сəлəтсезлеге күренеп торган 
кешегə ул турысын да əйтə белə иде; Сибгат Хəкимнең сөйлəм теле 
дə, язма теле дə һəрвакыт астарлы булыр. Ул киная белəн үзен 
күтəрер, башкаларга суктырыр, ул сəяси мəүзугъка язылган 
əсəрлəрендə аеруча хəйлəкəр оста һəм сак була белде. Сибгат үзенə 
чигенергə, тар гына булса да сукмак калдыра килде... 

Сибгат Хəким иҗатының тел-сөйлəм белəн бəйле осталыгын Ра-
бит Батулла гомумирəк сүзлəр белəн бəян итə. Тəгаенрəк күзəтүлəренə 
диккать итсəк, менə кайбер фикерлəре генə: ...Сибгат абыйда да 
мəхəббəт лирикасы аз түгел, лəкин аның мəхəббəт аңлатуы үзгəрəк. 
Сибгатчəрəк. Аның бер генə шигырендə дə “яратам” дип шаран яру юк... 
Сибгат аганың бу мəүзугъка язылган һəр шигыре музыка сорап тора. 
Музыкантчарак əйтсəк, алар романсларның нигезе була ала һəм бу 
чыннан да шулай. Сибгат абый сүзлəренə иҗат ителгəн җырларның 
күбесе татар шигыре, татар музыка сəнгатенең алтын хəзинəлəреннəн 
санала... Сибгат аганың иҗаты отышлы сурəтлəргə бай... Сибгат 
абыйның иҗатында Сибгаткə генə хас назик юмор, хəтта сатира да бар. 
“Хəйрулла “ исемле шигырен генə алсак та, Сибгат аганың юморга бай 
шəхес икəнен аңлап булыр иде: “Колхоз юри аңа тапшырды // Сакларга 
дип үзенең борчагын”. Колхозның-советларның асылы турында шулай 
парадоксаль көлке итеп кемнең язганы бар?  

Кафия (рифма) мəсьəлəсе Сибгат Хəким иҗатында аерым урын 
билəп тора... “Кан кискəн – Дантеслар” кафиясен ишеткəч сокланма-
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ган кеше калмады... Колак ерта торган, күзгə төртə торган, ирексездəн 
“никахлаган” кафиялəрне аның иҗатында табалмассың... Сибгат абый 
əйтəсе сүзен ашыкмыйча, салмак тавыш белəн əйтер. Мактаганда да 
астына əче тəнкыйть орлыгы салып əйтер. Ул сөйлəгəн хикəянең 
кимендə ике тел төбе булыр. Бу хикəялəүдə Сибгат абый, ачыктан-
ачык үзен мактамаса да, читлəтеп булса да, үз шəхесен олылар, 
җанына якын булмаган, иҗатын хөрмəт итмəгəн шəхеслəр турында ул, 
читлəтеп булса да, үзенең тəнкыйть яисə инкарь фикерен белдерер... 
Сибгат абыйның ике җəпле астарлы сүзе менə монда ялтырап ята. 
“Иҗат итте, язды дими, “тукылдатты” ди. (Гариф Ахунов турында. – 
И.Н). “Партактивный” сүзендə дə Сибгат салып калдырган, акрын 
шартлый торган сатира бомбасы яшеренгəн. Бу – Сибгат инде. Үзе 
мактый, үзе астан гына елмая... Шул ук вакытта икенче бер биттə Ба-
тулла: “Сибгат абый елмайды. Аның елмаюы саф, сабыйларча елмая 
иде”, – ди. Аңламассың: əллə Сибгат абый ике төрле көлгəн-елмайган, 
əллə Батулла аның елмаюын аңлап бетермəгəн.  

Р. Батулланың бу язмасында Сибгат Хəкимнең үз сөйлəмен сүзгə-
сүз китергəн мисаллар булуы əһəмиятле. Аларда əдипнең сөйлəү, 
сөйлəм үзенчəлеклəре чыннан да тотып алынган. Берничə генə мисал: 
1905 ел азатлык хəрəкəте чорына туры килүе дə Тукайны Тукай иткəн. 
Газета артыннан газета, җурнал арты журналлар чыга башлый. Һəр 
җирдə Тукайны көтеп торалар. Бөтен халык Тукай кебек шагыйрьнең 
сүзлəренə сусаган. Извозчигына, приказщигына, абыстаена кадəр, мул-
ласы-шəкерте шушы телдə укый, яза. Тукайны җырлый бар халык. Ал-
да барысы да сүнеп торган булса, Тукай да əллə кая бара алмаган булыр 
иде. Шушындый хəтəр шартларда ул да сикерə алмас иде... “Табиев 
əйтə, Вəлиев əйтə, Мусин əйтə, нигə татарда Гамзатовлар, Кулиевлар, 
Айтматовлар, Мостай кебек язучылар юк? Булса, без дə күтəрер идек 
андый кешене, дилəр... Нишлəп булмасын! Бар татарда да андыйлар. 
Талантларны күрə белергə кирəк... Тинчурин – чиста, затлы нəсел бала-
сы, Сəйдəшкə нык йогынты ясаган кеше. Ул Сəйдəшне авылларга алып 
чыгып, “Кандыр буе”н яздырды. Андагы музыка! – Сибгат абый сокла-
ну хəрəкəте ясап тынып калды.– Тинчурин булмаса, Сəйдəшнең ул му-
зыкасы язылмый кала иде... 

Сибгат Хəкимне кеше буларак та, аның иҗатын тəнкыйтьче була-
рак та махсус өйрəнгəн галим һəм язучы, публицист Тəлгат 
Галиуллинның шагыйрьне нəкъ менə сөйлəм иясе буларак тасвирлаган, 
тəгаенлəгəн фикерлəрен генə китерергə мөмкинлек табыйк: 
“...Артистларыбыз авыр кабул итмəсен, шагыйрь тышкы кылануга ко-



65 
 

рылган ясалма җырларны, хистəн бигрəк, акыл белəн эш иткəн профес-
сиональ җырчыларны (искəрмəлəр бар, əлбəттə) яратып бетерми иде 
шикелле. Олы җаны дөресен əйтергə ирек бирми, ул телəсə кемне 
йөзенə ихласлык чыгарып, чын күңелдəн тыңлый. Табигый тыйнаклы-
гы, үзе үткəн катлаулы тормыш юлы, ихтыяр көче аңа һəр очракта да 
олы шəхес булып калырга мөмкинлек бирə. Шулай да ул ясалмый, 
сəрхүшлəнми, сəхнə буйлап тузан туздырып йөгерми, микрофонга кыч-
кырмый торган гап-гади һəвəскəр җырчыларны ярата төшə иде шикел-
ле. Һəрхəлдə миндə шундыйрак тəэсир калган” (Галиуллин Т. Замана 
балалары. 31 б.). “...Шулчаклысы бəхəссез; сəхнəдəн иңгəн илаһи моң 
(үзешчəннəрнең җыры. – И.Н.), көй, сүз матурлыгы, сөю хисе шагый-
рьне илəслəндереп, үзенең колы итə. Ул кымшанырга да куркып, 
күңелен билəгəн шатлыгыннан оялып, җыр тыңлый. Бу олы кичереш, 
тəэсирлəнə белү сəлəте янəшəдə утыручыларга да күчə. Син дə хис 
көченə буйсынып, гаҗəеп матур, назлы шигъри мохиттə яшисең...” 
(шунда ук. 32 б.). “Кайбер шагыйрьлəр төсле җырчыларны кочакка ал-
мый, кулларын үпми, купшы мəдхиялəр əйтми. Əмма аннан гына 
җылылык, ихласлык тойгысы кимеми; Сибгат абыйга хас күңел көрлеге 
бернинди чиклəрне белми: йөрəге җир шарының, анда яшəүче һəр 
адəми затның, җан иясенең кайгы-хəсрəтен, шатлыгын үзенə сыйды-
рырга разый иде. Чын-чын... Бу метафора да, гомуми сүз дə түгел. Ул 
əдəбиятка, телгə, тарихка мөнəсəбəте булган, өмет чаткылары 
күрсəткəн һəркемгə ярдəм кулы сузарга əзер тора. Кемнеңдер шəхси 
үтенече булса, ул аны җиренə җиткереп үти, таш атканган да аш ата. 
Əмма бу олы йөрəккə куллары, уйлары бик үк чиста булмаган кешелəр 
дə килеп кагыла иде. Чөнки үзе кемгəдер аңлымы-аңсызмы явызлык, 
начарлык эшлəүне күз алдына китерə алмаган шагыйрь куенына кем 
килеп кергəнен, җанына нинди бəндə кагылганын сизми дə кала. Ул 
явызлыкның чын йөзен барча кешедəн соңрак ача, əмма инде кире ка-
гуында да катгый, аны күңеленнəн чүп үлəнен йолкып аткандай 
бөтенлəйгə чыгарып ташларга көч таба иде...” (шунда ук. 36 б.). 

Хəзер инде С. Хəкимнең шигьри сөйлəмен үзебезнең караштан 
бəялəүне, анализлауны дəвам иттерик.  

Шагыйрьнең гомумəн дə сөйлəм төшенчəсен ачык күзаллавын 
күрсəткəн мисаллар да аз түгел: “Киме базарына килеп йөри торган 
карт, Əхмəтҗан карт... Кешелəр аны əйлəндереп ала, сөйлəгəнен 
тыңлар өчен, телен, матур сүзен тыңлар өчен җыела халык...”.  

Инде үз сөйлəменə килгəндə, аның аерым сүз, гыйбарəлəре генə 
түгел, бөтен сөйлəмен дə (җөмлəлəренең, бөтен текстының төзелеше) 



66 
 

халыкча, авылча дип бəялəргə булыр иде. Менə мисаллар: “Барысы да 
ашыга шəһəргə, // Биллəһи, кызык та соң”; “Мехчылар туннар тегəлəр // 
Ни җитсен җылы тунга”. Берəү булса, “бик җылы тун”, ким дигəндə, 
“җылы тунга җитəме соң”, дияр иде. Ə аныкы үзенчə, яңача, халыкча... 
Яисə менə бу строфага синтаксик анализ ясап карыйк əле, ягъни аның 
җөмлə төрлəре, сүзлəрнең җөмлəдəге урыны без мəктəптə өйрəнгəн 
стандарт-нормада каралган рəвештəме: “Безнең бу җир əйбəт кешелəргə 
// Ярлы түгел алай түгелен”. Яисə “Сагнуыннан һич туктамас җаным, // 
Ник урталай шунда ярмыйсың...”. 

Нормага туры килми кебек, кытыршы кебек, ə уйлый калсаң, 
нинди халыкчан, шигъри көй, үзгə əйтеш, яңалык белəн сəерсенеп, 
ана телебезнең көч-кодрəтен, тəмен тоеп лəззəт аласың! Яисə “Бел-
мини, ник аны белмəскə”; “Һич шаяртмыйм, исем китте менə: // Бер 
төш тə юк кырда тургайсыз”; Ашарыма куеп чыга: // –Тамагыңа кап, 
балам”. Менə шушындый саф татарча сөйлəм үрнəклəрен эзлəп таба. 
Мəсəлəн, хат үрнəгендə форма гына түгел, сөйлəм төзелеше, аерым 
сүзлəр дə төрлелəнə: “Əле хəзергə мин үзем исəн...”. 

С. Хəкимнең шигьри сөйлəме татарның əйтмə сөйлəменə 
нигезлəнə. Шагыйрь аның табигыйлеген язуда да сакларга тырыша – 
беренче шигырьлəрендə үк ул əйткəнчə язу үрнəклəрен бирде. Бүген 
тəмам сөрсеп-искереп беткəн, миллəтебезне адəм көлкесенə калдыр-
ган орфография кагыйдəлəребез шартларында бу мəсьəлəне гамəли 
хəл итү җиңелдəн түгел; шулай да С. Хəким аны да əйтү-язу пробле-
масын да) татар теле, татар сөйлəме файдасына хəл итə килде: “Ə 
хəзергə сагну моңын онтып // Фронт юлын сорый улыннан”; “Бу ма-
лай сагна диеп”; “Бу күңелнең тынычлыгы бетə,// Борчу арта июнь 
кердисə...”. Бу грамматик чараны ул урыны чыккан саен файдалана: 
“Карт сөяккə хəзер шул да ярый, // Озак җылынып булмый югыйсəм”; 
“Яңгырлар ныграк юсайде // Дөньяның җыелган тузанын”. Без инде 
шомарып, калыпланып беткəн юса идегə күнеккəн... 

Күрəбез ки, сөйлəмнең камиллеген, аһəңен кайвакыт сүзнең 
өлешлəре (морфлар да) хəл итə – моны аеруча шагыйрь тоя. Ул сино-
ним кушымча куллану остасы да. Янə бер мисал: “Өйрəнəлəр юлын, 
юл – əйлəнчек”. Без булсак, əйлəнгеч дияр идек. Морфларны да ул 
эчтəн ничек əйтелсə, шулай язарга да тырыша, искереп беткəн, татар 
теле, татар сөйлəме законнарына каршы килгəн орфография һəм орфо-
эпия кагыйдəлəрен күрмəскə, буйсынмаска омтыла: “Куркам да соң 
менə пленнəн”.  
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Моны гамəлгə ашырыр өчен аңарга нəшриятнең кəҗүнни редак-
торлары белəн күпме тартышырга, чəкəшергə туры килгəндер. Бит 
максаты яңача кушымча ясап яисə неологизм кушымча белəн мөгез 
чыгару түгел, ə шигъри сөйлəмне аһəңле, шома, күңелгə ятышлы итү: 
“Йөрим төнге урамнарда, // Йолдызларны күрсəнə”. 

Тик хəтта монда да əйтү белəн язу кəсəфəтенең татарны гына 
интектергəн проблемалары калган əле: “Аңа инде йөз ел чамасымы // 
Артык тадыр бəлки”. 

Мəгьнəви өлешлəргə игътибар итү шагыйрьгə сүзлəрне дə төрле 
мəгънəдə (синоним, омоним һ.б.), төрле хис төсмерлəренə игътибар 
итəргə мөмкинлек бирə. Мəсəлəн, сүзлəрне төрле мəгънəви, хисси 
төсмерлəрен табып алып, кабатлаудан да качмый, тайчынмый. Менə 
йөрəк сүзе аңарда да еш очрый. Шəхсəн үзем күптəн түгел бу сүзнең 
бүгенге җырларда артык күп, урынсыз, мəгънə, хис төсмерен искə ал-
мыйча, мəгънəсез тезмəлəр хасил итеп язулары, җырлаулары турында 
борчылып махсус язма да бастырган идем. С. Хəкимнең “йөрəклəрен” 
шул тарафта да күзəтеп алган идем: бер генə урынсыз, кирəкмəс, тач 
туры килмəгəн очрагын күрмəдем. Менə аның бу сүзлəре күптəн инде 
җырга салынып күп вакыт җырланып килə; беркемнең да аңа карата ри-
засызлык белдергəне юк: “Уяна кошлар тирəктə // Җəйге җил куя исеп: 
// Кузгала җырлар йөрəктə, // Шунда син искə төшеп”; яисə “Өздереп 
нигə карадың, // Ник тоттың чилəгемнəн? // Суларым түгел, ялкыным // 
Түгелде йөрəгемнəн...”; “Кайда да йөрəктə, йөрəктə, // Төшлəргə гел 
кереп йөдəтə // Нигə соң // Нигə соң бу Кырлай яклары”. 

Барсы да үз урынында, үз мəгънəсендə, саф татарча, халыкча, 
Сибгат Хəкимчə. 

Оста барда телең тый. Сибгат Хəким шигьрияте хəятенең асылын, 
ягъни без күзалларга омтылган Ил+Тел манзарасының тулы хəсиятен 
бик кыска һəм тулы итеп шагыйребезне, аның җисми асылын да, шигь-
рятен дə тəфсилле, бөртекле белгəн галимебез, шагыйрьнең улы Рафа-
эль Хəким əйтеп биргəн. Башта аның Илгə мөнəсəбəтен: “Сибгат Хəким 
бөтен дөньяга туган авылы, хəтта үз тыкрыгы күзе белəн карый иде, 
əйтерсең, туган авылы Күлле-Киме бөтен галəм үзе. Кешелек җəмгыяте 
абстракт булмый, ул синең белəн янəшəдə яши торган конкрет 
кешелəрдəн гыйбарəт...”. Инде килеп, Телгə мөнəсəбəтен: “...Телдəн 
башка поэзия яши алмый, киң планда бу – тел стихиясе....”. Нəкъ шулай: 
Сибгат Хəкимнең шигьрият хəяте – ул телебез дəрьясы, аның тынгысыз, 
мəгърүр яшəве тантанасы.  
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СҮЗ ТЫЛСЫМЫН ТОЕП 
(Афзал Шамов иҗатында тасвирлау чаралары) 

 
Бер укыган китапны кабат кулга алу телəге төрле сəбəптəн ки-

леп туадыр. Мəктəптə, югары уку йортында, əлбəттə инде, имтиханга 
əзерлəнгəндə; эшеңдə, балалар тəрбиясенə кагылышлы хəллəрдə; бик 
истəлекле мизгеллəрне яңартасы килеп, хəтирəлəргə бирелеп 
киткəндə...  

Шəхсəн үземə яшь калəмдəшлəргə сабак биргəндə еш кына клас-
сик остазларыбыздан үрнəк китерү ихтыяҗы туып тора. Нəкъ кирəкле 
өзекне эзли-эзли, мавыгып китеп, бөтен бер əсəрне тулысынча укып 
чыгасың. 

Болары аның мəҗбүри килеп чыга торган ихтыяҗдан уку. Шул 
ук вакытта була сəер бер мизгел: күңелең тиктомалга тибрəнеп китə 
дə, хəтер зиһен төпкелендə кайчандыр бер сызылып калган нурны 
яисə бер моң-көй булып уелган сурəт-манзараны ялт итеп тартып чы-
гара да, күз алдына китереп бастыра. Бактың исə ул хəтирə күңелгə 
китаптан уелып калган икəн. Каударланып китеп, үзеннəн-үзе шул 
китапка үрелəсең, йə тынгысызланып, аны табу хəстəрен күрə 
башлыйсың. 

Бу юлы менə Афзал Шамов китабына тартылдым. Бөтен дөньяны 
онытып, “Рəүфə”гə суырылып кереп киттем. Исеме искə төшүгə үк 
күнегелгəн, гомер буе димəсəң, еш кына кабатлана торган бер гадəт 
үзенекен итте – туган тел, иҗатта аны куллана белү турында борчылып 
йə сөенеп уйланганда, үзең язганда тəэсирле сурəт-тасвир чараларын 
эзлəп азапланганда таяныр нокта, “бар иде бит шундый кодрəтле көч”, 
дип ышанып, үрнəк эзлəгəндə, илһам тылсымы кирəк булганда Афзал 
абый əсəрлəрен укыганда алган тел лəззəтен хəтерлəп, китабына тар-
тылган минутлар булып тора. Бу юлы да менə форсаттан файдаланып, 
аның чын мəгънəсендə тел тылсымчысы – телне нечкə тоемлау, оста 
кулланып укучыга тəэсир итү кодрəтенə ия булган əдип икəнен үзем 
генə тоеп-лəззəтлəнеп калмыйча, башкаларга да – яшь калəмдəшлəремə, 
укучыларыма да – җиткерү телəге кабынып китте. Элек əсəрлəрен йо-
тылып уку барышында аерым кəгазъ кисəклəренə тəм, лəззəт биргəн ае-
рым сүз, гыйбарəлəрне, фикерлəрне төртеп бара идем. Бүген менə шу-
лардан үзенə бер язма-мəкалə килеп чыкты. 

Шулай да мəкалəне укырга керешкəнче бəлки Афзал Шамовның 
китапларын укып багарсыз. Инде элегрəк укыган булсагыз, кабат уку 
телəге кабынып китеп, укырга тотынмассызмы. һəрхəлдə үкенмəссез! 
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Нəкъ менə шушы авторның, нəкъ менə шушы əсəренең кабат 
укырга телəк тудыруының шəхсəн минем өчен беренчел сəбəбе – ул 
аның ана телемдə язылып, газиз телем белəн тəэсир итүе, хəтергə дə 
шушы телемнең көче-тылсымы белəн уелып-сызылып калынган бу-
луында. Шуңа күрə бу факторның күплəрне кызыксындыруы таби-
гыйдер. Фарыздыр да.  

Бер караганда башка авторларның китаплары да ана телебездə, 
чагыштырмача шундый ук осталык белəн, үзенчəлекле итеп язылган 
бит. Аннары, кабат уку телəге тудырып торган авторларыбыз, 
əсəрлəребез дə, шөкер, аз түгел бит. Аларның да нəрсəсе шулай 
хəтергə уелып калган да, нинди серле тылсымы белəн үзенə тартып 
тора? Бу хакта да инде беренче тапкыр гына уйланылмаган. Бу да бер 
миңа гына кагылмый. 

Белəм дə кебек үзе: бу бит иҗатның бик тə ябык, нечкə төене, 
əдипнең шəхси сере-тылсымы, аны ачып-тəфсирлəп тə булмыйдыр, 
шуңа күрə дə ул язучы-сəнгатьченең шəхси сере булып калырга ти-
ештер дə. Шулай да, шулай да... Афзал Шамов дигəн тылсымчының 
миңа тəэсир итə торган, күңел кылларымны тибрəтə алырдай тел тыл-
сымын аз гына булса да ачыклап китəсе килə бит... Хəер, башта 
əсəрлəрен укып карагыз əле, бергəлəп ачыклый төшмəбезме. 

Уйлый калсаң. төпченə-анализлый калсаң, бер дə аптырарлык, 
аңлашылмаслак бер ни юк та кебек – нəрсə уйласа, нəрсə кичерсə, шу-
ны укучысына чын дөресен ничек əйтергə телəсə, шулай əйтə, шулай 
җиткерə. Халык əйтмешли: уендагы – телендə, телендəгесе – язуында. 
Ап-ачык, шоп-шома, бернинди төртелеп тору, томан-фəлəн юк.  

Бик гади кебек тə бит, ə ничек ирешə соң ул моңа? Уен-фикерен 
безгə ана телебезнең нинди чаралары белəн җиткерə? 

Диккать белəнрəк карый төшсəң, без көндəлек куллана торган 
гадəти сүзлəр, тезмəлəр, җөмлəлəр белəн икəн. Мəктəптə граммати-
ка өйрəтə торган берəмлек, чаралар белəн. Искə төшерик əле шул 
чараларны. 

Көнкүреш сөйлəмендə гадəттə гомуми (битараф дип тə атала) 
берəмлеклəр өстенлек итə. Татар матур əдəбиятендə гомер-бакый 
норма буларак Казан арты сөйлəме кулланылды. Төрле тарихый чор-
ларда, төрле иҗтимагый-иктыйсадый-сəяси шартларга бəйле рəвештə 
ул үзгəрə, үсə, байый, төрлəнə барды. Шул ук вакытта əдиплəр нор-
мага тугрылыкны, талəпчəнлекне кагыйдə-гадəткə əверелдерделəр, 
аңа тугры булу югары сəнгати һəм халыкчанлык сыйфаты санала, һəм 
татар əдиплəре шул тугрылыкны сакларга, буыннан-буынга тапшы-
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рырга тырышалар. Классикларыбыздан Афзал Шамов бу яктан иң бе-
ренче өлге күрсəтте. Аның əсəрлəре татар кешесе кайда гына яшəсə 
дə аңа аңлаешлы, үз əнисенең теле-сөйлəме кебек якын, кадерле.  

Кайвакыт берəр классикның, хəтта яшьрəк язучының əсəрен, те-
масы белəнме, яшəү урыны белəнме, бүтəн яклары белəнме кызыксы-
нып, укып китəсең дə, тик бара-бара төртелə башлыйсың, аңлашылып 
бетми, күңелгə ятмый, сүзлеклəргə үрелергə мəҗбүрсең. Ничек аза-
гына чаклы укып бетерергə дип изаланасың. Үз телең бит, үз язучың 
бит, дип гарьлəнəсең. 

Афзал абыйныкы, менə, ничек шулай шома тəгəри, эссе көнне 
эчкəн су кебек кенə йотыла бара соң ул? Димəк ки, аның сиңа 
тəкъдим ителгəн фикер-төшенчəсе нəкъ синең күңелеңдə, зиһенеңдə 
теркəлгəн, гомерең буе күнеккəн төшенчə-сүз гыйбарəлəргə туры 
килə, əдипнеке белəн синеке тəңгəл килүе канəгатълек, рəхəтлек бирə, 
хəтта горурлык кузгата. 

Бер уйласаң, Афзал абый да минем төбəк кешесе түгел, ул үз 
районы, авылы (Яшел үзəн районының Татар Танае авылы) 
сөйлəмендə, үз əнисе телендə тəрбиялəнгəн. Ул сөйлəм аңа якын, ул 
аның белəн горурлана. Кулы да шулай язарга тартылып торгандыр. 
Ул якларда булганым бар, кайбер сүзлəренə, əйтү тонына 
сəерсенгəнем бар. Əгəр тач ул сөйлəмдə язылган текстка юлыксам, 
сəерсенер идем; чамалыйм, əсəрне буеннан- буена тəмлəп укып чыга 
алмас идем. Əдибебез моны тойган, белгəн, шуңа күрə ул барыбызга 
да якын, гомуми нормага җавап бирə торган шивəдə язарга алынган. 

Шул ук вакытта аның əдəби нормага сукырларча буйсынмавын, 
иҗадый үзенчəлеклəргə юл куюын тоясың. Менə гап-гади гомуми 
(битараф) берəмлеклəрнең хəрəкəтен-сулышын күзəтик əле. Юк, юк, 
текстны уку барышында аларга, төрлəренə, ничек аталуларына, 
классификациясенə һич тə игътибар итмисең, эчтəн күңелгə ятышлы 
бер көй көйлəгəн кебек яисə бер артистның укыганын-сөйлəгəнен ко-
лак салып тыңлаган кебек укыйсың да укыйсың. Аңлаешлы, аһəңле: 
“Язгы ташуның беренче шарлавыклары басылып килə. Кояшка кар-
шы сыртын чыгарып кибə башлаган тау башында яшел уҗымнар 
күренгəли. Алар тауга түбəн сузылып яткан буразналарга тезелгəннəр 
дə, язгы кояшны каршылап бик матур, бик матур җемелдилəр. Күз 
өстенə кулны куеп караган вакытларда, алар язгы җил белəн дулкын-
ланган кебек күренəлəр” (Шамов А. Рəүфə: повестьлар, хикəялəр. Ка-
зан: Татар. кит. нəшр., 2002. 3 б.). Карашны аермыйча, тынны, су-
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лышны бүлмичə укыйсы да укыйсы, елга агымына бирелеп китеп 
талгын гына аккан кебек агасы да агасы, тибрəлəсе дə тибрəлəсе килə.  

Шулай да əсəрне бит беренче тапкыр укымыйбыз, ул кадəр 
исəрлəнмəскə, онытылып бетмəскə дə, азга гына бүленеп торып, уй-
ланып алырга да ярыйдыр бит. Гомуми берəмлеклəрнең тəэсир көче 
нидəн гыйбарəт? Нигə əсəргə баштук шулай суырылып кереп кит-
тек? Инде ачыклый башлаган идек: авторның фикер агышы минем 
аңыма, күңелемə авторныкы белəн тəңгəл сүзлəр, тон белəн килеп 
ирешə – гомуми сүзлəр бик конкрет, тəгаен төшенчəлəрне күз ал-
дына китерə: яз, ташу, кояш, тау башы, уҗым, буразна, кар суы... 
Һəркайсы минем барлыгымны, яшəешемне, көнкүрешемне, 
хəсиятемне тəшкил иткəн төшенчə-сүзлəр, бер тоткарлыксыз җиңел 
укыла, эчтəн җиңел əйтелеп бара. 

Туктале, монда шушы тылсымның бер “сер” бөртеге дə 
җемелдəп китə түгелме: əлеге бик конкрет сүзлəрнең күңелгə ятышлы 
булып сеңеп баруы ул аларның акылга гына түгел, күңелгə-җанга 
тəэсир итүе, ə моның гомуми берəмлеклəрнең үзенчəлеклерəк 
“кардəшлəре” белəн табигый үрелеп, гармониядə килүлəреннəн бит: 
сыртын чыгарып кибə башлаган, сузылып яткан буразна, яшел 
уҗым, бик матур, бик матур җемелдилəр, күз өстенə кулны куеп, яз-
гы җил, су белəн саубуллашу... Болары инде акылга гына түгел хискə 
дə тəэсир итə торган тасвирый, сурəти чаралар. 

Хисле, шигъриятле текст шулай укыла инде ул, диярсез. Ярар 
алайса, менə аның дəвамына күз салыйк; монысы көндəлек тормыш-
яшəеш хəллəре – бик конкрет төшенчə-фикерлəр: “Əнə авыл башына 
тимерче алачыгы янына бер төркем халык җыелган. Аларның 
кайберлəре төзəтергə китерелгəн шинсыз көпчəклəр, ватык сабаннар 
өстенə утырганнар, ə кайберлəре тула оеклы, чабаталы аякларын 
җыйнак кына бөклəп, алачык буена чүгəлəгəннəр, бик тəмлəп, 
лəззəтен белеп тəмəке тарталар һəм ашыкмый гына сөйлəшəлəр...”. 

Монда инде барчабызга да таныш гомуми сүзлəргə шушы урын-
га (авылга), шушы кешелəргə (керəстийəннəр), шушы темага (авыл 
хуҗалыгы, тимерчелек) караган сүз, хəтта термин, һөнəри сүзлəр дə 
өстəлеп китə: тимерче алачыгы, шинсыз көпчəк, сабан, тула оек, ча-
бата. Аңа карап сөйлəм агышында алар төерлəнеп яисə тырпаеп тор-
мый, ят түгел, бер көй, бер аһəң белəн ага бара, күңелгə җылы тəм 
биреп тарала бара. Тула, чабата, алачык яшь укучыга томанлырак то-
елса, өлкəннəрдəн сорап алу, сүзлеккə күз ташлау телне баету, аннан 
тəм табу, зиһенеңне чарлау өчен үзенə бер өстəмə шөгыль генə. 
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Андый берəмлеклəрне яшьлəр генə түгел, өлкəннəр дə сиземли. 
Алары башлыча шушы шөгыль, өлкəгə караган (профессионализм), 
шушы шивəнеке булып саналган (диалектизм), шушы як 
кешелəренең, һөнəр кешелəренең үзлəренə хас гыйбарə, əйтемнəре 
(җаргоннар) үзенчəлекле берəмлеклəр. Əлеге гəптə катнашкан бер 
агай болай ди: “Ул тауда минем дə ярымбишем бар. Əнə ялгыз 
имəнне күрəсезме? Шуннан уң кулга өч-дүрт ярымбиш киткəч”. 

Бүген уку барышында мондый сəер сүзлəргə кул селтəргə 
кирəкмəс, гомуми сөйлəм агышында аларны төшенеп бару (ярымбиш 
– җир мəйданы, дисəтинəнең өчтəн бер өлеше) гомуми аһəңне тулы 
гармонияле итə; сүзне төшенеп алгач, аның җөмлəдəге урыны буш 
калмый, тулылана. Мондый берəмлеклəр аерым, махсус темаларны 
(җир, игенчелек эше, хəрби хезмəт, медицина, кавалерия һ.б) яктырт-
канда күбрəк очрый. Тик алар башка сүзлəргə ятышмыйча, чекрəеп 
тормый. Менə ат мохите, дирбиялəре белəн бəйле терминнар: 
чөңгереп җибəрде, өзəңге, ияр канатлары, нуктасын өзде... Язучы 
фикерлəвендə татарның ат җанлылыгы, ат дөньясы шулкадəр тулы 
чагыла ки, кешенең үзенə, үз тəне, үз хəяте белəн бəйле төшенчə, 
күренешлəр кебек үк аның хислəрен тулыландыра, бизи. Шунысы 
кызык, атка бəйле менə бу исем-атамалар күчерелмə мəгънəле троп-
лар сыйфатында да кулланылып, сөйлəмне табигать җанлы, сурəтле 
итə: “Юк, юл бирмəскə кирəк аларга, дилбегəне ныгытып тотарга 
кирəк, авызлыкларга кирəк аларны”. 

Башка төр терминнар (армия-солдат-сугыш, дин, медицина һ.б.): 
“Шулар белəн бергə, озак еллар мəчет мөнбəрендə сөйлəгəн 
вəгазьлəр, коръəннəр, хөтбəлəр, хəдислəр, тагын əллə нəрсəлəр көл 
булып күккə очкан шикелле булдылар”. 

Авторның телне тоемлау, куллану осталыгын сүз кулланудагы 
осталыгыннан башта телнең тагын да кечкенəрəк, иң нечкə 
күзəнəклəреннəн, кылларыннан – авазлар, иҗек, мөнəсəбəтле 
берəмлеклəрдəн башлау хəерлерəктер. Менə ярдəмче фигыльлəргə 
игътибар итик. Рəсми исеме “ярдəмче” булса да, сөйлəмдə алар 
мəгълүмəт, хис төсмерен иң “җитди” сүзлəрдəн дə көчлерəк, 
тəэсирлерəк бирə ала: “Зур шатлыклы хəбəр сөйли торганнардыр... 
(Без булсак “сөйлилəрдер” дип кенə канəгатлəнер идек); “...түгəрəк 
күл җəелеп ята”; “...былчырак сөреп йөрергə яратып та бетерми”; 
“...вакытында түлəп барырга ярата...”. 

Шулай да гомуми сүзлəргə кайтыйк əле – язучыбыз аларны бигрəк 
тə “тəмен белеп” куллана. Иң əвəле ул халыкның гади сөйлəм 
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гыйбарəлəрен бик урынлы, “тəмлəп” куллана: “Əгəр көннəр матур бу-
лып, игеннəр уңып китсə, рəхəтлəнеп, киң итеп бер сулар идек сулавын. 
Ачык-тишеклəрне ямар идек”; “Имеш, ул, ватмыйк дип киңəш иткəн 
була, янəсе. Итте пычагым, итмəгəн кая! Кадалып китсен. Менə ни-
чек иде ул без яшь чакта”; “Тфү! Нуркамаллар янында чүп кенə, – диде. 
– Аларның кисеп ташлаган тырнагына да тормый, – диде”. 

Күрəбез ки, сүз дигəндə катып калган бер берəмлек кенə 
күзалланмый. Шуны тере күзəнəк итеп, төрле рəвешле, төзелешле, 
җанлы күзəнəк итеп тою кирəктер. Татарның үзенə генə хас 
берəмлеклəрен язучы осталарча тоярга сəлəтле. Менə парлы сүзлəр – 
татар рухлы, милли сурəтле бөртеклəр: “...үз юлына борылып, зур-зур 
атлап, озын артыш таягын селтəп җибəрə-җибəрə, тыкрык буйлап кит-
те”; “Имамыгызны ким-хур итмəссез, дип ышанам”; “Нəрсəдер əйтə-
əйтə шаулашырга, гөрлəшергə тотындылар”; “Карап-карап торам да, 
җəмəгать, бөтенлəй аптырап китəм”; “Алар рөхсəт сорамый-нитми, 
кирəкмəгəн мəсьəлə күтəреп, халыкның вакытын əрəм итəлəр”; “Апалы-
сеңелле икəү тəрəзəдəн яшелле-мөшелле тавыш белəн кычкыралар”; 
“Фəкыйрь-фокраның актыккы əйберен тартып аласың”... 

Сүзтезмəлəргə күчкəнче Афзал Шамовның лексик хəзинəсенең 
семантик-стилистик асылы турында гəп корып алыйк əле. Əсəрлəрен 
уку барышында бүгенге яшьлəр аңлап бетермəгəн берəмлеклəр ара-
сында гомумкулланыш берəмлеклəре дип саналганнары да бар. Болар 
халык аңында яши, тик аларның куллану дəрəҗəсе бүген кимегəн, 
ягъни пассив лексикага əйлəнеп бара: “Бераздан соң алар игеннəр 
арасыннан абаланып бара башладылар”; “Хəйран булып тынып кал-
ганнар”; “чытлыклану, назлану”; “...кешелəр дə бик сүрəн”; “Егет 
сүзгə бик зəвык, чая булып чыкты”; “Келəт кырпуыннан шыбырдап 
тамчы тама иде”; “кырпуы чачаклана башлаган эшлəпə чите”; “бер 
читкəрəк, ышыккарак куып кертте”; “Мулла өчен кычынып 
йөрүчелəр бар”; “Аның алдында рияланып кына аны яклаган булып 
күренергə маташалар”; “Бетəшкəн карт”. 

Исемлек шактый озын килеп чыга. Телебезнең иң гади 
берəмлеклəре дə пассивлаша икəн. Моңа юл куярга ярамый. 
Классикларыбызның əсəрлəрен уку, аларның сүз байлыгын өйрəнү – 
бу юлда иң нəтиҗəле чарадыр. 

Гади сүзлəр генə түгел, алардан төзелгəн троплар да пассивла-
ша: “Нəсыйхның чираты койрыктарак иде”; “Ул аякларын итəге 
белəн томалап, куллары белəн тезлəрен кочкан да”. 
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Гомуми лексиканың да, димəк, пассив состав арасында да уңай 
һəм тискəре берəмлеклəр барлыгын тоемлау бик мөһим. Əдип Шамов 
аларга бик сизгер, битараф түгел, аларның тəэсир көчен нечкə тоем-
лый: “Шулай да Хасиятнең начар ниятле, майлы, елгыр күзлəре, елан 
сызгыруыдай чыҗылдап чыккан əшəке сүзлəре күңелендə ...җирəнгеч 
бер тойгы калдырды”. 

Хəзер əдип иҗатында сүзтезмəлəрне, аерым алганда күчерелмə 
мəгънəле берəмлеклəр – фразеологизмнарны, куллану үзенчəлеген 
күзəтүгə күчик. Афзал Шамов – сөйлəмдə фразеологизмнарны кулла-
ну остасы. Менə озын булса да исемлек китерик əле. Аларны өйрəнү, 
сөйлəмебездə кулланырга омтылу файдага гына булыр иде: “Серкəсе 
һич тə су күтəрми...”; “Өлкəннəргə тел тидерү килешми дə инде...”; 
“Сүзлəре йөрəгебезгə май булып ятты...”; “Кайчак, əнием искə 
төшкəндə, йөрəгем өзелеп китə...”; “Көлен күккə очырып була...”; 
“Йөрəккə кан сава...”; “Җенем сөйми минем мыскылны”; “Ярар, ярар, 
салам кыстырмагыз...”. 

Уңай һəм тискəре фразеологизнар нисбəте саклануы – уңай 
күренеш: “...Сезгə сүзем шул: каһəр суккан залимга илебезне, 
хөрриятебезне таптарга, мəсхəрəлəргə ирек бирмəгез. Себереп 
түгегез аларны. Юк итегез. Нəселлəрен корытыгыз!”. 

Фразеологизмны катып калган, штамп фраза, үзгəртергə ярамый, 
дип күнеккəнбез. Афзал абый һич андый фикердə түгел. Ул аларны 
ничек кенə үзгəртə, хəрəкəттə иттерə, җанландыра əле! “Шат ул, авы-
зы ерылган, халыкча арттырып əйткəндə, колакларына җиткəн. 
Бəхетле ул бүген”. 

Кирəге чыкканда, ул андый гыйбарəлəрне үзе дə иҗат итə, 
“ясый”: “Йөрəклəре көлгə əйлəнер”; Без бик күптəн тояк ялтырат-
кан булыр идек”. Бу афоризмны ул – кавалерист бит – аяк ялтырат-
канга охшатып ясаган. 

Фразеологизмнарны текстта урнаштыруның да тəэсири əһəмияте 
бар бит, əдип бу өлкəдə дə оста: əйтик ул аларны персонаж сөйлəме ар-
кылы кертə. Шулай табигый, үтемле килеп чыга: “Хатыңны гелəн-гелəн 
язгалап тор. Кош теле буе гына булса да яз. Онытма, яме. Без синең 
өчен монда ут йотып...”; “Итəклəреңне җый, ягъни койрыгыңны җый. 
Җыймасаң, бөтен эчəгең-ниең белəн йолкып алып китəрлəр”. 

Татар телендə тезмə троплар мəгънə күлəме ягыннан үсə барып, 
формасы белəн дə төрлелəнə, үсə бара – əйтем, гыйбарəлəргə, аннары 
инде мəкальлəргə əверелə: өйлəнгəннəренə бишбылтыр; җир тишеге 
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булса, кереп китəр идем; кадалган, җиле дə туктамый бит. Эх, када-
лып киткере. 

Афзал Шамов – əсəрлəренə татар мəкальлəрен җəлеп итү остасы. 
Моңа тəфсиллерəк тукталыйк əле. Башта иренмичə халык 
җəүһəрлəрен кабат укып, лəззəт алыйк, зиһенгə сеңдерик, кирəге 
чыкмый калмас: майсыз таба купмый бит ул; кыз кемгə бармас та, 
егет кемне алмас; җаны телəгəн елан ите ашаган; борыңгылар: иш 
ишен эзли, җил тишеген эзли, дигəннəр; көлке көлə килə, артыңнан 
куа килə; сабыр төбе сабыр алтын; сыйлаганда су эч; тырышкан 
табар, ташка кадак кагар; киңəшле туй таркалмас; йөз сум акчаң 
булганчы, йөз дусың булсын; туйда тукмак та сикерə; башыңа 
төшкəч, башмакчы булырсың. 

Еш кына яшь язучылар əсəрне халыкчан итəм, дип, үзенең халык 
иҗатын белгəнен күрсəтер өчен əсəрнең буеннан-буена мəкаль, 
əйтемнəр, канатлы гыйбарəлəр тезеп китə. Афзал Шамов халыкның 
гасырлар буе бөртеклəп җыелып килгəн ул хəзинə энҗелəрен алай 
уптым-иллаһый ыргытып бармый, кадерен-тəмен белеп, нəкъ кирəкле 
урында гына җемелдəтеп җибəрə: “Булса соң! Үз балаң бит. Ана 
күрке – бала, дигəннəр борыңгылар. Аннары, бал татлы, балдан бала 
татлы, дип тə əйткəннəр...”; “Асыл суга батмас, дигəн сүзне 
ишеткəнең бармы синең, кызым?– диде Патый əби”. 

Бездə кайбер язучы мəкаль, əйтемне əсəргə кирəксə дə, 
кирəкмəсə дə, җанландыру, халыкчанлык билгесе дип, төртеп бару-
чан. Андый өстəмə юньле генə əсəрдə дə артык “бөкре” булып тырпа-
еп тора. Афзал Шамов əсəрлəрендə мəкаль очрап торса да, алар нəкь 
үз урынында – мəгънəле һəм хисле. Иң башта алар – мəгънə 
төгəллегенə һəм тулылыгына ирешү чарасы. Икенчедəн, ул əсəрнең 
композиция, сюжет төзеклеген саклау, камиллеккə, аһəңлеккə ирешү 
чарасы да. Менə берничə мисалга тəфсиллерəк тукталыйк əле. Бу оч-
ракларда мəкаль эчтəлек бөтенлеген генə түгел, əсəрнең төзелеш ка-
миллеген дə сакларга хезмəт итə: “Əйткəн сүз – аткан ук, – дигəннəр 
бабайлар. Аннары, егетнең сүзе үлгəнче, үзе үлсен, дип тə əйткəннəр. 
Сүзеңдə тор, Гыйсмəт, – диде”. 

Бу мисалда мəкаль үзенə бер диалог тəшкил иткəн. Ə менə болар 
əсəр эчендə кечкенə генə бер сюжетлы парча кебек кабул ителə: 
“Апамның сүзе чыннан да дөрес булып чыкты. Аннары, борыңгылар 
да белми əйтмəгəннəр бит: матурлык туйда кирəк, мəхəббəт көн дə 
кирəк, дигəннəр. Нинди дөрес сүз! Каян белгəннəр!”.  
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“Кайчак борыңгыларга да ачуым килə. Анасызны килен итмə, 
атасызны кияү итмə, дип əйтеп калдырганнар. Имеш, мин атасыз 
егет. Ə мин менə, аларга үч итеп, анасызга да өйлəнергə əзер”. Ə менə 
бу очракта бер мəкаль бөтен бер сюжет өзеге, үзе берничə җəпле фи-
кер агышының сəбəпчесе булган: Кайчандар бер акыллы карт миңа: 
“Туйга барсаң, борын бар, борын барсаң, урын бар; ашап-эчеп туй да 
кайт, соңа калсаң сугыш бар”, – дигəн иде”.  

“...Күрше авылның бай гына бер картыннан Миңҗамалга яучы 
килеп төшкəн. Ата-аналары бирергə риза булганнар. Миңҗамалны 
чагырып, яучы алдында сораганнар. Ул ни дип җавап биргəндер ди-
сез? Ишетмəсəгез, ишетегез. 

– Карт куенында калач бар, калачы да кан белəн, яшь куенында 
камчы бар, камчысы да бал белəн – калачлыга күнə алмам, камчылы-
дан бизə алмам, – дип җавап биргəн. 

– Кем соң ул камчылы яшь егет?– дип сораганннар аңардан. 
– Кем булса, шул, –  дигəн ул. – Лəкин акыллы егет,– дигəн”. 
Кем икəн соң ул акыллы егет? Мəкалгə нигезлəнеп менə нинди 

үзенə бер парча килеп чыккан. Иҗат итə белгəч. 
Тагын бер парча: “Бəлки, син расхут-фəлəн дип курка 

торгансыңдыр? Бер дə курыкма, бер тиен дə расхут чыгачак түгел, 
Гыйсмəт акыллым, – диде, – өс-башы бөтен, сөлге-җəймəсе җитəрлек. 
Бу яктан бер дə кайгырма. Акылга дисəң – акыллы, эшкə дисəң – 
эшкə уңган, матурлык дисəң – матурлыгы килгəн... Яхшы хатын – 
җан азыгы, яман хатын – баш казыгы, дилəр бит. Аннары тагын: 
уңса – казна. уңмаса – каза, дигəн сүз дə бар. Миңҗамал инде ул бер 
үк вакыт җан азыгы да, казна да, – диде”.  

Укыганда сизə барасың: əдип мəкальлəрне калып-рəсмилектəн 
арындыра, җанландыра, хəрəкəтлəндерə. Мəсəлəн, ул аларны туры 
сөйлəмгə, персонаж сөйлəменə җəлеп итə, шунда үзгəртə: “Шулай 
менə. Ашыккан ашка пешкəн, дигəннəр. Авызың пешмəгəе”. 

Чын иҗатчы буларак, Афзал Шамов үзе дə сүз иҗатына һəвəс. 
Моңа мисалларны без телнең төрле чараларына (иҗек, кушымчалар, 
неологизмнарга) карата да күргəн идек: “Инде күк йөзе аксылланган-
нан-аксыллана бара, авыл читлəрендəге акшарлы йортлар... беленер-
беленмəс кенə шəүлəлəнə башладылар”; “Дмитрий Иванович – чат-
лыктагы пивной һəм бакалея магазины хуҗасы” һ.б. Аның мондый 
сəлəте мəкаль белəн эш иткəндə аеруча ачылып китə. Аның мəкальгə 
тартым гыйбарə, афоризмнары Нəкый Исəнбəт тарафыннан да 
теркəлгəн иде. Менə без күзəткəннəре: ач карын белəн сугыш сугыш-
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мыни ул. Моны ул карт солдат авызыннан əйттертə. Бəлки автор үзе 
дə ясап куймады микəн əле. Яисə: командир приказы – безнең өчен 
закон. Ə законны үтəмичə ярамый. 

Əйткəнебезчə, Афзал Шамов мəкальлəрне, гомумəн, халык авыз 
иҗатын куллануны үзмаксат итеп куймаган, халык игътибарын тар-
тып алып укырлык итү белəн ул, халыкның тел җəүһəрен укучылары 
аша телдə саклап калу, аны буыннан-буынга тапшыру бурычын да 
куйган. Халык гыйбарəлəренең ниндилəрен генə табып кулланмый 
бит: сөйлəшмəгəч тə көлмəгəч, дөньяның ни кызыгы бар. Əйтик, 
мəкаль бит ул гадəти сүзлəр тезмəсе түгел, аның тарихи эчтəлеге, ар-
хаик бай, бик үзенчəлекле лексик хəзинəсе бар. Сабырсызлык ул 
шайтан лəгыйнь вəсвəсəсе. Менə бит: шайтан, лəгыйнь һ.б. Шуларны 
хəтердə яңартып, мəгънəлəрен эзлəп табып, үзең дə яңа энҗелəргə 
байыйсың, сөйлəмеңне баетасың.  

Тасвир, сурəт чараларына янə: гади сүздəн эпитет ясау: “Алар, 
атларына атланып, шул авылга таба очтылар”; ”Салкын. Һавада 
авыр болытлар йөзə. Һəр залп аларның кан тамырларына яңа көч, яңа 
дəрт бирə”. Мəгънə төгəллегенə ирешү чараларыннан: өстəлмə, 
аныклагычлар: “Хатыннар да кайчандыр бу көйне тыңлый-тыңлый, 
үзлəренең җанкисəклəрен – ирлəрен каядыр еракка, кош-корт очып 
җитмəс җирлəргə озатканнар. Барысына да, яшенə дə, картына да та-
ныш иде бу көй”. Үзе сүз, сүзформалар ясый, сүзнең төзелешен 
үзгəртə (неологизмнар): “...Еракка, карлы тауга менеп киткəн юлга, 
андагы карамчыкларга карап, һаман басып торалар иде”. 

Осталык нечкəлеклəренең тел белəн сурəтлəүгə караган янə кай-
бер факторлары. Хəрəкəтне күзалларлык итеп, тасвирлы итеп 
бəянлавы: “Ə көзге яңгырлы җил белəн ачылып киткəн форточка тук-
таусыз шыгырдый – бер ачыла, бер ябыла. Ул кай минутларда җан 
əрнеткеч тавыш белəн əкрен генə чинап тора, аннары шапылдап ябы-
ла да, яңадан кайтарылып китеп, стенага килеп бəрелə. Көзге салкын, 
эре яңгыр тамчылары, бүлмə эченə керергə телəгəндəй, тəрəзəгə ки-
леп бəрелəлəр”. Гомуми рəвешне, сыйфатны конкретлаштыра, 
тəгаенлəштерə: “Таныш көй иде бу. Шуңа күрə матур да, моңлы да, 
кайгылы да, сагышлы да иде”. Конкрет булмаган, артык гомуми “ма-
тур”ны əдип тəгаенрəк итүне, “чəйнəп” бирүне кирəк таба. 

Гомумəн дə, рəвеш, сыйфатны ачыкларга, төгəлрəк итəргə ом-
тыла: “Унтугызда гына булса да таза гəүдəле, яшьлеге аңкып торган 
алсу йөзле, кара чəчле, карасу күзле иде”. Моңа ул аерым эпитетлар 
белəн дə, төрле сурəт чаралары белəн дə ирешə: “Əлмəндəр егетлəре 
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икəнен беркайчан да онытмасыннар. Аллага шөкер, безнең 
əлмəндəрлəрнең сыртларын җиргə салганы, йөзебезгə кызыллык 
китергəне юк”. Болар – фразеологизмнар. 

Янə дə тасвир чараларыннан кабатлау: “Шулай, – диделəр 
картлар, аның фикере белəн килешеп. – Шулай. Нигə шулай булма-
сын. Билгеле, шулай”; “һавадан яз исе, кояш исе һəм сизелер-
сизелмəс кенə булып бөре исе аңкый”; “...авыл да, нигезеннəн кузга-
лып, түбəнгə, бик тирəн, бик тирəн упкынга мəтəлгəн кебек булды”; 
“Нəрсə булса да бик зур, бик зур үзгəреш булган иде”. Чагыштыру: 
“...чүгəлəп биергə, орчык шикелле бөтерелергə тотынды”; “Кузгала 
да алмыйм, телем дə əйлəнми, башым да үлгəн кош башы кебек салы-
нып төшкəн; “...сугышчыларның кайберлəре... мəчедəй бөгəрлəнеп 
ятканнар...”; “...гармун теллəреннəн саф көмештəй агылып чыккан 
моңлы авазларны ишетү”. 

Образ (сурəт) күп түгел, тешкə тими, туйдырмый. Аз булса да 
яңа, сирəклеге белəн үзенə бер табыш булып тəэсир итə. Мəсəлəн, 
əдəби сүзнең дə төрле вариантлары эзлəп табыла: “Аларның сүзлəрен 
юплəп тордылар”. Тасвири детальлəр табыла яисə ясала: “Алайса, ал 
да гөл икəн...”; “Əбиеңə сəлəм əйт, бабаң утырмага килсен”; “Сеңел 
дə яшь əле, ватып эшли алмый” (оксюморан); “Ə менə мин терелəй 
утта янам” һ.б.  

Күрдек ки, Афзал Шамов – чын мəгънəсендə тел белгече. Шул 
ук вакытта əдибебез сөйлəм белгече дə. Аның иҗатында да сүз кул-
лану бит үзмаксат түгел, төп максат-ният – сөйлəм ихтыяҗын 
канəгатьлəндерү. Иң мөһиме, ул сөйлəм оештырганда телдəн башка 
чараларны да тоя, шуларны укучыга да җиткерергə тырыша: “Шул 
вакыт Гайфетдинев аңа, бутылка сыман граната сузып, тыныч та-
выш белəн əйтте: 

– Мə, ременыңа кыстыр. Капсюле тыгылган. Тик бик кирəк чак-
та гына, өерелеп килгəндə генə ыргытырсың. Минем яндарак бул! 

Бу сүзлəр аны тынычландырып җибəрде. “Минем яндарак бул!” 
Аның мəгънəсендə генə түгел, əйтелешендə дə Нəсыйхка билгеле бул-
маган, аның күңелен тынычландыра торган ниндидер көч бар иде. 
Шул көчкə буйсынып, ул дошман солдатларының якынлашуларын 
көтте, хəтта кайсысын мушкага аласын да күңеленнəн чамалады”.  

Əдип сүзне сөйлəм мотивларына карап, кемнең əйтүе, кемгə, 
нинди нияттəн əйтүенə карап сайлап ала. Хəрəкəтне тəэсирле тасвир-
лау үзенə бер осталык сораса, сыйфат, рəвешне тасвирлауга – үзенə 
бер сəлəт, осталык. Менə ул, əйтик, сыйфатны ничек күзаллый: “Көн 
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караңгыланды, ярауланды. Милəрне кайнатырлык кызу сүрелде. 
Урамнардан кызган таш исе күтəрелə башлады”. 

Сөйлəмне табигый бəйлəү чараларын табып, урынлы куллану – 
ул сөйлəм оештыру осталыгы билгесе. Мəсəлəн, текстта сүз кабатла-
на: “Бəлки, шүрли торгансың. Гайкаларың бушагандыр? Их, син, 
картлач. Ə үзең герой!.. 

Кавалеристлар көлеп җибəрделəр. Тик карт кызылармеец кына 
көлмəде, лəкин аның йөзенə ачу да чыкмады, хəтта ул иптəшлəренең 
дусларча көлүеннəн канəгать тə иде. 

– Гайкаларым бушамас, алар нык беркетелгəн, – диде ул тыныч 
кына. – Менə синең бушый күрмəсен, ул чагында эш чыннан да ха-
рап...”. 

Кыскасы, телебезнең һəр бөртек сүзеннəн дə хисси бер сурəт 
ясарга сəлəтле əдибебездəн өйрəнергə дə өйрəнергə əле... 

 
 

ШАГЫЙРЬ ҖАНЫН НИ ТИБРƏТƏ? 
(Чиклəр чикли алмаган иҗатчы) 

 
Шагыйрь – ул үз җанының талпынуын бүтəннəр җанына 

җиткерə алучы. Бу аның яшəвенең, иҗатының төп максаты. Шуңа 
күрə дə ул табигатьтə, тереклектə моның өчен кирəкле нинди ысул, 
җай, əмəл бар, барчасын күзəтергə, зиһененə сеңдерергə тырыша. Ə 
бит тереклек иялəре кардəшлəрен җəлеп итəм дип нилəр генə кыла-
нып бетми; ул күбəлəкнең чуардан-чуар канатларын каккалапмы-
каккалавы; ул сандугачның нинди генə тавыш тибрəлдерүлəре белəн 
күңелне җилкендерүлəре; ул язгы тамчыларның беренче 
күллəвегендə кызыл тəпиле казның биюлəре. Болар барысы да дəшү, 
чакыру, җəлеп итү хикмəтлəре. 

Ə җансыз күренеш-манзараларның күңел тибрəтүлəре: ул 
чишмəнең нəфис камышларны чайкый-чайкый челтерəве дисеңме; ул 
усак яфракларының үтə талгын җилдə дə лепер-лепер «серлəшергə» 
дəшүе дисеңме... 

Боларның барысына да иң əүвəле шагыйрь гамьле, сизгер – 
бүтəннəр күңелен үз дулкынында тибрəтү өчен дөньяда күпме хəсият, 
əмəл бар икəн!  

Тик шагыйрь булып шагыйрь дə, никадəр генə сəлəтле саналма-
сын, бигрəк тə кəгазьдə, сандугач кебек сайрый да, күбəлəктəй кагына 
да алмый, җилдəй сызгырырга, дулкын кебек сарылырга да кулыннан 
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килми. Үз фикерен, хис төсмерлəрен бүтəннəргə җиткерү өчен дə, 
менə бу хикмəтлəрне күз алдына китерер өчен дə аның чара-коралы 
бер генə – ул да булса Сүз. Бүтəн чарасы юк. Шагыйрь үз укучысы, 
тыңлаучы, тамашачысы белəн араны бары шушы үтə нечкə серле җеп 
– Сүз – белəн генə бəйли, төенли, тукый ала. 

Тукта, нигə соң əле һəркемгə мəгълүм бу хакыйкатьне бүген ки-
леп шушындый пафос, үҗəтлек белəн кабатларга кирəк булды? Болай 
эшлəп – иҗат белəн, талант, шигъриять белəн бəйле үтə нечкə, серле-
тылсымлы гамəлне шəрəлəндереп, схема-механизмга салып, сəнгати 
дəрəҗəсен төшермибезме? Асылда чын шагыйрь бу тылсымны үзе дə 
ачык кына күзаллап эш итə микəн əле? Шəхсəн үзем шигъри сүз 
иҗатының иң остасы дип Габдулла Тукай, Дəрдемəнд, Хəсəн Туфан-
ны санасам да, шигырьлəрендəге һəр төшенчə-сүзне тере энҗе 
күзəнəклəр дип күз алдына китерсəм дə, аларның шушы могҗизаны 
шулай-шулай барлыкка китерəбез дип аңлатып-төшендереп бирə алу-
ларына ышанып бетмим. Сүз нечкəлеген, тылсымын тоемлау ул ана 
сөте белəн, табигый талант белəн бирелəдер, ə аның асылын, хəсиятен 
аңлатып бирү һəркемнең кулыннан килмидер. 

Шулай да аңлатып бирə алу-алмау бер нəрсə, əмма шагыйрь 
үзенең төп коралы – теле турында барыбер уйланмый кала алмый. 
Сүзне – бердəнбер коралны – җентекле белү, үзең атап язган укучыга 
аның ничек барып җитүен күзəтү, кирəк булганда сүз байлыгыңны 
тулыландыру, сөйлəмеңне чарлау зарур бит. 

Монысы да мəгълүм хакыйкать лəбаса, шагыйрьлəр бар икəн, 
шигырь язалар икəн, алар бары шулай гына эш итə ала, шулай язарга 
тиештер бит. Əйе, тиешен тиеш тə, ə нигə соң төрле шагыйрь укучы-
сында төрле тəэсир калдыра, хəтта бер үк шагыйрьнең ике шигыре 
төрлечə тəэсир итə? 

Шундый сорау куела икəн, шагыйрьне аңлау коралы бердəн-бер 
– ана теле булган кебек, укучының да бу сорауга җавабы да 
шагыйрьнең сүзгə, телгə мөнəсəбəтенə бəйле булыр. 

Менə шушындый бормалы-сырмалы кереш сүзнең нигə кирəк 
булганын əйтер мəл дə, ниһаять, җитте бугай. Бүген мин шагыйрь 
Əнгам Атнабаев шигырьлəренең тəэсир көчен, тылсымын аңларга те-
лим. Ə нигə? диюче дə булыр, гадəттə яраткан шагыйреңнең китабын 
тансыклап, сагынып, эзлəп табып аласың да, ямен, тəмен, хисен 
əкренлəп сеңдерə барып, укыйсың йə тыңлыйсың. Бу мəлдə 
шагыйрьнең моңа ничек ирешүен, нинди сүзлəр, җөмлəлəр белəн шу-
лай тəэсирле, оста яза, дип анализга бирелмичə, тəмлəп, йотылып укый 
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бирəсең – шул гына. Шагыйрьнең максаты, бурычы да шулдыр бит. 
Димəк ки, бу очракта Əнгам Атнабаев та ният-максатына ирешкəн. 

Ии-и-х, бүтəн шагыйрьлəргə карата бик тə табигый тоелган бу 
телəк Атнабайга карата хыял булып кына кала шул. Барлык язган, ба-
сылганнарын тəмлəп укырга, күңелеңə сеңдерə барырга иде дə бит, 
юк шул, татар шагыйренең бер генə китабы да Казанда басылмаган. 
Уфада татарча басылган бер-ике китабы да əллə кайчан таралып 
беткəн. Калган барысы да диярлек Башкортстанда башкорт шрифты 
белəн басылган. Татарча басмага күнеккəн кеше, табигый ки, аларны 
төртелмичə, тəмлəп укый алмый. Мəсəлəн, менə бу юлларны укыган-
да (гафу итегез): Йəйге койаш күзен асыу менəн... Трибунаны косоп 
лыгырдай... «Чапай» уйнап Сейə тавында... 

Мəгълүм сүзгə күз төшүгə үк иң башта төртелəсең, мəгънəсен 
аңларга телəп, тəрҗемə итəргə мəҗбүр буласың... Кая инде монда 
тəмлəп, лəззəтлəнеп уку... 

Бик яхшы белəм, шагыйрь иҗатын тагын да якыннанрак белгəн 
туган, кардəшлəре, иҗатташлары да раслар – əдип һəр əсəренең һəр 
төшенчəсен татарча уйлап, һəр хис төсмерен татарча кичереп, һəр язга-
нын күз алдына татар аваз-хəрефлəре белəн китереп (чөнки мəктəптə 
дə, югары уку йортында, эштə – татарча «Кызыл таң» газетында) иҗат 
иткəн; кыскасы, бөтен гомере буе татарча уйлаган-язган, иҗат иткəн; 
язганнарын да, əлегə кəгазьгə төшерелмəгəн фикерен дə ул татар 
кешелəренə дə, башкорт дип аталганнарга да саф татарча гына сөйли 
иде. Үзем шаһит: инде мəҗбүр ителсə (рəсми җыелышларда, радио, 
телевидениедə) əлеге шул башкорт шрифты белəн басылган китаптан 
сакаулый-сакаулый, төртелə-төртелə укый башласа да, азакка кадəр 
түзə алмыйча, татарчага күчеп, тəмлəп, рəхəтлəнеп əйтеп бетерер иде. 

Автор үзе дə ихластан укый алмаган, сөйлəргə теле 
əйлəнмəгəнне ничек инде бүтəн кеше телəп, ихластан укый алсын ди, 
йə. Ə шагыйрьгə моннан да авыр кичерерлек, гарьлəнерлек тагын 
нинди хəлəт булыр, йə. Гомумəн дə, əйтəсе фикереңне, кичергəн 
хисеңне бүтəннəргə нəкъ үзеңчə җиткерəм дип уйлап əзерлəгəч, язгач, 
шуны нəкъ телəгəнчə җиткерə алмау, ягъни тыңлаучы, укучы, тама-
шачы белəн уртак телдə аралаша, сөйлəшə алмаудан да үкенечле 
фаҗига телəсə кайсы иҗатчы өчен тагын булырмы?! 

Бəла шунда ки, бу фаҗига аерым кеше, төркемнəрне генə түгел, 
бөтен миллəтнең җанын талкып килгəн фаҗигадер. Əнгам Атнабайга 
мөнəсəбəттə яңарып китсə дə, ул күптəн килгəн яра бит: Татарстан – 
Башкортстан, татар теле – башкорт теле бəйлəнешлəрендə, Гафури, 
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Бабич, Юлтый, Таһиров, Кудаш кебек шəхеслəргə дə кагылышлы 
рəвештə искə төшеп, күңеллəрне җəрəхəтлəп тора торган яра инде 
ул... Миллəтне таркатуга, бүлгəлəүгə мəҗбүр иткəн ясалма-курчак 
республикалар, ясалма-курчак теллəр яши килгəндə ул яраның тиз 
генə төзəлүе ай-һай ла бик тə икеле... 

Хəтерлим, алтмышынчы-сиксəненче елларда да Башкортстан-
да бу фаҗигагə дучар булганнар бер Атнабай гына түгел иде. 
Берəүлəр кендеклəрен туган илдəн өзеп-канатып, Казанга китəргə 
мəҗбүр иде. Ə Əхмəт Гайсин, Равил Шаммас, Муса Сираҗилар 
бердəнбер татар газеты «Кызыл таң»га сыенып, татарча язып бас-
тыруларын дəвам иттерə алса да, татар халкының түгел, 
Башкортстанның да тулы хокуклы шагыйре була алмасына əрнеп, 
гарьлəнеп, тешен кысып, җан асрарга мəҗбүр иде. Аларның 
һəркайсына үз хокукын даулап, шуның өчен көрəшеп, күпме өстəмə 
рухи һəм матди көч исраф итəргə туры килə иде. 

Кайберəүлəр əле дə шул гайре табигый, ясалма-зəгыйфь 
сөйлəү, язу читлегенə кереп кысылып, талантлы гына əсəрлəрен дə 
миллəткə ят-сəер гибрид, мутант, кушылгак хəлендə тəкъдим 
итəргə, ягъни ирексезлəнергə, икейөзлелəнергə мəҗбүр. Талант 
тəтемəгəн əрсез адəмнəр, эшкуарлар исə шушындый хəлəттəн дə 
үзлəренə файда чыгарудан, татар-башкорт каршылыгыннан тəм-
лəззəт табудан да чирканмый. 

Чын милли шагыйрь, əлбəттə, ясалмалыкка яраклаша алмый, ул 
һəрчак хакыйкать ягында. Тартышырга, көрəшергə мəҗбүр. Шамил 
Анак, Рим Идиятуллин, Фəрит Габдрəхимов кебек миллəтпəрвəрлəр 
шагыйрьлеклəре өстенə ялкынлы публицист, сəяси трибун сəлəтен дə 
күрсəтергə тиеш булдылар. Тик алар да күпме көч исраф итеп тə, 
үзгəреш җиллəрен көтеп алсалар да, кəсəфəттəн бөтенлəй котыла ал-
мадылар. Башкортстанда татар иҗатчылары тарыган ачы язмыш 
бүген дə яңа буын шагыйрьлəрен дə ташламый, буа тора. Бу сəясəт 
миллəт мəдəниятенең, əдəбиятенең тамырларын бу төбəктə яман шеш 
кебек кимерə тора. 

Бу фаҗига-каза шигъриятьне генə түгел, иҗатның башка 
юнəлешлəрен дə корыта. «Атнабай феномены»на шушы көнгə кадəр 
җавап табылмавы Башкортстанда фəннең дə шушы сырхауга тарыга-
нын раслый түгелме. Чын əдəбият үзе булмагач, аны өйрəнергə тиеш-
ле əдəби тəнкыйть фəне була алырмы? Ул чыннан да юк, бүген Баш-
кортстанда əдəби процесс, иҗади осталык мəсьəлəлəре объектив 
өйрəнелə алмый, дөрес нəтиҗəлəр ясарга мөмкин түгел. Халык күпме 
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кызыксынса да, мəсəлəн, шагыйрь Əнгам Атнабаевның үз укучысына 
көчле тəэсир итүенең сере, фəнни асылы нидəн гыйбарəт, дигəн со-
рауга «фəн» нигезле җавап бирə алмаячак. Омтылып та карамаячак. 
Хəер, əйтик, Чокрый, Гафури, Бабичларны «башкорт теле əдиплəре» 
дип анализлаганда нинди дөрес фəнни нəтиҗə ясап булсын. 

Аңлашылса кирəк, болар хакында борчылучы, уйланучы бер 
мин генə түгел, чөнки бу бит бер Атнабай, бер шагыйрьлəр, бер Баш-
кортстан иҗатчылары хəсрəте генə түгел, бу телебез, мəдəниятебез, 
миллəтебезгə кагылган, бөтен халыкның җан талкуына əйлəнеп, каза-
сы артканнан-арта барган чи төендер. Аны чишү юлларын эзлəү — иң 
өлгергəн мəсьəлəдер. 

Шул сəбəпле шəхсəн үзем, бата барган кеше салам бөртегенə 
ябышкан сыман, мəсəлəн, Əнгам Атнабаев турында чыккан «Был ерзе 
мин матурларга тыудым...» дигəн башкорт шрифты белəн басылган 
истəлеклəр мəҗмугасына (Өфө: Китап, 2003) игътибар итми кала ал-
мадым. Китап бер-ике утыруда укып та чыгылды. Бөтен эзлəгəнем, 
төпченгəнем– əлеге дə баягы шул Əнгам Атнабаевның, шагыйрь бу-
ларак, төп коралы – ана теленə мөнəсəбəте: ничек ул уй 
нечкəлеклəрен дə, хис-тойгы төсмерлəрен дə шулай халыкчан итеп, 
барча укучыларының да зəвыгына, күңел талпынуы, дулкын 
тибрəнешенə тəңгəл килерлек итеп шигырь сөйлəмен төзи белə; каян 
ала ул уй-хис төсмерлəренə тач килгəн сүз, гыйбарəлəрне, татар 
аңына, аһəңенə, көенə муафыйк килə торган фраза, җөмлə, фигура-
ларны ничек таба ала? 

Хəер, боларга җавапны без фəнни хезмəтлəрдəн эзлəргə тиеш 
идек тə бит, алары булмагач, нишлик соң? Шөкер, Башкортстанда 
туып-үсеп, татар шигъриятенең югары мөнбəренə күтəрелə алган 
дистəлəп шагыйрьнең (Илдар Юзеев, Саҗидə Сөлəйманова, Əхсəн 
Баян һ.б.) татар халкына Казан аркылы мəгълүм булган иҗат 
җимешлəре, шул җөмлəдəн тел куллану тəҗрибəсе дə фəнни яктан 
шактый җентекле өйрəнелгəн – диссертациялəр язылган, кайбер 
əсəрлəре мəктəп, югары уку йортлары программа, дəреслеклəренə 
кертелгəн. Тик бу исемлектə Əнгам Атнабай һəм аның дистəлəп як-
ташы юк. Талантны кайда яшəвенə карап өйрəнү, бəялəү – дөньяда 
күрелмəгəн мəгънəсезлек лəбаса. Шундый түбəнлеккə килеп төштең 
мени инде, татар фəне! Чын талантларның иҗатын барламый торып, 
тəҗрибə сандыкларын ачып бетерми торып, яңа яшь иҗатчыларга 
ничек юл күрсəтергə, ничек илһам нуры, ялкыны бирергə була?! 
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Баштук бик пошынып һəм əрнеп əйтергə мəҗбүрмен: җанны 
талкыган əлеге борчулы төерне бу мəҗмуга да чишəргə булышмады. 
«Шагыйрь һəм ана теле», «Əнгам Атнабай шигъриятенең тəэсир тыл-
сымы» мəсьəлəлəре чишелмичə, томан хəлендə кала бирə. Югыйсə, 
истəлек авторларының байтагы (Рəиф Əмирев, Суфиан Сафуанов, 
Суфиан Поварисов, Гайса Хөсəенев һ.б.) – филология фəне 
белгечлəре, ягъни əдəбият нəзариясен, татар əдəбиятенең дə, яхшы 
белгəн, аерым алганда, шагыйрьгə чын бəяне аның тел, сөйлəм 
нечкəлеклəрен ничек белүе, ничек оста куллануына карап кына биреп 
булуын яхшы төшенгəн галимнəр. 

Бу хезмəттə алар укучы көткəн зарури ихтыяҗга җавап бирүдəн 
шактый ерак тора, тулаем алганда, сүз куешкандай, бу темадан читкə 
киткəннəр; тел яшерəлəр. 

Əлбəттə, барлык укучыны, шигырь сөючене талкый торган бор-
чуны əдəбият белгече саналган кеше бөтенлəй үк күрмəмешкə сабы-
ша алмыйдыр. Рəиф Əмирев, мəсəлəн, Əнгам Атнабаевның үз 
төбəгендəге шагыйрьлəрнең аяныч хəлен гомумилəштереп, яшерен 
тел белəн тасвирлаган юлларына гамьсез кала алмаган. 

 Башын кискəндə үзебезчə 
 Җырлап үлде татар уллары. 
 Җырлап үлгəн татар улларының 
 Бүген яшəп яткан уллары. 
 Телегезне кемнəр алмаштырды, 
 Җырыгызны кемнəр урлады? 
Заманында шагыйрь күңелендə бөре хəлендə булган, мəгълүм 

шартларда чəчəк булып тулыша алмаган фикер-хисне бүген килеп 
галим, шагыйрьнең фикердəше булып, ачык тел белəн тəфсирлəп, 
тулыландырып бирə алыр иде бит; юк шул, шагыйрь кабыза башла-
ган очкынны ул тəмам сүнү хəленə төшергəн, аның ачык кыйбласын 
читкə үк борып алып киткəн: «Ə. Атнабаевның, тыңлаучыны хəйран 
калдырып, үз телендə тəмле итеп сөйлəве үзе бер рухи көчкə 
əйлəнде... Аның «ярамыйга карамый» эшлəнгəн бу адымы... арка-
сында Ə. Атнабаев иҗатын рəсми органнар күп еллар буена күрмəс, 
танымас булды...» дигəн гомуми, томанлы мəгълүмат белəн 
чиклəнгəн. Нəрсə ул бу очракта «үз теле», нəрсə ул «тəмле итеп 
сөйлəү»? Шушы да булдымы шагыйрьне борчыган, укучыны талкы-
ган конкрет проблеманы фəнни ачу? 

Дөрес, бу галим истəлегендə шагыйрьнең иҗат 
лабораториясеннəн бик əһəмиятле бер энҗе бөртеге ачылып китə – 
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шагыйрьнең бер фикере китерелə: «Əсəр ни тиклем милли рухлы, 
милли образлы булса, аны башка телгə тəрҗемə итүе шул тикле авыр. 
Бəлки мөмкин дə түгелдер...». Монда инде шагыйрьнең татар 
миллəте, татар теле турында уйлаганы, əйткəне бəхəссездер. Галимгə 
исə бу фикерне үстерергə, аны шагыйрьнең үз иҗаты мисалында 
дəлиллəргə нинди зур мөмкинлек файдаланмыйча калынган. 

Мондый мөмкинлеклəргə галим Суфиан Сафуанов та таянырга 
телəмəгəн. «Туган җиренə бөтен булмышы белəн береккəнлеге арка-
сында ул, нигездə, татар телендə иҗат итүенə һəм ана теленə тугры-
лыгын гомере буена саклавы...» дигəн дөрес, ышанычлы тезисын төп 
кыйбла итеп алып, шуны реаль, тормышчан дəлиллəр белəн нигезлəп 
биргəндə, шагыйребез нəкъ менə татар булганы, нəкъ менə татар 
телендə иҗат иткəнгə күрə шушындый халыкчан, шул ук вакытта 
кардəш телле башка халык, миллəтлəр дə яратып укыган оста əдипкə 
əверелеп китте, дигəн гадел, фəнни нəтиҗəгə килə алган булыр иде. 
Юк бит, галим «Казанга китү-китмəү» мəсьəлəсен куертып, төп со-
рауга туры җаваптан читкə китə. 

Башкортстанда яшəп татарча иҗат иткəн əдиплəрнең (аерым 
алганда, Галимҗан Ибраһимовның) иҗатын энəсеннəн-җебенə 
тəфсилле өйрəнгəн, үзе дə əдəби, публицистик əсəрлəрен булсын, 
гыйльми хезмəтлəрен булсын татарча язган галим Суфиан Повари-
сов Əнгам Атнабаев иҗатын да, аның əдəби осталык хəзинəсен дə 
җентекле белə. Алар Казан педагогика институтында татар теле һəм 
əдəбияте бүлегендə бергə укый, аннары татарча газет – «Кызыл 
таң»да да бергə эшлилəр. 

Бу истəлегендə дə галим Атнабаев иҗатын татар əдиплəре 
Г. Ибраһимов, Һ. Такташ, С. Хəким исемнəре белəн бəйлəп күзаллый. 
Димəк, аның шагыйрь иҗатына, шагыйрьнең туган телгə 
мөнəсəбəтенə, бөтен язганын халыкчан итүдə татар мохитенең, татар 
теленең алыштыргысыз əһəмиятен фəнни нигездə ачып бирергə бөтен 
мөмкинлеге, җирлеге бар. Тик ул да чын хакыйкать юлыннан 
китмəгəн, сəясəт ягын караган. 

Кайвакыт каршылык, бəхəс шартларында да хакыйкать ачыграк 
төсмерлəнə башлый. Бу очракта бəлки «башкорт фəне» мəсьəлəгə 
ачыклык кертəдер? Хəер, бу «фəн» əһеллəренең моңарчы да Əнгам 
Атнабаевка бирелгəн рəсми югары мактаулы исем «Башкортстан ха-
лык шагыйре» булса да аны «Башкорт шагыйре» дип, чыгышы белəн 
башкорт дип аталган кабилəлəрдəн булгач, Башкортстанда яшəп, 
Башкортстан халкына хезмəт иткəч, китаплары «башкортча» басыл-
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гач, башкорт булмыйча, кая китсен, дигəн хата мантыйклы «фəлсəфə» 
сөрүе күптəн мəгълүм. 

Гайса Хөсəенев, мəсəлəн, Əнгамнең аны, кордашы буларак, якын 
күрүен сəбəп итеп, аның иҗатына да кагылырга да үзен хокуклы дип 
саный, күрəсең, гадəтенчə аны да башкорт итəргə маташа — 
шагыйрьнең күңеленə тия торган нечкə теманы – татар-башкорт 
мəсьəлəсен бу юлы да кузгата. Татар шагыйре Гали Чокрыйның 
дөресендə башкорт шагыйре булырга тиешлеген тəкърарлый да, шуны 
аның нəсел тамырыннан килгəн Əнгамгə дə күчермəкче. Авторның 
бəян итүенчə, шушы хактагы сөйлəнүлəреннəн соң Атнабаев та нəсел 
тамыры белəн кызыксынып китеп, туган авылы хакында документлар 
җыя башлаган, кызыксынуын, имеш, авторга да мавыгып сөйлəгəн. 
Шуннан соң «башкорт рухлы шигырьлəр язды», ди. Бу очракта ул, га-
лим буларак, төгəлрəк тə əйтə алыр иде: нинди инде ул «башкорт рух-
лы»? Татар телендə язылган əсəрдə андый рух кайдан килсен икəн? 

Шул сорауларга җавап бирə алмаганга да, истəлек авторыбыз 
«Лəкин аның күңеле барыбер утырмаган иде шикелле. Ни дисəң дə 
шагыйрь үтə нечкə күңелле шул...» дип, икеле-микеле, томанлы 
нəтиҗə белəн чиклəнергə мəҗбүр. Əйе, шагыйребез үтə дə татар 
җанлы, телəсə нинди бүтəн «рухка» бирелə, сатыла торганнардан 
түгел иде шул. 

Əлбəттə, шагыйрьнең эчке уй-хисенə бəйле хəлəтен, шул 
хəлəтне кəгазьгə төшерү барышын аның əсəрлəрен укып кына, 
иҗатын читтəн күзəтеп кенə төгəл күзаллап, бəялəп булмый. Шөкер, 
истəлек китабына əдипнең иң якын кешелəре, ягъни аның ничек-
ничек уйлавын, иҗат лəззəт-газапларын ничек-ничек кичерүен, нинди 
телдə сөйлəшүен, язуын, бу мəсьəлəгə карата нинди фикердə булуын 
үзлəре дə даими күреп-белеп торган күренекле шəхеслəр: бертуган 
сеңлесе, иҗатташы, мəгълүм актриса Зинира Атнабаева, хатыны 
Сəвия, бер коллективта, якыннан аралашып-аңлашып яшəгəн 
хезмəттəшлəре – «Кызыл таң»ның редакторы, үзе дə язучы Таһир 
Ахунҗанов (Таһир Таһиров), газетның аннан соңгы редакторы, үзе дə 
шагыйрь, журналист Рəсих Ханнанов (бу җыентыкны төзүче дə), 
үзлəре дə күренекле шагыйрьлəр Марат Кəримев, Рафаэль Сафин – 
һəркайсының без кызыксынган мəсьəлəгə карата мул мəгълүматлы 
булуына шиклəнмəскə мөмкин. Лəкин истəлек язганда алар да бу 
мəсьəлəгə, мəгълүм сəяси сəбəплəр аркасында, максатлы якын 
килмəгəн. Шулай да əдипнең ана теленə иҗади мөнəсəбəтенə 
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берникадəр ачыклык керткəн кайбер деталь, фактлар җемелдəп-
җемелдəп китə. Менə кайберлəре генə. 

З. Атнабаева: “Сугыш елларында безгə Ленинградтан күченгəн 
балаларны Əнгам агаем үзе язган шигырьлəрне ятлатып, кичəлəрдə 
сөйлəтə. Сугыштан соң кайтырга җыенганда Оксана да, Сережа да 
безнеңчə сөйлəшүче, безнеңчə яшəүче, гомумəн, безнең миллəт балала-
рына əйлəнгəннəр иде... Əниебезнең, язучы мəгърифəтче Гали 
Чокрыйның туганы буларак, якты зиһенле булуы, Тукайны яттан белүе 
саф шигъри күңеле безне дə шул йулыкта (əдəптə) тəрбиялəүгə булыш-
лык иткəндер, күрəсең” (Был ерзе мин матурларга тыудым... 31 б.). 

Зинира ханымның «татар теле» дип авыз тутырып əйтəсе урынга 
«үзебезчə сөйлəшү», «безнең миллəт» дип дипломатларча «саклык» 
күрсəтүе, моның үзе телəпме, əллə мөхəррирнең «уяулыгы» белəнме 
үтəлүе бу очракта əллəни əһəмиятле дə түгел – əнисе саф татарча яз-
ган шагыйрь Гали Чокрыйның сеңлесе булгач, Габдулла Тукайны ят-
тан белгəч, балаларын да татар телендə тəрбиялəмичə нинди телдə 
тəрбиялəсен, Əнгам беренче шигырьлəрен нинди телдə язсын ди?! 

«...Мəктəп аның җитəкчелегендə нинди генə кичəлəр, ярышлар 
үткəрмəде, кайда гына катнашса да, дипломнар, алдынгы урыннар 
яулады. Ул «Туган тел» дəресен алып бара, матур шигъри дəреслəр 
үткəрə. Барысы да аны Һади Такташка охшата торган иде... Бераздан 
«Кызыл таң» газетында эшли башлады...”(шунда ук. 36 б.). 

Бу фактлар барысы да Əнгамнең мəктəп еллары татарча уйлап, 
татарча яза башлап үтүе турында сөйли. Алдагы тормышы да бары 
татарча гына уйлап, бары татарча гына язып узуы – бəхəссез. 
Дəлиллəрне дəвам иттерик. 

Инде телгə алган Марат Кəримевтəн, Рафаэль Сафиннан əлеге 
томан пəрдəсен берникадəр ача төшмəслəрме дип өмет ителгəн иде – 
ни əйтсəң дə бер чорда, бер мохиттə, ярыша-көнлəшə иҗат иткəн 
калəмдəшлəр бит. Яшерен серлəре дə булмый калмагандыр, иҗат бит; 
тик хəзер истəлек язарга алынгансың икəн, ихлас, гадел булырга 
кирəктер. Рафаэль Сафин болай ди: Атнабайның шигырь уку осталы-
гы турында аерым сүз алып барырга була. Ярата идем мин аның ши-
гырь укуын. Сəхнəгə чыккач, ул башта мəрəкə (көлкеле) сүзлəр 
сөйлəп, тамашачыны шигырь тыңларга əзерли, шуннан соң гына 
ашыкмыйча, һəр сүзне ачык итеп əйтеп, көлемсерəп укый башлый. 
Салават күперенең барлык төслəре белəн җемелдəгəн халыкчан тыл-
сымлы шигърияте белəн генə түгел, ə яхшы актерларча... юк, актер-
ларча түгел, Атнабайча оста укуы белəн дə ул шигырь укыганда 
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тамашачыларның таң калып, илəслəнеп кул чабуларына шаһит бу-
лырга туры килде...» (шунда ук. 104 б.). 

Калəмдəшен күз алдына китерер өчен авторыбыз никадəр генə 
детальлəр табарга тырышмасын, аның нинди телдə сөйлəвен əйтмичə 
торып, дəлиллəр китермичə торып, «атнабайча», «оста» эпитетлары 
берни аңлатмый, абстракт сүз генə булып кала шул. 

Рəхмəт инде Марат Кəримевкə – ул күплəр яшеренеп азапланган 
пəрдəне берникадəр ачып куя, мондый юллар бəян итə: «Əйе, үзенең 
шигырьлəре белəн Əнгам күпме күңеллəрдə йолдызлар кабызды! Ма-
турлык йолдызлары! Мəхəббəт йолдызлары. Иман йолдызлары. Би-
хисап алар. Тагы да бер йолдыз хакында аерым əйтеп китəсем килə. 
Ул туган телгə ихтирам йолдызы. Əнгам үзенең иҗатында татар 
теленең байлыгын, нечкəлеген, сыгылмалыгын, бер сүз белəн 
əйткəндə, бөеклеген күрсəтте. Хəтеремдə, Əнгам белəн Тəтешле рай-
оны авылларында əдəби кичəлəр үткəреп йөрибез. Шундый бер 
кичəдəн соң яшəрен яшəгəн өлкəн генə бер агай килеп, Əнгамнең ку-
лын кысты. “Кара əле, безнең телдə дə шулай матур итеп шигъри сүз 
əйтеп була икəн. Моңа кадəр ничек шуны белмəгəнмен. Рəхмəт үзеңə 
күземне ачкан өчен...”» (шунда ук. 115 б.). 

Менə бу инде безнең алда торган мəсьəлəне чыннан да җитди 
һəм эшлекле күзаллый башлау. Шушындый саллы, өметле керештəн 
соң калəмдəшенең туган телнең тылсымлы көче белəн кабызган бөтен 
бер «йолдыз»ны ничек-ничек балкытуын тəфсилле ачып бирер, дип 
өмет итəсең дə, тик өмет акланмый кала. Моңа истəлек жанры кыса-
лары да комачаулаган, ахрысы. Булганы өчен дə тагын бер кат 
рəхмəт. Югыйсə бит, шушы истəлеклəр арасында да, шагыйрьнең 
бөтен барлыгын, талантының асылын яхшы белеп тə, аны 
белмəмешкə сабышканнар да аз түгел. Арада мəгълүм томанны, 
киресенчə, куерта гына төшкəн, шагыйрьнең дəрəҗəсенə суккан 
фикерлəр дə очрап куя. Бер караганда, безне борчыган сорауга жур-
налист Əмир Гəрəев якынрак килə төсле: «...нинди бай, халыкчан тел, 
нинди осталык! һəрбер юлы: “Мин Атнабайныкы!” дип кычкырып 
тора сыман. Җитди дə, юморы да бар. Менə кайда ул яшь 
калəмдəшлəргə өйрəнү мəктəбе!» (шунда ук. 53 б.). 

Афəрин. Һай, дөрес сүзлəр, изге ният! Тик нидəн гыйбарəт соң 
ул «мəктəп»? Нəрсəгə өйрəтə? Мондый купшы мəдхиянең төбендə 
шагыйрьнең иҗатын ике телле, ике миллəтле итеп күрсəтү, ягъни 
үзəксез калдыру максаты ята: бу инде əлерəк кенə телгə алган 
«галимнəрнең» тегермəненə су кою гына. 
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Шул авторның, шул истəлек текстыннан янə бер өзек: «Табында 
биш-алты кеше идек. Шунда Əнгам «Аракыга дан йыры» дигəн шаян 
шигырен татарча сөйлəде (аныңча, Əнгам башка шигырьлəрен баш-
кортча сөйлəгəн булып чыга, бу инде чеп-чи ялган; аннары ул бу ши-
гырен башкортча язган булып та үзе үк татарчага тəрҗемə итеп, та-
тарча сөйлəгəн булып чыга – монысы инде чын көлке). Шуннан 
“Атаклы якташы Гали Чокрыйның «Без урман башкорты булабыз» 
дигəнен кабатларга ярата, үзе башкорт, тик теленең татарча 
икəнлеген аерып əйтə торган иде” дип өстəп, янə үзенə үзе каршы 
килə. Шуннан соң шагыйрьнең əлеге əсəренең дүрт юлы нəкъ татар-
ча, татар шрифты белəн китерелə. Игътибар итик: гəрчə бөтен 
җыентык, андагы шигъри əсəрлəрнең барысы да башкорт шрифты 
белəн җыелган (шунда ук. 55 бит). Ə бу өзекнең болай җыелуы 
шагыйрьгə мыскыллы киная дип кабул ителə. 

Мəҗмуганы «илəп» барганда берничə истəлекне тəфсилле укудан 
вакытлыча тыелып килдем, Татарстанда яшəгəн шагыйрьлəрнең; алар 
инде хəлне үз җилкəлəрендə татыган, бөтен серне бер-ике гыйбарə 
белəн ачарлар да салырлар кебек иде. Аннары Башкортстанда əйтеп 
булмый торганны ап-ачык əйтергə аларга беркем дə комачауламый, як-
якка сагаеп карыйсы юк. Өстəвенə əле, авторлары да – Илдар Юзеев, 
Гөлшат Зəйнəшева – туры сүзле, гаделлек яклы шəхеслəр. 

Юк, булмады! Ничəнче тапкыр инде мин бу юлы да алдандым, 
өметем акланмады. Татарстан шагыйрьлəре беркайчан да Башкорт-
стандагы калəмдəшлəренең хəленə кермəделəр – телəмəделəр дə, кул-
ларыннан да килмəде. Хəер, бу очракта əле исеме аталган 
шагыйрьлəребезгə үпкəлəү дə урынсыздыр – истəлек истəлек инде ул, 
фəнни тикшеренү түгел. 

Ə бит Казан шагыйрьлəренең бу йомшаклыгын аклау 
мөмкинлеге булган икəн. Əдипнең Уфада татарча чыккан «Җиз 
кыңгырау моңнары» дигəн саллы җыентыгына (Өфө: Китап, 1998) 
кереш сүзне Башкортстанда туып-үсеп, Казанда төплəнеп иҗат иткəн 
татар шагыйре Роберт Миңнуллин язган. Аны инде Əнгам Атнабаев-
ны шəхес буларак та, шагыйрь буларак та белми дип əйтеп булмый. 

Үз сүзлəре белəн əйткəндə, Атнабайны ул «остазы» дип, «куми-
ры» дип саный, «Атнабай шигъриятенең серлəрен эзлəүче» ди, аны үз 
шигъри мəктəбен тудырган шагыйрь дип таный. 

Форсаттан файдаланып, бу кереш сүзне янə бер кат җентеклəп 
укып чыктым. Иншалла, күз алды аз гына ачылып китте шикелле. Без 
эзлəнгəн юлда, ягъни остазының шигъри тылсымын ачарга, кайбер 
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адымнар да ясаган лабаса. «Атнабай иҗатының сихри бер тарту көче 
бар. Ниндидер йогышлы шигырьлəр алар...». «Аның шигырьлəре бөек 
көчкə – сүз көченə корылган. Дөресрəге, хис-эмоция көче, тапкырлык, 
җорлык көче ул. Халыкчанлык, тормышчанлык та шуннан килəдер, 
күрəсең», дигəн нəтиҗə ясый (Җиз кыңгырау моңнары. 7–8 б.). 

Шөкер, авторыбыз моңарчы да кайбер галим, шагыйрьлəр 
əйткəн шушы гомуми бəяне дəлиллəргə, конкретлаштырырга да 
керешə. «Шагыйрь əйтергə телəгəнен афоризм дəрəҗəсенə җиткереп 
əйтə белə. Гади сөйлəм үрнəклəрен, урыстан кергəн, халыкта еш кул-
ланылган гыйбарəлəрне кертеп җибəрүе белəн дə шигырьнең эчке 
аһəңен, тəэсир итү көчен арттыра. Шигырьлəренең беренче юллары 
ук укучының күңелен илəслəндерə, җəлеп итə торган».  

Шушы фикер-нəтиҗəлəрне дəлиллəргə мисал итеп китерелгəн 
сүзлəр, гыйбарəлəр барысы да татарча... Шуннан соңгы шигырь 
исемнəре дə саф татарча... Ярый, кереш сүз татарча басылган, димəк, 
биредə сүз, нəтиҗəлəр татар теленə карата əйтелə дип үзеннəн-үзе 
аңлашыла. Ə бит шигырь сүзлəре оригиналда башкорт шрифты белəн 
басылган, бу текстның да шул шрифт белəн басылып, автор фикере-
нəтиҗəсе башкорт «теленə» дə карый дип аңлашылуы бар бит. Ə авто-
рыбыз текст буена бер генə тапкыр да «татар теле» дип əйтми. Үзеннəн-
үзе аңлашыла ич инде, дияр укучы. Юк шул! Текст буена «буталчык» 
төшенчəлəр дə очрап торганда (мəсəлəн, «Ə. Атнабайның башкорт 
əдəбиятендə тоткан урыны бар», «Халык арасында аның шикелле 
шөһрəт казанган шагыйрь башкорт белəн татарда тагын бар микəн», 
«Атнабай тумышы, тормышы белəн дə Башкортстан шагыйре. Баш-
кортныкы да, татарныкы да...», «...халык аны ниндидер бер илаһи, буй 
җитмəс зат итеп түгел, ə үз кеше итеп кабул итə...». Нинди халык? Ха-
лык ул миллəтсез була алмый. Ə миллəт ул телсез була алмый. 
Шагыйрьнең милли теле бер генə була. Барлык дəүлəт теллəрен берти-
гез кулланам, дип сəясəтчелəр генə, хөкүмəткə ярарга телəгəн эшем 
кешелəре – түрəлəр генə сөйли. Бу хакыйкатьне Башкортстанда туса да, 
туган теле татар теле булып, шуңа күрə татарча язган, татар шагыйре 
дип танылган Роберт Миңнуллин бик яхшы белə, туган ягы Башкорт-
станга кайтса да, аны татар шагыйре дип белəлəр, теле дə татар теле 
булганга, телəп укыйлар. Үзенə карата шулай уйлауны, бəялəүне талəп 
иткəн шагыйрь остазы һəм кумирына карата да шундый фикер 
йөртергə, шул хакыйкатьне укучыларга җиткерергə тиеш иде. 

Кереш сүз димəктəн, Əнгам Атнабаевның тагын ике елдан Уфа-
да басылып чыккан (Өфе: Рухият фонды, 2000) татарча саллы 
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җыентыгына керешне китап нəшире Мəҗит Мөдəрисов язган. 
Бөтенлəй икенче каленкур. Монда шагыйрьнең тел мəсьəлəсенə бер-
нинди икейөзлəнү юк. Бар да ачык, бар да халык уйлаганча, бар да 
чып-чын: «...Гомерең буе миллəтеңə, ана телеңə, шигыреңə тупас ка-
гылучы бəгъзе бəндəлəрнең кулларына сугып, берүзең бөтен бер 
милли хəрəкəт булып яшəдең син, Əнгам абый... 

Юлың, чыннан да, изгелəрдəн-изге – ул туган миллəтеңə хезмəт 
итүдəн, аның тел матурлыгын, күңел бизəклəрен янып-ярсып башка-
ларга танытудан гыйбарəт иде. Ничəмə-ничə еллар шушы 
шөгылеңнəн, шушы «сəерлегеңнəн» арындырырга, яраклаштырырга, 
тəртəгə кертергə тырышып карадылар, «кешечə» яшəргə өндəделəр. 
Калəмдəшлəрең мул-мул бүлəклəр алганда, үзең əйтмешли, иплəп 
кенə читкə типтелəр...». 

Рəхмəт, калəмдəш, хакыйкатьне тулы ачып биргəн мондый 
бəялəмəдəн соң безнең язма берникадəр кабатлау да булып тоелыр, 
шулай да хакыйкатьне ачу, бəян итү генə җитми, аны төшендерергə, 
кешелəрнең аңына, күңеленə барып җитүенə дə ирешү кирəктер. 

Истəлеклəргə кабат кайтып, инде дилбегəне очлауга таба тар-
тырга да вакыт җитəдер. Аның азагына якынайганда бер фикергə 
килə алуыбыз əһəмиятле: истəлек язарга алынган авторларның 
кайберлəре əлеге хакыйкатьне аңлап, шуны дəвам иттергəндə, 
яшермəгəндə генə олы шагыйрьгə чын бəяне биреп буласын, аның ос-
тазлык мəктəбен ачып, бай үзенчəлекле тəҗрибəсен килəчəккə, яшь 
талантларга җиткереп буласын, əдипнең халык күңелен тибрəтеп тор-
ган ана теле нечкəлеклəрен җиткереп, яңа талантлар үрчетеп буласын 
чамалый. Моның өчен шул хакыйкатьне ачу, күплəрнең күз алдында-
гы томанны таратырга телəү мисалларын да очратабыз. Мəсəлəн, ша-
гыйрьне, аның иҗат лабораториясен яхшы белгəн мөхəррир Галим 
Дəүлəди сүз арасында гына сыман бер ачыш ясап куя: «Мине гомер 
буе бер нəрсə – башкорт белəн татарны каршы кую, чəкəштерергə ом-
тылу борчый... Бер караганда – башкорт, икенче карасаң, татар булып 
икейөзлелəнеп йөрү бар. Үз куштаннарын таба, дуслык табынына 
чилəк белəн дегет коярга маташа...». Истəлектə бу сүз югында сүз 
булсын кебегрəк кенə əйтелгəн гыйбарəнең авторны борчыган 
дəвамы бардыр, ул юкка əйтелмəгəндер. Истəлеклəрнең менə мондый 
урынлы тəкъдим-гыйбарə белəн очлануы да гыйбрəтле, бик урынлы, 
барыбызны да уйландырырга тиештер: «Əдəбиятебезнең иң кояшлы 
битлəрен бөтен таланты белəн ихлас язышкан əдипнең серлəрен əле 
укучылар күп эзлəячəк» (Был ерзе мин матурларга тыудым... 214 б.). 
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Менə язмабызның төп максатына да килеп җиттек. Ниятебез бит 
сукрану, зарлану, кемгəдер гаеп ташлау, үпкə белдерү түгел иде, мак-
сатыбыз бит күренекле əдипнең чын шагыйрь булып əверелүендə, 
халыкның аны үз шагыйре дип тануында, бүген дə яратып укый 
бирүендə ана телебезнең – татар теленең – алыштыргысыз нигез бу-
луын икърар итеп кенə калмыйча, дəлиллəп тə бирү иде. 

Нигə, нинди ихтыяҗдан туган бу телəк? Табигый ки, фикерен 
бүтəннəргə җиткерү төп эше булган һəр иҗатчы бердəнбер коралы 
ана теле икəнен яхшы аңлый, аны бөтен көче-кодрəтенə файдаланыр-
га тырыша, аны барлык чыганаклардан өйрəнергə омтыла. Кем 
əйтмешли, үз җилкəмдə белəм – үзем дə язучы, журналистмын, ми-
нем дə коралым – бөтен таянычым, терəгем – ана телем. Аның бөтен 
нечкəлеклəрен, мөмкинлеклəрен белергə, үзлəштерергə, кулланырга 
телим. Шуңа күрəдер инде бу юнəлештə фəнни эзлəнүлəргə дə кере-
шеп киттем. Бүгенге төп вазыйфам да яшь журналист-студентларны 
иҗатта ана телен – татар телен куллану үзенчəлеклəренə, осталыгына 
өйрəтү. Шулай булгач, язучыларыбызның, шагыйрьлəребезнең, шул 
исəптəн Əнгам Атнабаевның да, ана телен куллану тəҗрибəсен 
өйрəнүем табигыйдер. Бу өлкəдə осталык тəҗрибəсен өйрəнүгə 
юнəлтелгəн һəр адым, гамəлне хуплау, моңа каршы килгəн, комачау-
лаган телəсə нинди киртəне булдырмау намус эшемдер. 

Чыннан да, ничек инде мин, “Туган илем – минем туган телем. 
Шушы телдəн башка җырым юк,” дип, минем телемне – татар телен – 
иң югары рухи һəйкəл итеп күтəргəн шагыйрьгə ышанмаска, аңа та-
бынмаска, аны якламаска тиеш ди. Ничек инде мин аның шушы има-
нын танымаска, ишетмəскə сабышучыларга, шулай итеп туган телемне 
дə танымаска, дəрəҗəсен төшерергə, аның килəсе буыннар белəн 
бəйлəнешен кисəргə маташучыларга каршы төшмəскə тиеш ди. Ша-
гыйрь бит үзенең иҗат җимешлəрен нəкъ менə миңа – татар баласына 
дип, минем кардəшлəрем – җиде миллионнан да күбрəк татар халкына 
дип, аларның һəркайсы шушы татар телендə укып, үз миллəте, үз теле 
өчен горурланып, бүтəннəр арасында түбəнсенмəсен, башын югары 
тотсын, дип язган. Ничек инде мин аның шушы изге ниятенə аяк чалу-
чыларга гамьсез булыйм ди! 

Аннары, шагыйрь үзе килəчəктə дə онытылмасын өчен, яңадан-
яңа буыннар аны кардəше, миллəттəше дип кабул итə барсын өчен 
аның бүген дə, иртəгə дə укылуы кирəк, моның өчен аны укыгыз, дип, 
гомуми өндəү, үгетлəүлəр генə җитми. Аны укуы никадəрле «тəмле», 
файдалы икəнен күрсəтеп, төшендереп тə бирергə кирəк. 
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Бу юнəлештə заманында бер адым ясаган кебек идем — 
шагыйрьнең 70 яше уңаеннан язган мəкалəмне нəкъ шушы максатка 
җигəргə тырышкан идем (Мəдəни җомга. 1998. 24 март). Анда бəян 
ителгəн кайбер гомуми фикер-нəтиҗəлəрне кабатлап китү дə урынлы 
булыр дип уйлыйм. 

Нигə аның шигырьлəрен җай чыккан саен укырга тырышам, алар-
дан күңелемə тəм-ямь табам, гомумəн, нигə мин аны чын шагыйрь дип 
саныйм? Минем өчен шигырь ул иң башта моң, җыр. Димəк, ул милли 
генə була ала. Ни өчен Тукай, Такташ, Туфан шигырьлəрен нигездə 
тəрҗемə итə алмыйлар? Башка телгə күчерелсə, ул шигырь дə булмас, 
хикəя йə мəкалə булыр иде. Бүтəн миллəт шагыйрьлəрен тəрҗемəдə 
укып хислəнергə азаплану да мəгънəсезлек лəбаса. 

Нигə шулай икəн? Мөгаен, бердəнбер дөрес җавап – 
шагыйрьнең шагыйрьлеге ул максат-ниятенə фəкать ана теле белəн 
ирешə алуындадыр. Шагыйрьнең асыл сыйфаты тормыш-
көнкүрешне, вакыйганы бары үзенчə күреп, үзенчə генə 
фикерлəвендə, ə бу «үзенчəлек» тик ана теле белəн генə сурəтлəнə 
ала. Ə моның өчен ана телебезнең нəкъ менə безнең миллəтне 
бүтəннəрдəн аера торган тасвирлы сүзлəре, гыйбарəлəре, мəкаль-
əйтемнəре, чагыштыру, гəүдəлəндерүлəре… янə дə дистəлəрчə башка 
чаралары файдаланыла. Аларны бүтəн телгə туп-туры күчереп була 
торган булса, миллəтлəр арасында аерма да яшəмəс иде. 

Əлбəттə, шагыйрь күзаллавындагы тел төшенчəсен конкрет бер 
мəгънə, хис төсмерен белдерə торган корал дип кенə тарайтырга яра-
мый. Аның карашында тел төшенчəсе ул күп кырлы, зур бер фəлсəфи, 
психологик күренеш. Беренчедəн, шагыйрьнең Атнабайга гына хас 
милли кыюлыгын, иҗат каһарманлыгын, ватандарлыгын күрсəткəн 
шəхси сыйфат булса, шуның белəн бергə, иҗтимагый күренеш тə. 
Менə бу юлларга диккать итик əле: 

 Татар-башкорт мəсьəлəсе 
 Каяндыр килə һаман – 
 Бетми торган чир шикелле 
 Теңкəгə тия һаман. 
 “Ник татарса һөйлəшəһең, 
 Башкортса һөйлəш, имеш, 
 Был һөйлəшең менəн сиңə 
 Казанга китеү тейеш!» 
 Нишлəп Казанга китим ди, 
 Шушында туып-үскəч? 
 Яфрак ярып, чəчкə атып 
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 Җимеше булып пешкəч. 
 Нишлəп Казанга китим ди? 
 Шушында атым-затым – 
 Минем сөйлəшне аңлаучы 
 Миллионнан артык халкым... 
Күрəсез, бу инде аның үзенең генə күңел кителүе түгел, ə бəлки 

миллионнан артык халкыныкы да. Үзенеке генə булса, ул аны мөгаен 
чыгармас та иде, эчтəн сызып, түзəр иде. Ə менə бөтен халкыныкы 
булгач, аның шагыйре буларак, ул инде түзə алмый. Алай гына да 
түгел, халкының да игелекле җирлегенə төшкəч, ул бөре үсеп, 
гомумилəшеп тə китə — туган ил, туган өй, туган тел турында 
халыкның уй-хисен тасвирлаган җырга əверелə: 

 Туган илем – минем туган телем, 
 Шушы телдəн башка җырым юк, 
 Дип җырласам əгəр җырларымда,  
 Бу – төчелек түгел, горурлык!.. 
Бу юлларны укыганда без инде Башкортстан кысаларыннан 

чыгабыз, дөньяның төрле кыйтгаларында яшəгəн миллəттəшлəребез 
өчен, бөтен ана телебез өчен горурлык кичерəбез. Алай гына да 
түгел, шагыйрьнең «тел» төшенчəсе безне башкорт телен дə, урыс 
телен дə, бүтəн теллəрне дə уйларга, алар өчен дə борчылырга, кай-
гыртырга этəрə. 

Икенчедəн, əлбəттə инде, тел аның карашында шигырьлəрнең 
укучыга уңай тəэсир итү чарасы да. Əнгам Атнабаев шигъриятен 
Башкортстанда озак еллар укып иялəнгəн кеше буларак, менə нəрсəгə 
күнеккəнмен: кайсы гына əсəрен укысам да, аның əйтергə телəгəн 
фикер, хисенең миңа барып җитүенең, күңелем кылларына тиеп, 
моңсулыкмы, горурлык йə нəфрəтме, елмаюмы əллə лəззəтме 
кузгатуының серен икебезнең дə бер телдə — ана телебездə – 
фикерлəүдə, шул фикернең нəкъ миңа аңлаешлы, хуш килерлек сүз, 
тезмəлəр, җөмлə төрлəре, аһəң, интонация белəн тасвирлануында, дип 
ачыш ясап, шуңа горурлануымдадыр. 

Болар, əлбəттə, чын халык шагыйренең халыкчанлыгының өстəн 
җемелдəгəн энҗелəре генə. Ə асылы, тамыры тирəндə. Татарча 
язуында, милли хисле булуында гына да түгел. Ə халыкның иң 
авырткан, иң хаҗəт кылларына тиеп, аны уйларга, алга карарга бу-
лышкан шагыйрь-фəйлəсуф булуында. Хəзер без моны мисаллар 
белəн дəлиллəргə тырышырбыз. 

Иң башта, əдипкə карата еш əйтелə торган «халыкчан» эпитетын 
конкретлаштырыйк. Халыкчан, чөнки ул халыкны халык иткəн, 
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миллəтне миллəт иткəн «алтын баганалар»ның иң берəгəйлесе, иң 
ышанычлысының – туган теленең – кадерен белə. Юк, ул сүздəн куык-
лар очырып, алар белəн уйнамый. Телебезнең яме, тəме дə, көче, куəте 
дə гадилектə бит. Шагыйрь дə сүзгə, нəкъ халыкның үзе кебек үк, 
бөрегə, чык, тамчыга, кар бөртегенə караган кебек табигать ачышы итеп 
табынып та, шул ук вакытта, көндəлек хасият дип кадерен белеп, сак-
лык белəн дə карый. Шуңа күрə шигыре дə табигый бер тамчы булып, 
гадилеге, табигыйлеге, самимилеге белəн җанга якын кабул ителə. 

 Бөгелмəм җиллəреңə, 
 Сыгылмам давылыңа: 
 Җиңеллеккə түзү кыен, 
 Түзəрмен авырына. 
Əлбəттə инде, ана теленең, сүзнең алыштыргысыз көче барлы-

гын, аның кадерен белергə, сакларга кирəклеген турыдан-туры 
əйтүдəн дə шагыйрь тарсынмый. Моңа аның хакы бар – бөтен иҗаты 
шуңа мисал. 

 Кешене һəлакəттəн тартып алыр өчен 
 Бер җылы сүз – күңел эретерлек наз җитə, ди ул.  
Димəк, шагыйрьнең үз укучысы белəн бер дулкында булуы өчен 

беренче шарт ул – тумышы, тəрбиялəнеше белəн шушы миллəтнеке 
булып, аның бөтен асылы, хəсиятен тəшкил иткəн сыйфатларына ия 
булып, аныңча уйлавы, хислəнүе, моңлануы, көлүе-елавы, аның һəр 
төрле йоласы, гореф-гадəте белəн яшəве зарур. Икенче шарт исə нəкъ 
шушы миллəтнең телен бөтен тулылыгы белəн үзлəштергəн булуы. 
Шушы ике шартның тəңгəллеген тою, шуны тоюдан тəм табу – 
укучының табышы, бəхете. 

 Атта йөрдем: җəен арбаларда 
 Аяк салындырып йөредем. 
Ат, арба, җəй, аяк сүзлəренə тəңгəл төшенчəлəр башка 

миллəттə дə булса да арбада аяк салындырып утыру ул безгə бигрəк 
тə якын. Менə шушы күңелгə якын мəгънəнең үзебезнең сүзлəр белəн 
белдерелүе лəззəт бирə дə инде. Шагыйрьнең татар хəсиятен 
белдерергə яраклашкан гасырлар буе чарланган көндəлек кадерле, 
аһəңле сүзлəрне таба белүе – осталыкның үзе дə инде. 

 Басу капкасыннан килеп керсəм, 
 Казан аса күрше-тирəлəр. 

 Ат саклаган кыңгыраулы төннең 
 Бəрəңгелəр күмгəн учагы... 

Шунысы мөһим, əсəрдə миллилек тирəнрəк, халыкның хəсияте 
борынгырак, нечкəрəк тасвирлана икəн, телнең ул сыйфатларга 
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барəбəр чаралары да эчтəлеге ягыннан да, төзелеше ягыннан да кат-
лаулана бара. Əйтик, бездə татарлыгы эчке асылына салынган 
берəмлеклəр – парлы сүзлəр бар. Аларны күплəп белгəн, бихисап 
мəгънə һəм хис төсмерлəрен тоемлаган шагыйрьнең əсəрлəре халык-
чанрак, миллирəк була. Чөнки парлы сүзлəр төшенчəлəргə өстəмə 
төгəллек, конкретлык бирергə, хис төсмерлəрен нечкəртергə сəлəтле. 

Алар татар психологиясенең төрледəн-төрле бик үзенчəлекле, 
нечкə якларын белдерə ала. Беренче чиратта, алар каршылык, киерен-
келек төшенчəлəре белəн бəйле төсмерлəрне нечкə белдерə алуы белəн 
көрəш рухлы Атнабайны җəлеп итə дə (кемнəр кереп-чыкмаган; ачып-
ябып җиллəр искəн; юклы-барлы; алыш-биреш; көне-төне һ.б.). 

Бу берəмлеклəр юмор-сатира, төртмəлек төсмере белəн дə суга-
рылган. Əлбəттə ки, Атнабай аларның бу сəлəтеннəн дə бик оста фай-
далана: пыран-заран, кыек-мыек, алпан-тилпəн, яман-ятлар, чатыр-
чотыр, ордым-бəрдем, малай-шалай һ.б. 

Бу төр берəмлеклəр шагыйрьгə рифма, ритм, көй-аһəң 
ихтыяҗын канəгатьлəндерергə дə ярап куя. Сап-сары, тап-таза, чүп-
чар, телем-телем: “Ул кайдадыр бик-бик якында”; “Ара-тирə сирəк-
мирəк кенə”... 

Сөйлəмне нəкъ татарча шома, җор телле итү максатында да пар-
лы сүзлəрне иҗади файдаланырга, төрлечə үзгəртергə була икəн: 
“тора-бара, бара-тора үзебез дə əйлəнмəсəк ярар иде машинага”; 
еласын-елаганнар һ.б. 

Мəгънə төгəллеген, хис төсмерлəрен ситуациягə карап ачыграк 
күзаллау өчен шагыйрь теге-бу берəмлекне мəгънəдəш (ягъни сино-
ним) кардəшлəре ярдəмендə тулыландыра, «баета». Алар ясалма бу-
лып тоелмый, киресенчə, нəкъ менə халыкчан яңгыраш ала. Арада 
көндəлек сөйлəмдə ишетелə, языла торган, хəтта сүзлеклəрдə 
теркəлгəн җир-ана, алтын-көмеш, җил-давыл, төбе-тамыры, аллы-
гөлле, көч-гайрəт һ.б. рəтендə эш-дəрəҗə, сөелү-сөю, озын-озак, күз-
баш, сугыш-үлеш, кəгазь-китап, мирас-варислык, ялкын-нур кебек үзе 
ясаганнары да табигый, күңелгə ятышлы булып кабул ителə. 

Бу максатта ул татар теленең икенче бер асыл сыйфаты – ялган-
малык чараларыннан (кушымчалардан), шулай ук ярдəмче фигыль 
кебек грамматик чаралардан да бик оста файдалана: изгелəрдəн-изге, 
елдан-елга һ.б. Андыйлары да табигый булып кабул ителə. 

Шагыйрь, əйткəнебезчə, татар кешесенең каршылыкны тоем-
лау, көрəшү рухын бөтен тулылыгы белəн бирə ала. Шигырь 
исемнəренə генə игътибар итик: «Сикəлтəле юллар», «Егетлəрне кы-
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рау сукты», «Зəңгəр офык тагын карала», «Бөтен йортта утлар 
сүнде», «Кешегə нəрсə җитми», «Бар һəм юк» «Куркыныч», 
«Үзəклəргə үтеп җиллəр исə», «Башларыма кара кайгы төште», 
«Талантларның язмышлары авыр» һ.б. 

Һəртөр көндəлек сөйлəмдə кулланыла торган гади генə сүзнең дə 
иҗатта гомумилекне белдерү, иҗтимагый күренешкə əверелү сəлəте 
бар. Шагыйрь моңа да сизгер. Мəсəлəн, «курку»ны ул социаль-
иҗтимагый күренеш итеп тасвирлый: “Курку – тезген, аяктагы ты-
шау, муендагы элмəк шикелле; Əйтер сүзлəреңне əйттерми ул: 
Эшлəттерми эшлəр эшеңне” (Был ерзе мин матурларга тыудым... 
196 б.). Чөнки курку халəтен ул иҗтимагый, иҗади тормышында үз 
җилкəсендə тоеп яшəде. 

Парлы сүзлəрнең нигезендə, гадəттə, антонимнар – кара каршы 
мəгънəле берəмлеклəр ята. Татар теле аларга да ифрат бай. Кеше 
халəтенең, хисенең бихисап төрлəрен белдерə алганга күрə дə, 
Ə. Атнабай иҗатында да алар иң актив, иң хəрəкəтчəн берəмлеклəр. 
Əле санап киткəн шигырь исемнəренə генə күз салыйк: ак-кара, бар-
юк, ут-боз, елау-көлү һ.б. 

Инде əсəрлəрнең эченə кереп китсəң, нəкъ тормыштагы кебек: 
 Бер караңгы – бер якты, 
 Ни гаҗəп бу: көз белəн яз, 
 Берсе болыт, берсе аяз, 
 Берсе – яшəү, берсе – үлем... 
Уйлый калсаң, сүз үзе төшенчə белдерүдə, хис төсмере 

белдерүдə никадəр мөстəкыйль, көчле, сəлəтле булса да, аның 
гайрəте-көче, əлбəттə, сөйлəм тукымасында, ягъни сүзлəрдəн тезелгəн 
чылбыр-тезмəдə. Конкретлаштыру сүзтезмəдə көчлерəк. Əйтик, ан-
тоним берəмлеклəрдəн парлы сүзлəр генə түгел, антитеза дигəн 
бөтен бер фикри фигура да хасил була: болар да татар холкына-
табигатенə туры килə торган, халыкның үз иҗат җимеше буларак 
барлыкка килə торган берəмлеклəр. Шагыйрь аларны да иҗади корал 
буларак яратып куллана. 

Бер яктан, ул халыкта, бигрəк тə үз төбəклəрендə даими кулла-
ныла торганнарын табып алып, əсəрен халыкчан итə, тəэсирен, 
үтемлеген көчəйтə: 

 Утларына салып яндыра, 
 Бозларына салып туңдыра.  

 Берəү булса агу бирер иде, 
 Ə син миңа дару эчердең.  

 Йөз хыяллар белəн йоклап китəм, 
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 Мең хыяллар белəн уянам.  
 Əл дə түзə бу йөрəклəр, 
 Бер янды да бер туңды 

Икенче яктан, шул нигездə, шул рухта ул үзе дə мондый фигура-
ларны иҗат итə, димəк, сөйлəмебезне шəхси, ситуатив фигуралар 
белəн баета: 

 Тик дошманның алтын тауларыннан 
 Кыйммəт минем чуер ташым да.  

 Сугышта да күз яшьлəрен түгел, 
 Хəлəл канын түгеп сугышкан.  

 Туган җиргə кеше килəмени, 
 Туган җиргə кеше кайта ул. 
Каршы мəгънəле сүзлəргə сизгерлек шагыйрьгə җор теллелек, сүз 

уйнату өчен бүтəн мөмкинлеклəр дə бирə. Əйтик, татарда бит əле 
сүзлəрне бер тезмə эчендə каршы куеп, өр-яңа көлəмəслек, төртмəлек, 
шуклык төсмере бирү күренеше дə бар – оксюморан дип атала. 
Осталыкның шундый иң югары алымы Атнабайның да кулыннан килə: 

 Без тилелəр булсак мəхəббəттə, 
 Алар – мəхəббəтсез акыллы. 
Шагыйрь – эзлəнүче. Төп коралы сүз дə аның бу холкына туры 

килə, сүзнең дə бит һəр төшенчəгə тач туры килгəне, кул астында 
əзере күп түгел, аны хəзинə сандыгыннан эзлəргə дə эзлəргə кирəк. 
Шагыйрьгə мəгънəнең, хиснең бик нечкə төсмерлəренə тəңгəл 
берəмлек табу мөмкинлеклəре җитəрлек. Мəгънəдəш (синоним) 
сүзлəр үзенə бер дөнья. Шагыйребез бу дөньяны нечкə тоя, аннан ос-
та файдалана да. Аның бу мөмкинлектəн парлы сүзлəр ясаганда ничек 
файдаланганын күргəн идек (көч-гайрəт, төбе-тамыры һ.б.).  

Мəгънəдəш сүзне эзлəгəндə ул сөйлəм мотивларына таяну җаен 
карый – өлкəннəргə бер сүз булса, яшьлəргə икенчерəк, авыл кешесе-
неке белəн каланыкы бер төрле булмас. Бер шигырендə муел булса, 
икенчесендə шомырт. Ягъни үз авылы, үз төбəгенə карата язганда, 
сөйлəгəндə аңа шушы төбəктə яраклашкан, еш кулланылган сүзлəр 
(хəтта диалектизмнар) кадерлерəк. Бүтəн төбəк укучылары моңа су-
кранмый, чөнки шагыйрь барыбер күп төрки аңларлык берəмлеклəр 
сайлый яисə урынчалыклы сүзне төшендереп бирə. Тəүге, чəчкə, 
тəүбашлап, тиктəч, картəтəй кебек сүзлəрне аңлатып та торырга 
кирəкми лəбаса. 

Мəгънə төгəллегенə хилафлык китермəс өчен халык бит үзе дə 
сүзне бүтəн телдəн булса да төгəлрəген алып куя, шулай да ул аны үз 
сөйлəмебезгə яраклаштыра, шомарта, чарлый. Үзе дə яңа берəмлеклəр 
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ясап куя. Һəрхəлдə алынма элементлар сөйлəмне төгəлрəк, тормыш-
чанрак итə. Андыйларга шагыйрь дə сизгер: вакыт-вакыт ул «норма», 
əдəбилек талəплəренə каршы килеп булса да, «ярамыйга карамый», 
шигыренə кертеп җибəрə: 

 Əле менə чутлап утырдым да...  
 Күрмичə дə калып була инде 
 Иптəшеңнең кайбер гыйллəсен (кимчелеген). 
Шулай да ул күбрəк үз сүзлəребезне таба, моңарчы пассив кул-

ланганнарын яңарта-җанландыра, халык иҗатына охшатып, төрле 
грамматик форма-чаралар уйлап табып, сүз, əйлəнмəлəрне төгəлрəк, 
хислерəк итə. Мондый яңа берəмлеклəр (неологизмнар) төгəлрəк тə, 
серле-сəеррəк тə була. 

Шулай итеп, аның туры да, күчерелмə мəгънəдəге дə яңа сүз, 
гыйбарəлəре шактый җыелган. 

 Бəйрəм бүген, тəрəз кашларында 
 Күгəрченнəр гөрлəп куана. 
«Мин Минеч», «жулье-мулье» кебек юмор чаралары да, 

«шигырьлəнгəн хатыным» кебек ясалмалары да игътибарны җəлеп 
итеп, үз тəэсирен барыбер итə. 

Эзлəнү барышында шагыйрь омоним дигəн берəмлеклəрне дə 
игътибарсыз калдырмый. Шигырьне беренче чиратта ишеттерер өчен 
яза торган шагыйрьгə алар аеруча əһəмиятле. Тыңлагыз əле: 

 Язар юлларымны юлларга 
 Озатыгыз мине юлларга.  

 Үзегезгə булсын бүлмəгез, 
 Юлларымны берүк бүлмəгез. 

Аларның чын миллилеге ике үзəкле: беренчедəн, əнə шул 
яңгырашы, аһəңе белəн алар халыкчан, күңелгə якын; аннары аларны 
тиз генə тəрҗемə дə итеп булмый, димəк, алар – чын халыкныкы, 
миллəтнеке. Димəк, шул рəвешле əйтə алган, көйли алган шагыйрьне 
халык та ихластан үзенеке дип, халык шагыйре дип таный да.  

Сүзлəрнең көй, моң, аһəң барлыкка китерү сəлəте тезмəлəрдə 
(синтагмада) көчлерəк чагылыш таба. Ягъни гыйбарə, фразада, аеруча 
сөйлəмдə гасырлар буе кулланылып, береккəн, шомарып күңелгə үз 
булып əйлəнгəн, тел фəнендə фразеологизм дип аталган телбизəк 
берəмлеклəрдə. Нəкъ менə шулар шигырьне шигырь итə дə бугай – 
əзер, образлы сурəтлəр, бөтен бер манзаралар: 

 Бүлəгемне алдың алуын да, 
 Лəкин аны санга сукмадың. 

 Типсə, тимер өзəр башы белəн 
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 Тырай тибеп йөргəн ир-ат бар. 
 Яуда күрмəсəм дə солдатларга 
 Ега сугып пуля тигəнен. 
Күз күреме җитмəс яклар; үстек бер əнигə баш терəп; башны 

иеп, йөз суымны түгеп һ.б. 
Фразеологизмнар – халыкның буыннан-буынга килгəн җəүһəр 

бөртеклəре буларак, шагыйрьлəрне, иҗатчыларны сүз, гыйбарə 
иҗатына дəртлəндерə. Чынында халыкның тел хəзинəсе аерым чичəн, 
шагыйрьлəрнең иҗади җимешлəре – энҗе бөртеклəреннəн җыела да 
инде. Атнабайның менə бу канатлы гыйбарəлəре, афоризмнары 
хəтергə уелып калырлык түгелмени?!  

 Замана тудыра шагыйрьне, 
 Шагыйрьлəр күтəрə заманны.  

 Җирдə кайгы күптəн бетəр иде, 
 Бетерə алса аны күз яше.  

 Үзе килгəн бəхет бəхет түгел, 
 Эзлəп тапкан бəхет кадерле.  

 Бер ялгызлык – мең явызлык. 
 Мəңге көтеп булмый.  

 Ник туйдырмый икəн бу дөнья.  
 Ə мəхəббəт дəвам итə ярамыйга карамый.  

 Тик күңеллəр кара булмасын. 
Хəер, хəтергə теркəлеп калырдай, җанны эретердəй мондый 

гыйбарəлəр булдыру шагыйрьнең үзмаксаты түгел бит – шагыйрь то-
таш əсəренең шулай бербөтен сурəт, укыр өчен дə, тыңлар өчен дə 
үзенə бер җыр булып, гамьсезлəрне, туңҗаннарны да тетрəтерлек, 
алҗып туктап калганнарга дəрман биреп, кузгатып җибəрерлек, 
өметсезлəрне өметлəндерерлек илһам, көч-егəр чыганагы итəргə тели.  

Бөтенлек исə бер-берсенə табигый үрелгəн тезмəлəрдəн образлы 
сурəт, фигуралардан хасил була. Халык авыз иҗатында алар: мəкаль, 
əйтем, чагыштыру, кабатлаулар, канатлы гыйбарəлəр, җырлардан 
өзеклəр һ.б. Шагыйрь шуларны бик телəп, əзер килеш тə, бераз 
үзгəртеп тə куллана: 

 Гомерлəр ике килми шул 
 Сагынып җырласаң да, 
 Телне тешлəп, тешне кысып 
 Ирлəрчə еласаң да. 
Əсəрнең бөтенлеге ул аның эчтəлек бөтенлегеннəн һəм форма, 

ягъни композиция-сюжет корылышының сəнгатьчə камиллегеннəн – 
бөтенлегеннəн гыйбарəт. Шул ук вакытта Əнгам Атнабаев 
шигырьлəренə тагын бер бөтенлек – яңгыраш, аһəң бөтенлеге дə хас. 
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Əсəрлəренə андый максат куйган шагыйрьлəр, дөресрəге, шул мак-
сатка ирешə алган шагыйрьлəр бик сирəктер. Атнабай – ул шигырен, 
беренче нəүбəттə, ишеттереп тəэсирлəндерер өчен язган шагыйрь; 
бастыру, китап итеп чыгару аңарга икенче чиратта. 

Шуңа күрə дə аңында шигырьнең бөтенлеге дигəндə эчтəлек 
бөтенлегеннəн соң, һичшиксез, яңгыраш бөтенлеге, аһəң, көй-моң 
камиллеге булгандыр. Аһəң бөтенлеге үзеннəн-үзе төзелеш-
композиция камиллеген хасил итəдер. Дөресрəге, икесе бергə үрелеп 
килгəндə, бербөтен камил толым барлыкка килəдер. 

Шагыйрь халыкка үткəзү максатын куеп яза икəн, сөйли икəн, 
димəк, ул халыкның күңел дулкынын, җан тибрəнешен яхшы тоем-
ларга тиеш. Атнабай халкының көй, моңын туганнан бирле үз итеп, 
аңлап, күңеленə якын алып үскəн, бөртеклəп җыйган. Халык 
җырларын, такмак-такмазаларын белмəсə, яратмаса, ул менə мондый 
аһəңле юллар тезə алыр идемени?! 

 Тамчы гына җитəр микəн, 
 Коеп яуганы кирəк. 
 Кичтəн килеп, төнгелеккə 
 Кунып калганы кирəк. 
Чын халыкчан аһəң ул иҗатның иң югары осталык билгесе, ул 

халык иҗатындагы гомуми тəҗрибəне нəкъ менə шəхси талант 
күзəнəге аша үткəрү дигəнне аңлатадыр да. Шундый шарт 
үтəлгəндə иң фəлсəфи фикерлəр, халык акылы, тирəн психологик, 
мантыйкый нəтиҗəлəр дə шигырьгə салына ала, шул ук вакытта 
җиңел юмор, такмак-көлəмəслек тə урынлы кабул ителə. 

 Бабай əйтə: кешелəрнең бəхете 
 Кояш белəн бергə чыга, ди. 
 Кояш чыккан мəлне күрмəүчелəр 
 Бəхетсезлəр əнə шуңа, ди.  

 Ялгызыңа күңелсездер 
 Клубка китəек, ди. 
 Клубка барсаң да бəла, 
 «Танцевать итəек», ди. 

Шигырьнең көе, аһəңе төрледəн-төрле чаралар белəн, шул 
исəптəн тын, сулыш, авазларның милли əйтелеше, татар ритмы, риф-
масы чаралары белəн ирешелə. 

 Иртəлəрдə зəңгəр күзле 
 Иркəмнең иркəлəве. 
Шигырьнең эчтəлеге языла барган сүзлəрнең мəгънəви чылбы-

рын тəшкил иткəн фраза, текст агышы булып үсə барган кебек, əйтү 
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аһəңе дə аваз (фонема), иҗек (морфема), сүз (лексема), сүзтезмə (син-
тагма) чылбырыннан тезелə. Тамчы җыры, чишмə челтерəве, дулкын 
кагуы кебек. Тыңлыйк əле: 

 Җиллəргə башын ия 
 Күллəрдə сары камыш. 
 Күллəрдə сары камыш... 
 Шыбырдый таныш тавыш. 
Икенче строфа да шул тавыш, сагышны дəвам иттерə. 
 Күңелдə калды сагыш, 
 Кагыла күрмə ялгыш... 
Бөтен əсəр шушы рухта, шушы аһəң, яңгырашта агыла. Бу агыш 

һəр татарга якын, чөнки ул халык җырларына бик якын. Шагыйрьнең 
үз иҗади табышлары да шуңа тартым: 

 Алга барыш булган кебек, 
 Булды артка да калыш... 
Бу – чын милли яңгыраш, аһəң; аны башка милли сөйлəмдə оч-

ратуы кыен. Яисə менə бу аһəңне берəр телгə тəрҗемə итеп буламы?! 
 Шыбыр-шыбыр яңгыр ява 
 Чылата керлəремне. 
 Керфеклəрең ник чыланган, 
 Сагындың кемнəреңне?  

 Əкрен искəн таң җиленə 
 Лепердəп куйган була. 
 Артык иркəлəнеп китсə, 
 Əнисе тыйган була. 

Хəтта иң җитди фəлсəфи, сəяси темаларга да шагыйрь халык ру-
хына, халык акылына, аһəңенə ирешə ала. 

 Җыен ялагайга җитə калды, 
 «Əфəндем» дип төче теллəнə. 
 «Əфəнделəр» исə шул кичəге 
 «Иптəшлəрдəн» калган күлəгə.  

 Алдыбызда зур авызын ачкан  
 Бөек Америка бабабыз. 
 Шул авызга сыер көтүедəй 
 Сагыз чəйнəп кереп барабыз. 

Аңлашылса кирəк, аһəң ул милли төшенчə. Татарның бик күп 
җырын бүтəн телгə тəрҗемə итеп булмый, тəрҗемə иткəндə дə 
төшенчə, күренешнең сəнгати-эстетик асылы тоныклана, табигый 
предмет, күренеш кенə алга чыга; ике өлештəн торган җырның бе-
ренче өлеше белəн икенчесе бөтенлəй бəйлəнмичə, «мəгънəсезлек» 
барлыкка килə. «Мəгънəле» булсын өчен аның татарча яңгыравы 
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зарур. Атнабай шигырь-җырлары да халык иҗатының бер тамчысы, 
аерылгысыз бер нуры буларак кабул ителə дə. 

Шагыйрьнең аһəңлеккə ирешү арсеналында əйтү белəн язу ара-
сындагы каршылыкны, бүгенге алфавит-орфография кыенлыкларын 
аһəң файдасына хəл итə белү осталыгы да бар: 

 Малаема əгəр карадисəм 
 Əтиемне искə төшерəм, дигəн фразаны язылганча (дөресрəге, 

мəктəп грамматикасы, редактор кагыйдəлəре талəп иткəнчə) укып ка-
ра əле (яисə мактаналмыйм һ.б.). Мондый аһəңлек чараларына ша-
гыйребез бик сизгер, талəпчəн иде. Шуңа күрə дə əле телгə алган 
истəлеклəр китабында, ул язган дип (хəтта сөйлəгəн дип), тəкъдим 
ителгəн менə бу юлларны ничек укырга белмичə аптырыйсың, 
гаҗизлəнəсең: 

 Йəйге койаш күзен асыу (ачу) менəн...  
 Минең улым да бар арала (арада)...  

 Трибунаны косоп (кочып) лыгырдый...  
 Төрмəлəрдəн сыккан (чыккан) тоткындай...  

 Аслыкның (ачлыкның) да ни икəнен белдем...  
 Кеше тиеп (диеп) мине йөретмəгез...  

 Кайгыны эскə (эчкə) йотоп... 
 Кəрəгенгəн артык мактана тип (дип)...  

 Əйтһə əйтер бары көнсөлəр (көнчелəр)...  
 «Чапай» уйнай Сейə (чия) тавында...  

 Юк икəн шул укып сараһы (чарасы)...  
 Сəсебездə сал (чал) калдырган...  

Атнабайның саф татарча уйлап, саф татарча язган, саф татар аһəңе 
белəн сөйлəгəн сүз, гыйбарəлəрен болай гариплəндерү, шундыйлар 
белəн татар баласын интектерү бернинди сəнгать, хəтта бернинди əдəп 
кысаларына да сыймый. Əгəр чын башкорт теле булган булса, бу 
берəмлеклəр шул телнең үз берəмлеклəренə тəрҗемə ителгəн булса, 
алар, биллəһи, болай тозсыз, мəгънəсез бирелмəслəр иде. 

Язмабызны очларга да вакыт. Бəхəссез ки, Əнгам Атнабаев – та-
тар шагыйре. Моны танырга, авыз тутырып əйтергə кирəк. Бу безгə 
ана телебез өчен, əдəбиятебез өчен горурлык хисе тəрбиялəүдə кирəк. 
Бу – Əнгам Атнабаевның озак вакытларга татар халык шагыйре бу-
лып яшəве, иҗаты җимешлəренең халыкка озакка җитүе өчен кирəк. 

Ул үзенең татарлыгын беркайчан да яшермəде, шул яшермəве, 
икейөзлəнмəве аркасында күп михнəт күрде. Шул ук вакытта бу 
хəлнең гайре табигый, җанталагыч икəнен дə яшермəде: 

 Ник талантлы татар якташларым 
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 Казаннарга китеп торып кала? 
 Казаннарда татар булу җиңел, 
 Уфаларда татар булып кара! 
Татарлыгының тамыр-нигезлəрен шагыйрь ап-ачык əйтə килде: 
 «Баламишкин»ны җырлап үстек, 
 Əбилəрнең əкиятен тыңлап... 
Иҗатында үз миллəтенең, үз ана теленең нинди урын тотуын, 

нигез, таяныч икəнен, шуның белəн генə чын шагыйрь булуга 
ирешкəнен, димəк, халкына, ана теленə һəрчак бурычлы икəнен ул 
белеп, тоеп яшəгəн. Менə шуңа дəлил – аның төп коралы Сүз турын-
да берничə җан авазы, һəйкəл булып калкып торырлык гыйбарəлəр: 

 Якты дөнья белəн бəхиллəшеп, 
 Һəлакəтен эзлəп йөргəндə,  
 Шул юлыннан тартып алыр өчен, 
 Бу кешегə ифрат аз җитə: 
 Бер җылы сүз – 
 Күңел эретерлек наз җитə.  
Шагыйрь Рим Идиятуллинның (гомер буе татарча язып, гомер 

буе «Кызыл таң»да эшлəгəн күренекле татар шагыйре, Татарстан язу-
чылар берлеге əгъзасы) Əнгам Атнабаев белəн «Кызыл таң»да басыл-
ган соңгы əңгəмəсе шагыйрьнең мондый бөек хакыйкате белəн 
тəмамлана: «Бездə, əдиплəрдə, башка беркемдə булмаган бөек көч бар 
– Сүз. Сүз белəн үтереп тə була, үлгəнне терелтеп тə була». Əдип, 
əлбəттə инде, татар Сүзе турында татарча əйткəн. Шөкер, ул татарча 
басылып та чыккан. 

Теле өчен шундый горурлык, олы җаваплылык хисе иң башта 
аның халкы, миллəте өчен горурлыктан килəдер. 

 Безнең буын төпкə җигелеп 
 Тарта торган ат бүген, 
 Юкка-барга бөгелеп төшеп 
 Елый торган зат түгел. 
Шуңа күрə дə ул миллəтенең, теленең кысрыклануына җан 

əрнүен, гарьлəнүен еш сиздермəсə дə, тешен кысып түзсə дə, үзеннəн 
бигрəк халкы өчен кирəк дип, язмыйча да кала алмаган. 

 Хатыным да оныклары белəн 
 Сука сөрə урыс телендə. 
 Менə шулай яшəп яткан булам 
 Мин чи татар башкорт илендə... 
Янə дə: “Син башкортмы, син татармы – анда түгел мəсьəлə, 

башкорттан да, татардан да урыс туа – вəт бəла», дигəн канатлы 
гыйбарəсе халык афоризмына əйлəнде.  
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 Кош теллəрен аңлау кая инде 
 Туган телдəн мəхрүм калганбыз, дип əрнесə дə, 
 Һəрбер миллəт үз илендə 
 Азат яшəргə хаклы. 
 Горур чечен карындашым, 
 Мин, татар, синең яклы, дип, үз халкы өчен горурлык, аның 

язмышына өмет белəн каравын, димəк, теленең яшəячəгенə дə якты 
карашын белдерə. 

Шагыйрь тылсымын, талантының серен чын шагыйрь генə то-
емлый һəм аңлата аладыр. Без төшенергə телəгəнне, ягъни аның 
тəэсир серен Наҗар Нəҗми болай аңлата: Сере – Əнгам Атнабаевка 
ходай тарафыннан бирелгəн очкында... Шигырьнең кеше бəгыренə 
керүендə, шунда эрүендə, күңеллəрне тетрəтүендə – болар барысы да 
шагыйрь үзе дə аңлата алмаслык көч! Ул көч – көтелмəгəн бер миз-
гелне шигырь иткəн кодрəт. 

Шəхсəн мин бу көч-кодрəтне Сүз дип кенə аңлыйм. Моны Хəсəн 
Туфан төгəлрəк əйтə: 

 Бабичка хас юмористик нур бар, 
 Əнгам, синең көлəчлегеңдə. 
 Такташтагы нəфис тирəнлек бар, 
 Төгəллек бар шигъри телеңдə. 
Без ничə биткə сузылган язмабызда исбатларга омтылган хакый-

катьне олуг шагыйрь дүрт юлда əйтте дə бирде. Чын талантны чын 
талант кына шулай бəяли ала...  

 
 

ТАЛАНТНЫҢ НИГЕЗЕ – СУРƏТЛЕ СҮЗ УЛ 
(Ибраһим Сəлəхев истəлеге) 

 
Язучы иҗатының серлəрен-тылсымын ачарга омтылган һəр 

иҗатчы, үзе язучымы ул, əллə тəнкыйтьчеме, əллə гади бер укучымы, 
аның талант орлыкларын үзенчə ачарга омтыла, язучының шəхси 
асылының төрледəн-төрле якларына игътибар итеп, үз белгечлегенə 
караганнарына көчлерəк диккать итеп, күбрəк шуларына өстенлек 
бирə. Шəхсəн үзем, иң əүвəл язучының төп коралы – теленə, сөйлəм 
кору осталыгына, ягъни сүз белəн эш итү сəлəтенə игьтибар биреп, 
Ибраһим Сəлəхевның укучыга тəэсир итү чараларының иң көчлесе ул 
– аның ана теле белəн эш итү осталыгы дип тоям.  
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Əлбəттə ки, бу минем генə бəям түгел; күплəр шулай уйлый, дип, 
бу фəнни дəлиллəнгəн бəя, дип санарга да хокукым бардыр. Менə язу-
чыларыбыз турында яңа гына чыккан ике томлык мəҗмугада Ибраһим 
Сəлəхев турындагы мəкалəдə мондый юллар: “И. Сəлəхев əсəрлəре тел-
стиль ягыннан үзенчəлекле булуы белəн дə кызыклы. Аларда дала таби-
гатен, тугандаш казакъ халкының көнкүрешен, гореф-гадəтлəрен тас-
вирлауга зур урын бирелə, казакъ җырлары, риваятьлəре мəкальлəре 
əсəр тукымасына нык керешеп, авторның хикəялəү стиленə дə үзгə бер 
яңгыраш өстилəр” (Ибраһим Сəлəхев // Əдиплəребез: биобиблографик 
белешмəлек. Казан: Татар. кит. нəшр., 2009. 2 т. 314–317 б.). Монда 
əдипнең тел куллану үзенчəлегенең бер генə бөресе тотып алынган бул-
са да, бу деталь аның телгə мөнəсəбəтенең үзенчəлекле булуын икрар 
итүе əһəмияткə ия – мəҗмугада бəян ителгəн йөзлəрчə язучының 
кайсысының гына ана теленə мөнəсəбəте менə шушылай, аерып алып, 
игътибар үзəгенə куелды икəн! 

Бу һəрхəлдə очраклы факт түгелдер, əдипнең иҗатын, əсəрлəрен 
төрле яклап анализлаганда, аның бу үзенчəлегенə игътибар итми үтеп 
киткəн тəнкыйтьче сирəктер. Талантның төп күзəнəклəренə битараф 
калырга мөмкинме соң! Ə И. Сəлəхевның ана телебезне сизү-
тоемлавы, аны бөтен нечкəлеге белəн белүе, үзенчəлекле куллану 
сəлəте аның талантыннан килə, дип саныйм. Бу язмабыз менə шуны 
дəлиллəргə алынмакчы. Шул ук вакытта шушы бик конкрет 
максатның да үтə катлаулы икəнен дə аңлыйбыз. Язучының телне то-
емлау, аны тумыштан куллану сəлəтен өйрəнүгə үзенə бер маһирлык 
кирəклеген сизəсең. Бу бит һəр язучының үзенə хас хəсиятедер. Баш-
калардан аерым буларак, Ибраһим Сəлəхевның бу сыйфатлары нидəн 
гыйбарəт? Моны ачыклау өчен үзенə бер тематик тикшеренү, анализ 
талəп ителə. Бүгенгə без əдипнең тел тоемлау сəлəтенең бер күзəнəге 
– сүз-образ, ягъни күчерелмə мəгънəле берəмлеклəр – троплар, фра-
зеологизмнар – белəн эш итү үзенчəлегенə генə туктала алырбыз. 

Бəхəссез ки, һəр татарның асылында фикерлəү, шул фикерен 
белдерү өчен сөйлəм оештырганда акылны һəм хисне бер дəрəҗəдə 
тəгаенлəү-белдерүне күздə тоткан бик əһəмиятле бер “нокта” яратыл-
ган: ул – төгəл мəгънəле берəмлеклəрнең һəм дə образга сəлəтле 
күчерелмə мəгънəле берəмлеклəрнең бердəмлеге. Яхшы аңлаешлы, 
үтемле, тəэсирле камил сөйлəм менə шул ике үзəкнең табигый 
үрелгəн булуыннан, ягьни гармониясеннəн хасил була. һəр татарның 
күзəнəклəре – геннары шулай яралган, тəрбиялəнгəн булырга тиеш. 
Бу хакыйкатьне белү язучы өчен үтə əһəмиятле.  
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Килешик, һəр иҗат иясендə сөйлəмне туры мəгънəле һəм 
күчерелмə мəгънəле берəмлеклəрнең дөрес нисбəтен җəлеп итү сəлəте 
табигать тарафыннан бирелгəн булса да, иҗат барышында моңа мах-
сус игътибар сорала. Бу гармониянең үз əсəрендə ничек-ничек 
белдерелүен, язучы, кем əйтмешли, бизмəндə-контрольдə тотарга ти-
еш. Психологлар билгелəгəнчə, акыл төшенчəлəре күпчелек очракта 
туры мəгънəле берəмлеклəр (сан, даталар, исем-атамалар, термин, 
профессионализмнар һ.б.) белəн, ə хис төсмерлəре образлы-
күчерелмə мəгънəле берəмлеклəр (троплар – эпитет, фразеологизм, 
метафоралар, мəкаль, афоризмнар һ.б.) белəн белдерелə.  

Тик менə бу ике төрле үзəкнең гармониясе һəр шəхестə нəкъ бер 
нисбəттə сирəк була. Иҗат иялəрендə дə ул шулай, чөнки бу сыйфат 
адəм баласының талант дигəн бөек хəсиятенең чагылышы үзе инде. 
Язучыбыз Ибраһим Сəлəхев – менə шул талант хəсиятенə ия шəхес. 

Моны дəлиллəргə тотынганчы янə бер хакыйкатне искə төшерик 
əле. Татар баласының əлеге үзенчəлеген канəгатьлəндерү өчен аны 
гамəлгə ашырырга телебез шул мөмкинлеккə ияме соң? Мəгълүм ки, 
миллəтебез, халкыбыз күпне күргəн-кичергəн, бай тарихлы, мул 
мəгълүматлы, тирəн фəлсəфи фикерлəүгə гадəтлəнгəн, сүзе эштəн ае-
рылмаган миллəт, “тотып карамыйча ышанмау” аның конкретлыкка 
маһир миллəт икəненə уңай киная. Шуңа күрə дə аның акыл тирəнлеген 
һəм колачын тасвирлый торган лексик составын (төгəл мəгънəле сүзлəр 
арсеналын) күп томлы сүзлеклəр дə сыйдырып бетерə алмый. Термино-
логия сүзлеклəре генə дə бездə биш дистəдəн ашкан. 

Ə инде тел хəзинəсенең икенче үзəген бəялəүне бу өлкəнең 
белгеченə – галим һəм язучы Нəкый Исəнбəткə ышанып тапшырыйк: 
“Болгар-татар теле төрки теллəр системасына керə. Бу теллəр исə 
гомумəн дə фразеологик əйтемнəргə (бу термин астында галим бар-
лык күчерелмə мəгънəле берəмлеклəрне дə истə тота. – И.Н.) байлыгы 
белəн аерылып тора. Əйтик, инглиз, француз, испан, япон һəм башка 
теллəр шикелле. Шулар өстенə, телебезнең гаять тəртипле фонетик 
сингармоник авазлар системасына корылган булуы, фигыль-рəвеш 
төрлəренə гаять байлыгы, һəр рухи хəлəтне процессында тотып алу 
сəлəтлелеге, динамиклыгы һəм борынгы анимистик сихри җанлы 
сөйлəм рухын саклап килүе кебек хəллəре бар ки, болар һəм башка 
күп кенə яклары табигый рəвештə аның фразиологик тəгъбирчəн бу-
луына да хезмəт иткəннəр һəм итəлəр” (Исəнбəт Н. Автордан // 
Исəнбəт Н. Татар теленең фразеологик сүзлеге: 2 т. Казан: Татар. кит. 
нəшр., 1989. 1 т. 5 б.). 
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Һəрхəлдə кайбер язучыларыбызга укучылар телне тоемламауда, 
тел байлыгын файдаланып җиткерə алмауда ризасызлык белдерə 
икəн, моны язучының телебезнең ярлылыгына сылтавы һич тə урын-
лы түгел. Аның үзенең көчсезлеге, талантсызлыгы, тел хəерчелеге 
дип бəялəү гадел булырдыр. Бу кимчелектəн котылыр өчен Ибраһим 
Сəлəхев иҗатына мөрəҗəгать итү файдадан бүтəн нəрсə бирмəстер. 

Монда янə бер кечкенə искəрмə сорала. Күчерелмə мəгънəле 
берəмлеклəрнең, фəнчə гомумилəштереп əйткəндə тропларның, 
бүгенге кулланылышын лексик-семантик һəм стилистик планда мат-
бугат һəм матур əдəбият сөйлəмендə генə түгел, тулаем да анализлау-
ны актуаль дип саныйбыз. Моңа матбугаттагы, əдəбияттəге 
үзгəрешлəрдəн тыш тагын бер җитди сəбəп бар: телнең күчерелмə 
мəгънəле берəмлеклəренең (икенче төрле əйткəндə, образлы фикерлəү 
чараларының) сөйлəмдə гомумəн дə кими баруы. Кайбер 
тикшеренүлəрдəн ачыкланганча, бу тенденция, кызганычка каршы, 
көнкүреш сөйлəмендə генə түгел, иҗтимагый-сəяси стильдə, шул 
җөмлəдəн журналистик-публицистик (ягъни мəгълүмат чаралары) 
сөйлəмдə генə дə түгел, ə бəлки матур əдəбият стилендə дə күзəтелə. 
Соңгы елларда мəктəп, гуманитар югары уку йортлары программала-
рында тропларны өйрəнүгə, аларны куллану күнегүлəренə сəгатьлəр 
кимегəн; фəнни өйрəнү дə сизелерлек сүлпəнəйде.  

Бу – урысча уйлап, татарча сөйлəп-язып азапланучыларның 
фаҗигасе. Татар теленең милли мөстəкыйльлеге, асыл үзенчəлеге 
башлыча агглютинативлыгы белəн бергə, менə шушы күчерелмə 
мəгънəле берəмлеклəрдə; чын татар сөйлəменең асылы шушы сүз-
гыйбарəлəрнең төп-төгəл мəгънəсен аңлап, нəкъ урынында куллана 
белүдə дə бит инде.  

Фикер агышыбызны Ибраһим Сəлəхев мисаллары белəн дəвам 
иттерик. Бу язмада алар язучының “Тайгак кичү” роман-
хроникасыннан китерелə (Казан утлары. 1988. № 8). 

Менə əсəрдə көнкүреш сөйлəме үрнəге. Монда, табигый ки, һəр 
татар кешесе сөйлəмендəге кебек, туры мəгънəле сүз-гыйбарəлəр 
күчерелмə мəгънəлелəре белəн табигый үрелеп бара. Укыганда, аларны 
төпченеп аермыйсың да. Язучы да аларны аерым-аерым күз алдына ки-
тереп утырмый. И. Сəлəхев əсəрлəрендə дə бу бердəйлек менə шушы-
лай үзеннəн-үзе агылып килə: “Безнең институт колоннасын бəйрəм 
демонстрациясенə алып чыгуны ректор быел да миңа тапшырды. Ни 
генə əйтмə, командир кисəге бит мин. Институтка килеп кергəндə ши-
нель петлицаларымда чия кызыл өчпочмаклар яна иде. Əле дə өстəн 
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хəрби мундир төшми. Лəкин студентларның əзерлеге ташкүлчим, ни-
бары ике тапкыр җыелдык, саф дигəннең исе дə юк, сыер көтүе кебек, 
беребез алда, икенчебез артта. Бигрəк тə кызлар шырык-шырык килеп 
теңкəгə тия. Кычкыра-кычкыра тамагым карлыгып бетте. Ай-һай, бу 
хəтле дə йөгəнсез булыр икəн хатын-кыз дигəн халык!”. 

Текстта төп мəгънəне белдерə торган бик конкрет төшенчəле 
гомуми сүзлəр (бəйрəм, без, мин, быел, тапшыру, чия кызыл, алда, 
артта, кызлар, хатын-кыз һ.б.), үтə конкрет терминнар, һөнəри 
төшенчəлəр (институт, колонна, демонстрация, ректор, шинель, 
петлица, студент һ.б.) белəн бергə шул төшенчəлəрне тагын да 
төгəлрəк күз алдына китерү өчен образ характерын үти торган 
күчерелмə мəгнəле берəмлеклəр дə үрелеп бара (командир кисəге, 
өчпочмаклар яна, исе дə юк, сыер көтүе кебек, йөгəнсез һ.б). Күрəсез 
ки, конкрет берəмлеклəр төрле категориядəн, формадан булган кебек, 
троп берəмлеклəр дə төрледəн. Əйтик, монда күчерелмəлеге инде 
күптəн югалган, гади, битараф сүз булып кабул ителə торган 
берəмлеклəр дə (алып чыгу, саф, тамак карлыгу һ.б), “чын” 
тропларның төрле категориялəре (фразеологизм: исе дə юк, теңкəгə 
тию; эпитет: йөгəнсез, чагыштыру да: сыер көтүе кебек һ.б.) дə бар. 

Əдипнең тропларын системага салып барлый, анализлый башла-
сак, аларның эчтəлеге ягыннан да, форма-төзелеше ягыннан бик кат-
лаулы, төрледəн-төрле үзенчəлекле бай бер хəзинə барлыкка килгəнен 
күрербез. Фразеологимнардан əйтем, мəкальлəр, шəхси канатлы 
гыйбарəлəр əсəрнең тере, сурəтле күзəнəклəре булып укучыга тəм би-
реп, ана телебез өчен горурлык хисе тудырып, гомуми канəгатьлек 
хисенə баетып барыр, ягьни əсəрне төртелмичə, əлсерəгəндə йотылып 
су эчкəн кебек үзең дə нəрсə эчкəнеңгə хисап бирмичə укысың да 
укыйсың. Без инде фəнни анализ барышында гына ул энҗе 
бөртеклəрен əсəрнең тоташ тукымасыннан аерып алып күрсəтəбез, ə 
укучы аларны алай аермый. Чөнки шулай уку, əсəрне шулай кабул 
итү аның күзəнəклəрендə, геннарында салынган. Димəк, язучы 
укучының шул асыл үзенчəлеген, чын татарның асыл үзенчəлеген бе-
леп эш итə. Моның өчен аның таланты бар. 

Менə бит ана телебезнең нинди барыбызга да якын, кадерле энҗе 
бөртеклəрен укып, күңел канəгатьлеге кичерəбез: төймə мыек; мин 
институтның кендеге түгел; авызына шайтан төкергəн; яхшылыкка 
яманлык; җаным уч төбенə килде; дүрт күз белəн көткəн бəйрəм; 
нəфес – шайтан; кеше карбыз түгел, эчен ярып карап булмый; минем 
кызым кияү күргəнмени; тиле таш җыяр, син китап җыясың; энəдəн 
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генə төшкəн гимнастеркалар, чəче сүс сыман дулкынланып тора; боз 
төсле салкын; һəр җирдə кырмыска оясы; кыямəт көнемени; бəйрəм 
ашы – кара-каршы; сират күпереннəн үтү һ.б. 

Авторның җор теллелеге, троп-метафоралар белəн оста эш итүе 
үзенең канатлы гыйбарə, афоризмнар иҗат итəргə алынуын да, моңа 
сəлəтле икəнен дə укучы аңлый, кабул итə: төрмəдə һəр нəрсəгə 
шиклəнеп карыйсың бит һ.б. 

Ибраһим Сəлəхев əсəрлəренең йотылып укылуының сəбəбен 
талəпчəн укучы барыбер вакыт-вакыт уйлап куя, ул бит шушы 
язучының гына əсəрен укымый, ə менə кайбер башкаларныкын укы-
ганда еш кына шушындый ук образ тудыру максатында алынган 
берəмлеклəргə – сүз, гыйбарəлəргə төртелə. Əйе, төртелə, чөнки алар 
йотып җибəрелми, тешкə тиеп, шыкырдый. Кыскасы, укучы сəер, 
ясалма мəкаль гыйбарəлəрдəн гайрəте чигеп, китапны укудан туктый.  

Яисə, киресенчə, шəрə фактлар, терминнар белəн шыплап тулган 
документаль язмадан берəр күчерелмə мəгънəле, сүз-сурəт килеп 
чыкмасмы, дип зарыгып көтə. Аның күңел күзəнəклəре шуңа 
көйлəнгəн, шул гармонияне талəп итə. Юк! Шулай ук укудан туктый. 

Димəк, əсəрдə туры һəм күчерелмə мəгънəле берəмлеклəр гар-
мониясе аларның һəр төренең булу-булмавына гына бəйле түгел, ə 
бəлки аларның əсəр агышында бер-берсенə бəйлəнешенə, гармонияне 
ничек барлыкка китерү осталыгына да карый. Монысы инде өстə ял-
тырап торган, телəсə кем күрерлек, аңларлык манзара түгел, бу – 
язучының сере-могжизасы. Иҗатның шундый сер-тылсымнары бул-
маса, телəсə кем язучы, телəсə кем Сəлəхев кебек оста язучы санала 
алган булыр иде. 

Сүзлəр гармониясенə ирешүнең И. Сəлəхевка хас алым-
ысулларын җентеклəп өйрəнəсе бар əле. Шулай да кайбер “сер 
төеннəрен” ачыклап китəргə мөмкиндер. Иң əүвəле, язучының тел 
байлыгына ия булуы, татарның төрле катламнары, төрле шартларда, 
мөхиттə яшəп, төрле һөнəр иялəре белəн аралашып, сөйлəм чарала-
рын үзлəштерергə, белемгə омтылуы, һəр сүзнең тəэсир көчен күзəтə, 
тоя белергə омтылуы. Төрле теллəрнең, аеруча казакъ теленең татар 
кешесенə ничек тəэсир итүен күзəтергə күнегүе. Тел байлыгын кайда, 
кайдан мөмкин, шуннан җыя, туплый килүе. Җыелган байлыгын кай-
да, кемгə мөмкин, шуңа җиткерергə, телен чарларга омтылуы. 
Хəтерлисез микəн, төрмəдə аны ач үлемнəн нəкъ менə шул “тел чар-
лау” сəлəте коткарып кала да. “Менə бит, уйламаганда эшлəр 
җанланды да китте. Көн дə өстəмə бер паек икмəк... Эше тузансыз да, 
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өреле дə. Нəрсə эшлим дисезме. Сөйлим. Көн дə кичке баландадан 
соң хикəят сөйлим. Кече яшьтəн үк “Əлфе лəйлə вə лəйлə”, “Кырык 
вəзир”, “Шаһнамə”, “Əбугалисина”, “Тутыйнамə”, “Салсал” кебек 
гарəп əкиятлəрен укып үскəнгə, запас җитəрлек...”. 

Болары əдипнең гомуми, барлык əсəрлəр язганда да җəлеп ителə 
торган сыйфат, алымнары. Ə менə конкрет əсəрне язганда, конкрет 
контекстта кулланыла торган, шушы авторның, ягъни Ибраһим 
Сəлəхевның гына кулыннан килə торган “сер төеннəре”. Əйтик, 
берəүлəр күчерелмə мəгънəле берəмлеклəрне уңай хис, уңай мəгънə 
бирер өчен генə кулланырга күнегə. Ибраһим останың троплары 
функциональ чиклəүгə дучар ителмəгəн. Əнə аның сөйлəме төрмə 
терминнарыннан, акырып-бакырып катгый команда биреп күнеккəн, 
сүгенү сүзлəреннəн генə торган, пычрак авызлы надзирательлəре дə: 
“Хəшəрəт! Баса яздың бит, чулак җен! ди. “Нəрсəгəдер сөртендем. 
Шундук мəсхəрəле тавыш. – Корсаклы хатын. Тизрəк!” ди”. Автор ат 
карагы мəхбүс чегəнне дə татарча троплар белəн сөйлəтə: “Алтын 
кеше бит син, бөркетем. Авызыңнан энҗе-мəрҗəннəр коела. Синең 
урын монда түгел, җəннəттə бит, җаным...”. 

Тропны куллану үзмаксат түгел бит. Һəр очракта ул нəкъ гомуми 
сүз-гыйбарə кебек кабул ителергə тиеш; аерылып торса, укучы аңа ае-
рым диккать итəр иде, ə бу инде əдəби əсəрдə гайре табигый хəл, укыр-
га комачаулый торган, димəк ки, əсəрнең тəэсир көчен киметə торган 
тискəре хəл, язучы моңа юл куя алмый. Һəр троп, сүз, образ, 
гыйбарəнең үзеннəн-үзе “йотылып эчелеп” барылуы кирəк. Мондый 
талəп үтəлсен өчен язучы аларны əсəр тукымасында табигый урнаша 
баруына, ягъни җөмлəдə дөрес урнаштырылуына игътибар итəргə тиеш. 
Моңа ул төрле алымнар белəн ирешə. Əйтик, бер очракта фразеологизм, 
мəкаль, əйтем, канатлы гыйбарə авторның үз фикер агышын белдерү 
рəвешендə була: “Май кап! – дип сикереп тордым”. Икенче очракта 
персонаж сөйлəменең бер өлеше итеп бирелə: “Ибраһим, ашыкма, са-
быр ит. “Сабыр төбе – саф алтын” дип, борынгылар белмичə 
əйтмəгəн... – ди Галимҗан ага Нигъмəти”. Бу очракта халык сүзе аерым 
персонаж сөйлəмендə тəкъдим ителə. Кай урында ул халыкныкы дип, 
автор сөйлəмендə тəкъдим ителə. Кай очракта афоризмның кемлеге 
тəгаен икрар ителми: “Əмма, нəфес шайтан, дилəр бит...”. 

Язучыбыз тропларның укучыга тəэсир итү дəрəҗəсенə бик сиз-
гер. Мəсəлəн: “Əйтерсең лə, кылыч белəн чаптылар, иңге-миңге бу-
лып киттем”. Бу очракта автор чагыштыруны урынлы саный – 
тикшерүченең көтелмəгəн дорфалыгы аңарга үтə дə кискен тəэсир итə. 
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Əмма икенче тапкырында шундый ук ударны ул “Калын бас башыма 
тукмак белəн ордымыни, күз алларым караңгыланды”, ди. 

Осталыкның югары ноктасы ул – күчерелмə мəгънəле 
берəмлекнең, гыйбарəнең бөтен бер сəнгати образ-сурəт итеп 
үстерелүе: “Əллə нəрсəгə телем бəйлəнде. Югыйсə, əле поездда 
килгəндə үк, нəрсəлəр əйтəсен, нинди сораулар бирəсен күңелдəн ят-
лап килгəн идем бит. Əйтерсең лə, абынып егылып, кулымдагы 
тəңкəлəрне чəчтем”. 

Чагыштыру – сəнгати сурəтлəүнең иң көчле чараларыннан. 
Ибраһим оста аларны мулдан, төрледəн-төрле рəвештə куллана. 
Күрдек ки: гади чагыштырулар; кебек, сыман, шикелле 
мөнəсəбəтлеклəре белəн килə торган чагыштырулар; бөтен бер 
мөстəкыйль фəлсəфи уйлану – парча сыйфатында тасвирлана торган 
чагыштырулар. Мəсəлəн: “Сагыну! Татлы да ачы да син сагышлы 
сагыну. Синнəн качам, сине онытырга тырышам. Əмма... Əмма үзем 
тагын-тагын кочагыңа – кайнар, назлы, гөлəп куагы төсле гүзəл, 
чəнечкеле кочагыңа омтылам. Көнбагыш чəчəге төсле сокландыргыч 
син, сары сагыну. Синдə кояш чаткылары һəм əрем тəме...”. Бер 
сурəт-образ барлыкка китерүдə парча композициясендə янə берничə 
троп җəлеп ителгəн. 

Нишлəмəк кирəк, осталык кимəлебез төрлечəрəк: бəгъзе язучы 
аерым бер предмет, күренешлəрне генə чагыштырып сурəтли ала; 
икенче берəүлəр кешелəрнең кыяфəтен, холкын, өченчелəр табигать-
не тасвирлаганда маһирлык күрсəтə. Ибраһим Сəлəхев татар 
яшəешенең аерым бөртеклəрен дə, бөтен хəятен дə образлы сурəтлəү 
сəлəтенə ия. Моңа без инде китерелгəн мисаллар нəтиҗəсендə инан-
дык. Образлылыкны ул тирəн һəм колачлы фикерлəү белəн тасвирлап 
бирə ала. Сагынуны ничек тасвирлады! Аның мондый сəлəтен 
иҗатын җитди анализлаган тəнкыйтьчелəр, галимнəр дə сизми-
тоймый кала алмаган. Менə галимə Лəйлə Минһаҗеваның 
əдибебезнең тууына 100 ел тулу уңаеннан басылган фəнни 
мəкалəсеннəн бер фикер: «“Колыма хикəялəре”ндə əсəрнең буеннан-
буена сузылган, җыелма, күзгə күренмəс, шартлы ике образ бар: көч 
куллану һəм курку. Курку əсəр персонажларының хəрəкəтлəре белəн 
идарə итə. Курку, куркытып тору əсəрнең сюжет, композиция факты 
буларак, тоткыннарның эчке дөньяларын, хəтта əһəмиятсез 
вакыйгаларның да юнəлешен билгели. 

Көчлəү – тоталитар системаның төп нигезе. Мəҗбүрият 
җəмгыятьтə аерым бер курку атмосферасы гына тудырып калмый, 



141 
 

Сөйлəм оештыруның янə дə бер мəҗбүри мотивы-“кабыргасы” 
ул – сөйлəм адресаты. Бу компонентны күз алдында тоту ихтыяҗына 
һəм мөмкинлеклəренə Хəсəн Сарьян ничек карый? 

“VII–VIII класслар өчен өстəмə əдəбият” китабын (Казан, 1973) 
рецензиялəгəндə, андагы Г. Тукай, Ф. Əмирхан, Г. Ибраһимов 
əсəрлəрендəге кайбер иске сүзлəргə бит ахырында аңлатма 
бирелмəвен кисəтеп, ул болай ди: “...текстны укып чыккач, андагы 
байтак сүзне бүгенге укучының аңламаячагын белəсең. Мəсəлəн, “Ки-
тап” шигырендə “Җиңеллəнəм, мəгъсүмлəнəм мин шул чакта” дигəн 
җөмлə бар. Нəрсə ул “мəгъсүмлəнəм”? Билгеле, VI–VII класс баласы 
моны аңламый. Яки нəрсə ул таифə, гаурəт, шəһвəт һ.б.? Ярый ла 
укучы үзе сорап, укытучы үзе аңлатып бирə алса. Ə укучы сорамаса 
яки сорап та укытучы белмəсə? Автор əйткəн мəгънəгə төшенмəү 
өстенə укытучының да кыен хəлгə төшүе бар бит...”. 

Төрле рəсми документларда, элмə атамаларда туган телнең бо-
зылуын яисə бөтенлəй татарча язылмавын аңлатканда да Сарьян 
сөйлəм мəнфəгатен истə тота: “Өр-яңа культура йорты салганнар да 
маңгаена “Дом культуры” дип язып куйганнар. Авыл – гел татар. 
Яки өр-яңа кибет салып куйганнар да “Товары массового потребле-
ния” дип язып куйганнар. Авыл – гел татар” (Сарьян Х. Уеңны уйды-
рып сал... 96 б.). 

Һəйкəллəрдəге язуларга да ул шундый карашта: “...һəйкəллəргə 
дə үзебезнең тел белəн “Мəңгелек дан!” дип язып куйган булсак, 
үзебезнең халыкка, үзебезгə хөрмəт булмас иде микəнни!.. Аннары, 
авыл саен шушы һəйкəллəргə карап йөргəндə, бу авылдан ничə кеше 
үлде икəн, дип исем-фамилиялəрен укып, санап торганда, безнең янга 
берəрсенең əтисе яки əнисе дə килеп баса. Алар без юкта да 
килəлəрдер. Əгəр шунда бер ана, төштə генə күргəндəй булып калган 
газиз улының исемен табып, “Дзяппаров Мутаххар” дип укыса – 
күңеле нишли икəн аның? “И балам, үзең һəлак булу җитмəгəн, инде 
исемеңне дə бозып бетергəннəр бит!” дип əрни торгандыр дип уй-
лыйм” (шунда ук. 97 б.). 

Тəрҗемəнең сыйфатына бəя биргəндə дə Х. Сарьян аны менə 
нинди сүзлəр белəн билгели: “...мəгънəсез һəм аңлаешсыз җөмлəлəр... 
Төрле кулъязмадан төрле йөз күрəсең: берсе куəтле, берсе куəтсез, 
берсе оялчан, берсе əрсез...”. Болар да иң əүвəле укучыны – сөйлəм 
адресатын – күз алдында тоткан критерийлар. Кулъязмага кеше сый-
фатлары биреп, ул нəкъ менə текстның аралашу, аңлашу өчен 
əзерлəнгəн булуын искəртə. Югыйсə күпчелек тəнкыйтьче текстка ул 
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яктан бəя бирмилəр, бирсəлəр дə, “матур”, “яхшы”, “тəэсирле”, 
“ошый” кебек гомуми бəялəр белəн чиклəнəлəр. “Сүз мəңге 
хəрəкəттə, – ди Сарьян, – өстəвенə телдə дə тагын җəмгыятькə тиң 
хезмəт бүленеше бар”. Шунда ук Кави Нəҗми сүзлəрен дə китерə: 
“Барлык татар халкының яше-карты бертигез белгəн сүзлəрне генə 
əдəбиятка кертү принцибы белəн эш итсəк, телебезне ярлыландыру-
дан башка нəтиҗə чыкмаячак” (шунда ук. 111 б.). 

Шунысы аеруча əһəмиятле һəм кадерле: сөйлəм белгече үзенең 
фəнни хезмəтлəрендəге мондый “күрсəтмəлəренə” əдəби һəм публи-
цистик əсəрлəрендə дə тугры кала. Əйтик, əгəр гарəп-фарсы сүзе нəкъ 
иң кирəкле сүз икəн, бүтəн сүз белəн алыштырып булмый икəн, əмма, 
ул шушы текстта адресатка аңлашылып бетмəс, дип шиклəнелə икəн, 
ул аны аңлатып китəр. Татарча йə урысча термин белəн, йə бүтəн чара 
белəн: “Аннары тагын, əйткəнемчə, тел кагыйдəлəребез бик нык 
унификациялəнү сəбəпле, бездə бернинди мөстəсна (исключение) юк” 
(шунда ук. 133 б.). 

 
Үз йөзе, үз “кулы” 
Мəшһүр бер язучы əсəрен йотылып укыганда, аның тел осталы-

гына сокланабыз да, моңа ничек ирешкəнен уйлап-төпченеп тормыйча, 
“талант кодрəте, табигать биргəн могҗиза”, дип кенə куябыз. Дөрес 
микəн? Хəсəн Сарьян – танылган тел остасы, аның үз иҗат алымнары, 
үз йөзе. Ул моңа ничек ирешкəн? Бүген бераз ачыклана төште кебек: 
язучыбыз укучысына əйтə торган сүзен нəкъ менə бербөтен сөйлəм 
итеп күзаллап, аның җанын, эчке һəм тышкы сулышын тоеп эш итə. 
Əйе, əйе, чын-чыннан эш итə. Ягъни армый-талмый эшли. 

Язучы Евгений Замятин сүзлəре истə калган: “Минем язмаларга 
карап ялгышырга да мөмкин – анда сызу-бозу, төзəтүлəр күп түгел, 
җиңел язылган кебек тоелырлык. Əмма бу шулай тоела гына, барлык 
азаплар чаршау артында – һəр фикерне мин башта ун тапкырлап 
һəртөрле уйлыйм, аннары гына кəгазьгə салам. Эшкəргəн фикер 
иртəгə, бəлки, ошамас та, үзгəртергə дə туры килер. Əмма бүген ул 
миңа тəмам ошарга тиеш, югыйсə мин алга бара алмыйм...”. 

Белəм, Хəсəн Сарьян да нəкъ менə шулай эшли иде: һəр сүзен, 
гыйбарəсен кабат-кабат карар, тыңлар, капшар, аннары гына энҗе 
бөртеклəре кебек вак, җыйнак, бер-берсенə тыгыз тезелгəн хəрефлəр 
белəн кəгазьгə төшерер. Аннары да əле, күп зиһенен, хəтерен, көчен 
салып, кайта-кайта эшкəртер, шомартыр, аһəңгə китерер иде. Менə 
ничек барлыкка килə бит ул язучының иҗади шəхси йөзе!  
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Останың йөзен аның куллары шəрехли. Хəсəн Сарьян “кулы” 
дигəндə менə нинди конкрет “бизəк-нəкышьлəр” күз алдына килеп баса: 

– үзенчəлекле мəгънə төсмерлəре булган, əмма соңгы вакытлар-
да сөйлəмдə пассивлашкан берəмлеклəрне җанландыруы (сыгымта, 
көлле, кəсəфəт, асла һ.б.); 

– кайбер алынма һəм үзебезнең гади сөйлəм элементларын язма 
сөйлəмгə урынлы кертүе (зерə, керəч, тамансы, просто һ.б.); 

– уңышлы атама, терминнар тəкъдим итүе (эленмə атама, туу 
таныклыгы һ.б.); 

– күп кенə гарəп-фарсы элементларын урынлы куллануга 
ирешүе (алəт, муафыйк, мөбарəк, мөкəммəл, мəхбүс һ.б.); 

– сирəк кулланылып, онытылуга дучар ителгəн фразеологизм-
нарны иҗади яңарту мөмкинлеклəрен күрсəтеп бирүе (ачкыч ярату, 
базары төшү, сөннəткə утырту, күз кабагын ачу һ.б.); 

– туган телебез хəзинəсендə аныкы гына булып җемелдəгəн 
күпсанлы чагыштыру, троп, образлар, канатлы гыйбарəлəр иҗат итүе. 
Менə берничəсе: “Əгəр без татар тел гыйлеменең җеп очын эзлəп 
китсəк, җепне сава-сава мəшһүр бабабыз Каюм Насыйрига барып 
чыгачакбыз” (шунда ук. 109 б.); “Бик борынгы баба телендəге уртак 
тамыр сүзлəрне исəпкə алмаганда, берничə сүздəн башка, телебездə 
монголның канат очы белəн себерерлек тə эзе калмаган” (шунда ук. 
110 б.); “Бу соңгы елларда телебезнең грамматик кануннарын, агач 
кортыдай, əкрен-əкрен генə кимерə башладылар” (шунда ук. 116 б.). 

Сүз җаеннан дигəндəй, грамматик чараларга Хəсəн Сарьян үзе 
аеруча сак, аеруча игътибарлы: 

– ярдəмче фигыльлəрнең өстəмə мəгънə төсмерлəрен ача, шулай 
итеп, штамп, калыплардан котыла (йогынты иткəн халык – йогынты 
ясаган түгел... (шунда ук. 111 б.); 

– телнең күпсанлы синтаксик фигураларын куллана, яңа 
төрлəрен үзе дə иҗат итə, аеруча кабатлауларны иҗади файдалана 
(...гарəп сүзлəре “бер сузыкка бер тартык” моделе белəн татар теленə 
калыпка калып, авазга аваз дигəндəй кергəн дə утырган, кергəн дə 
утырган... (шунда ук. 11 б.); 

– сүзлəрнең сирəк кулланыла торган синонимнарын əйлəнешкə 
кертеп, фикри калыплардан, стереотиплардан котылу юлын күрсəтə 
(телдə дə җəмгыятькə тиң (кебек, шикелле, сыман, хас, тəңгəл һ.б. 
урынына) хезмəт бүленеше бар...).  

Хəсəн Сарьянның тел куллануга, сөйлəм оештыруга кагылган 
караш, фикерлəренə мисалларны без аның фəнни һəм публицистик 
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əсəрлəреннəн, анда да əле бер генə китабыннан китердек. Матур 
əдəбият остасы буларак та Хəсəн Сарьянның үз алымнары, үз йөзе 
бар. Ул соклангыч бай, тəэсирле вə үзенчəлекле. Анысы – үзе бер 
дəрья, анысы да фəнни өйрəнү өчен əһəмиятле, мавыктыргыч тема. 

Хəсəн Сарьянның “Əткəм һөнəре”, “Егет язмышы”, “Нокталы 
өтер”, “Бер ананың биш улы” повестьлары, унлап хикəясе үз вакы-
тында төрле сəяси вакыйга, кампаниялəргə, социаль заказларга 
бəйлəмичə, төрле бүлəк-премиялəргə исəп тотмыйча, социалистик 
реализм кысаларына көчлəп кысмыйча, яраштырмыйча язылган, ə 
бəлки халкының рухи ихтыяҗына үзенең җан хəлəте туры килгəнгə 
язылган, шуңа күрə укучыларының да күңеленə дым көтеп зарыккан 
туфракка җылы, шифалы яңгыр суы кебек көчлəмичə, көчəнмичə, 
үзеннəн-үзе сеңгəн иҗат сутлары буларак кабул ителгəн əсəрлəр иде. 

Бүген дə – халык матур əдəбиятне күплəп йотлыгып укымый 
башлаган бер заманда – бу əсəрлəрнең укылудан туктамавы, бигрəк 
тə аларга яшьлəрнең кызыксынуы сүрелмəве үзенə бер уйландырыр-
лык күренештер.  

Шөкер, безнең əдəби тəнкыйть мирасыбызда Хəсəн Сарьянның 
үзен, аның иҗатын төпле белгəн əдиплəр Əмирхан Еники, Гариф 
Ахунов, Лирон Хəмидуллин, Марсель Галиев, тəнкыйтьче–
галимнəрдəн Фəрваз Миңнуллин, Ринат Мөхəммəдиев, Фоат 
Галимуллиннарның истəлек-уйланулары, башлангыч күзəтү-
тикшеренүлəре бар. Шул хезмəтлəрне тагын бер барларга, əдəбият 
сөюче яшьлəргə җиткерергə, тагын да мөһимрəге, элгəрлəребезнең 
шул мисалыннан үрнəк алып, илһамланып, əдипнең иҗат серлəрен 
ачу юлында җитди фəнни тикшеренүлəрне дəвам иттерергə кирəктер. 

Без исə үз белгечлегебезгə якынрак темага – ана телебезне кул-
лану өлкəсенə тугры калып, Сарьян əсəрлəренең бүген дə укылуын 
танып, моның сəбəплəрен ачыкларга алынган галим, белгечлəрнең, 
əдиплəрнең һəркайсы аның татар телен бик нечкə белеп, барлык ча-
раларын мөкəммəл куллану осталыгына игътибар итми калмас. Иң 
башта моны əсəрне укучы үзе тоя, əсəрнең җиңел, тəм белəн укы-
луыннан ана теленең көч, тылсымын, тəэсирен тоюдан хислəнə, 
əсəрнең төп идеясенең, əйтер максатының нəкъ менə шул тылсымлы, 
могъжизалы корал ярдəмендə генə күңеленə үткəзелə, сеңдерелə ба-
руын аңлый. Моңардан үзенең ничек сихерлəнүен укучы ачык кына 
əйтеп тə бирə алмас. Моның кирəге дə юк. Нигə əле ул теге-бу тəмле 
ризыкның ни өчен тəмле икəненə төшенеп торсын, əгəр ул аны 
пешерүче яисə дегустаторы булмаса, моңа ихтыяҗ да юк. 
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Ə менə язган кеше бу тылсымлы кодрəтне тоеп кына калмый, 
моның серен, нечкəлеклəрен аңларга да тели. Хəсəн Сарьянның 
калəмдəшлəре аның əсəрлəрен язганда телебездəн шулай осталарча 
куллана алуының сер-сəбəбен төшенергə телилəр, өйрəнəлəр, хуп-
лыйлар иде. Менə Гариф Ахунов язмасыннан: “...шул ук вакытта ул 
тел галиме иде, төрки теллəрдə сөйлəшкəн илебез халыкларының ки-
тапларын аларның ана теллəрендə оригиналда укый иде, тел 
өлкəсендə ул байтак гыйльми хезмəт калдырды. Татар теленең 
аңлатмалы сүзлеген төзүдə катнашты, тел һəм стиль мəсьəлəлəренə 
багышланган китаплар бастырды, радиодан əдəби телебезгə кагы-
лышлы əңгəмəлəр алып барды...”. 

Гариф Ахунов хөрмəт белəн санап киткəн менə бу хезмəтлəре 
үзлəре генə дə бер кешенең бөтен бер гомерен бирерлек хəзинəдер. 
Чыннан да, аның “Уеңны уйдырып сал...” дигəн фəнни хезмəте менə 
ничə еллар инде мəктəптə, югары уку йортларында стилистика, жур-
налистика, язучылык эше, риторика курсларын үтүчелəргə искермəс 
дəреслек санала. 

Остазның менə бу иҗат юнəлеше, хезмəтлəре аның үз əсəрлəрен 
язганда телне оста, урынлы куллану өчен таяныч, терəк, чыганак кы-
на булып калмыйча, бүтəннəргə дə, хəтта инде танылган, шомарган 
язучыларга да ярдəмлек булуы мəгълүмдер. Бу фикерне Гариф Аху-
нов сүзлəре белəн дəлиллик: “...Хəсəн Сарьянның повесть һəм 
хикəялəрендəге лиризм, җылылык укучыларны дулкынландыра, 
телнең төгəллеге, гадилеге һəм халыкчанлыгы барыбызны да соклан-
дыра. Тел мəсьəлəсендə аңарга Гомəр Бəширев, Мирсəй Əмир, 
Əмирхан Еники кебек өлкəн язучыларыбыз, аксакалларыбыз да 
мөрəҗəгать итə, əсəрлəренең теле хакында əледəн-əле киңəшə иде...”. 

Шулай да мондый бəя, мəгълүмат та “Хəсəн Сарьян – ана теле” 
мөнəсəбəтен, темасын гадилəштерү, өстен караш булыр иде. Вакыт-
вакыт Хəсəн Сарьянның тəрҗемəи хəленең, иҗатының төрле каршы-
лыклар белəн бəйле, катлаулы булуы искəртелсə дə, моның 
сəбəплəрен ачыкларга омтылмау, дөресрəге, ачыклый алмау очракла-
рына юлыккалыйбыз. Ə бит боларның кайберлəрен əдипнең ана 
телебезгə мөнəсəбəтендəге кайбер факторлар белəн төшенергə һəм 
аңлатырга мөмкин булса кирəк. Уйланыйк əле... 

Утызынчы елларда татар авылында туган балаларның башына 
төшкəн тормыш михнəтлəренең барысы да Сарьянга да язылган булган 
икəн. Яшьли əтисез кала. Үсмер вакыты ачлык, ялангачлык белəн җан-
бəгырьлəрен парə-парə җəрəхəтлəгəн сугыш елларына туры килə. Ярый 
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əле эш яратуы, аның да кешене физик көч-куəт белəн генə түгел, рухи 
яктан да баета торган балта остасы һөнəре белəн мавыгып китүе, анна-
ры белемгə омтылуы, əдəбият белəн кызыксынуы, тырыша-тырыша 
Бөре педагогия училищесын тəмамлавы аны ялгыш-яман юллардан 
коткарып кала. Аның холкында үзеннəн дə бигрəк бүтəннəрне кайгырту 
сыйфаты елдан-ел өстенлек ала бара. Журналистлыкка, калəм 
тибрəтүгə омтылуы шуннандыр да. Клуб мөдире булып эшлəп китүе, 
берара сукыр артистлар белəн, аларны авылдан авылга җитəклəп дияр-
лек йөртеп, сəнгатькə, нəфис сүзгə сусаган кешелəргə концерт-
спектакльлəр куеп йөрүе шул хакта сөйли. Аннары ул Башкорстан пе-
дагогия институтын тəмамлый, халыкны агарту эшенə керешə: сту-
дентлар укыта, үзен журналистика хезмəтендə сыный башлый. 

Язганнарының, сөйлəгəннəренең кешелəргə кыенлык-
авырлыкларны җиңəргə булышырлык көч икəнен ныграк аңлый бар-
ган саен, сүзгə ул бик талəпчəн карый башлый. Бəхетенə, үзендə образ-
лы-сурəтле фикерлəү, тасвирлап-сурəтлəп бирү сəлəте, ягьни сүз 
сəнгате таланты барлыгын көннəн-көн көчлерəк тоя бара. Бер үк вакыт-
та ул нəсел тамырлары, ана сөте белəн бирелгəн менə шушы талантны 
кешелəргə түкми-чəчми телəсə нинди корал-чара белəн түгел, ə бары 
тик шушы талантка тəңгəл тел белəн генə, татар халкы дип аталган, уй-
фикере, гореф-гадəте, эш-гамəле татар теле белəн генə уелган-чигелгəн 
халыкка нəкъ аның үз телендə генə ачык һəм тəэсирле, хисле вə үтемле 
итеп җиткереп буласын тəмам төшенгəн иде. 

Тик бу яп-якты ачыш дөм караңгы бəла белəн, Сарьянча əйтсəк, 
кəсəфəт белəн бергə килеп баскан иде: шушы изге, бөек хакыйкатьне 
аңлау-төшенү белəн аны гамəлгə ашыру арасында котычкыч каршы-
лык тора иде – шушы талəпкə туры килерлек əсəр яза алганда да ул 
аны укучылары яшəгəн төбəктə – Башкортстанда бастыра алмаячак 
бит! Бу инде упкын читенə килеп басып, аны сикереп чыга 
алмаячагыңны белеп, үзеңə-үзең кул салу белəн бер иде. 

Бер караганда, бу арттыру да кебек. Ул чагында инде Сарьян 
югары белемле, язучылык эшенə сəлəте ачылган, укыту-галимлектə 
дə өметле саналган, төпле генə гаилə корып җибəргəн, кем əйтмешли, 
перспективалы зыялы иде. Башкорстанның Илеш районында туып-
үсеп, шəжəрəсе буенча татар булып та “башкорт” дип теркəлгəн, 
Уфаның күпчелек калəм əһеле кебек, башкорт теле дип аталган җирле 
сөйлəшне яхшы үзлəштергəн, сөйлəшə дə, яза да ала иде. Бер кара-
ганда, моның бернинди кыенлыгы юк иде. Аның язганнарын Уфада 
чыга торган телəсə кайсы газет, журнал шундук əлеге шул “башкорт 
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теле” дип аталган язуда басарга əзер иде. Саф татарча уйлап, саф та-
тарча язган кайбер калəм əһеллəре менə шулай бастырып яшəп яталар 
да бит. Чөнки миллион ярым халкы саф татар саналган, шул телдə 
уйлаган, мəктəплəрдə татар теле дəреслəре алган, Казаннан килгəн та-
тар əдəбияте, татар газет-журналлары алдырып укып яткан, Татарстан 
радиосы тыңлап тəрбиялəнгəн, гомер бакый татарча аралашып 
яшəгəн халыкка Уфада татарча китап бастыру тыелган иде. 

Нишлəмəк кирəк?! Сарьянга да, тəкъдиреңə шулай язылгач 
нишлисең инде, дип, үзен-үзе акларга мөмкин иде. Əлбəттə, туган 
илдəн яшьли аерылып, Казанга китеп төплəнүчелəр, татар язучылары 
саналучылар да аз түгел. Тик аларның күбесе, Уфа белəн башта ара-
лашып тормыйча, мəктəптəн үк Казанга китеп укып, язарга шунда 
өйрəнеп, Татарстанның “үз” кадры булып киткəн иҗатчылар; аларга 
мөһаҗирлек ярлыгы тагылмаган, өстəвенə əле паспортына да, Сарь-
янныкы кебек, башкорт тамгасы сугылмаган. 

Шул ук вакытта үз телең була торып, шул тел белəн яшəп яткан 
халкыңа бүтəн бер ясалмарак телдə сүз катып булмый бит инде! Шу-
лай итеп, Сарьян җанын бик озак талкып-тырнап торган зур вəсвəсə-
каршылыкны җиңүгə ирешə: Казанга чыгып китə. 

Табигый ки, Казан аны язучы буларак кочак җəеп каршы алмады, 
аны Уфада ук цензурада яманаты чыккан “Нокталы өтер” повестеның 
Казанда визит карточкасы була алмасы үзеннəн-үзе аңлашыла иде. 
Тормышны ничек тə дөрес чагылдырырга омтылуы, шул чор идеоло-
гиясе, социализм реализмы дигəн калып-алым талəплəренə җавап би-
реп бетермəве белəн аерылып торган башка əсəрлəрен дə Казанда 
күтəреп алулары икеле иде. 

Ялгышмасам, баштагы чорда ул моңа омтылмады да. Уйлавым-
ча, саф татар мохите шартларында əдəби тел белəн эш итү, язучының 
аңа мөнəсəбəте мəсьəлəлəрен күзəтү, кыскасы, үзенең асыл коралын 
тəмам аңлап бетерү, яңа шартларда, яңа чыганаклардан аны төпле 
үзлəштерү, озак елларга җитəрлек байлык туплап, мая җыю макса-
тыннан телне өйрəнүгə, тел фəне өлкəсендə үзен чынлап торып сынап 
карарга тотынды, шулай итеп, Казанда яшəвенең башлангыч елла-
рында ул, язучы булудан да бигрəк, тел белгече-тикшеренүчесе була-
рак танылды. 

Аның тел белеме өлкəсендəге бу эшчəнлеге, гəрчə чын 
мəгънəсендə актуаль, фəндə яңа юнəлешле, ягьни телне куллану 
өлкəсен тикшерү эшчəнлеге булуга карамастан, ул чорда əле һаман 
телнең төзелешен, ягъни структура өлкəсен өйрəнү белəн 
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шөгыльлəнүче тел гыйлемендə бик күтəреп алынмаса да, əдəби 
телнең кулланылышы белəн кызыксынган язучылар, киң 
җəмəгатьчелек арасында зур кызыксыну һəм хуплау тапты. Казанга 
күчеп килү, төплəнə башлау кыенлыгын кичергəн Сарьянга таяныр 
булышчы була алган, ярдəм кулы сузган бик аз кешелəрнең берсе – 
Əмирхан Еники – аның бу эшчəнлеген менə болай бəялəгəн иде: 
“...Казан Сарьянны, ниһаять, таныды, белде аның нинди талантка ия 
икəнен... Тик, кызганычка каршы, шактый соңлап. Ничектер шулай 
килеп чыкты ки, Сарьян башта үзен җитди тел белгече, аннары гына 
чын художник – əдип итеп танытты. Уфадан килеп, ул безнең туган 
телебезнең нечкəлеклəрен аңларга, сүзлəрне белеп, дөрес кулланырга 
өйрəтə башлады. Газетларыбызның, радиотапшыруларның шактый 
чүплəнгəн, бозылган, агачланган телен анализлап язган мəкалə һəм 
чыгышлары бик вакытлы да, бик кирəкле дə эш булып чыкты. Əнə 
шулай тел бабында авторитет казанып, ул ахырда Татарстан 
радиосының “Тел күрке – сүз” дигəн даими тапшыруларын алып бара 
башлады. Телебезнең сафлыгын, байлыгын саклауда күрсəткəн аның 
бу тырышлыгын без, əлбəттə, онытмаска тиешбез”. 

Күрəсез, бу чорда Сарьянның тел куллану (сөйлəмият) фəненə 
нигез ташлары булып салынырлык эзлəнүлəре, əйткəнебезчə, яңа 
шартларда көчəеп китəчəк иҗаты өчен төп коралын янə бер тапкыр 
барлып, сынап, чагыштырып карау, аның чыннан да ышанычлы корал 
икəненə үзен тагын бер тапкыр инандыру булса, икенчедəн, аның бу 
иҗади тикшеренүлəре башка əдиплəргə, бигрəк тə яшьлəргə, бигрəк 
тə гаммəви мəгълүмат чараларында эшлəүче журналистларга, укыту-
чыларга һəм, тулаем алганда, бөтен халыкка, ана телебезнең байлы-
гына, аның көче-кодрəтенə сокланып, горурлык, хөрмəт хисе уятуы, 
аны дөрес кулланырга, бүтəн теллəр тəэсиренə бирешмичə сакларга 
омтылу хəрəкəтен көчəйтеп җибəрүе белəн дə əһəмиятле булды. 

Кайсы язучының, бигрəк тə яшь иҗатчыларның, бу юнəлештə ни 
дəрəҗəдə талантлы-сəлəтле икəненə ул бик сизгер иде, яңа əсəрлəренə 
рецензиялəр язып кына түгел, бүтəн төрле киңəш-гамəллəр белəн дə 
хəстəрлек, булышлык кыла иде. Кемгə абыйларча үгет-нəсихəт, ə 
кемгə җылы сүз кирəклеген ул эчке бер сизгерлек белəн тоя иде. 

Аның бу изгелеге үземə дə тиде. Казан артында туып үсеп, 
һөнəр, белемне Казанда алганнан соң, байтак еллар Уфада эшлəргə 
туры килде. Язу эшен дə чынлап торып шунда җəеп җибəрдем. Жур-
налистлык язмаларымны татарча чыга торган “Кызыл таң” газетында, 
ə кайсыларын, башкорт шрифтында язарга да күнегеп, “Агыйдел” ке-
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бек башкортча алфавит белəн чыга торган журналларда бастырып 
килсəм дə, чын əдəби əсəрлəр язарга тотынгач, аларны тик анам 
телендə бастырып кына чын татар укучым белəн ихластан аңлаша-
аралаша алачагыма җаным-тəнем белəн инангач, чыннан да, кыяга 
килеп төртелгəн җанвардай, ничаралыктан башны бəреп ярыр хəлгə 
төшкəн идем. Менə шунда мин Сарьян абый хəлен бөтен тəнем-
җаным белəн аңладым. 

Əйе, Уфада гаилəле, эшле, квартирлы булып, журналистикада да 
шактый танылып, тəмам тамыр җибəреп яшəп киткəндə генə тəртəне 
кире Казанга борырга мəҗбүр идем. Хəер, бер уйласаң, хəлем Сарьян 
абыйныкыннан, аның хəленə тарыган кайбер бүтəн язучыларныкын-
нан җиңелрəк иде бугай – мин бит Туган илемнəн китмим, аңа кайтам 
гына, дөресен əйткəндə, минем бит Казаннан чынлап торып аерылып 
беткəнем дə булмады, һəрхəлдə, Казанга мин килмешəк түгел. 

Шулай да Уфадан аерылу өчен үзенə бер кыюлык, тəвəккəллек 
кирəк иде. Менə шуны ничек кылырга белмичə икеле-микеле йөргəн 
көннəрнең берсендə Казаннан Сарьян абый кайтып төште. Кулында 
татар телендə басылып чыккан “Əткəм һөнəре” китабы. Аның шатлы-
гы миңа да күчеп, сəер бер өмет, тəвəккəллек канатлары булып кагы-
на башлады. Аннан соң да ул китапларын автограф белəн биргəлəде, 
əмма бу китаптагы язуын əти-əни фатыйхасы, абыем фəрманы дип 
кабул иттем: “Илдар дуска! Уфа җирендə күп яттың, Казаныңа кайт 
инде...”, – дип язган иде. 

Шуннан соң ел ярым үтүгə, Казанга кайтып киттем. Беренче 
китабымның кулъязмасын Татарстан китап нəшриятенə җибəргəн 
идем инде, кайта-кайтышка шунда йөгердем. Кулыма рецензия тот-
тырдылар. Кемнəн рецензиялəтү турында, əлбəттə инде, минем белəн 
киңəшлəшеп тормаганнар иде, иң талəпчəн тəнкыйтьчегə бирəбез, 
дигəннəр иде. Анысы – факт. Сарьян абыйның энҗе кебек язуын 
күргəч, йөрəк кысылып килде. 

Тик юкка шүрлəгəнмен. Ул китапны басарга тəкъдим иткəн. Го-
мер буе яшьлəргə мəрхəмəтле булды. Шулай итеп, тагын бер елдан 
минем дə “Күңелеңдə нилəр бар?” дигəн кечкенə парчалар 
җыентыгым басылып чыкты. Татар телендə – анам телендə. 

Автограф димəктəн, күрсəгез икəн сез Сарьян остазның кул 
язуын – сабыйның тип-тигез булып тезелеп киткəн бер зурлыктагы 
теш бөртеклəре кебек җемелдəп торган хəрефлəр. Сүз арты сүз. Язган 
кешенең үз-үзенə дə, укыган кешегə дə ихтирамы-хөрмəте, һəр сүзнең 
ничек тəэсир итəсен алдан уйлап хəстəрлек күргəне сизелеп тора. Һəр 
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аваз-хəрефкə, һəр сүзгə төп-төгəл мəгънə, аһəңле хис төсмере үлчəп-
чамалап кына сеңдерелгəн. Шул төгəл берəмлеклəрдəн сиңа да тыл-
сымлы бер дулкын күчə бара, сеңə бара... 

Сарьян һəрвакыт эш-хəрəкəттə булыр иде һəм шул хəрəкəттə, 
хəтта кешелəр белəн аралашканда да, телефоннан сөйлəшкəндə дə, 
фикерен төгəл əйтү өчен сүз эзлəве чыраена чыга кебек иде. Хəер, без 
инде Хəсəн Сарьянның остаханəсенə кереп барабыз бугай. Бу турыда 
без инде бераз сөйлəшкəн идек. 

 
Хəсəн Сарьян – редактор 
Хəсəн Сарьян – гомере буе редакторлык (мөхəррирлек) вазый-

фасына тугры калган əдип. Беренчедəн, ул үз əсəрлəрен – гап-гади 
хат яисə газет мəкалəсеме, радиода чыгышмы, əллə хикəя, повесть-
мы – барчасын, һəр сүзен, гыйбарəсен, бөртеклəп күздəн кичереп чы-
гып, кимчелек-китеклеклəрен тоеп-күреп, аларны иренмичə, уйлый-
уйлый, телнең камилрəк чараларын эзли-эзли төзəтə; ана теленең – 
редакторның бердəнбер коралының – бөтен мөмкинлеклəрен кулла-
нырга тырыша, һəр җөмлə, гыйбарəсен иң нечкə шомартылган алмаз 
бөртеге хəленə җиткермичə тынычланмый иде. 

Икенчедəн, Хəсəн Сарьян бөтен иҗат гомерендə бүтəн 
авторларның кулъязмалары, текстлары өстендə дə эшлəде: шəхси ярдəм 
сыйфатында, авторларның, бигрəк тə яшь иҗатчыларның үтенечен 
канəгатьлəндереп, кулъязмаларын, басылып чыккан əсəрлəрен игътибар 
белəн, каты талəплəр куеп, шул ук вакытта аталарча кайгыртып, укыды-
анализлады, төшендерде, үз кулы белəн төзəтте; нəшриятлəр үтенече 
белəн кулъязмаларга эчке рецензия əзерлəп бирде; һəр рецензиясе 
тирəн анализланган, төпле дəлиллəнгəн фəнни мəкалəгə тиң иде; 
əсəрлəргə бəялəмəлəрен матбугат аша киң җəмəгатьчелек игътибарына 
да җиткереп торды; редакциялəү барышында ана телен куллану оста-
лыгын яктырткан фəнни-популяр мəкалəлəр язды. Алар Татарстан 
радиосының “Тел күрке – сүз” тапшыруында даими яңгырады, газет-
журналларда басылды. 

Əдипнең редакциялəү эшендəге иҗади күренешлəрне, язмаларда 
очраган хата, кимчелеклəрне теркəп куя барган, бу хаталарга, аларны 
төзəтү алым-чараларына үз фикер-мөнəсəбəтен бəян итеп килгəн 
яшел тышлы калын дəфтəре безгə мирас булып калган. Үз вакытында 
“Мəдəни җомга” газетының “И туган тел...” кушымтасы яшел тышлы 
дəфтəрдəн кайбер өзеклəрне “Сарьянның тел сабаклары” исеме ас-
тында бастырып та чыгарган иде.  
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-да/-дə тирəсендə өтер 
“... Атыннан сикереп төште дə Гата үзе Миңнулла каршына 

килеп басты”. Бу җөмлəнең өтерен өч урынга куеп була: 1) “төште 
дə” артыннан; 2) ”төште дə Гата” артыннан; 3) “төште дə Гата үзе” 
артыннан. Һəркайсында мəгънə төсмере үзгəрə төшə. 

“Яктыргачрак карасак, аптырадык та калдык”. Моны ике 
төрле үзгəртеп була: 1) “аптырадык та калдык” – кушма хəбəр; 
2) “аптырадык та, калдык”, ягъни башта аптыраганнар, аннары 
китмəгəннəр – калганнар. 

 
Аһəң, музыкальлек 
“Шунда мин түзмəдем, үзебезнең серле шагыйрьне атакала-

дым”. “Атакаладым” – “ата каз” дигəндəге сыман татарча укыла, бик 
ямьсез аһəң хасил була. 

“Бүтəннəре җыен читендə тукталып калды, ə Гата аты белəн 
халык арасына ук килеп керде...”. Монда “н”нар күп. “Гата аты” да 
“ата-аты” кебек ишетелə. 

“Көтмəгəндə капкадан Гайнан анасы Җəүһəрия килеп керде”. 
Ишетелə: “на-на-на-сы”.  

  
Мыгырдау, мөгрəү турында 
 “Тик үзенə генə аңлаешлы көйгə эченнəн ниндидер җыр мөгрəп 

барды”. Җырны ничек мөгрəп була икəн. Мөгрəү фəкать сыер малы 
эше. Фигурально кешегə карата да əйтелə. Лəкин автор инде реаль 
итеп язганда, болай дип күчерү һич дөрес түгел.  

“Йа ходай, ахыр заман җитүе шушыдыр инде. Йомыркадан бо-
рынларга өлгермилəр, нəчəлник сорыйлар. Шушында ничə ел эшлим, 
нəчəлник түгел, пумышнигы янына да кергəнем юк,– дип мыгырданды 
əби”. Бу кадəр ачык итеп, күп сөйлəгəч, нинди мыгырдау булсын; 
мыгырдау – сүзлəре ачык ук түгел, кайсы аңлашыла, кайсы юк дигəн 
мəгънəле була. 

 
Шаблон сүз һəм тəгъбирлəр 
“Агымдагы ел планнарын тормышка ашыру перспективага бару 

юлында əһəмиятле адым булачак”. “Быелгы ел планнары” дип кенə 
язарга кирəк бит югыйсə. (Рəсми текстта: “быелгы планнары”. – И.Н.) 
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Калькалар 
“Миңа бит бары сезне ишетеп карау гына кирəк”. Салих 

Гөлəмдəнгə шулай ди. Ягъни: “уйнаганыгызны ишетеп карау кирəк”, 
дияргə тиеш иде. Урысча итеп кыскартылган. 

  
Тиңдəш кисəк кушымчалары 
“Бүген атакалап та борчымыйлар, бертуктаусыз пулеметлар-

дан һəм автоматлардан сиптереп тə аптыратмыйлар”. Кирəк: “пу-
лемет һəм автоматлардан”. 

“Бүген ул кара костюм, ак күлмəк, кара бантиктан иде”. Бу – 
дөрес. Һəркайсына кушымча ялгап тормаган. 

 
Килеш кушымчалары 
“Хəтерлисеңдер. Беренчесендə парта астында тапкан пеналны 

гына хуҗасына бирмəдең син...”. Кирəк: “Парта астыннан тапкан”. 
 
Калькалар 
“Лəкин командир каушап калмый, соңгы тамчы канга кадəр су-

гышырга чакыра”. 
“Син бигрəк тə караңгы кеше инде, Вакыйф, – дип, егетлəр ан-

нан көлешеп алдылар”. Монысы “темный человек”тыр инде. 
“Кыска ударлар белəн һөҗүмне алып бар”. 
 
Кешенең йөзе, кыяфəте 
“...Чем-кара чəчле һəм шундый ук кашлы, алга чыгып торган 

киң маңгайлы...”. Алга күпмерəк чыгып тора икəн: сантиметрмы, 
метрмы? 

 
Мəгънəсе башка сүзлəр 
“...Үзеңнең элек кем булганыңны һəм үзең телəп безнең якка 

чыкканыңны əйтеп, əсирлəрне дə шулай эшлəргə чакырсаң – шул бик 
җиткəн!” Монда “эшлəргə өндəсəң” кирəк. “Эшлəргə чакыру” кон-
крет эш кушуга бəйле. 

“Капчык эчендə тимер кыйный торган гади сандал иде”. 
 
-лар/-лəр кушымчасы 
“Усманның кулбашлары һəркайсына берəр тегермəн ташы 

бастырып куйган төсле авырлар”. “Кулбашлары” – бердəн, җансыз, 
икенчедəн тартым кушымчасы бар, өченчедəн, “авыр” – сыйфат. 
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Шушы өч сəбəп аркасында “авыр” үзе берлек санда булырга тиеш: 
кулбашлары авыр. 

“Балалары аналарыннан җитезлəр”. Өч сүз, өчесендə дə -лар 
бар. Беренче, икенчесендə кирəк, хəбəрдə кирəкми. Чөнки, 
беренчедəн, иянең тартым (чиклəү) кушымчасы бар; икенчедəн, 
“җитез” – сыйфат; күплек кушылса, исемгə əйлəнə. 

 
Чама категориясе 
“Йодрыгы белəн генə түгел, наган түтəсе белəн төйде 

Миңнулланың башын”. Бу баш нишлəргə тиеш икəн? 
“Өйлəренə кайткач, Əфлəтун төн уртасында мунча артына 

чүмəлə салып куйган, шуңа күрше тавыгы батып, чыга алмыйча 
үлгəн, ди”. Ай ямьсез! Моны автор əйтə. Персонаж түгел. 

 
Кире типларның тавышы 
“Ышанмагыз, Олег Васильевич, Карыйда мин нибары дүрт көн 

генə элек булдым, – дип чəрелдəде теге” (Хəйрулла). “Чəрелдəде” 
булгач, ул просто чəрелдəгəн, ягъни тавыш кына чыгарган була, 
чөнки бер үк вакытта чəрелдəп һəм сөйлəшеп булмый. 

“Ах, син əле һаман акылыңа килмəдеңмени!” – дип чинады 
Кошкарев”. 

“Шулай булмыйни! – Ананың тавышы чыҗлап-ысылдып чыкты. 
“Фатих хəлфəнең төсе качты. Озын бармаклы ябык кулы белəн 

битен каплап, ачулы гыжылдады:  
–Көфер сүз сөйлəп торасың, фасикъ!..”. 
 
Ике мəгънəле сүзлəр, җөмлəлəр 
“Шушы көннəрдə Кукмарада ярышучы Кукмара һəм Балтач 

районнарының “Хезмəт даны” һəм “Хезмəт” газетлары 
журналистларының киңəшмə летучкалары булды”. “Кукмарада 
киңəшмə булды “ дигəн форма урынына “Кукмарада ярышучы” ки-
леп чыккан. Шундый ук хата менə бу җөмлəдəдə бар: “Шундый 
йөгереш үткəн атнада Казанда уздырылды”. Нинди атна? “Шундый 
йөгереш үткəн атна” килеп чыккан. 

 
Грамматик калькалар 
“...Бер аягында гына сикергəлəп, (Альфа) читкəрəк атлады”. 

Кирəк: “бер аягы белəн генə”. 
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“Альфа озак ялындырып тормады, барып пианино артына 
утырды”. 

“Тукай сүзлəренə җырлана башлагач, ул əйтерсең яңадан туды”. 
Шушы җөмлəдəн өч кенə юл өстə автор үзе үк “Мəрхүм Габдулла 
абый Тукай сүзлəре белəн аны хəзер бөтен мəктəплəрдə җырлыйлар” 
дип дөресен яза. 

“Тик менə аякларда гына төрлечə – Сабирада шнурлы гади бо-
тинка, ə миндə зур перламутр каптырмалы модный туфлилəр”. 
Аңлатма: “аякта итек һ.б. дисəң – дөрес. Əмма “Сабирада” яки 
“миндə” дигəч инде, мəгънəсе бөтенлəй үзгəреп китə: “Сабирада бо-
тинка” дигəч, “Сабираның ботинкасы бар” дигəнне аңлата, алай гына 
да түгел – “Сабира ботинка тоткан” дигəн мəгънə күз алдына килə. 
Чагыштыр: “Сабирада капчык, миндə янчык”. 

 
Дөрес грамматик формалар 
“Мин бик мавыгып нəкыш, скульптураны өйрəнергə керештем” 

(Б. Урманче). Бу җөмлəдə тиңдəш кисəкнең кушымчалары да, “ке-
рештем” сүзе дə дөрес кулланылган. Əйтик, “нəкышне, скульптура-
ны” дип, кушымча кабатланмаган.  

“Ун класс бетергəн 154 егет һəм кызның 12се бүген институт-
ларда укый” (“Социалистик Татарстан” газетыннан).  

 
-да/-дə кушымчалары 
“Яле, ташлагыз əле коралларыгызны да, күтəрегез əле куллары-

гызны!” “Да” “ташлагыз”ныкы, лəкин аның “коралларыгызны да” бу-
лып аңлашылуы ихтимал. Өтер булмаса, “коралларыгызны да 
күтəрегез” дип тə укылуы мөмкин. 

 
Аһəң, музыкальлек 
“...Җидегə ярылсалар ярылырлар, лəкин үз дигəннəрен эшлəми 

калмаслар”. “Лар–лəр, “рыл–рыл–лыр” күп. 
“Ə Нəҗип гамьсез, башын иеп ашын шупыра”. “Шын-шын-шуп”. 

Ямьсез ишетелə. 
 
-лар/-лəр кушымчасы 
“Башын борулары, күз сирпүлəре, гəүдə тотышлары – барысы да 

аныкылар”  
“Ачлар алар”. Ия-хəбəр янəшə торганда, “-лар”ның һич кирəге 

юк: хəбəрнең саны иядəн аңлашыла. 
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“Ничек”, “нинди” 
“Менə хəзер алар икəү булса, ничек əйбəт булыр иде”. Кирəк: 

“нинди”.  
“Кара син аны, ничек яшереп йөргəн миннəн”. Болай да булуы 

мөмкин, ягьни “ничек яшергəн”? Ни рəвешле хəйлəсен табып 
яшергəн. Лəкин контекстта “нинди” кирəк. 

 
“Күрəсең”, “ахыры” һ.б. 
“Уйнап бетергəч тə мин торып чыгып киттем – əйтерсең 

бизгəгем кузгалды, качтым тизрəк!” Искəрмə: “Əйтерсең” – ике 
мəгънəле: берсе – гүя; икенчесе – туры, үз мəгънəсендə. 

“Мин, үбə ахырысы дип, бер мизгəлгə бөрешеп, өнсез булып кал-
дым” (Ə. Еники). Искəрмə: “ахырысы”ның ике ягыннан да өтер куй-
сак, сүз саен өтер булыр иде: мин, үбə, ахырысы, дип! Əйтерсең, 
һəркайсы мөстəкыйль сүзлəрне саныйбыз. 

 
-да/-дə кушымчалары 
“Арадан берсе, җитезрəге, ипи кисəген тиз генə элəктереп алды 

да ашый да башлады”. Бу җөмлəдə ике хəбəр бар: 1) алды; 2) ашый 
башлады. Беренчесендə -да – теркəгеч, икенчесендə -да – кисəкчə. 
Мондый очракта беренче -да дан соң өтер мотлак кирəк. 

“Ə син шунда берəр шифалы дару язып бирəсең, авыру тазара 
да китə”. “Тазара да китə” – бер кушма хəбəр. “Тазара да, китə” – ике 
хəбəр: башта тазара, аннан китə. 

“Бу абзый чанадан очып төште дə калды”. Искəрмə: “төште 
дə”дəн соң өтер куйсаң, ике хəбəр була. 

 
“Бизи” нилəр бизи 
“Мəктəп каршындагы бакчаны кечкенə генə һəйкəл бизи”. 
 “Бик күплəрнең күкрəген хөкүмəтебез орден-медальлəре бизи”. 
 
Катлы-катлы аергычлар 
“Урамның аргы очындагы, аскы катында ипи кибете булган зур 

таш йортта торучы ялгыз Тəскирə”.  
“Самат, уң кулын алга сузып, имəн бармак бите белəн баш бар-

мак очын ышкып күрсəтте”. 
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Чагыштырудагы ялгышлар 
“Саимə апа – директор хатыны. Елның елында ул үзенə классны 

мəчет карты төсле тəртипле һəм җир тычканы төсле тырыш укучы-
лардан гына туплый”. Хəзерге заман укытучысы балаларны “мəчет 
карты төсле” булса дип сайлый. Ə ул үзе мəчет картын белəме дə, бу 
хикəяне укыган балалар белəме? 

 
Грамматик калька 
“Казаннан Х. Сибгатов язган хаттан бу юллар”. Дөресе – 

“Казанның” йə “Казанда яшəүче” кирəк. Ə бу җөмлəдə Сибгатовның 
Казанда яшəве, Казан кешесе булуы түгел, ə бəлки аның хатны Ка-
заннан язуы аңлашыла. Бу форма, гомумəн, урысчаның “Сибгатов из 
Казани” формасыннан калькалашкан. 

 
Калькалар 
“Бер аналарына гына очын очка ялгап тормыш алып бару 

авырдыр”.  
“...Диде Тəскирə бу яңалыкны үз манарасыннан чыгып бəялəп”. 
“Эш сəгате инде күптəн чыккан булса да”. 
 
Тиңдəш кисəк кушымчалары 
 “Шуның ничə елын (Равил) колониялəрдə һəм төрмəлəрдə 

утырды”. Кирəк: “колония һəм төрмəлəрдə”. 
 
Иске грамматик формалар 
 “Озын томшык бар көченə җилкенмəк булды”. 
 
Кешенең йөзе, кыяфəте 
“Бик яшенең йөзе сөттəй ак, чəчлəре чем-кара, ə күзлəре зəп-

зəңгəр. Кара чəч, зəңгəр күз! – бу бит əллə ничек, бер дə табигый 
түгел сыман” (Ə. Еники). Аңлатма: күз алдына килгəне – зəңгəр 
күзлəре. “Кара чəч, зəңгəр күз” дип кабатлап əйтмəсə, ягъни өстəп 
ныгытып куелмаса, сизелми укылуы бар иде. 

 
Мəгънəсе башка сүзлəр 
“Күпме уй-хис бу музыкада! Олы хəсрəттəн тирəн əрнү бар, 

хəтта тəкатьсез үксү дə ишетелеп кала”. Искəрмə: автор “олы 
хəсрəт сəбəпле” дигəн мəгънə белəн əйткəн; текстта исə “хəсрəттəн 
тирəн” чыккан. 
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“Аның тəрəзəлəреннəн яктылык төшə, җир тавышы саркый”. 
“Кызның əле яше чыкмаган, утыз белəн бармый”. 
 
Урынлы тавтология 
“Күрəсең, күп кешелəр мин уйлаган уйны уйлаганнар (Д. Юлтый). 
“Мин бит сине сагынып гакылдан яза яздым” (Ə. Еники К. Тин-

чуриннан цитата иткəн). 
Кешенең үзе, аяк-куллары югаламы? 
“Фатыйма абыстай бердəнбер баласы Мансурның хəбəрсез юга-

луы турында кəгазь килгəн көнне генə башын капкасына бəрə-бəрə 
елады да күрше-куланга бүтəн күз яше күрсəтмəде, шыңшымады. 
Үзлəре дə йə тормыш иптəшен, йə бердəнбер баласын югалткан 
күршелəреннəн жəллəтəсе, кызгандырасы килми иде”. 

“Зур сугышларда күп кешелəрен югалткан, арыган, талчыккан 
кызыллар отряды...”. 

 
Берлек сан – үзе күплек 
“Билет кассасы янында, Искəндəрлəр яшьлəрендə булырлар, өч 

малай бутала”. 
“Бу кызыйның күзлəре шулкадəр зурлар, шулкадəр зəңгəрлəр”. 
“Җəйге каникуллар башланган чор иде”. 
“Клумба яныннан əле өскə, əле аска таба туктаусыз кеше үтеп 

бара” (А. Хəсəнов).  “Кеше” – күп. Бу җөмлəдə ул ике яктан да оформ-
лениеле: “туктаусыз” һəм “үтеп бара” – икесе дə дəвамлы мəгънə 
белəн күп кешене күз алдында тота. 

 
Ике мəгънəле сүзлəр 
“Төрле-төрле радиоалгычлар җыю белəн Искəндəр үзе дə 

күптəннəн бирле мавыга инде”. Монда “ясау” кирəк иде. “Җыю” – 
кешедəн җыю. 

 
-да/-дə кушымчалары 
 “Өчле” дə “дүртле” куеп чыктылар”. Димəк, -да/-дə кушымча-

сы “һəм”не фигыльдəн башка сүз төркемнəрендə генə алыштыра. 
Мəсəлəн, “Мин дə син”. 

“Шулай диде дə Сəлихҗан абзый тынып калды”. Моны ике 
төрле укып була: 1) “Шулай диде дə, Сəлихҗан абзый тынып калды”; 
2) “Шулай диде дə Сəлихҗан абзый, тынып калды”. 
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“Бар, тизрəк Усыга кайт та əтрəк алып кил” дигəнне, өтер 
булмау сəбəпле, ике тарафка да каратырга була. Димəк, телдəге ин-
версияне дə онытырга ярамый икəн. 

 
Иске сүз һəм тəгъбирлəр 
Ə. Еникине укыганда теркəлгəн: “Алай димəгез, Салих əфəнде! 

Сезнең дəреслəрегез минем өчен дə кызыклы, бик мəмнүн булып 
тыңлап утырам”. 

“Сездəн мактау сүзе ишетү безнең өчен зур шəрəф ул”; “Каби-
лияте бар...”. 

Б. Урманчены укыганда: “Чөнки сынлы сəнгатька булган 
һəвəсем генə əле миңа бу төр сəнгатькə юл ачмый иде”; “Мин бик ма-
выгып нəкыш, скульптура өйрəнүгə керештем”. 

 
Аһəң, музыкальлек 
“Шул кыз белəн иркенлəбрəк бер сөйлəшеп, сөйлəшергə җае 

чыкмаса, ичмасам, күреп кенə китəргə иде Миңнулланың исəбе”. 
“Чыкмаса, ичмаса” – рифмадаш авазлардан ясалып, тавтология хасил 
иткəн. 

“Əгəр Гата атларны туктата калса...” “Т”лар кабатлана. 
“Аның изге ният белəн йөрүен кайдан белсен алар?” “Н”нар ал-

литерациясе. 
 
Персонаж теле 
“...Кəмитет беднота персидателе Хəкимҗанны үз кулы белəн 

атып үтерде”; “Так чту менə шулай, агайне”; “Патамушты... өч солдат 
саклап тора”; “Мине дə прусты кызык итеп...” Бу 1918 ел. Авылның 
бер крестьяны. Рус сүзен шулкадəр сибəргə тиеш микəн? 

 
Шаблон сүз һəм тəгъбирлəр 
“...Авторучкасының башын суыра-суыра, нəрсə турындадыр уй-

ланырга кереште”. 
“Ирек нəүмиз, ач-ялангыч булмасын дип, көнен төнгə ялгап ты-

рышты”.  
“...Əнисенə ул Бурятиядə чакта хуҗалыкны ничек алып барырга 

кирəклеге турында соңгы күрсəтмəлəрне бирергə кереште”. 
 
Калькалар 
 “– Əсирлəрне коткара алдыгызмы соң? 
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– Ничек кенə коткардык əле!” 
“...Зур саклык белəн кулындагы төргəкне сүтəргə кереште...”. 
 
Изафə кушымчасы юк 
 “Тик берсе бик яшь əле, ə икенчесе – олырак. Бик яшенең... (дип 

монысы дөрес китə, шуннан). Ə олыракның чəче дə...”. “Ə 
олырагының...” кирəк. 

 
“Минем”нең вазыйфасы 
“Гаеп итмəгез, бик тə шуны белəсем килə минем!” 
“Ə авазлардан гамма хасил була, ди Салих... минем Салих абы-

ем...”. 
“Җаным тыныч түгел, җаныма нидер кирəк минем...”. 
 
Вакытны белдергəн “-ны”, “-да” кушымчалары 
“Көзгə кадəр ул бу елны никтер бик тиз, күзгə күренеп буйга 

үсте”. “Бер көнне кичкə табан караңгы булып болыт килде, көчле 
яңгыр яуды”. Соңгы мисалдагы “бер көнне” дигəнне “бер көндə” дип 
үзгəртеп буламы? Була. Лəкин ул чакны “бер көндə” “бер көн эчендə”, 
ягъни көн буена сузылган вакытны аңлатыр иде. Ə менə “бу елны” 
дигəнне “елда” дип үзгəртсəң, ул чакны ничек була? Мəгънəлəрендə 
бер-бер үзгəреш килеп чыгамы? “Бу елны”, “бу елда”? Ə “бу ел – бы-
ел”? Чагыштыру өчен: 

“Быел безгə килə аласыңмы?” 
“Бу елны безгə килə аласыңмы? 
“Бу елда безгə килə аласыңмы?” 
“Көннəрдəн бер көнне, юк кына нəрсə өчен хуҗасы белəн 

əрлəшеп, ашханəгə күчте”. Моны инде “көннəрдəн бер көндə” дип 
əйтеп булмый. 

 
Тыныш билгелəренə карата 
“Инде үлем хəвефле булмагач, əлбəттə, барам”. “Əлбəттə” дигəн 

ярдəмче сүзнең кайсы төп сүзгə каравына карап, җөмлəнең мəгънəсе 
үзгəрə. Бу мисалда “əлбəттə” “булмагач” сүзеннəн аңлашылган 
мəгънəне тəгаен итə, шуны раслый, ышанычлы ясый, бик нык конкрет-
лаштыра. Инде “əлбəттə”не “барам” ягына күчерсəк, мəгънə төсмере 
бөтенлəй үзгəрə: “барам” дигəнгə басым күчə – “барам” дигəн сүздəн 
аңлашылган мəгънə көчəеп, бармый калуны тəмам юкка чыгара. 
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Образлы сүзлəр көче 
“Никах мəҗлесеннəн соң бер атна узуга, Хəнифə ерак чишмəгə 

суга барган җиреннəн чəчен-башын туздырып, елап кайтып керде, 
баскыч төбендə үк көянтəсен ыргытып: “Суга бармыйм бүтəн!” – ди-
де” (Г. Ахунов). Монда без образ дип йөрткəн чагыштырулар да юк, 
лəкин контекстында күз алдына килə торган образ бар. Эчке образ. 
Кеше халəтен тышкы хəрəкəтлəр белəн биргəн. 

“Арыш арасындагы бодай кебек, бер-ике ир-ат та бар. Болары – 
кичəге фронтовиклар. Алар җитди, кырыс... Куллар шинель кесəсендə. 
Һəр шинельдə кесə бар. Һəр кесəдə кул гына юк” (А. Гыйлəҗев). 

 
 

ҮЗЕБЕЗ ТАБЫП АЧКАН СЕРЛƏР 
(Чаллы төбəге иҗатчылары тəҗрибəсенə бер күзəтү) 

  
Гомер буе оста язучыларны эзлəдем, аларның тел осталыгы 

серлəрен ачарга омтылдым. Гомеремне журналист, язучы эшенə 
биргəн кеше булганга, мондый мавыгуым табигыйдер, берəүне дə ап-
тыратмыйдыр. Тик бу бер дə җиңел эш түгел икəн. Беренчедəн, һəр 
иҗатчының язарга өйрəнү, “сабак алу” юл-алымнары төрлечə, бик тə 
үзенчə. Икенчедəн, əдиплəр үзлəре тəҗрибə “бүлешергə” юмарт 
түгел. Бу хакта махсус əсəр язган авторлар бик тə сирəк. 

Нишлəргə соң? Аларның осталык сандыгын ничек ачарга? 
Əдиплəрнең тел куллану осталыгын өйрəнергə дип махсус максат ку-
еп, бу юнəлештə төрледəн-төрле күзəтүлəр алып барсам да, башлыча 
төп ике чараны өстен күргəнмен икəн. Беренчесе: үзем сокланып 
укыган, сиземлəвемə караганда телебезне камил диярлек белгəн, аны 
бөтен нечкəлеге белəн куллана алган əдипнең, əлбəттə инде, үз 
тəҗрибəсен уртаклашкан, осталык серлəрен үзе ачарга омтылган, чын 
сабак алырдай язмаларын табып уку. Гомəр Бəширев, Хəсəн 
Сарьянның татар телен куллану мəсьəлəлəренə багышланган 
хезмəтлəрен ничəлəр мəртəбə генə укымаганмындыр. Күбрəк булсын 
иде дə бит шундый “осталыкның өстəл дəреслеклəре”, юк шул, алар, 
əйткəнебезчə, санаулы гына. 

Икенчесе, ул – осталык сабагының иң үтемлесе, иң тəэсирлесе, 
үзең сокланган, тəэсир итү серен ачасың килгəн əсəрнең үзен кат-кат 
укып, анализлау, төпченү, авторның тəэсир төенен үзең чишү, 
əдипнең осталык серенə ачкычны үзең табу. 
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Шулай да осталык мəсьəлəсенə караган бу язмага алынуымның 
сəбəбе шəхсəн үземне иҗади канəгатьлəндерү максатыннан бигрəк 
(монысы да кирəк), язу остасын эзлəп табып, аның серен ачуны 
бүтəннəргə дə җиткерү. Хəзер бу эш хезмəт вазыйфама да карый: яр-
ты гасырдан озаграк инде Казан дəүлəт университетының татар жур-
налистикасы бүлегендə студент-журналистларны иҗатта татар телен 
куллану осталыгына өйрəтəм; фəнни эзлəнүлəремнең дə кыйбласы, 
башлыча, шул. 

Монда да əдипнең (беренче чиратта публицистның) осталык 
дəреслəрен үзлəштерү методикасы ике юнəлештəн гыйбарəт: аерым 
əдиплəрнең осталыгын студентларга махсус программа, дəреслек, 
кулланмаларга таянып, лекция, семинарларда, редакциялəрдə 
остазларның үзлəре кул астында эшлəтеп, ана теле белəн эш итү 
нечкəлеклəрен төшендерү, шул белемне иҗади күнегүлəр белəн 
беркетү. Икенче төп юнəлеш-алым – ул, əлеге дə баягы, студентның 
үзе мөкиббəн киткəн остазының иҗат җимешлəрен үзенең тəм табып 
укуы, укыганнарын үзе анализлап, үзе нəтиҗəлəр ясавы. 

Нəүбəттəге язмабыз да нəкъ менə яшь иҗатчыларның 
өлкəннəрнең осталык серлəрен үз көче белəн фəнни нигездə ничек 
ачуларын күрсəтергə омтыла. 

Əйттем бит: осталык дип аталган олуг хəзинəне табу, туплау, 
өйрəнү һəм куллануның йөзлəрчə алым, юллары бар. Шуларның берсен 
без Чаллыда таптык. Казан дəүлəт университетының Чаллы филиалын-
да татар журналистикасы бүлеге ачылган иде. Ел саен иҗатка омтылган 
дистəгə якын студент кабул ителə. Аларга беренче көннəрдəн үк иҗат 
белəн чын-чыннан кызыксыну өчен шартлар тудырыла. Татар теле – 
төп эш коралым, дигəн иманга килеп, аның белəн эш итүгə җитди то-
тынган яшьлəргə төрле махсус курслар тəкъдим ителə. Мəсəлəн, 
“Очерк” курсын үткəндə өлкəн курстагыларга чын-чыннан иҗади мо-
хит тудырыла – студентлар үзлəре үк осталык дəреслəрен төрлəндерүгə, 
тирəнəйтүгə китерəчəк тəкъдимнəр əйтəлəр. 

Өйрəнү өчен остазларны барлаганда, кайсы студентның кайсы 
əдип иҗатын өйрəнəчəген тəгаенлəгəндə аларның нəкъ менə Чаллы 
төбəге əдиплəренең иҗаты белəн төплерəк, якыннанрак кызыксынуы 
ачыкланды. Шуннан инде “ə нигə без программада каралган мəгълүм 
əдиплəрнең иҗат остаханəсе белəн генə чиклəнəбез, мəктəп елларын-
нан ук таныш, хəтта үзлəрен дə белеп-күреп үскəн əдиплəренең 
хезмəтлəрен, иҗат үзенчəлеклəрен анализламыйбыз?” дигəн фикер 
кабынып китте. 
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Бу фикерне хуплау җиңел дə, шул ук вакытта шактый җаваплы 
да иде, чөнки программада каралган əдиплəр турында инде фикерлəр 
əйтелгəн, хəтта моңарчыгы тикшеренүлəргə таянып язылган фəнни 
хезмəтлəр дə бар, ə без тəгаенлəгəн “җирле” əдиплəр турында 
үзебезгə беренче булып бəя бирергə туры килəчəк бит. 

Шундый башлангычларга яшь журналистлар да алынмагач, кем 
алынсын. Тəвəккəллибез! Аннары бит, аерым əдипнең осталык 
тəҗрибəсен бер студент ялгызы гына түгел, ə бөтен төркемебез белəн, 
бергə-бергəлəп тикшерəчəкбез. Димəк, күмəк җаваплылык. 

Ниһаять, җентекле төзелгəн планыбызга нигезлəнеп без бер уку 
елында күренекле публицист һəм шагыйрь, нəфис сүз остасы Рахмай 
Хисмəтулланың иҗат остаханəсендə “яшəдек”, аның иҗатының төрле 
якларын, беренче чиратта, ана теле белəн эш итү ысул-юлларын 
нечкəлəбрəк тикшерергə тырыштык; аерым-аерым темаларга рефе-
ратлар яклап, язгы сессия барышында шул рефератларны бөтен 
төркемебез катнашында, укытучылар алдында якладык. 

Алай гынамы, шул рефератларга нигезлəнгəн фəнни-
публицистик язма əзерлəнде. Аны бу эшебезне башта ук хуплап, 
күзəтеп барган “Мəйдан” журналы бастырып та чыгарды (2004. 
№ 10). Аңа җəмəгатьчелек гомумəн уңай бəя бирде. Филиалның фи-
лология һəм журналистика бүлеге коллективының “Мəйдан” 
җурналистлары белəн очрашуында бу чара хуплауга лаек дип, аны 
дəвам иттерергə кирəк, дип табылды. Шул хуплаудан илһам алып һəм 
дə үзебезнең планга тугры калып, без икенче уку елында осталык 
тəҗрибəсе лабораториясен күренекле язучы-публицист һəм галим 
Эдуард Касыймов иҗатына багышладык. Хəзер шушы ике язманы 
тəкъдим итəбез. 

 
Күкрəп килə инде безнең көннəр... 

Кешелəргə акыл, хис бөртеклəре өстəп кенə калмыйча, аларның 
үзлəрен дə иҗатка илһамландыручы, омтылдыручы иҗат – ул, чын 
мəгънəсендə, җылы учактыр, җимешле агачтыр. Канатлы сүз-
гыйбарəгə торырлык шушы нəтиҗəгə без Рахмай Хисмəтулла 
иҗатына, төгəлрəк алсак публицистикасына, тагын бер мəртəбə 
якынрак килеп, “җылынып”, рухи ризыгын татып алгач килдек. Тик 
аңарчы əле... 

Əдип иҗаты “лабораториясен” анализлауны без аның үзе белəн 
очрашудан башларбыз, дип ниятлəгəн идек. Тик, ни кызганыч, курска 
керешкəнче үк əле остазыбыз вафат булып, без бу мавыктыргыч, кы-
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зыклы ниятне гамəлгə ашырудан мəхрүм калдык. Кирəкле, тормыш-
чан телəк-ният ул барыбер тиз генə искерми, барыбер үзенə ничектер 
юл таба – нəфис сүз осталыгына ирешүдə публицист Рахмай 
Хисмəтулла очеркистикасы мисалында өйрəнергə, үзлəштерергə ти-
ешбез, дигəн ният-планнан без тайпылмаска булдык, курсны тулы-
сынча аның публицистик иҗатына багышлыйбыз. Моңа төпле нигез-
чыганак җитəрлек: публицистик иҗат хəзинəсе үзе генə дə дистəгə 
якын китап; матбугатта басылган язмалары, иҗтимагый чыгышлары, 
“Җидегəн чишмə”гə бəйле риторик эшчəнлеге... Нинди мирас! 
Өйрəнер өчен əле берничə буынга җитəрлек. 

Нəфис сүз осталыгының нигез ташларын очерк жанры мисалында 
күзаллау уңышлы. Рахмай Хисмəтулла – аның остасы. Алай гына да 
түгел, очеркны журналистиканың һəм матур əдəбиятнең башка жанрла-
ры белəн чагыштырып анализлаганда гына тулы аңлап була; бу яктан 
да Р. Хисмəтулла иҗаты – ифрат мул чыганак: ул гомере буе диярлек 
журналистиканың барлык жанрларын да “сөреп” чыкты: нəсер, 
хикəядəн башлап, үзен повесть, романнарда сынады; ул эссе жанрын 
башлап җибəрүчелəрдəн; ниһаять, шагыйрь буларак та танылды. 

Иҗатның шушы төрлəре арасыннан аның очеркка мөнəсəбəтенə 
аерым тукталу бик əһəмиятле. Чөнки нəфис сүз осталыгына ирешү 
мəсьəлəсенə килгəндə, очерк тел белəн эш итүдə, сөйлəм оештыру ос-
талыгына ирешүдə иң үзенчəлекле жанр санала. Гомумəн дə, журна-
листика иҗатының үзенчəлеклəре аның төп үзəге саналган докумен-
таль чынбарлык – фактка мөнəсəбəттə чагыла. Факт ул иҗат 
алымының этəргече буларак, вакыйга, проблема булып күзаллана. 
Журналистиканың хəбəри жанрлары (репортаж, интервью, хисап, 
хат-хəбəр һ.б.) фактны, ягъни вакыйга, проблеманы хəбəр итə; анали-
тик жанр (мөхбирнамə, мəкалəлəр, күзəтү һ.б.) аларны анализлый, 
ягъни проблема биредə куела, ачып бирелə, хəл итү мəсьəлəсе куер-
тыла, ə менə əдəби-публицистик жанрлар (тасвирнамə, парча, эссе, 
очерк һ.б.) проблеманы ачып куеп, юлларын билгелəп кенə калмый, 
аларның чишелешен, тормышта хəл ителүен тасвирлый. Əйе, əйе, те-
ге-бу проблеманың ничек-ничек чишелешен барлык укучы да ачык 
күрсен, аны үзендə дə гамəлгə ашырырга үрнəк алсын өчен, бөтен 
нечкəлеге, тулылыгы белəн тасвирлап бирергə кирəк. 

Тик “тиеш” дип əйтүе генə җиңел, моңа ирешү, ай-һай ла, бер дə 
җиңел түгел. Иң башта, əлеге дə баягы, шул очеркның асылына 
төшенеп бетмəү комачаулый. Əле əдəбият, журналистика 
нəзəриясендə хикəя, повесть, роман нəрсə ул, яисə репортаж, интер-
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вью, мəкалə нəрсə ул кебек төшенчə-терминнар шактый ачык 
күзалланса да, очерк жанры шактый томанлы, үзлəштерү-өйрəнү өчен 
катлаулы кебек тоела. Дəреслек, кулланмалар да моңарчы ачыклык 
кертеп бетерə алмады. Əйтик, журналистика фəнендə жанрларның 
ике төре (хəбəри, аналитик) бер сүзле атама белəн, ə менə өченчесе – 
əдəби-публицистик – “ике җəпле” атама белəн тəгаенлəнгəн: əдəби-
публицистик, дип. Башваткыч бит: əдəби жанрмы, əллə публици-
стикмы? Əдəби ул уйлап чыгарылган образ, вакыйгалар белəн эш итə, 
ə публицистика чын тормышка, документальлеккə нигезлəнə. 

Тагын да əһəмиятлерəге, очеркта телəсə нинди мəсьəлə куела 
алмый, тормышчан əһəмияте, иҗтимагыйлыгы ягыннан ул иң өлгереп 
җиткəн, иң халыкчан, иң дəрəҗəле булырга тиеш. Кайсы проблема 
шундый санала? Аның чишелеше нидəн гыйбарəт? Бу чишелеш бар-
лык укучыны да дулкынланырга, уйланырга, хəрəкəткə омтылдырыр-
га сəлəтле тасвирлау нидəн гыйбарəт? Менə бит күпме сорау! Монда 
инде без аларга Рахмай Хисмəтулланың осталык мəктəбе тулы җавап 
бирер дип ышанабыз. 

Аның үзенең исеме үк шагыйрəнə аһəңле, саф татарча – көйле, 
моңлы иде. Рахмай. Рəхмəтулла. Уйлый калсаң, бөтен холкы-
табигате, бөтен яшəеше дə җисеменə туры килгəн булган икəн: җаны-
күңеле белəн шагыйрь, акылы белəн татар фикерле, аек журналист-
публицист иде ул.  

Берникадəр кызганыч та ки, бу кыска язмада без аның менə шу-
шы журналистлык, публицистлык хəсиятенə генə җəелебрəк туктала 
алырбыз. Публицистика төшенчəсе күңел, вөҗдан иреге белəн бəйле, 
публицистик иҗат ул менə шул ирек өчен көрəш, иҗатта кыюлыкка 
бару сыйфатлары чагылу дигəнне аңлата. Публицистик рух иҗатта 
төрлечə чагылыш таба: берəүлəр иҗтимагый рухлы шигырьлəр яза, 
икенчелəрнең проза əсəрлəре көчле публицистика белəн сугарылган 
була, өченчелəр турыдан-туры саф публицистик жанрларда иҗат 
итүгə гомере буена тугры кала. 

Җитмешенче-сиксəненче елларда совет хакимияте чорында да 
шəхес культы томанасыннан ычкынып киткəн, бездə демократия 
бөрелəре тернəклəнə башлаган бер чор булып алган иде. Шул елларда 
татар иҗтимагый хəрəкəтендə, əдəби иҗат рухында да публицистика 
үзен күрсəтергə тотынды. Язучылар берлегендə үзенə аерым очерк-
чылар секциясе эшли башлады. Ул нəкъ менə шушы рухта язучы 
иҗатчыларны берлəштереп, аларны Язучылар союзына да шул секция 
тəкъдим итə иде. Ул елларда Союзга алынган язучылар арасыннан 
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Марсель Зарипов, Кояш Тимбикова, Рахмай Хисмəтуллин (шул 
җөмлəдəн шəхсəн үзем дə) кебек калəм иялəре нəкъ менə җитлеккəн 
публицист-очеркчы буларак кабул ителде. 

Димəк, Рахмай Хисмəтулла очерк остасы буларак инде күптəн 
танылган. Чын иҗатчылар яхшы белə: мондый бəягə телəсə кайсы 
язучы ия була алмый – элекке язучыларыбыздан да, бүгенгелəрдəн дə 
мондый кыйблада иҗат итүчелəр сирəктер. Шулай булгач, аның иҗат 
тəҗрибəсен өйрəнү мəктəбе дип сайлап алуыбыз ялгыш түгелдер. Ке-
решик соң шул мəктəптə сабак алырга. 

Очеркның үзəгендə – иҗтимагый проблеманың чишелеше, дигəн 
идек. Очерк өчен проблема – ул аерым кешелəрне, хəтта аерым 
төркем, авыл, шəһəрлəрне генə борчыган мəсьəлə түгел, бөтен рес-
публика, төбəкне, бөтен миллəтне, халыкны борчыган, хəл ителүе 
чыннан да бөтен халык өчен икътыйсадый, мəдəни, тəрбияви вакыйга 
булырлык мəсьəлə куелуы. 

Рахмай Хисмəтулла беркайчан да проблема эзлəп матавыкланма-
ды. Ул чын мəгънəсендə тормышны, республикасын, миллəтен ярат-
кан, өмет, оптимизм рухында яшəүче шəхес иде. Аһ-зарлар белəн вак-
ланмады. Гомере буе аны хезмəт кешесе, хезмəтнең дə иҗтимагый 
кирəкле өлкəлəре кызыксындырды. Аларны да читтəн күзəтүче, алар 
турында гомуми фикер йөртүче түгел, ə бəлки шул өлкəдə, шул 
кешелəр белəн бергə, үз көчен, илһамын шуларныкына кушудан, 
күмəклек нəтиҗəсе-җимешеннəн тəм, кодрəт ала белүче иде. Үзе 
күбрəк Түбəн Камада, Чаллыда яшəп иҗат итсə дə, ул бөтен республи-
каны, бөтен халыкны кызыксындырган, дулкынландырган хезмəт 
урыннарында, кайнар төзелешлəрдə турыдан-туры эшлəргə омтылды – 
Казанның органик синтез заводы төзелешендə бетончы, Түбəн Кама 
нефть-химия комбинаты төзелешендə икътыйсадчы, инженер һəм 
башка төрле вазыйфаларда хезмəт итте. Инде чын хезмəтнең ачысын 
да, төчесен дə үз җилкəсендə, үз кулларына кабарып чыккан 
сөяллəрдəн татыгач, бүтəн төр хезмəт иялəренең, башка төбəклəрнең 
иҗтимагый хəллəрен, проблемаларын җентекле өйрəнү өчен күбрəк 
кеше белəн аралашу, əһəмиятле вакыйга, проблемаларның эчендə кай-
нау мөмкинлеклəрен, чараларын эзлəп таба иде – башта Түбəн 
Каманың зур эшханəлəрендə, җəмəгать оешмаларында, мəдəни 
үзəклəрдə, күптиражлы газетта, аннары шушы төбəктə “Социалистик 
Татарстан” газетының үзхəбəрчесе булып эшли, бихисап, оешма, 
эшханəлəрдə, авыл, калаларда, төзелешлəрдə катнашу мөмкинлеге ала. 
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Авторның менə мондый тормыш тəҗрибəсенең очеркларының 
үзəге – проблемага – ни дəрəҗəдə тыгыз бəйлəнгəн булуын студенты-
быз Милəүшə Мөлекованың күзəтүлəреннəн ачык тоемларга була. 
“Рахмай Хисмəтуллин бер-бер артлы чыгып торган очерк китапла-
рында (“Салават күпере”, “Күкрəү авазлары”, “Үземне таптым”, “Су-
сау” һ.б.) төрледəн-төрле темаларга туктала. Аның каһарманнары – 
төрле һөнəр кешелəре: эшче яшьлəр, техник, инженерлар, галим, 
врачлар, партия ветераннары, колхозчылар, сəнгать вəкиллəре һ.б. 

Тема əсəрдə чагылган тормыш даирəсен белдерсə, проблема исə 
авторның шул өлкəгə мөнəсəбəтен аңлата. Проблема күтəрү – 
мəгълүм бер иҗтимагый каршылыкны чишəргə алыну. Əдип кайбер 
хəллəрнең тормыш закончалыклары белəн ярашмавын күрə, күплəрне 
дулкынландырган, аларның күңелендə йөргəн, лəкин əле томанлы 
гына төсмерлəнгəн, анык сурəткə кермəгəн əһəмиятле конфликтны 
тормышның башка катлаулы күренешлəре арасыннан аралап ала, аны 
алгы планга куя, аңа җəмəгать игътибарын юнəлтə. 

Боларны “Сусау” җыентыгына тупланган очерклар мисалында 
күзаллап карыйк (Хисмəтуллин Р. Сусау: хикəялəр һəм очерклар: 
кереш сүз авторы С. Маннапов. Казан: Татар. кит. нəшр., 1984. 
189 б.). “Үземне таптым” очеркында автор хезмəт сөюне беренче 
планга куя. Шулай да кеше берүзе генə берни эшли алмый. 
Бердəмлектə – көч, дип юкка гына əйтелми бит. Ə менə очерк пер-
сонажы Ярмəкнең төп ялгышы – бергə эшлəүче иптəшлəре алдында 
үзенə кимсенеп каравы. “Юкка шатланасың. Син барыбер элекке 
карак... Кызганып, юри генə юаталар...”. 

Бүген аңарга шушы коллективта үз урынын табу мөһим. Бу, 
чыннан да, проблема. Аңарга гына да түгел. Иң əһəмиятлесе, автор 
аның чишелеше юлларын да күрсəтергə омтыла. Иң мөһиме – коллек-
тивта бер-беренə ихтирамлы, яхшы мөнəсəбəт булдыру. Ярмəк бик үк 
яхшы эшлəмəсə дə, бригадир Əнəс Дəминев аны идарə җитəкчесенə 
əйбəт эшли дип əйтə. “Озак еллар буе җылы сүз ишетмəгəн Ярмəккə 
бу “əйбəт”, “рəхмəт” сүзлəре һич көтелмəгəнчə тəэсир итте. Бернигə 
исе китмəс кебек тоелган Ярмəкнең күңеленə əллəнинди бер җылы 
тамчы төште дə, ул зурайганнан-зурайды, якты куанычка əверелде. 
Ул да кеше, аны да мактыйлар. Ул да алар кебек, бер дə ким түгел 
(Сусау. 12–17 б.). 

Бу вакыйга Ярмəккə тормышка бүтəнчə карарга, яңадан чын ке-
ше булып туарга ярдəм итə. Ярмəк үз эшенə хəтта сокланып, 
рəхəтлəнеп эшли башлый. Разрядын да күтəрəлəр. 
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“Алтын бөртек” очеркы Түбəн Кама шəһəрендə аппаратчы бу-
лып эшлəүче Зəлифə Шəймəрдəнева турында. Бик уңган, тыйнак, 
акыллы кыз. Эше бик авыр булса да, яраткан шөгыле бар – сəхнə 
белəн дə мавыга, үзешчəн театрга йөри. Лəкин бергə эшлəүче 
иптəшлəре аны аңламый. “И Зəлифə, кемнəргə кирəк соң синең ул те-
атрда уйнауларың? Йə кемнəргə? Кем соң синең кадереңне белеп, 
“карагыз əле, Шəймəрдəнева театрда уйный икəн бит, əйдəгез əле 
бер-ике смена аның өчен эшкə калыйк!” дип кем сикереп төшə, 
җаныкаем!”. “Ничек кенə аңлатыйм соң: сəхнəгə басып, йөрəктəн 
чыккан бөтен кайгы-сагышларыңны, уй-фикерлəреңне кешелəргə 
җиткерү иң зур шатлык, тормыш яме бит ул”, – дип өзгəлəнə Зəлифə. 

Бу очеркта проблема – кешелəрнең сəнгатькə битараф булулары. 
Алар күбрəк эш, акча дип яши. Ə Зəлифəнең аларның “киңəшлəрен” 
тыңлаганда йөрəге өзелеп төшəрдəй булып ярсый, тыпырчына. “Нигə 
бу аның танышлары баюны-малны дөньядагы иң гүзəл əйбердəн – 
сəнгатьтəн – өстен куялар икəн?! Булмас эш бит, буш сүз бит ул” 
(Сусау, 174–188 б.). 

Зəлифə, бернигə дə карамастан, театрга йөрүен дəвам иттерə. 
Техника йортында халык театры үзенең ун еллыгына багышлап бер-
бер артлы спектакльлəр куя. Алтысында да иң авыр, җаваплы 
рольлəрне бер кеше – Зəлифə уйный. Зəлифə бу спектакльлəргə бергə 
эшлəүче иптəшлəренə дə беренче мəртəбə чакыру билеты өлəшкəн 
була. Соңыннан алар җыелышып сəхнə артына менə. Кочаклый-
кочаклый үзен котлыйлар. 

Зəлифəнең сəхнəгə тугры калуы, тырышлыгы, бергə эшлəгəн 
иптəшлəренə ачу сакламавы бу проблеманың чишелешенə китерə дə. 

“Олы кеше – солы кеше” очеркын автор проблеманы турыдан-
туры тасвирлаудан башлый. Зариф бабай малаеның дүрт бүлмəле 
квартирында картлык көннəрен уздыра. Автор бабай белəн 
сөйлəшергə килгəн. Лəкин аны якты йөз белəн каршы алмыйлар. 
Килене шунда ук кырт борылып, кухняга кереп китə. Квартир күз 
явын алырлык шəп мебель белəн җиһазландырылган. Лəкин улы 
əтисен иске киемнəр саклый торган караңгы бүлмəдəн алып чыга. 
Аңарга урын шунда, сандыгы өстенə көйлəнгəн икəн. 

Зариф бабайның авылдагы зур йортын сатканнар икəн. Анна-
ры, карт Ватан сугышы инвалиды буларак, квартир алганда да бо-
ларга бик ярап куйган. Бабай хөрмəтенə бирелгəн кыйммəтле га-
ражга да хуҗа булганнар. Килен белəн улы эшкə киткəч, балаларын 
да карый икəн. 
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Автор ялгыз калган ташландык картлар, аларның вөҗдансыз ба-
лалары проблемасын күтəрə. Чишү юллары турында да җитди уйлана. 
Нəтиҗəсе дə ачык һəм катгый: “Баланың үзенə, балаларның балала-
рына да кирəк... картлар янəшəлеге. Аксакал картлар – алар əле бер 
китапта да ахырына кадəр бəя биреп бетерелмəгəн акыл, киңəш-
табыш чыганаклары”. “Үкенечлəрне тормыш ахырына калдырмыйк. 
Үзебезгə матур, якты картлык телəсəк, моңсулыкта гомер кичереп, 
сүнеп барган əби-бабайларыбызны, мəңгедəн килгəн гореф-
гадəтлəребез кушканча зур хөрмəт белəн гаилə түрлəребезгə узды-
рыйк, квартирларыбыз түрендəге телевизор һəм затлы мебель алып 
торган хөрмəтле урыннарны якты чырайлы əби-бабайлар билəсен” 
(Сусау, 165–170 б.). 

Сүзне Илүзə Шəйхетдинева дəвам иттерə. Ул публицистик 
иҗатта “тема һəм проблема” нисбəтен ачыклауның əһəмиятенə игъ-
тибар итə. Рахмай Хисмəтуллин ачыкларга омтылган, кузгаткан тема-
лар шулкадəр күп һəм төрле ки (“Кыйбла җиле” китабында гына да 
егермедəн күбрəк темага тукталына), монда бер темага берничə про-
блема күтəрелү ихтималын да күздə тотканда, проблема өстен-
өстенлеге аның чишелешенə зарар китерү куркынычы юкмы? Əйтик, 
əхлак темасы гына да ничəме-ничə əһəмиятле проблеманы колачлый: 
кешелеклелек, ата-анага, олыларга, зəгыйфьлəргə шəфкать, җир-суга, 
туган илгə хөрмəт... 

Бүгенге проблемаларның күпчелеге, кагыйдə буларак, икътый-
сад, социаль, əхлакый тəрбия темаларыннан килеп чыга. Кайсын гына 
чишəргə алынганда да аларга бердəйлектə (комплекслы) карау 
əһəмиятле. Бер-берсеннəн аермыйча. Бу тормыш талəп иткəн закон-
чалык кына түгел, публицистик сəнгатьнең бер сыйфаты да. Рахмай 
Хисмəтуллин иҗаты аның бу закончалыкка тугрылыгын раслый. 

Шулай да ул һəр проблемага, аның чишелешенə бик конкрет 
килə. Моны “Сезгə рəхмəт, акыллы кешелəр!” очеркында 
җентеклəбрəк күзəтик əле (шунда ук. 98–106 б.). Илдус Гафаровка – 
докторга – Валераның əти-əнисе ярдəм сорап мөрəҗəгать итə: бала 
акылдан чыга башлаган. Доктор җентеклəп сораша, нинди сəбəплəр 
аркасында дип. Ата-ана дөресен əйтми. Тикшеренүлəр нəтиҗəсендə 
ачыклана: балага ашаганда берничə тамчы алкоголь тамыза торган 
булганнар. Шуның аркасында миенə зəгыйфьлек килгəн. 

Юк шул, бу аерым кеше проблемасы гына түгел, бу – алкого-
лизм, наркомания, экология хəле аркасында акылга зəгыйфь 
кешелəрнең күмəк проблемасы. Ул безнең көннəрдə дə актуаль. Ав-
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тор бу казадан котылу юлларын эзли, укучыны да шуңа əйди. Ышан-
дырырлык, үтемле фактлар, детальлəр җыя, тикшеренү-эзлəнү про-
цессы алып бара, төрле диагнозларны җентеклəп тикшерə. Бер шəхси 
проблеманың иҗтимагый мəсьəлəгə əйлəнүен исбатлый. 

Очеркта проблема үзмаксат түгел. Төп максат – проблеманың 
чишелешен тасвирлау. Рахмай Хисмəтуллин язмаларының очерк дип 
танылуы да – аның адəм баласын борчыган проблеманың чишелешен 
күрсəтергə-тасвирларга омтылуы. Дөресен əйткəндə, бөтен яшəвенең 
максаты да шушы бит. 

Белəбез, шундый максат белəн яшəгəн иҗатчыга совет чорында 
гомер итүлəре, ай-һай, җиңелдəн түгел иде. Проблема кую – үзе зур 
батырлык иде. Ə чишелеше белəн төпченү үзенə күрə “əхлаксызлык” 
иде. Шулай да публицист Хисмəтуллин халыкны борчыган кимче-
лекне ачып салудан курыкмады, урынында ярып салды, ə урынында 
сүз арасында, кыстырып кына булса да белгертə, күрсəтеп китə иде: 
“Кемнəрнеңдер төзү материалларын харап итеп эшлəүлəрен дə, эшкə 
салкын карауларын да – барчасын да шушы хатын-кызлар җилкəсе 
күтəрə. Əйтик, агач материаллар заводтан буялган килеш алынырга 
тиеш. Юк бит, аны шушы ук хатыннар буйый. Аларга əлифтə 
эретелгəн майлы буяу бирелергə тиеш тə бит, юк шул. Аның урынына 
очсызлы эмульсия генə. Шунлыктан норма буенча ике тапкыр гына 
буйыйсыны өч тапкыр буятып, эшне авырайттылар, ə түлəү барыбер 
ике кат буягандагыча гына кала килə...” (шунда ук. 113 б.). 

Проблеманы куеп кына калмыйча, моның белəн генə тынычлан-
мыйча, ə бəлки бөтен көчен аны гамəлгə ашыруга куйган əдипнең ва-
кыт-вакыт кимчелеклəргə күз йомарга мəҗбүр булуы, чынлыктагы 
аерым гына күренешне гомумилəштереп күрсəтүе дə телəгəнне 
тизрəк күрергə омтылуыннан дип аңларга кирəктер. 

Əдипнең менə мондый тирəн, фəлсəфи фикер-нəтиҗəлəре якты-
сында алар “тоныкланып” калмый мыни! “Ветераннар яшь буынга 
караганда ипинең кадерен, хезмəтнең тəмен ныграк белəлəр, үз 
тəҗрибəлəрен оныклары белəн бүлешергə бик телилəр. Лəкин 
аларның күпчелеге оныклардан аерым тора яисə торырга мəҗбүр. 
Менə бу оныклар, үскəч, əби-бабалы кешелəрдəн көнлəшмəслəр, ба-
лаларын əби-бабайлардан аерган ата-аналарын гаеплəмəслəр, дип кем 
гарантия бирə ала?..” (шунда ук. 169 б.). 

“Əйе, еллар үткəн саен кеше табигатькə якыная. Аның һəр ташы, 
комы, үлəне, аланы, кыры, сазы-урманы карап, күреп, йөреп туя алмас-
лык могҗизага əверелə бара” (шунда ук. 170 б.). Тəҗрибəле əдип менə 
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мондый хакыйкать-нəтиҗəлəрне бəян итүнең төрле юлларын таба. Бер 
əсəрдə ул аларны күренекле, абруйлы фикердəшлəре (М. Мəһдиев, 
А. Гыйлəҗев һ.б.) сүзе дип җиткерсə (Кыйбла җиле // Сусау. 41, 47 б.), 
икенче əсəрдə ул аны шушы проблеманы хəл итүне үз өстенə алган ха-
рактер авызыннан бəян иттерə. Менə “Җидегəн чишмə”нең чираттагы 
мəҗлесендə аны оештыручы, алып баручы əдибебез сүзне мəктəп ди-
ректоры Əнвəр Шамовка бирə. Гəп ата-ана традициясен дəвам иттерү 
турында бара, аны бозу очраклары санала. “...Бездə хəзер татар ата-
аналары балаларын туган тел дəреслəренə, ата-бабаларның изге төсе 
булган татар теле дəреслəренə йөртмичə дə бик зур хата ясыйлар. Туган 
телдə сөйлəшə белмəү гореф-гадəтлəребезне инкарь итүебез аркасында 
улы əтисен, кызы анасын аңламый. Нəтиҗəдə: күпме аерылулар, күпме 
ятим балалар, күз яшьлəре, эчкечелек... Күпме асыл яшьлəр, упкынга 
төшеп киткəн кебек, бернинди эзсез юкка чыгалар, əрəм булалар...” 
(Кыйбла // Сусау. 22 б.). 

Менə шушындый тормыштан алынган конкрет нəтиҗəлəргə тая-
нып, публицист бүген дə яшəү программасы булырга хаклы фəлсəфи 
нигезле йомгаклар ясауга ирешə: “Без тагы да мулрак тормышка ом-
тылып, туган нигезлəрдəн, туган моңнардан, туган теллəрдəн, мең га-
сырлык тарихы булган гореф-гадəтлəрдəн бик җиңел мəхрүм калдык. 
Уйламадык та. Балаларыбызны җинаятьчел төстə шул рухи байлык-
тан аердык. Ата-бабаларга изге итеп карауны оныттык Аларның 
каберлəренə таш куйдыру түгел, сукмакларны чүп үлəннəр басып 
китте. Безне хəзер ата-ана, бала һəм дус бурычлары бугазлый. Ана 
балага дошман, бала – анага, дус-иш дус-ишне, туган туганны 
хəйлəли, яман юлга этəрə. Аналар авылда авырып ята. Ə без 
шəһəрлəрдə типтереп яшəп, түлəүсез генə бəхеткə омтылабыз. Юк, 
алай бəхетле булып булмый” (Кыйбла. 31 б.). 

Проблеманы хəл итəргə алынган кеше – ул чын мəгънəсендə ха-
рактер; чын очеркчы буларак, Рахмай Хисмəтуллин яхшы 
үзлəштергəн, үз тəҗрибəсендə инанган: проблеманы бары кеше генə, 
анда да эшеннəн тəм табып, аның максатчан, нəтиҗəле булуын үзе 
һəрдаим кайгыртып торган хезмəт кешесе хəл итə ала. Һəр очеркында 
аның менə шушындый кеше-характер күз алдына килеп баса. 
Авторның бөтен телəге, тырышлыгы шул характерны укучы да бөтен 
күңеле белəн аңласын, җентекле хəтерлəп калсын! Шунсыз ул 
аңардан үрнəк ала алмас, аңа иярү, аны кабатлау телəге тумас. 

Характерны күз алдына китерерлек, истə калдырырлык итү өчен 
автор нилəр кыла? Бу хакта студентыбыз, Түбəн Кама кызы Айгөл 
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Габдрахманова фикерлəре кызыклы. “Характерны күз алдына 
китерү гап-гади фактлардан башлана, геройны мактап, гомуми сүзлəр 
тезүдəн түгел. “Яңа төзелеп яткан йортның бүлмəлəрендə язгы кояш 
нурлары уйнаклый. Шаян сөйлəшүлəр, измə, буяу сорап дəшүлəр 
яңгырап тора. Кайнар һава өрдерүче калориферлар гүли”. Димəк, ав-
тор героен нəкъ менə шушында – төзелеш барган җирдə тасвирлая-
чак, димəк, бу герой төзүчедер. “Анна апа туе” очеркын укый башла-
гач та, укучыга шундый уй килə. Һəм ул ялгышмый. Язучы героеның 
эш урынын шулай яратып тасвирлый икəн, димəк, каһарманы да 
күңелендə шундый ук олы хисле зат булырга тиеш, дип уйлап 
куясың. “Тирə-юнь хезмəт кенə тудыра ала торган күңелле ашкыну, 
яшəүнең татлы өметлəре белəн өртелгəн”, дип яза əдип. Алдымда 
берсеннəн-берсе җитез төзүчелəр. Шəһəрне иң беренче башлап 
күтəрүчелəр. Ике-өч бала аналары...”. Əнə шулай, деталь, фактлар 
ярдəмендə язучы укучысын акрынлап-акрынлап, баскыч өсте баскыч 
менеп, əсəренə, герое язмышына алып кереп китə.  

Гомумəн, деталь, фактның, публицистикага караган нинди генə 
жанрны алма, һəркайсында əһəмияте зур. Журналист əсəре нəкъ менə 
фактка нигезлəнеп языла бит. Бер карашка əллəни əһəмияте булмаган 
кебек тоелган кечкенə генə факт та публицист əсəрендə характерны 
тасвирлауда мөһим урын тота. Əнə бит: буяучы хатыннар, араларыннан 
берсе турында очерк язарга телəүлəрен ишеткəч, бертавыштан: “Безне 
түгел, əнə Анна апаны язарга кирəк, шуны гына”, диюлəре дə 
хезмəттəшлəре алдында Аннаның абруе ни дəрəҗəдə зур булуын сөйли. 

Очеркта характерны тасвирлау өчен факт кына җитми, пробле-
мага мөнəсəбəттə генə ул тулысынча ачыла, күренə ала. Аннага да 
“авыр иде авылда яшəве. Əтисе колхозга керергə телəмəде. Налог 
өстенə налог салынды. Тəмам бөлделəр. Ата-ана ни сөйлəсə, шуны 
дөреслек дип кабул иткəн кызга бу хəл рəхимсезлек, гаделсезлек бу-
лып тоелды...”. Болар барысы да уналты яшьлек кызның, туган ниге-
зен калдырып, бəхет эстəп читкə чыгып китүенə сəбəп була. Нинди 
генə проблемалар китереп куясы бар иде əле аңарга язмыш дигəнең. 
Кайларда гына булмый Анна: Уралы, Себере калмый. Кайда нужа, 
авыр хезмəт – Анна шунда булыр. Өйдəн чыгып киткəндə, əтисенең: 
“...Акчадан башка беркемгə дə ышанма, байлык иманың булсын”, 
дигəн сүзлəрен күңеленə беркеткəн булса да, тормыш аңа бүтəн 
хакыйкатьлəрне дə инандыра: бəхет үзеңнең тырыш хезмəтеңнəн то-
ра, хезмəттəшлəреңə дə таянырга була. Аннаның өй туенда автор шул 
хакта уйлана. Анна белəн атасы арасындагы каршылыкны ата белəн 
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кыз арасында булган каршылык, аңлашылмаучылык дип кенə түгел, 
бəлки ике буын арасындагы каршылык дип бəялəүгə килеп җитə. 

Без əле публицистның характерны үтемле тасвирлау алым-
чараларына тəфсиллəбрəк тукталырбыз. Ə хəзергə аның бу 
юнəлештəге уңышының бер сəбəбен аерып алу кирəк дип саныйбыз. 
Вакыт-вакыт əдип теге-бу проблеманы чишү бурычына герое белəн 
бергə үзе дə “җигелеп китə”, əсəренең характерына əверелə. Кай 
əсəрендə ул əлеге вазыйфаны тулысынча үз өстенə ала. Мəсəлəн, 
күренекле шагыйрь, тарихи шəхес Нур Баянны “кайтару” проблема-
сын хəл итүгə үзе керешеп китə. Бөтен бер повесть буйлап (Казан ут-
лары. 2000. № 4. 89–132 б.) без аның үзен күзəтəбез, аның белəн бергə 
авыр юл үтəбез, хакыйкатьне бергəлəп табарга омтылабыз. 

Бу уңайдан публицист, җəмəгать эшлеклесе, шул ук вакытта гап-
гади бер ватандашыбыз, миллəттəшебез Рахмайны əдəби-
публицистик əсəр герое-характеры буларак күзəтү ифрат та кызыклы, 
əһəмиятле. Бу очракта ул, табигый ки, əсəрлəрендəге башка характер-
ларга да охшый бит, аның йөзендə бүтəн геройларының сыйфатларын 
эзлəү дə дөрес булырдыр. Бу əсəрдə дə характер бурыч-проблеманы 
бик конкрет куя: “Нур Баянның токымы өзелергə тиеш түгел. Түгел!” 
Менə шушы изге, иҗтимагый əһəмиятле бурычны үтəү өчен бөтен 
кешелек сəлəтен, публицистлык осталыгын җигə, чын мəгънəсендə 
характерын күрсəтə. Укучы аны ихластан күзəтə; хəрəкəт, шөгыль, 
сыйфатларыннан үрнəк ала; аны уйлый.  

Кем ул Рахмай Хисмəтуллин кеше, шəхес буларак? Студенты-
быз Роза Əхмəтсəлихева бу сорауга менə ниндиерəк җавап 
əзерлəгəн. 

Гаяз Исхакый бүлəге лауреаты, Татарстанның атказанган 
мəдəният хезмəткəре Рахмай Хисмəтулланы республика əдəбият 
сөючелəре арасында белмəгəн кеше юктыр. Ул Актаныш районы еге-
те. Əнəк авылында 1934 елның 25 сентябрендə туган. Пучы урта 
мəктəбен тəмамлагач, Балтыйк диңгезендəге Кронштадт шəһəрендə 
хəрби училищеда укый, аннары, армиядəн кайткач, Казан 
университетының физика-математика факультетын тəмамлый. Анна-
ры... күңелендə сандугач оялагач, нишлисең, дипломлы физик-
математик Питрəч районына журналист булып газетка китə. 

Журналист һəм язучы Рахмай Хисмəтулла эзлəнүдəн тукталмый; 
аны яңадан-яңа юллар дəшə. Казан, Түбəн Кама, Чаллы төзелешлəре... 
Яңадан-яңа хезмəт иялəре, яңа коллективлар белəн танышу, аралашу. 
Ниһаять, башкаланы ташлап, Түбəн Кама шəһəрендə төплəнү... Бу 
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шəһəр аның язмышында иң кадерле хəтирəлəрдəн берседер, мөгаен. 
Биредə ул эшче яшьлəр кичке мəктəбендə укытучы, төзелештə инже-
нер, республика газеты хəбəрчесе, халык театрында режиссер булып 
та эшли. Менə бу соңгы һөнəре аны “Җидегəн чишмə” белəн бəйлəде 
дə. “Җидегəн чишмə” берлəшмəсе күп кенə язучы, артист, компози-
тор, галимгə, гомумəн, халыкның күренекле əһеллəренə мəшһүр 
мөнбəргə əверелə. Монда аның публицистлык сəлəте бөтен колачына 
ачылды, шуның белəн халык абруен казанды. Чөнки ул үзе өчен генə 
түгел, халык өчен яшəде. Бер шигырендə ул үзе турында болай яза: 

 Нилəр булса да ил белəн: 
 Тəмугым да, оҗмахым да. 
 Гафу ит, кайчак сөйлəнсəк – 
 Хагын да, нахагын да. 
 Нинди вакытың булмасын 
 Син, илем – газиз Ватан. 
 Син миңа гомер-җан биргəн, 
 Син анам һəм дə атам. 
Рахмай Хисмəтулла 1989 елдан Чаллы шəһəрендə яшəде. 1992–

1997 елларда Чаллы язучылар оешмасына җитəкчелек итте. Ул аз 
сөйлəп, күп эшлəргə тырышучы иде. Матурдан-матур хикəялəр, нəсер, 
шигырьлəр авторы башта үзен əдəбиятнең иң оператив жанры – очерк-
лар – язып танытты, аларны гомеренең соңгы көннəренəчə язды. 

Бу булды əдип “мин”енең бер ягы – биографик, рəсми-
мəгълүмəти ягы. Икенче “мин” ул, инде əйткəнебезчə, аның үз 
əсəрлəренең герое-чагылышы. Иң башта əдип монда да “чын” 
үзеннəн əллəни аерылмый: үзенең шəхси сыйфатларын героена “та-
гу”дан ул һич тарсынмый. “Иң яраткан шөгыльлəремнең берсе булган 
кадак турайту минем рухымны сихерлəп җибəрде. Тимер кисəклəрен 
юкка гына баш очына куеп йокларга киңəш итмилəр икəн...”. “Мин 
үзем белгəн, үзем күргəн кешелəр турында язарга яратканлыктан, 
Габделбаянның бертуганы Гапсəлəмне тасвир итеп, Нур Баян обра-
зын да күпмедер ача алырмындыр сыман...”; “Заманында мине Ка-
заннан биредə борынгы тамырларым һəм фатирым булмау куаласа, 
икенчедəн, аның эчкечелəр дөньясында харап булуымнан куркып, 
Түбəн Кама кебек яшь шəһəргə китеп барган идем. Инде хəзер Казан-
га кире кайта алмыйча гомерем үтеп бара. Əмма барыбер мин əле 
бирегə кайтырмын сыман...” (Оныкларым // Сусау. 94, 96, 107 б.). 

Игътибар итегез, “мин”дə ясалмалык юк, ул самими, ихласый, 
шуңа күрə характерны да укучы тиз аңлый, якын итə, үз күрə. “Трам-
вай кузгалып киткəч, тегелəрнең җыры тагын да көчəйде. Артистла-
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нып түгел, ə тормышның үзе кузгаткан чын тойгылар белəн тулы-
шып, җырланмый кала алмаганга җырлана торган һəр җырны кайда 
гына ишетсəм дə, тукталып, ислəрем китеп, йотылып тыңлап торам 
мин “ (Сусау. 172 б.). “Танырга кирəк, дуслар, Казанның урыс газет-
лары теле, стиле, кыюлыгы, югары юморы, энергиясе, заманчалыгы 
белəн татар газетларыннан күпкə өстен. Татар газеты һаман да тел, 
миллəт тирəсендə казына, лəкин аны үзəклəргə үткəзерлек көчле итеп, 
давыл куптарырлык итеп күтəрə белми!” (Оныкларым. 107 б.). 

Аның “мин”е вак түгел, ул үз тирəсендə, үз борчу-мəшəкатьлəре 
белəн генə бəргəлəнми, аның “мин”е бүтəннəргə дə кагылган уй-
борчулар бит... Сизəсездер, “мин” һəр очракта диярлек гомумиерəк 
тон ала, “без”гə якыная, бу фикерлəр инде бөтенхалык мəнфəгате ко-
лачына якыная: “Ризыгым бар, ятагым чиста, бүлмəм җылы, лəкин 
күңелдə болыт, əллə нинди татар ятимлеге. Барысы да бик тиз уалыр-
га, җимерелергə тора сыман. Бик мескен бит əле бу миллəт дөньясы. 
Ирек килеп тə, без əле аңардан рəтлəп җимешлəр өзеп каба алма-
дык...” (Оныкларым. 109 б.). 

“Мин”нең конкрет проблема турындагы уй-нəтиҗəлəре (мəсəлəн, 
Нур Баянны “кайтару” мəсьəлəсе) тагын да колачлырак, бөтен халык 
мəнфəгатьлəренə тоташкан мəсьəлəлəрне кузгатуга китерə: 
“Язучыларның архивлары төрле аерым кулларда... кайсы кайда 
чəчелеп-сибелеп яталар. Кайчан да булса татар аларны бер җиргə җыеп, 
бер рəткə сала алырмы? Шул архивларны һəм халыктан җыйган 
меңлəгəн сирəк кулъязмаларны бергə туплап, əрмəннеке кебек үзенең 
Матенадаранын булдыра алырмы? Белмим... Моны, ахры, бары тик 
Президент указы гына хəл итə аладыр...” (Оныкларым. 110 б.). 

Очерк “мин”енең мондый саллы гомумилəштерүгə, нəтиҗəлəр 
ясарга сəлəтле булуына мисалларны китергəн идек инде. Янə берсен 
искə төшерү белəн чиклəник: “Əй, күп тə соң безнең горурлынырлык 
кешелəребез! Алар беркайчан да “мин мин” дип тормыш сəхнəсенə, 
күренекле урыннарга чəчрəп чыкмаслар. Күп вакыт алар басынкы, 
тыйнак, түземле. Алар тормышның ыбыр-чыбырын куəтле җилкəлəре 
белəн ярып, туктаусыз хезмəт мəйданында кала бирəлəр. Без яшəгəн 
шушы дөньяны нигезлəрен ныклы итеп, мəңгелек итеп төзеп бара-
лар” (Сусау. 128 б.). 

Ниһаять, очеркта автор “мин”енең өченче яссылыгы турында 
берничə сүз. Очерк нəзəриясендə бу жанрда “мин” дип язу кирəкме, 
мəҗбүриме, дигəн бəхəс тə куертылып алына. Бу сорауга без инде 
җавап бирдек кебек. Очерк кешелəрнең аерым сыйфатларын, таби-
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гать күренешлəрен бəян итү, сурəтлəү белəн генə чиклəнми, 
персонажларының эш-гамəллəрен, уй-фикерлəрен, үзара 
мөнəсəбəтлəрен дə ачыклый. Автор дөреслекне, хакыйкатьне эзли, 
укучы белəн, персонаж белəн, хəтта ки үз-үзе белəн бəхəскə керə, 
шуның белəн укучыда мəсьəлəгə, очеркка кызыксыну уята. 

Болар – бəхəссез. Шул ук вакытта төрле автор үз “мин”ен 
төрлечə файдалана ала. Рахмай Хисмəтулланың төрле очеркларында 
“мин” төрлечə чагыла. Бу хакта менə Алсу Корбанова фикере мон-
дый: “Мəсəлəн, “Тəүбə” җыентыгыннан “Янартаулар кебек дулап...” 
очеркында Р. Хисмəтуллин туксанынчы еллар башында һəм, 
гомумəн, татар əдəбиятендə язучыларны кысу, аларның мəхəббəтне, 
интим хислəрне белдерүне тыюлар турында шəхси үз фикерен яза. 
“Əйе, кызыл замана үзе бозык булса да, безгə бу турыда язарга рөхсəт 
ителмəде. Кызыл замана албастысы шагыйрьлəрне никадəр генə пе-
чеп бетерергə тырышмасын, ул үзенең иң заманча шагыйрен дə ахыр-
гача үтереп бетерə алмаган икəн...”. Моңа мисал итеп автор 1993 елда 
“Казан утлары” журналында басылган Ренат Харисның “Өч үбешү” 
дигəн эротик поэмасын китерə. “Минем бөтен аһ-зарларым артка чи-
геп, онытылып югалгандай булды. Гаҗəп бит, бу өметсез, котсыз за-
манда көтмəгəндə шушындый юллар яңгырасын əле! Беренче караш-
ка кабинетный, кырыс тоелган, гел рəсмилектə йөргəн шəхес шундый 
табигый рəхəт шигырьлəр тоҗырсын əле! Чыннан да əкəмəт бит бу! 
Мин Ренат Хариска бик аптырап карап тордым...”. 

Болар əдипнең үтə дə шəхси фикер, хислəре. “Дөресен əйткəндə, 
хатын-кызга карата җаным-бəгырем каткан чак иде. Аны хуплау сүзе 
əйтсəлəр дə, җен ачуларым чыгып, пырдымсызланырга əзер идем...”. 

Аерым мəсьəлəлəргə, күренекле шəхеслəргə, вакыйгаларга кара-
та менə шушылай үтə шəхси фикер əйтə алуы аны эссе тибындагы 
əсəрлəр язарга да этəрде; ул татар эссеистикасына юл салучы беренче 
публицистлардан саналырга хаклы. 

Автор “мине” “мин” сүзе белəн белдерелмəскə дə мөмкин, 
“без”, “сез” дип, яисə бүтəнчə əйтелергə мөмкин. Мəсəлəн, 
“Җидегəн чишмə” очеркының “Рухи тирəнлеклəр” бүлегендə автор 
үз фикерен, уй-кичерешлəрен “мин” дип түгел, “без” дип, барлык 
милли җанлы татарлар исеменнəн белдерə: “Менə ничə ел инде без 
миллилекне бозып аңлаттык, ул турыда сөйлəшергə, авыз ачарга да 
куркып яшəдек...”. 

Кайвакыт автор “мин”е бөтенлəй арткы планга күчə. Ул ва-
кыйганы читтəн күзəтеп, укучыга хəбəр генə бирүче ролендə кала 
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кебек. “Татарның юлы бер генə” язмасында автор авыл егете 
Азатның каладагы тормышын сурəтли. Битараф кеше сыйфатында. 
“Җиденчене тəмамлап зур конкурс аша узып, Казан авиация техни-
кумына кергəч, шəһəр саф күңелле авыл үсмерен ике яктан шатыр-
датып китереп кысты...”. 

Шул ук вакытта без күренекле публицистның “мин”ен барыбер 
тоябыз – ул аның тонында да, бер сүзендə генə дə чагылып китə ала. 
Бу инде осталык билгесе. Хəер, бу инде аерым бүлекчə темасы. 

Осталык мəсьəлəсенə килгəндə, очеркта бит, башка жанрларга 
караганда, үзгəрəк талəплəр куела: ул проблеманың чишелешен, ха-
рактерны тасвирларга, сурəтлəргə тиеш. Тасвирлау өчен һəм публи-
цистик, һəм əдəби чараларны куллану мөмкин. Менə шул ике яклы 
чараларны бергə үрə белү – очеркчының осталыгы санала да инде. Бу 
яктан Рахмай Хисмəтулла иҗаты – чын мəгънəсендə осталык мəктəбе. 
Бу үзенə бер фəнни өйрəнү-тикшеренү темасы. Бүген исə без əдипнең 
характерны тасвирлаганда кулланган кайбер публицистик һəм əдəби 
чараларга гына тукталып китəбез. Кайберлəрен, аерым алганда факт, 
деталь кебек чараларны, тасвир чарасы буларак ничек куллануын без 
инде берникадəр ачыклаган идек. Янə кайберлəрен барлап карыйк. 

Р. Хисмəтуллин – портрет остасы. Юк, кешенең йөзе-чыраен, 
тышкы кыяфəтен тасвирлау аңарга һич тə үзмаксат түгел. Моны ул 
нəкъ менə характер-геройның эчке хəлəтен, рухи үзгəрешен, омты-
лыш-кичерешлəрен тирəнрəк, төгəлрəк, тəэсирлерəк итеп тасвирлау 
өчен куллана. Менə “Мəтрүшкəлəр” очеркында ике кешенең киеренке 
бер мəлдəге рухи хəлəтен ачыграк күзаллау, хəтергə сеңдереп калды-
ру өчен ул аларның йөз-кыяфəтлəренə дə диккатьне юнəлттерə. “Егет, 
аптырап, күзен шардай ачып, Сибгатовка текəлде. “Мин сөйлимен 
япун белəн кытайны, син сөйлисең Сəхипҗамал түтəйне”, дигəн 
мəгънə аңлаткандай, авызы ачылган килеш бер мизгел катып калды. 
Ə кабинет хуҗасы кай ягы белəндер тау ягы кешелəрен хəтерлəткəн 
озын кылыч борынлы, əмма татар җирендə күбрəк очрый торган яшь-
келт-соры күзле, куе кара кашлы кеше, бернинди борчулары юк сы-
ман иренен бөреп, əче əйбер капкандай урт кырыйларын суырып 
куйды” (Сусау. 95 б.). 

Əдип, чын сəнгатьчə фикерлəүче, шагыйрь буларак, детальлəргə 
бик игътибарлы. Портретны тасвирлы итү өчен ул аларны урынлы 
куллана: “Ярмəкнең нервыланудан уң яңагындагы җөй эзен каплатып 
үстергəн бакенбардлары селкенгəлəде” (Сусау. 130 б.). 
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Реаль кеше портретын бирү өчен аның тышкы кыяфəтен нечкə 
күзəтү генə җитми бит, чөнки портрет ул бу шəхеснең холык-
фигылен дə, үткəнен дə, шушы ситуация, мөхиттəге əхвəлен дə яхшы 
белүне сорый. “...Сирəк кулъязмалар бүлеге хуҗасы, күптəнге таны-
шым татарның асыл зыялысы Җəүдəт Миңнуллин мине хөрмəт белəн 
каршы алды. Ул каты эшлидер инде, бераз ябыга төшкəн, саргайган-
рак та димме, нечкə кысалы күзлеклəре дə тартылып, ябыгып киткəн 
шикелле” (Оныкларым. 108 б.). 

Очеркчының портретка əһəмият бирүенə студентыбыз Əлинə 
Идиятева да игътибар иткəн. “Олы кеше – солы кеше” очеркында ав-
тор бабай белəн аның улының тышкы кыяфəтен тасвирлап бик күп 
нəрсə аңлатуга ирешкəн. “Бабайдан, əлбəттə, “искелек” исе килə иде: 
иске киемнəр, аксыл-саргылт йөз... Ə малайдан яңалык “исе” аңкый: 
кып-кызыл таза чырай, тук караш һəм тамак астына салынган ”хуш-
буй исе”. Киленнең дə нинди кош икəнлеге кыяфəтеннəн бик яхшы 
күренə: “И, Алла, баронессадай йөрергə тырышып кыланган 
хуҗабикəнең шуңа да сырты кабарды... Гаеп итəрлəр дип уйлау кая, 
юка иреннəрен чат кысып, йөзен каралтып, усал итеп дəшүдəн үзен 
чак тыеп тирəбездə йөренде”. 

Ə менə “Ялгыз торна күле” очеркында бөтенлəй бүтəн характер; 
портреты да бөтенлəй башкача. Очеркчы сугыш елларында тол кал-
ган Хəлимə апаның йөзендə андыйларның хəлен тасвирлый. Менə ав-
тор аның өендə кара-каршы сөйлəшеп утыра. “Киттем шул инде фер-
мадан, киттем шул,– диде ул, нəрсəгəдер үкенгəн сыман. Ул бу 
сүзлəрне əйткəндə, керфек очларында яшь тамчылары мөлдерəп тора 
кебек. Урта буй, озынча, матур нəфис йөз, коңгырт тыныч күзлəр. 
Маңгаена, кашларына һаман да дөнья авырлыгы эленгəн сыман. 
Өстендə бəби итəкле чип-чиста ак алъяпкыч, башында əллə нинди 
моңлы яулык. Муенында сары тонык гəрəбə төймəлəр...”. 

Беренче очракта социаль портрет булса, икенчесе психологик 
портрет үрнəге. Əдибебез һəр икесен оста куллана. 

Очеркта пейзаж да – көчле тəэсир чарасы. Күп очракта безнең 
проблемалар табигать кыенлыкларыннан да аерылгысыз. Аннары ке-
ше-характер үзе дə табигать баласы, аның эче-тышы дигəндəй, таби-
гать хəллəренə, ел фасылларына карап та үзгəрə. Пейзажны кеше 
психологиясе белəн тыгыз бəйли белеп, очеркчы характерны сурəтлəү 
өчен стандарт булмаган, тапталмаган пейзаж элементларын таба ала. 

Əлбəттə, сүз югында сүз булсын дип, “кызарып кояш чыкты”, 
“каурый болытлар”, “чык җемелди”лəр белəн чуарланган докумен-
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таль əсəрлəр укучының ышанычын гына югалта. Əлбəттə, пейзаж да 
үзмаксат түгел. Монда ул документальлекне көчəйтү, фактның чын 
мəгънəсендə тəэсир чарасы булуын тəэмин итү өчен файдаланыла. 

Рахмай Хисмəтулла иҗатына бəйле рəвештə бу хакта Роза 
Əхмəтвəлиева да уйлана: “Боз кузгалды...” дигəн очеркында бер 
мəктəпнең “Ак каен” түгəрəге җыелышы бара. Монда күңеллəрне 
тетрəндергəн вакыйга сөйлəнелə: урыс теле укытучысы Клара 
Мисбахованың əти-əнисе кечкенəдəн урыс телен ныклап белмəү ар-
касында кыенлык кичергəн. Шуңа күрə балаларын урысча укыткан-
нар. “Мин гомерем буена бары тик рус телен укыттым, шуны пропа-
гандаладым, класста татар балалары белəн дə татарча сөйлəшмəдем, 
аларга да татарча сөйлəшергə рөхсəт итмəдем. Юл куймадым, ана те-
лен кирəксез санадым...”, дип сөйли Клара ханым. Пенсиягə чыгып, 
балалары, оныклары белəн бик тə татарча сөйлəшəсе килə дə, тик 
алар татар телен белмилəр. Шунда гына ул ялгышын аңлый. 

“Ул сөйлəп бетергəч, шактый ук шомлы тынлык торды. 
Барысының да күңеллəре нечкəреп, моңланып калган иде. Бу апа үз 
күңелен үзе ярлыландырган, үз тормышының ямен үзе сүндерə язган, 
дип уйлыйлар иде ахры”. Автор бу укымышлы олы кешене калын боз 
астында катып калган зур елга итеп күз алдына китердек, ди. Шулай 
итеп, зур елга бозы чатнадымы əллə? Чатнады! 

Укучы исə боздан арынырга омтылган елганы күз алдына ките-
реп, үзе дə нык дулкынлана. 

“Батыр рухлы шагыйрь” дигəн очеркта (Тəүбə // Сусау. 324 б.) 
Равил Фəйзуллин тасвирлана. Монда да пейзаж əһəмиятле урын тота. 
“Равилнең шагыйрь булырга гына түгел, кеше булырга да, җитəкче 
булырга да сулышы, рухы, тазалыгы җитте”, дип билгели автор. Шу-
нысы сокландыра: ул рух, тазалык, аңарга күктəн төшмəгəн. “Ул 
аларны кырлардан-урманнардан, үлəннəрдəн һəм чəчəклəрдəн, каен-
нардан-имəннəрдəн җыя белде. Экстрасенс һəм гипнозчы сыман 
чишмəлəрдəн, инешлəрдəн, елгалардан һəм диңгезлəрдəн үзенə сер 
иңдерə алды”. Димəк, шагыйрьгə илһам дулкыннары табигать аша 
кергəн. “Ул урман-кырлар, үлəн-чəчəклəр... аша хис-тойгыларын, 
кичерешлəрен халыкка җиткерə алган...”. 

Язучы Газиз Кашшафның вафатына бəйле хислəрен дə 
Р. Хисмəтулла пейзаж аша белдерүгə ирешкəн. “...Иртəсен бөтен 
авыл вак яңгырлы томан эчендə иде. Тора-бара ул төрле халəтлəргə 
кереп бетте: əле елый-елый яңгыр яуды, əле бик азга гына кояш чы-
гып, көлеп алгандай итте, əле болыт каплап, көзге ямьсезлек чорна-
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ды...”; “Бөтен тирə-якта язучыбыз җыр башлаган Аксубай-Үзи тал-
лары-өянкелəре сакка басканнар. Гүя алар гади таллар гына түгел, ə 
язучыны соңгы юлга озату хөрмəтенə күклəр тарафынан эленгəн 
яшел байраклар иде...”. 

Журналистик иҗат ул мотлак ике төр хезмəтне – акыл һəм фи-
зик хезмəтне бергə кушканда, шуларның нəтиҗəсен тойганда гына 
җимеш бирə. Өстəвенə əле, хис белəн дə өртелсə генə татлы була. 
Рахмай шагыйрь җанлы кеше иде – иҗатын ул шигърияттəн башлап 
җибəрде, шигырь китаплары да бастырып чыгарды, гомеренең азагы-
на кадəр шагыйрь булып калды. Моны аерып əйтү бик мөһим, чөнки 
тумыштан шагыйрь җанлы, хисчəн булмаган булса, аңардан чын пуб-
лицист җитлекмəгəн дə булыр иде. Əйткəнебезчə, чын очеркчы ул 
проблеманың чишелешен нəкъ менə тасвирлап бирергə тиеш. Тас-
вирлау гына ышандыруның, инандыруның аеруча тəэсирле чарасы. 

Публицист Р. Хисмəтулла – кешенең эчке хəлəтен, аның тор-
мыш киртəлəрен ничек үтə алуын нəкъ менə тасвирлап-сурəтлəп кенə 
бүтəннəргə тəэсирле итеп, хəтергə сеңеп калырлык итеп җиткереп бу-
ла, дигəн иманга килгəн, моның өчен үзендə бихисап чаралар тупла-
ган иҗатчы. 

Əлбəттə инде, беренче чиратта, образ чаралары. Тик публици-
стик иҗатта факт кына түгел, хəтта образга ирешүче тасвирлау чара-
лары да уйлап чыгарыла алмый, алары да документаль, реаль булырга 
тиеш, шуңа күрə аларны, матур əдəбияттəн аермалы буларак, микро-
образ дип аерыбрак карау гадəткə кергəн. 

Очеркта тасвирлау өчен һəм публиистик, һəм əдəби чараларны 
кулланырга мөмкин. Менə шул ике яклы чараларны бергə үрə белү 
очеркчының осталыгы санала да инде. Бу яктан, кабатлаудан курык-
мыйча əйтəбез, Рахмай Хисмəтулла иҗаты – чын мəгънəсендə оста-
лык мəктəбе. Бу үзенə бер фəнни өйрəнү-тикшеренү темасы. Без инде 
публицистик чараларны, аерым алганда, факт, деталь кебек чаралар-
ны тəэсир өчен куллануына мисалларны күп китердек, ə əдəби чара-
лардан портрет, пейзаж мөмкинлеклəрен дə барлый алдык. 

Менə образлы сурəтлəүне гомуми күзаллау өчен кайбер мисал-
лар. “Акылларыбызны җыяр чак” очеркының “Бəлəкəй арбадагы 
хəтер” исемле беренче бүлегендə автор Златоустта хирург булып 
эшлəгəн Əхмəт Даушев дигəн кеше турында яза. Бу кешенең Билəр-
Болгар морзасыннан башланып киткəн шəҗəрəсе бар икəн. Аны тас-
вирлаганда автор болай ди: “Халкыбыз тарихының тагын бер 
зөбəрҗəт муенсасы!”. Шул ук очеркның “Кая тарих язу, ул яла яга!” 
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дигəн өченче бүлегендə безне менə бу юллар тəэсирлəндерə: “...алар 
арасында аракы агуында, тəмəке төтенендə вобла кебек ысланып 
беткəн берəү – кая инде ул аңардан миллəт тарихын язу, ялкынлы ча-
кырулар ыргыту, инде хет ичмасам авызын тыйса иде, оятсыз – ə юк! 
– аны урыс аракысы иң изге кешелəребезгə төкерергə котырта – ул 
үзенең аракы кандаласы хəлендə калуы турында уйлап та тормастан, 
иң авыр чакларда миллəт күгендə иң якты йолдыз булып янып торган 
иң актив, иң намуслы, чын миллəт язучысы Фəүзия Бəйрəмеваларга 
каршы өрə, аңа пычрак ата...”. 

Микрообраз тудыруның иң төп чыганагы ул ана телебезнең 
“бизəклəү” чаралары:  

– күчерелмə мəгънəле, хис белдерү үзенчəлеге сизелеп, аерылып 
торган сүзлəр: күклəргə чөйде, ярып салды һ.б.;  

– битараф берəмлеклəр арасында йөреп тə, куллануда сирəк бул-
ган сүзлəр, гыйбарəлəр: көзге ямьсезлек чорнады: йөзең ашала; 
вөҗданың ертыла һ.б.;  

– күпчелек укучыга аңлашылып та, диалектизм, жаргон, гади 
сөйлəм элементы рəтендə йөргəн, авторның үзе иҗат иткəн сүз, 
гыйбарəлəр: кайгының юан башы; аракы кандаласы; кояшның үбүе һ.б. 

Р. Хисмəтулла характерны тасвирлау өчен əдəби чаралар белəн 
публицистик чараларны оста үрə белə, ул хатлардан, геройларының 
истəлек, чыгыш, диалог, туры сөйлəмнəреннəн оста файдалана. 
Мəсəлəн, əле əйтеп киткəн шəжəрə тексты, “Югалту һəм табу” очер-
кында Газиз Кашшафны җирлəгəндəге сүз, чыгышлары, “Күкрəп килə“ 
очеркында депутатларның сөйлəве һ.б. Болар барсы тел-сурəтлəү чара-
лары белəн үрелеп, үзенə бер микрообраз тəшкил итəлəр. 

Чираттагы күзəтүчебез Гөлнара Кашапова да рефератын 
публицистның тасвирлау чараларын эзлəп табу, куллану, ясау алым-
нарына мисаллар китерə. Аерым алганда ул авторның сүзлəрнең 
күпмəгънəлелегеннəн максатчан, урынлы файдалануына игътибар 
итə. Автор гел бер сүзне кабатлаудан арынырга тырыша, нечкə 
төсмерлəрне дə сиземлəрлек итеп тасвирлау өчен сүзлəрнең сино-
нимнарын эзлəп таба: “Сабыр гына салмак, тын гына шəүлəлəр сыман 
булып, бер-бер артлы авылдашлары бəхиллəшергə агылды...”. 

Образлы синтаксик фигуралар куллану остасы буларак та Рахмай 
Хисмəтулла өйрəнелергə хаклы. Ул иҗтимагый чагыштыруларда ка-
батлау алымын иҗади куллана: “Татар ул, Гаяз Исхакый шикелле, го-
мере буена чит иллəрдə каңгырып яшəп-яшəп тə, илдəн-илгə күчеп, 
милли давыллар куптарып йөри! Татар ул Г. Бəширев, Ə. Еники кебек 
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саф рухлы, таза гомерле. Татар ул А. Гыйлəҗев, М. Мəһдиевлəр булып 
чəчлəре чаларгач та, унсигез яшьлек егетлəрдəй, һаман да дөньясын ду 
китереп, гүзəл романнар иҗат итеп ята торган диңгездəй интеллектуаль 
запаслы...” (Тəүбə. 247 б.). Əдип тормыш күренешлəрен, бигрəк тə ха-
рактерны тасвирлаганда каршылыклы, контрастлы фикерлəрне шундый 
сыйфатлы синтаксик конструкциялəр белəн бəян итүдəн дə курыкмый: 
“Заманында урыс белəн татар табигатьтəге плюс белəн минус, салкын 
һəм ялкын, иблис һəм фəрештə кебек бер-берсен тулыландырып, бер-
берсен үсендереп əйдəп торучы көчлəр иде...”. Аның һəр очеркын ди-
ярлек риторик өндəү, риторик сорау җөмлəлəр дə, кайнар нурлар кебек 
бизəп тора: “Җиңə кодрəтле татар рухы! Ишəя шөһрəтле татар ру-
хы! Оча талантлы татар рухы!” (Тəүбə. 243 б.). 

Рəсилə Латыйпованың рефераты да очеркчы останың ана 
теленə мөнəсəбəте, төгəллеккə, хиссилеккə ирешүдə һəр сүзнең каде-
рен белеп, урынлы файдалануына күп кенə мисал белəн бəян ителгəн 
иде. Аерым алганда, ул очеркларда да герой сөйлəме белəн автор 
сөйлəме арасында аерма барына игътибар итə. Төрле социаль катлау 
вəкиллəренең сөйлəшү үзенчəлеклəре бер-берсеннəн аерылып тора. 
Моны тою, əсəргə кертү геройның индивидуальлеген ачарга 
мөмкинлек бирə. Шушы шəхси йөз-холыкны тасвирлау зарурлыгын-
нан автор мөмкин кадəр героеның сөйлəм үзенчəлеклəрен дə: интона-
циясен, əйтү, үзен тоту манерасын, шул үзенчəлекле сөйлəмнəн алган 
тəэсирен дə кулланырга омтыла. Əйтик, герое Анна апа – өлкəн буын 
вəкиле, урысча фикерли. Сөйлəме дə җайлы гына, тыныч кына: 
“Иптəш Королев, Сез безнең эшлəрне ошатасыз, без тырышабыз ин-
де. Менə минем Сезгə үтенечем бар иде. Торак мəсьəлəсендə...”. Ə 
менə чын татар апасы болайрак сөйли: “И-и, ул күргəннəрен сөйлəсə, 
дивана, елап җибəрерсең...” (Үземне таптым // Сусау. 93 б.). 

Ландыш Камалиева исə очеркчының иҗади табышларын текст 
тышыннан да эзли. Таба да. Аерым алганда, ул əсəрнең композициясе, 
сюжетының аерылгысыз өлеше булган баш исемнəренə диккатен төби. 
Аныңча, Рахмай Хисмəтулла əсəрнең бу өлешен дə тəэсир итү чарасы 
дип саный, аңа да җитди игътибар бирə. Əйтик, “Кыйбла җиле” 
җыентыгына егермелəп очерк тупланган. Һəркайсының үз темасы 
үзенчə төзелешле. Баш исеменең һəркайсы укучының диккатен тартып 
алырлык итеп куелган; əсəрнең композиция гармониясен, яңгыравын, 
төзеклеген сакларлык баш исемнəре табу чыннан да осталык сорый бит. 
Монда əдипкə аның шагыйрьлеге нык ярдəм итə. Тыңлап кына карагыз 
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əле: “Яшь аралаш көлəч моң”, “Олы юлның тузаны”, “Оясында ни 
күрсə...”, “Җидегəн чишмəлəргə йөзек салдым” һ.б. 

Кыска гына йомгак ясап, студентларыбыз – булачак журналист-
лар əдипнең тасвирлау осталыгын сизгер тоемлап, үрнəк мисаллар 
табып, аларны фəнни əйлəнешкə кертеп кенə калмаслар, килəчəктə үз 
иҗатларында да кулланырлар, дип ышанырга була. Рефератларында 
ук инде алар бу хакта белдерəлəр. Бу – бик мөһим. Бу инде əдипнең 
осталык хəзинəсе, бай публицистик мирасы эзсез югалмас, иҗатка 
илһам һəм үрнəк булып буыннан-буынга күчə килер, дигəн сүз. Ə ул 
мирасны, аерым алганда публицистикасында тасвирлау чараларын, 
фəнни өйрəнүне студентлар, галимнəр өзмəс, килəчəктə дə дəвам ит-
терер, дип ышанып калыйк. 

 
Кем ул безгə Эдуард Касыймов? 

Хəзер инде Чаллы төбəгенең күренекле əдиплəреннəн Эдуард 
Касыймов иҗатына күчик. Аның иҗатын да без əлегедəй күмəклəп 
өйрəнергə карар иттек. Студетларыбыз инде мəгълүм планга 
нигезлəнеп реферат темалары алып, семестр буена шуны əзерлəделəр 
һəм гомуми анализга чыгардылар. Без аларны гомумилəштереп, 
фəнни мəкалə итеп “Мəйдан”га тəкъдим иттек. Басылып та чыкты 
(2005. № 11). 

Ə нигə күмəк тикшеренү объекты итеп нəкь менə Эдуард Ка-
сыймовны тəгаенлəдек? ХХ гасыр урталарында заманның актуаль 
темаларында, бигрəк тə чоры өчен шактый тансык роман жанрында 
“уңдырышлы” эшлəгəн, яшь укучыларны мавыктырган, публицистик 
рухлы язучы саналса да, яшь укучыга, татар миллəтенə кем ул бүген 
Касыймов? Осталыгы, ана телен куллану ягыннан да кичəге язучы-
лардан, бигрəк тə бүгенгелəреннəн нəрсəсе белəн аерыла, ни өчен без 
аңарга күмəк игътибар бирдек? 

Əйткəнебезчə, без шушы төбəк иҗатчыларының 
үзенчəлеклəренə тəфсиллерəк күзəтү кирəк, дип санадык, чөнки алар 
үз төбəге яшьлəренə якынрак, өйрəнү өчен дə, килəчəктə кулланыр 
өчен алар мирасы җиңелрəк үзлəштерелə, кулланырга җайлырак, ди-
икме. Безгə, журналистларга, аның иҗатында публицистиканың 
əһəмиятле урын тотуы, үзенең дə вакытында матбугатта эшлəве, 
өстəвенə əле студент елларыннан ук фəнни эзлəнүлəр белəн 
шөгыльлəнүе, ягъни тел белəн эш иткəндə аның əдəби, публицистик, 
фəнни катламнарының синтезын куллануы да əһəмиятле. Андый 
əдиплəр бездə əле күп түгел. 
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Ниһаять, иң мөһиме, ул калдырган əсəрлəр бүген дə укыр өчен, 
əдəби осталыкка өйрəнер өчен əһəмиятен югалтмаган. Без аларның 
барысын да диярлек кызыксынып укыдык. 

Кем ул Эдуард Касыймов? Əсəрлəрне анализларга, безне кызык-
сындырган үзенчəлеклəрне табарга керешкəнче, аларны язган 
əдибебезнең тəрҗемəи хəленə, тормыш хəл-əхвəллəренə кыскача гына 
күз салу хəерле булыр. Бу юнəлештə без яңа материал, чыганаклар 
эзлəү белəн мавыкмадык, мəгълүм чыганакларга, əле исəн-сау 
шаһитларның истəлек-хəтирəлəренə таяндык. Дөресен əйткəндə, Эду-
ард Касыймовның иҗаты, биографиясе дə чордаш-кордаш 
калəмдəшлəре белəн чагыштырганда азрак өйрəнелгəн, дигəн фикер 
белəн тулаем килешсəк тə, аңа караган шактый кызыклы язмаларны 
барлавыбызны икрар итүне кирəк саныйбыз (Галимуллин Ф. Чишмə 
җыры // Нур. 1995. 4 ноябрь; Зөлкəрнəев Ф. Соклану сəлəте // Казан 
утлары. 1982. № 6; Миңлебаев К. Чишмə юлында калган дустым // 
Социалистик Татарстан. 1990. 15 ноябрь). 

Эдуард Касыймов татар теленең төп сөйлəмнəренең берсен 
тəшкил иткəн тарихи үзенчəлекле, бай Нократ сөйлəменең үзəгендə – 
Нократ авылында 1930 елның 9 ноябрендə туа. Тел тоемлау, аны кул-
лану сəлəте əти-əнисеннəн килə. Əтисе укымышлы, аралашучан, актив 
зат буларак (авыл советын җитəкли, колхоз оештыруда катнаша, укы-
тучы була), бу сыйфатларын балаларына да йоктыра. Тик Эдуардка 
əтисе мəктəбендə озак укырга туры килми – мəктəп директоры 
Салихҗан Касыймов “халык дошманына” əйлəнə, кулга алынып, 
1937 елны атыла. 

Эдуардның əнисе, балаларын ияртеп, туган каласы Малмыжга 
китəргə, туган-тумачага сыенырга мəҗбүр була. Эдуард шунда татар 
мəктəбендə сигезне, урыс урта мəктəбендə унынчы классны 
тəмамлый. 1948–1953 елларда ул – Казан дəүлəт университеты сту-
денты. Биредə аның язучылык сəлəте ачылганнан-ачыла бара. 
Сабакташларының берсе моның сəбəбен болайрак аңлата: туган 
төбəгендə ана телен өйрəнеп үсүе, бик яшьли кайгы-хəсрəт күрүе, 
ятимлекнең ачысын татуы, əйлəнə-тирəгə ачык күз белəн карарга, ке-
ше танырга күнегүе, адым саен гаделсезлеклəр күрүе, намуссызлыкка 
юлыгулар Эдуардның күңелендə каршылыклы уйлар һəм хислəр ту-
дыра. Өстəвенə, җəмгыятебездə бер төрле сөйлəп тə, бөтенлəй икенче 
төрле эшлəүнең хуплануы, ялагайларның юл яруы, икейөзлелекнең 
чəчəк атуы əлеге хислəрне көннəн-көн көчəйтə. 
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Уку елларында аның беренче тасвирнамə, очерклары, хикəялəре 
көндəлек матбугатта күренə башлый. Аларга карата инде матбугатта 
“яшь язучының үз тематикасы, үз теле бар”, дип югары бəя бирелсə дə, 
алар əле, əлбəттə, сəнгати камиллектəн шактый ерак була, чөнки əле 
тормыш тəҗрибəсе җитешмəгəнлектəн, зур проблемалар аңардан ера-
грак тора. Аннары, “халык дошманы баласы” дигəн кара тамга əледəн-
əле исенə төшеп торса да (мəсəлəн, бик телəсə дə, аны аспирантурада 
калдырмыйлар), бу хəл əле яшь əдипнең күңелендəге өермəне кузгатып 
җибəрерлек этəргеч булырга тулышып җитə алмаган. 

Э. Касыймов диплом иясе булганда, узган гасырның илленче ел-
ларында, татар мəктəплəре күплəп ябыла, татар телен укыту да 
кимегəннəн-кими бара. Шунлыктан күп студентка урыс телен укы-
тырга дигəн тəкъдим белəн килешергə туры килə. Касыймов та 
1957 елның җəенə кадəр башта Азнакай эшчелəр поселогында, анна-
ры Киров өлкəсенең Вятские Поляны районына кергəн Түбəн Шөн 
авылы урта мəктəбендə урыс теле, тарих укыта, соңыннан шул 
мəктəпнең уку-укыту бүлеге мөдире булып эшли. 

Искə төшерсəк, бу бит шəхес культының кара пəрдəсе ачылып, 
“халык дошманы” уйдырмасына да яктылык төшкəн чор. Универси-
тетта фольклордан лекциялəр укыган галим Хəмит Ярми Касыймов-
ны Түбəн Шөннəн эзлəп таба, яңадан Казанга килеп, Тел, əдəбият һəм 
тарих институтына аспирантурага керергə булыша. Өч елдан инде 
Эдуард шул институтның татар фольклоры секторында кече гыйльми 
хезмəткəр булып эшлəп китə, халык авыз иҗатының төрле жанрла-
рын җентеклəп өйрəнə, диссертация яза. 

Шул ук вакытта ул əдəби иҗатны да ташламый. 1959 елда аның 
беренче мөстəкыйль китабы – балаларга багышланган “Кызыл маяк-
лар” исемле хикəялəр җыентыгы, ə 1962 елда “Совет əдəбияты” жур-
налында “Кояш көн дə чыга” повесте басыла. Бу əсəрлəрендə үк инде 
авторыбыз кешелəргə игелек кылу, шəфкать-миһербанлык, əдəпле-
инсафлы булу, фидəкарьлекне хуплау, кыскасы, гуманистик 
идеялəрне алга сөрə. Сəнгать кешелəре, галимнəр тормышыннан алып 
язылган һəм драматик вакыйгаларга шактый бай əлеге повестьне дə 
укучылар хуплап кабул итте. 

Əдипнең күңелендə еллар буе җыелган каршылыклы хислəр – 
гарьлəнү һəм əрнү, мəхəббəт һəм нəфрəтнең тəмам тулышып, таш-
кындай ургылып чыккан əсəре ул – “Гомер ике килми” романы. Ки-
тап язарга материал җыйганда, яшь əдип əтисе үткəн юлларны бар-
лый, əтисенең – совет хəкимияте өчен тир һəм кан түгеп көрəшкəн, 
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колхозлар оештыруда активлык күрсəткəн, сабыйларны белемле итү 
өчен тырышкан укытучының, коммунистның чыннан да бернинди 
гөнаһсызга кулга алынганына, бинахак атылганына үзе инана. Ул 
нинди генə җан өшеткеч фактларга юлыкмый! Үзе кичергəннəре дə 
азмы! Мəсəлəн, Салихҗан Касыймовның 1937 елда ук атылганын 
əйтмичə, төрмəчелəр, əтиегез безнең төрмəдə утыра, тик хат алышыр-
га ярамый, дигəннəр, ə үзлəре озак еллар буе ризык ташыттырганнар. 
Сабыйларның авызыннан өзеп. Вəхшилəр! 

Язучы калəме өр-яңа романлык ягулыкка байый. Тормыш чын-
барлыгына, документальлеккə табынган, рухы белəн публицист булса 
да, бу фактларны ул шəхсəн үзенə генə кагылган, үзе генə кичерергə 
тиешле чыганак дип санамый, язучы буларак, инде кыйбла итеп ка-
бул кылган əлеге гуманистик юнəлешкə җигəргə үзендə көч таба. 
Менə ни сəбəпле автобиографик планда язылган һəм гыйбрəтле яз-
мышларны, тормышның катлаулы, четрекле якларын психологизм 
алымнары белəн сурəтлəгəн “Гомер ике килми” романы да, əдəбият 
белгече билгелəп үткəнчə, əдəби җəмəгатьчелектə уңай фикер уята 
һəм лирик əсəр буларак яңгыраш ала. Бу романда авторның бөтен 
эрудициясе, тел байлыгы, галимлеге, Нократ сөйлəменең 
үзенчəлеклəре гаять тулы чагылыш таба. 

Барлык публицист-язучыларга да хас бер сыйфат бар – алар 
ирешкəннəр белəн тукталып торырга, канəгатьлəнергə күнекмəгəн. 
Эдуард Касыймов та, əйтик, Хəмит Ярми канаты астында фəнни 
экспедициялəргə йөри, əкиятлəр җыеп, китап итеп чыгара, диссерта-
циясе əзер, Хəмит ага аны үз урынына фольклор бүлегенə җитəкче 
итеп, пенсиягə китəсен игълан итə, доктор диссертациясенə материал 
əзер, китаплары чыгып тора. яңаларына мая җитəрлек – яши бир ты-
ныч кына Казан каласында... 

Юк бит! Ул арада Касыймов гаилəсе белəн Алабугага күченергə 
дə өлгергəн! Анда ул җирле халыкның яшəешен-көнкүрешен өйрəнə, 
янəшəдə генə урнашкан Бондюг химиклары белəн якыннан аралаша, 
педагогия институтында лекциялəр укый – нəтиҗəдə “Томан аша”, 
“Һаваларда тургай” роман-дилогиясе барлыкка килə. 

Ə иҗат мөмкинлеклəре һич кимеми, яшə дə яшə шушында ты-
ныч кына. Юк шул, яныңда гына ГЭС, автогигант калка башлаганда, 
анда бөтен илдəн яшьлəр җыелганда, бу төбəк тормышның иң кайнап 
торган җиренə əверелгəндə, ничек тыныч яшəп ятарга була! Калəм 
əһеллəреннəн беренчелəрдəн булып Э. Касыймов шунда күчеп 
төплəнə. Инде бай тəҗрибə туплаган язучы, вакытлы “ура-
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патриотизмга” артык бирешмичə, шул төбəктəге халыкны борчыган 
мəсьəлəлəр белəн күбрəк кызыксына, əйтик, нигезеннəн күчəргə 
мəҗбүр ителүнең кире яклары аны да борчый. Шуңа бəйле проблема-
ларны ул җентеклəп өйрəнə. Шуларны хəл итү өчен кайгыртып, мат-
бугатта публицистик əсəрлəр яза. Иң мөһиме, ул материал сəнгати 
оеткы, мая булып та җыела килгəн – яңа повесть, романнар языла. 

Кайнар төзелешлəрдə аралашу белəн бергə 1965–1967 елларда 
Э. Касыймов Алабуга педагогия институтында татар фольклоры һəм 
əдəбияте курсын укыта. 1966 елда ул “Татар халык əкиятлəрендə са-
тира һəм юмор” дигəн темага диссертация яклый һəм филология 
фəннəре кандидаты дигəн гыйльми дəрəҗə ала. 

Бу елларда Э. Касыймовның əле телгə алган романнары 
рəтендə “Бир кулыңны, дустым!”, “Көмеш язулы кылыч”, “Сорбон-
на профессоры һəм без” повестьлары да басылып чыга. “Сорбонна 
профессоры һəм без” повесте документаль нигезгə корылган: 
авторның яшь чагы, университет еллары... Үзəктə профессор Один-
цов образы. Дөнья күлəмендə танылган зур галим. Лəкин ул гаять 
катлаулы һəм драматик язмыш кичергəн. Əсəр дəвамында вакыйга-
дан вакыйгага аның бик күп күркəм сыйфатлары ачылып, укучы күз 
алдына килеп баса: зур эрудицияле галим булуы өстенə үтə нечкə 
күңелле, йомшак табигатьле олы галим үз язмышында, юк, сөйгəн 
ватаны һəм бөтен дөнья язмышында иң куркыныч, иң хəтəр чакны – 
фашизм дəһшəте алдында бил бөкми, баш ими, алай гынамы, көрəш 
юлына басып, зур фаҗигалəр кичерə... Андый кешегə чиксез ихти-
рам уянмыйча буламы соң! Повестьтə професор белəн бергə бүтəн 
геройларның да, аеруча студент Рифкатьнең (аны авторның үзе дип 
фаразларга да нигез бар) кешелек сыйфатлары ачылганнан-ачыла 
бара, карашлары ныгый, характерлары чыныга. Əсəр профессорның 
үлеме белəн тəмамланса да кешенең сынмас ихтыярына, аның рухи 
бөеклегенə үзенə бер мəдхия булып яңгырый, дип бəялəде бу пове-
стьне заманында əдəбият белгечлəре. 

Бу елларда Э. Касыймов шулай ук “Томан аша” əсəренең 
дəвамы булган “Һаваларда тургай” романын тəмамлый. Бу əсəрлəр дə 
укучы тарафыннан җылы каршы алына һəм, тəрҗемə ителеп, “Чул-
ман – река внуков” исемендə роман-дилогия рəвешендə Мəскəүнең 
“Современник” нəшриятендə урыс телендə дə басылып чыга. Бу əсəр 
эшчелəр темасына язылган проза əсəрлəре арасыннан Бөтенсоюз 
күлəмендə оештырылган махсус конкурста премиягə лаек була. 
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Чаллыда яшəү чоры Э. Касыймовның иҗатын документаль 
əсəрлəргə баета. Байтак кына очерк, кыска хикəя, мəкалəлəр язып 
бастыра. 1979 елда аның “Советская Россия” нəшриятендə Кама буе 
нефтьчелəренə багышланган “На Каме-реке” дигəн очерклар китабы 
дөнья күрде. 

Эдуард Касыймов күп еллар буена шеф-консультант сыйфатын-
да автомобиль үзəгендəге “Лəйсəн” əдəби берлəшмəсенə җитəкчелек 
итте. Чаллы язучылар оешмасы ачылгач, аның җаваплы сəркатибе 
булып эшлəде. Əдəбият өлкəсендəге хезмəтлəре өчен һəм илле яшь 
тулу уңаеннан язучыбыз 1980 елда “Почет билгесе” ордены белəн 
бүлəклəнде. Ул 1986 елда вафат булып, Чаллы зиратында җирлəнде. 

Китаплары килəсе буыннарга мирас булып калды. Ул мирас 
шактый саллы, күлəмле; язучының татар əдəбиятенə керткəн өлеше 
дə, үтəлми калган вəгъдəлəре дə, өметлəре дə ачык күренə. Чынлыкта 
ул үз бəясен вакытында ала алмыйча дөнья куйган кызыклы, 
үзенчəлекле фидəкарь шəхеслəрнең берсе булып калган. 

Язмабызның күренекле əдəбият белгече бəясе белəн 
тəмамланган бу өлешен Эдуард Касыймовның тəрҗемəи хəленə һəм 
иҗат юнəлешлəренə гомуми күзəтүне, башка чыганакларга да таянып, 
студентыбыз Р. Мингалимов əзерлəде. 

Публицистика кыйбласында. Калəм иясенең осталыгы, кайсы 
жанрда иҗат итүенə карап та, төрлечə ачыла. Жанрның нигезендə 
тормыш куйган һəм иҗатчыны уйланырга, борчылырга мəҗбүр иткəн 
проблема ята: əгəр автор чишелмəгəн мəсьəлəне табып хəбəр итə 
икəн, ул хəбəр жанрында яза (репортаж, интервью, хисап һ.б.), əгəр 
ул мəсьəлəне анализлый, тикшерə һəм кайбер нəтиҗəлəр ясый икəн, 
ул – аналитик, ягъни мəкалə, күзəтү, рецензия остасы; əгəр инде 
үзəккə проблеманың чишелешен куеп, ничек хəл ителгəнен тасвирлап 
бирə икəн, бу инде чын мəгънəсендə əдəби-публицистик жанр талəп 
итə – тасвирнамə, очерк, эссе. 

Журналистиканың нигез ташы – факт та менə шушыңа бəйле 
рəвештə барлана, җыела, эш ителə: хəбəр жанрларында ул – хəбəр 
чыганагы, аналитик жанрларда ул – анализ коралы, ə менə əдəби-
публицистик жанрларда автор фактны проблеманың чишелеше 
хəтердə калсын, илһамландырсын, хəрəкəтлəндерсен өчен тасвир ча-
расы буларак файдалана. Бу инде чын мəгънəсендə осталык сорый 
торган, талант белəн бəйле коралдыр. 

ХХ гасырның икенче яртысында татар əдəбиятендə публицистик 
сулыш нык көчəйде, тормыш чынбарлыгына – документальлеккə тая-
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ну əдəби-сəнгати алымнарның иң көчлесенə əверелде. Гариф Ахунов, 
Мөхəммəт Мəһдиев, Аяз Гыйлəҗев, Миргазыян Юныс, Мəдинə Ма-
ликова кебек язучыларның барысы да иҗатны публицистика-
журналистикадан башлап, сəнгать əсəрлəре дə публицистика белəн 
сугарылган язучылар иде. Ə Барлас Камалов, Кояш Тимбикова, 
Җəмит Рəхимев, Рахмай Хисмəтулла, Альберт Хəсəнев, Марсель За-
риповлар бөтен иҗатлары баштан азагынача публицистика белəн су-
гарылган язучылар сафын тəшкил итте – аларны шул елларның жур-
налистикасыннан аерып карау мөмкин түгел. 

Эдуард Касыймов та шулар рəтендə диярлек иде. Моны дəлиллəр 
өчен башка фактлар рəтендə аның үз сүзлəрен китерү аеруча нигезле 
булыр. Аның əсəрлəрен укыгач уй-тойгылары белəн уртаклашкан хат-
лар “Казан утлары” журналына да килə. Журнал шулардагы язучыга 
булган сорауларның җидесен аерып алып, аларга язучының 
җавапларын бастыра (Казан утлары. 1968. № 10). “Əсəрлəрегезнең про-
тотиплары бармы?” дигəн сорауга ул: “Барлык əсəрлəремдə дə 
персонажларның прототибы бар, “Сорбонна профессоры”нда гына юк”, 
дип җавап бирə. Менə сиңа мə! Əле генə без “профессор” образы ту-
рында бик тə реаль, тормышчан образ дип авторның Казан дəүлəт уни-
верситетында бергə укыган калəмдəшлəренең фикерен җиткергəн идек. 
Иҗат кыйбласы чын документальлек-публицистлык булган əдип кенə 
шундый бəя ала аладыр. 

Күзəтүчелəр искəрткəнчə, аның иҗатында документальлек чын-
нан да өстенлек итə. Шунысы характерлы: иҗатының башында ук ул 
реаль тормыш вакыйгаларын тасвирлауга алына. Мəсəлəн, аның 
беренчелəрдəн язылган “Ул Ленинградныкы иде” хикəясе (Үсү юлы. 
1958. 13нче китап), Ленинградтан эвакуациялəнеп, алар авылында 
төплəнгəн урыс гаилəсенең сугыш хəллəре, авылда иялəшү вакыйга-
ларын ничек булган, шулай бəян итə. Шул ук вакытта ул бер караган-
да көндəлек булып тоелган вакыйга, күренешлəрне гомумилəштереп, 
барлык кешелəрнең дə күпчелегенə тия торган сурəтлəр белəн тас-
вирлап, образ дəрəҗəсенə җиткерə алган. 

Əлбəттə, публицистикада – иҗатның үзенчəлекле, катлаулы бер 
сəнгати юнəлешендə – документальлек бердəнбер асыл сыйфат түгел. 
Эдуард Касыймов əсəрлəре мисалында аларның башкалары да ачык 
күзаллана. Əйдəгез, əдипнең публицистик осталыгының кайбер “ал-
тын баганалары”н барлап карыйк. 

Игътибарда – проблеманың хəл ителүе. Əдəби-публицистик 
иҗатның катлаулылыгы, аңа телəсə кемнең алына алмавы шуның 
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белəн аңлатыла: ул проблеманың колачлы, тирəннəн куптарылуы 
белəн бергə, чишелергə тиешле мəсьəлəне ачып, куеп, аңлатып, хəтта 
хəл итүнең юлларын күрсəтеп кенə калмый, ə проблеманың гамəлдə 
хəл ителүен, чишелешен тирəнтен анализлап, алай гына да түгел, 
күзалдына килеп басардай итеп сурəтлəп, тасвирлап күрсəтергə, 
бүтəн җирдə дə бу проблеманы хəл итəргə алынырга телəк, илһам, 
омтылыш тудырырлык итеп сурəтлəп язылырга тиеш. 

Бездə əле публицистика төшенчəсенə бик җиңел караш өстенлек 
итə: матбугатта басылган барлык нəрсə – публицистика. Юк шул, 
публицистика ул (бигрəк тə очерк жанрында) əдəбилек белəн 
публицистлылыкның үтə дə катлаулы, бик тə нечкə үрелүе, фəнчə 
əйтсəк, синтезлануы. Чын əдиплəр тəҗрибəсеннəн моңа мисаллар та-
бу яшь калəмчелəр өчен бик əһəмиятле. Монда башта нəрсə ул пуб-
лицистлык, нəрсə ул əдəбилек икəненə төшенеп бетү бик мөһим. Эду-
ард Касыймов тəҗрибəсе бу юлда безгə нəрсə бирə? 

Публицистика үзəгендə – проблема, дидек. Шулай да əдəбилек + 
публицистлык осталыгының югары ноктасы ул проблемага карата 
телəсə кайсы мөнəсəбəттə (əйтик, хəбəр итүдə, анализлауда) түгел, ə 
бəлки аның чишелешен тасвирлаганда гына ирешелə, дип кабатлыйк. 

Эдуард Касыймовның үз вакытында проблемага карашы турын-
да бүгенге талəплəр яссылыгында З. Миршəрипова уйлана. 

Гыйлемлек алга илтə. Проблемага мөнəсəбəте публицистның 
шəхси холкына-табигатенə, аның тормыш-яшəешенə, үзенə куйган 
талəплəренə нык бəйле. Эдуард Касыймов Казан университетының 
тарих-филология факультеты студенты чорында ук кешелəр белəн 
мөлаем сөйлəшə белү, тиз арада дуслашып китə алуы, иптəшлəренең 
хəленə керə белүе, эчкерсез гадилеге, тыйнаклыгы һəм гаять активлы-
гы белəн күзгə ташланып, дусларының күңеленə кереп кала. 

Аның язучылык хезмəте белəн чын-чынлап кызыксынганлыгын 
бик күплəр белə, ул моны яшерми дə – əдəби түгəрəк əгъзаларыннан иң 
җитдие, иң активы, төрле əдəби кичəлəрне оештыруда, стена газетлары 
чыгаруда башлап йөрүчелəрнең берсе. Хəер, ул заманда студентлардан 
кем генə үзен-үзе сынап, калəм тибрəтеп карамады икəн! Ə күпмесе 
генə чын əдип яисə зур шагыйрь булып җитлекте? Бик азлар. 

Э. Касыймовның КДУда укыган чорында язылган “Сорбонна 
профессоры һəм без” миңа аеруча ошады. Чөнки мин үзем дə КДУ 
филиалында белем алам һəм безгə кадəрге буыннарның тормышы 
безгə бик тə кызыклы. 
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Биредə язучы гыйлемлек проблемасын күтəрə. Əсəрне беренче 
мəртəбə укып чыккач, үземнең студент елларын теге чорныкы белəн 
чагыштырып утырдым, университет тормышына чумдым. Ул ерак 
елларның татлы студент һавасын кабат сулагандай булдым. Элеккеге 
һəм хəзерге студент тормышы белəн охшаш яклар да, аерымлыклар 
да очрый. Охшаш якларның берсе дип гыйлемлекне əйтергə була. 
Лəкин элеккеге чорда белемгə омтылу көчлерəк булган, минемчə. Ə 
хəзер барысы да акчага килеп терəлə... Шулай да хəзерге чор студент-
лары арасында да “Сорбонна профессоры һəм без” əсəрендəге герой-
лар – Рифкать Кəримов, Вил Вахитов, Миша Черепанов кебек ты-
рышлары да күп кенə. 

Əсəр профессорның үлеме белəн тəмамлана. Аның үлгəн хəбəре 
бəян ителгəн өзек миңа аеруча тəэсир итте һəм күземə яшь тулды. 
Чөнки аның үлеме белəн гыйлемлек тə китеп барды сыман булды. Ул 
бит студентларны белемгə өндəүче иде. Əйе, профессор Одинцов 
студентларның əтилəренə əйлəнгəн иде. Ул аларга гыйлем иленə юл 
ачучы булды, дип əйтсəм дə, ялгышмам. 

Əсəрдəге гыйлемлек проблемасын да автор нəкъ шушы герой 
аша бирə. Бу проблеманы ул шушы образ мисалында чишə дə. Аның 
тəэсирендə студентлар зур югарылыкка ирешə. Кемдер университет 
доценты дəрəҗəсенə ирешə, кемдер мөгаллим булып китə. Бу про-
блема бүген дə актуаль. Одинцов кебек шəхеслəр аз булса да, бүген 
дə бар. Безнең укытучыларыбыз арасында да. Алар бүген дə белем-
лекне, гыйлем дəрəҗəсен үстерүгə зур тырышлык салалар. 

Саф һəм ярдəмчел мөнəсəбəтлəр өчен. Университетны уңышлы 
тəмамлагач, Э. Касыймов берничə ел туган ягы Нократ буйларында 
мəктəптə укыта. Аннары Татарстан радиосында хəбəрче булып эшлəп 
ала, аннары аспирантурага укырга керə. Монда ул фольклор өйрəнə, 
халык иҗатының чын җəүһəрлəре белəн җентеклəп таныша. Менə 
кайлардан ала язучы тормыш чынбарлыгын! Фольклор 
экспедициялəре биргəн бай материалга таянып, язучы “Кояш көн дə 
чыга” повестен яза. Тумыштан сукыр кеше язмышының аянычлары, 
гаять авыр хəлəте, аңа төрле кешелəрнең төрлечə мөнəсəбəте һəм чын 
дусларының ярдəме белəн, ниһаять, күзе ачылуы – болар һəммəсе дə 
əсəрдə ышандыргыч итеп сурəтлəнгəн. Автор кешелəрнең үзара 
мөнəсəбəтенең ни дəрəҗəдə саф һəм ярдəмчел булырга тиешлеге про-
блемасын алга китереп куя. Проблема тумыштан сукыр Абдулла об-
разы ярдəмендə чишелə. Барлык геройлар да Абдулланың 
кимчелегенə карамыйча, аны бик хөрмəтлəп, яратып яши: хатыны 
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Гəзизə, кызы Җəмилə, Җəлүк бабай, колхоз рəисе Бикəшев, парторг 
Хəир Əхəтев һəм бигрəк тə авылның фольклорын өйрəнергə килгəн 
Якуп Сəйфи – барысы да Абдуллага ярдəм итəргə, аны терелтергə 
ниятлилəр. Тик Кəрибулла гына аңа бүтəн мөнəсəбəттə – аның су-
кырлыгыннан файдаланып улы Гариф белəн акча эшлəргə исəп тота. 
Абдулла гармунда яхшы уйный, моңлы җырлый, димəк, хəер җыя 
ала. Бу мəкер турында белү Абдуллага бик начар тəэсир итə. Шулай 
да хатыны аңарга күңелен сүрелдерергə юл куймый. 

Һəрхəлдə повестьтə саф һəм ярдəмчел мөнəсəбəтлəр өскə чыга – 
нəтиҗəдə Абдулла күрə башлый, дөньяның матурлыгына, гүзəллегенə 
шаһит була. Əдипнең сафлык, ярдəмчеллек проблемасы бүген дə ак-
туаль. Бүген дə Абдулла кебек тумыштан сукыр кешелəр бар, аларга 
ярдəм кулы сузу ихтыяҗы да җитəрлек. Тик, минемчə, элекке чор 
белəн хəзергене чагыштырсаң, бу саф һəм ярдəмчеллек мəсьəлəлəре 
акчага кайтып кала. 

Ватанны саклау – изге бурыч. Э. Касыймовның “Көмеш язулы 
кылыч” повесте, əдəби зəвык, тирəн психология белəн язылганга, 
күңеллəрне тирəнтен дулкынландыра. Анда кешенең батырлыгы 
мəсьəлəсе күтəрелə, героеның ватанны саклап калу бəрабəренə күргəн 
җəфа, авырлыклары тормышчан чагылдырыла. Проблема Гыйлаҗ 
агай образы аркылы чишелə. Агай туры мəгънəсендə телсез: улы ипи 
тотып ант итеп сөйлəвенə караганда, əтисенең телен, əсирлеккə 
элəккəч, сер бирмəгəне өчен явыз дошманнар кисеп алган, бөтенлəй 
сөйлəшə алмый... 

Мондый “кимчелекле” геройга укучы игътибарын юнəлтер өчен 
“кылыч сюжетын” тəкъдим итə: ватанны саклаганда чиккəн 
җəфалары өчен Гыйлаҗ агай кылыч белəн бүлəклəнгəн икəн. Аңа ул 
кылычны өендə тоту хокукы да бирелгəн. Ул стенада төрле чəчəклəр 
чигелгəн келəмдə, дəрəҗəле урында эленеп тора. Аның янында тагы 
авыл кешелəре “пертупəй” дип атаган каешлар да эленгəн. Кылычның 
сабында ялтыравык калай кисəгенə матурлап уеп урысчалатып аның 
Гыйлаҗ абыйга сугышта зур батырлык күрсəткəне өчен бүлəк ителүе 
язылган. Хəтта кайсы полк икəне дə теркəлгəн. Күплəр, аеруча 
яшьлəр, бу казанышка зур горурлык кичерə. Авылыбызда тагын 
кемдə бар мондый кызык нəрсə, кемгə чын сугыш коралын өендə то-
тарга хокук бирелгəн! 

Шул ук вакытта Гыйлаҗ агайның батырлыгына, бүлəкнең чын-
лыгына шиклəнүчелəр дə бар. Хəкимҗан агай, мəсəлəн, “Имеш, аклар 
телен кисеп алган, ди. Булмастыр ла. Андый явызлыкка барырмы соң 
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адəм баласы”. Шулай да əдип оста алымнар белəн Хəкимҗан агайны 
ышандыруга ирешə. 

Əлеге проблема – Ватанны саклау бəрабəренə үзеңне корбан итү 
– хəзер дə вакытлы һəм урынлы. Бүген дə илебезне дошманардан сак-
лау ихтыяҗы көн кадагыннан төшмəгəн. 

Яшь чак – юлəр чак. “Бир кулыңны, дустым” повестендə Эдуард 
Касыймов яшьлəр мəсьəлəсен күтəрə. Əлбинə Əхсəн исемле егетне 
ярата, лəкин алдана. Егет аны авырлы килеш ташлый. Əлбинəгə дус-
лары ярдəмгə килə. Əйтик, Роберт аны электəн үк яратып йөргəн икəн 
– хəзер инде авылга барып, аның “ире” дип белдерə. Минемчə, автор 
бу əсəрендə яшьлəрне нинди ялгышлыклар ясамаска икəнен кисəтə, 
якын дусларның нинди булырга тиешлеген тасвирлый. Биредəге ва-
кыйгалардан бүген дə гыйбрəт алырга була. Бүген дə без мондый 
хəллəргə адым саен юлыгып торабыз. Шулай да кызлар уяурак бул-
сын, беркатлы булмасын, дусларың чыннан да элекке яшьлəр кебек 
тугры була белсеннəр, дигəн телəктə калабыз. 

Күренде ки, Эдуард Касыймов иң катлаулы проблемаларны 
чишү юлларын тасвирлауга да кыю алынган, бүгенге буын укучылар-
га да тəэсир итəрлек итеп тасвирлауга ирешкəн. Ничек, нинди алым, 
ысуллар, нинди əдəби һəм публицистик чаралар белəн? 

Публицистиканың нигезе документальлек, дидек. Документальлек 
ул иң төгəл, иң конкрет чаралар – конкрет мəгълүмат (сан, дата; доку-
мент, диалог, туры сөйлəм һ.б.), телнең иң төгəл берəмлеклəре (сүз, 
сүзтезмə, əйтем, мəкаль, синтаксик фигура һ.б.), башка конкрет чыга-
наклар (əсəрлəрдəн, чыгышлардан өзеклəр, канатлы гыйбарəлəр һ.б.). 

Бу конкретикадан тыш, əле төгəл күзаллауны көчəйтə торган, 
кискенрəк, ачыграк итə торган əдəби-публицистик алым, юллар да 
публицистик иҗатта аерым урынга чыга. Мəсəлəн, портрет, пейзаж, 
публицистик чигенеш, автор “мин”е кебек күренешлəр əдəби чарадан 
бигрəк публицистик чара буларак игътибар үзəгенə куела. Менə 
шуларның кайберлəре безнең рефератларда да чагылыш тапты. 
Мəсəлəн, тасвир чарасы буларак портретны Гөлназ Мансурова 
өйрəнде. 

Портрет – тасвир чарасы. Эдуард Касыймовның иҗат мирасы 
шактый саллы, күлəмле. Курсны үтү чорында барлык əсəрлəрен укып 
бетереп тə булмады. Тик шунысы мөһим, укыган бер əсəр хəтергə уе-
лып калды. Нигə шулай икəн – гомер буена күпме китап укылган, 
истə калганнары бармак белəн генə санарлык бит. 
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Уйлана торгач, башта гомуми бер нəтиҗə ясала: Э. Касыймовның 
һəр китабындагы төп геройлар, нəкъ тормыштагыча, каршылыклы бул-
са да, күпчелеге татар җанлы – əдəпле вə итəгатьле кешелəр. Алар 
бүтəннəр хакына кереп, рəнҗетеп, үзлəренə күбрəк мал төшерергə, 
җылырак фатирны, майлырак калҗаны элəктереп калырга ашыкмый, 
берəүгə дə этлек эшлəргə, кемгəдер явызлык кылырга атлыгып тормый, 
чөнки андый максат аларның холкы-табигатенə туры килми. 
Э. Касыймовның яратып язган, җан җылысын кызганмыйча сурəтлəгəн 
геройлары, үзе шикелле үк, бүтəннəргə нинди дə булса изгелек эшлəргə, 
мəрхəмəт күрсəтергə тырыша – ул аларга кыйбладан тайпылырга, 
хыянəт юлына басарга һичбер вакыт юл куймады. 

Бу – гомуми тəэсир, ə инде ул “гомуми” нинди өлешлəрдəн тора 
соң, дип уйлана башласаң, күз алдына нəкъ менə конкрет затлар килеп 
баса, “томанлы”, гомумилəштерелгəн образлар түгел. ə конкрет адəм 
балалары. Хəер, аларны да əле уйда-аңда гомумилəштереп була икəн. 

Э. Касыймов көчле кешелəр, үзлəренə ияртерлек, соклангыч 
кешелəр турында яза. Моны əдəбият белгечлəре дə билгелəп үтə. 
Көчле кешелəр. Кемнəр алар? Сабыйларча ышанучан һəм самими 
күңелле профессор Одинцовмы? Бəлки “Ади-ади” кушаматлы телсез 
Гыйлаҗдыр? Яисə алданган кыз Əлбинəме? Болар һич тə без күз ал-
дына китергəн, тормышта күреп күнеккəн көчле кешелəргə охшама-
ган ич. Əмма повестьлəрне укып, алардагы вакыйгаларны күңелең 
аша кичергəннəн соң, язучының үз геройларына карата булган җылы 
мөнəсəбəте əкренлəп сиңа да күчə, уйларың үзгəрə. Əйе, алар көчле. 
Язучы аларны шуңа ышандырырлык итеп тасвирлый алган. Нинди 
чаралар белəн? Моңа конкрет мисаллардан төшеник əле. 

Башта “Сорбонна профессоры һəм без” повестен искə 
төшерик. Язучы Рафаэль Мостафин: “Мин аны... укыгач, яңадан 
үземнең студент елларыма, үзем өчен бик тə кадерле булган уни-
верситет тормышына чумгандай булдым. Əсəрдə байтак 
персонажларның исеме үзгəртелгəн булса да, мин аларның 
бөтенесен диярлек күз алдына китердем: төс-кыяфəтлəрен генə 
түгел, хəтта холык-фигыльлəренə кадəр...”. 

Бу уңышта авторның портрет остасы булуын да искə алынырга 
тиеш. Профессор Одинцовның студентлар янына килеп кергəндə үк 
нинди кеше икəнлеге күзгə бəрелə: “Ачык калдырылган ишектə иң 
əүвəл сары күн портфель һəм трость, аннары ап-ак башлы картыбыз 
үзе күренде. Тукталып калды, чал кашлары астындагы зəңгəр 
күзлəрен салмак йөрткəлəп, безгə карады һəм кисəк нигəдер тотлы-
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гып-каушап, карлыкканрак тавыш белəн исəнлəште... Кафедра артына 
кереп басмады, каршыбызга, өстəл артына килеп утырды, кулларын 
шəп күннəн эшлəнгəн портфеленə куйды. Озын-нəзек бармаклары, 
сизелерлек булып калтырый иде... Күпереп торган чал мыегы селке-
неп алды – сəер генə иттереп елмайды. Юк, аның бармаклары гына 
түгел, тавышы да калтырана – тамак төбеннəн ничектер сынып-
өзелеп чыга иде...”. 

Автор профессорның кыяфəтен, сөйлəмен шундый оста иттереп 
сурəтли ки, шунда ук аның нечкə күңелле, яхшы кеше икəнлеген си-
зеп аласың. Əйтик, профессорның тактага ничек язуы аша да аның 
эчке һəм тышкы хəлəтенең ни дəрəҗəдə төрле булуын сурəтли. 

Əдип портретны бəян иткəндə публицистикада аеруча əһəмиятле 
чара – детальгə бик игътибарлы: “Менə, ниһаять, аның чал мыек 
тирəсе хəрəкəткə килде...” һ.б. 

“Бир кулыңны, дустым” повесте герое Əлбинəнең чибəр, əдəпле, 
намуслы, эшчəн, белемгə омтылучы кыз икəнен ул портреты аша да 
сурəтли: “Əлбинəнең Идел буенда туып-үскəнлеген əллə каян белеп 
була – əнə бит ул, аккош кебек җиңелчə тибрəнгəлəп, йомры 
белəклəрен ничек тигез һəм ыспай салып бара...”. Əдип əсəрдə аның 
“энҗе тешлəрен”, “озын керфекле карлыган күзлəрен” ничəме-ничə 
тапкыр кабатлый. 

 “Көмеш язулы кылыч” повесте герое Гыйлаҗны язучы 
бүтəннəрдəн аерып куя. Беренче чиратта, мыек-сакалы белəн. 
“...Шактый олы күренə иде: киң иягеннəн асылынып төшкəн, чылгый-
лары бөтерелеп торган хəтəр мыек, яссы маңгай астында бергə кушы-
лып үсə язган яман да калын кашлар һəм болар һəммəсе дə сумаладай 
чем-кара төстə, тик сакал-мыегында гына көмеш төклəр күренгəли...”. 

Повесть яңа буын ирлəрнең Бөек Ватан сугышына китүе белəн 
тəмамлана. Көмеш язулы кылычына таянып баскан көенчə аларны оза-
тып калган Гыйлажның мəһабəт сыны укучы күз алдыннан китми. Ав-
тор үз героена дастаннарга хас монументальлек бирə алган: “Гыйлаҗ 
агайны танырлык та түгел иде: өстендə күн туҗурка, зəңгəр галифе, ая-
гында күн итеклəр, ə башында зур йолдызлы шлем. Күкрəгенең сул 
ягына кызыл тасма да кадаган... Тагы күкрəген аркылы-торкылы тар ка-
еш, билен яссы каеш кыскан. Билендəге яссы каешта көмеш язулы кы-
лыч асулы... Хəтəр кыяфəт!.. Менə ул каба сакалын як-якка борып, 
китүче егетлəр йөзеннəн утлы карашын кичерде...”. 

Əлбəттə инде, тəҗрибəле əдип кешенең тышкы кыяфəтен 
сурəтлəү белəн генə чиклəнми, моны үзмаксат дип тə санамый, ə 
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бəлки бу чараны героеның эчке хəлəтен, рухи үзгəрешен, 
кичерешлəрен, бөтен холкын ачып бирү, шулай итеп укучыга да уңай 
тəэсир ясау өчен өстəмə чара буларак оста файдалана. 

Табигать һəм кеше – аерылгысыз. Бəян итүдə, тасвирлауда 
төгəллеккə ирешүнең янə бер сəнгати-публицистик чарасы – ул пей-
заж. Аны куллануда да Э. Касыймов бай тəҗрибə туплаган. Һəр 
əсəрендə диярлек без соклангыч, күңелне җəлеп итəрлек манзара, 
күренешлəргə юлыгып тəэсирлəнəбез. 

Əдəби əсəрлəрдə портрет, пейзаж, интерьер ярдəмче вазыйфа 
үти. Əсəр мəйданында чагыштырмача аз урын били. Монда калəм ос-
тасы табигать манзарасының яки персонаж кыяфəтенең барлык 
детальлəрен дə бөртеклəп сурəтлəүне мəҗбүри санамый. Аерым де-
таль, штрихларга гына басым ясау – аның өчен табигый хəл, ди 
əдəбият нəзəриясе белгече. Ə менə Э. Касыймов əсəрлəрендə табигать 
күренешлəренə аларның кешегə тəэсир итү очракларына зур урын 
бирелə. “Ишкəй елгасы дилəр аны... Əллə кайларда, тау-таш арала-
рыннан чылтырап бəреп чыккан чишмə сулары, урыс, мукшы, татар 
авылларының ямьле, киң тугайларында боргалана-сыргалана, йомшак 
камыш үлəннəрен тибрəндереп, əкренлəп бергə кушыла баралар. 
Агым су, Апчатар үзəнендə тирəн генə, матур гына елгага əверелеп, 
Ишкəй авылына килеп җитə, аның бакча артларындагы ярларга 
бəрелеп үтə, аннары үз юлында исемле һəм исемсез инешлəр белəн 
очрашып, талгын гына Идел кочагына барып керə...”. 

Беренчедəн, бу пейзаж “Кояш көн дə чыга” повестенең башла-
мы буларак игътибарга лаек, димəк, укучы пейзаж күренешлəрен 
əсəрнең буеннан-буена очратырга əзерлəнə. Дөрестəн дə шулай –
 аның өмете аклана. Персонажларның бөтен хəлəте диярлек 
табигатьтəн аерылгысыз. 

Икенчедəн, табигать күренешлəре əдəби əсəрдə хəбəр җиткерү 
бурычын да башкара ала. Алар вакыйганың нинди төбəктə, кайсы 
тирəлектə баруын искəртəлəр. Җирле колоритны сиздерəлəр. Моны 
без əлеге мисалдан да күрə алдык: Ишкəй елгасы, Апчатар үзəне, Ап-
катар, Бүрəнə таулары һ.б. 

Əгəр дə рəсем сəнгатендə тамашачы бөтен картинаны берьюлы, 
бер карап алу белəн күрсə, əдəби əсəрдə исə язучы пейзаж, портрет 
күренешлəрен акрынлап, эзлекле рəвештə, хəрəкəт дəвамында гына 
күрə һəм укучыларга да шулай тəкъдим итə. Э. Касыймов бу сəнгати 
закончалыкны төгəл үти. 
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Аның һəр əсəрендə төп герой табигать белəн турыдан-туры 
мөнəсəбəттə: кеше аның йогынтысында яши, табигать аны сыный 
да. Геройның хис-тойгылары табигать күренешлəре белəн аерылгы-
сыз үрелеп бара: “...Абдулла йомшак үлəнгə яткан көйгə, гадəтенчə, 
əйлəнə-тирəдəге тавышларга колак салды, һавада бал кортлары, 
төклетуралар безелди, үлəн арасында чикерткə сызгыра, таллыкта 
ара-тирə саескан шагырдап куя... Абдуллага рəхəт бүген, күңеле 
шат аның...”. 

Пейзаж əсəрдə күп очракларда, бигрəк тə публицистик əсəрдə, 
характерның проблеманы чишү белəн бəйле катлаулы хəлəтен ачы-
грак күрсəтергə дə, аны яхшырак аңларга да ярдəм итə. Сүз белəн 
əйтеп җиткерə алмаганны табигать күренеше, пейзаж ачык итеп, 
өстəмə чара буларак та күрсəтə ала. 

Халык иҗатына якын, аны яхшы белгəн иҗатчылар, гадəттə, 
табигатькə дə якын була икəн. Эдуард Касыймовның пейзаж, табигать 
күренешлəрен тасвирлау остасы булуын шуның белəн дə аңлатып бу-
ладыр. Аны яхшы белгəн калəмдəшлəре əйтүенчə, авыл баласы була-
рак, үз туган ягын ул бик яраткан, якын иткəн, аның табигатенə со-
кланып туя алмаган, оста балыкчы булган, балыкчылар турында ки-
тап та язарга хыялланган... Тик 1986 елның 21 мартында чишмə 
юлында əдипнең гомере өзелə. 

Чишмə – əдəбияттə дə мəңгелек шигъри-романтик образ. Эдуард 
Касыймовның йөрəге, шул рəвешле, чишмə типкəн урында туктавы 
да үзенə күрə бик мəгънəле-символик образ булып кабул ителə. Аның 
əсəрлəре дə халык күңелендə туктаусыз чылтырап торыр, дип ыша-
нырга кирəк. 

Яшьлəрнең əдип иҗатында пейзажның əһəмиятле урын тотуына 
игътибар итүлəре очраклы түгелдер. Бу темага берничə реферат 
язылды. Əлеге бүлекчəдə фикерлəр Гөлшат Галиуллина, Лəйсəн 
Гатауллина, Илнар Галиев рефератларыннан китерелде. 

Иң тылсымлы корал белəн... Ниһаять, Эдуард Касыймовның 
публицистик осталыгының иң нечкə, иң катлаулы “сер”лəреннəн бер-
се – ана теле белəн эш итү үзенчəлегенə тукталырга да вакыт җитте. 
Нигезе документальлектəн торган публицистлыкка да ана теле белəн 
үзенчəлекле эш итү талəплəре куела микəнни, монда тел осталыгы 
турында уйлану зарурмы? Без бит инде публицистикада төгəллек-
конкретлыкка ирешүнең төп чараларын барладык та шикелле. 

Юк икəн шул, барлап бетермəгəнбез икəн, иң көчле, тəэсирле 
коралыбыз булып барыбер ана телебез кала икəн. Э. Касыймовның 
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бəлки аларны үзенең коралына, бер-берсенə əлəк (донос) коралына 
əйлəндерə» (Казан утлары. 2011. № 8. 162–163 б.). 

Менə нинди тирəн, җəмəгать тормышының иң борчыган, бөтен 
халыкка тынгы бирми торган хəллəре турындагы уйлануларга китерə 
əдипнең сүз-сурəт белəн үтемле, тəэсирле образ тудыру осталыгы. 
Укучы мондый ачышларны əсəрне укыганда аның буеннан-буена 
ясый, шулай итеп үзен рухи баета килə. 

 
 

ШАГЫЙРЬНЕҢ ҖАН СУЛЫШЫ 
Тел – халыкның җан сулышы. 

 Шамил Анак 
 
Кайвакыт миннəн “Шагыйрь дə түгелсең, əдəби тəнкыйть белəн 

дə турыдан-туры шөгыльлəнмисең бугай, ə нигə вакыт-вакыт 
шагыйрьлəр иҗатына кагыласың?” дип сорыйлар. Əйе, төп темама – 
татар телен төрле даирəдə куллану мəсьəлəлəренə караган фəнни 
хезмəтлəрем арасында күп кенə прозачы əдибебез рəтендə 
шагыйрьлəребезнең, мəсəлəн, Мифтахетдин Акмулла, Сибгат Хəким, 
Əнгам Атнабаев, Хəкимҗан Халиков, Рим Идиятуллин, Булат 
Сөлəйманов һəм башкаларның иҗатын анализлаганнары да бар. Тел 
куллану осталыгы мəсьəлəлəрен ачыклаган фəнни эзлəнүлəрем-
язмаларымда, уку əсбаплары – дəреслеклəремдə Габдулла Тукай, 
Дəрдмəнд, Илдар Юзеев, Фəнис Яруллин, Зөлфəт, Рахмай 
Хисмəтулла, Разил Вəлиев һəм башка шагыйрьлəрнең сөйлəм 
үзенчəлеклəрен ачыклаганмын, əсəрлəреннəн мисаллар китергəнмен. 
Анализ үзəге, əлбəттə инде, – əдиплəребезнең шигърият осталыгы, 
анда да, иң беренче чиратта, тасвир, тəэсир итү чарасы буларак ана 
телебезне куллану, сөйлəм оештыру маһирлыгы. 

Өйрəнү объекты буларак нигə нəкъ менə шушы шагыйрь алын-
ды, барысының да төп тəэсир чарасы-коралы – ул ана телебез бит, 
дигəн сорауга җавабым мондый: теге-бу сөйлəм төрен оештыру өчен 
телне куллануның гомуми кагыйдəлəре, закончалыклары береккəн 
булса да, гамəлдə сөйлəм оештыру – ул һəр аерым очракта катлаулы, 
күп тармаклы, һəркайсыныкы үзенчəлекле. Беренчедəн, тел дигəн ко-
ралны куллану үзе күп яссылыклы, əйтик, бар сүзнең мəгънəсенə 
өстенлек бирүче, бар аның сөйлəмдəге урынына, яңгырашына 
талəпчəн; берəүсе конкрет фикерлəүгə һəвəс, икенчесе метафорик 
фикерлəүче. Икенчедəн, телне кулланучы, ягъни əдип, шəхес буларак 
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та, иҗатчы буларак та ифрат катлаулы, төрле-төрле. Монда 
анализчының теге-бу əдип иҗатының үзенчəлекле бер ягына карата 
шəхси мөнəсəбəте булуы да əһəмиятледер. Əйтик, педагог буларак 
минем Сибгат Хəким сөйлəменең һəркемне тартып тора торган йом-
шак, сабыр, киң сулышлы булуын, һəр сүзенең мəгънəсенə тач туры 
килүен, адəм баласы кичерə торган иң катлаулы хис-тойгыларны гади 
генə сүз-гыйбарəлəр, ым-ишарə, өн чаралары белəн əйтеп бирə ала 
торган, тəмле телле булуының серлəрен ачып, шуны шəкертлəремə дə 
җиткерəсе килүем сəбəпчедер. Моны булдыра алырмын, дигəн ыша-
ныч та бар, чөнки үзем дə Казан арты баласы. Нəселем Күлле 
Кимедəн. Сибгат Хəкимнең якташы.  

Иҗатын үзем анализлаган һəр шагыйрьгə шəхси мөнəсəбəтемне 
мин менə шушылай төшендереп бирə алам. Шул җөмлəдəн Шамил 
Анак иҗатына мөнəсəбəтемне дə. Нигə аның шигъри осталык 
үзенчəлеген анализларга алындым? Иң əүвəле, аның иҗаты белəн 
кызыксынуның еллар үткəн саен кимемəве. Илленче-алтмышынчы 
елларда яшь шагыйрьлəр яңача ритм, рифма белəн мавыгып киткəн 
иде; бу күренешкə шигърият белгечлəре генə түгел, Хəсəн Туфан, 
Сибгат Хəким кебек чын шагыйрьлəр дə сизгерлек күрсəтте; 
җəмəгатьчелек игътибары да кузгалды.  

Арада Шамил Мəхмүтев (Анак) та бар иде. Мин Уфага күчеп, 
матбугат, əдəбият белəн якыннан шөгыльлəнергə тотынгач, үзе белəн 
дə танышлык башлангач, аның иҗатына диккатем тагын да көчəйде; 
шигырьлəрен даими укый бару, үзе белəн дə аралашу мөмкинлеге 
артты. Беренче китабын бүлəк тə иткəн иде – укып тəэсирлəнгəннəн 
соң, язган һəр шигырен даими укый барып, яңаларын көтеп яшəүгə 
күнегелде. Аннан соң инде кире Казанга кайтып яшəп киткəч, əле 
Уфада, əле Казанда, əле Мəскəүдə очрашкалап торып, бик сирəк бул-
са да əңгəмəлəшеп алырга, шигырь, иҗат турында аның үз авызыннан 
кайбер фикерлəр ишеткəлəп торганга, вакыт-вакыт бəхəслəр дə кузга-
тып, Башкортстан – Татарстан мөнəсəбəтлəре, төрки теллəр 
бəйлəнеше турында төрле сорауларны ачыкларга туры килде. Иң 
мөһиме: аның шигырьлəренең үзгə бер тəэсире турында, моңа 
авторының нəкъ менə ана телебезне куллануга үзгə карашы, серлəре 
барлыгын сиземлəп, тоеп кызыксынудан туктамау, шул осталык тыл-
сымын ачасы килү телəгенең беркайчан да сүнмəве анализ ясарга 
этəреп торды, кайбер нəтиҗəлəргə дə киленде. Менə шулар шагыйрь-
иҗатчыларга да, башлыча укучыларыбызга да ярап куяр, дип уйлап, 
бу язмага алынганмындыр да. 
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Аннары, Шамил Анак иҗаты əдəбиятчелəрнең, шагыйрьлəрнең, 
əдəбият белгечлəренең үзлəренең дə игътибарыннан төшмəде бит. 
Ренат Харис, Тəлгат Галиуллин, Илдус Ахунҗанов, Əмир Мəхмүдев 
заманында аның шигъри феноменын ачарга омтылган җитди анализ 
ясадылар. Вакыт-вакыт шулар белəн əңгəмə корып, бəхəслəшеп алу, 
əдип турында хакыйкатькə килү телəге дə кабынып торды. Шулар да 
бу язмага этəргəндер. Һəрхəлдə халык күңеленнəн төшми килгəн 
иҗат турында янə бер сөйлəшеп алу ихтыяҗын канəгатьлəндерү фа-
рыздыр кебек тоела. 

Һəр чын шагыйрьнең укучыны җəлеп иткəн, тартып тора, ма-
выктыра, тəэсир итə торган үзенчəлеге – фикерлəү, бəян итү, хис 
белдерү, тасвирлау алымнары булырга тиештер. Аны башкалардан 
аерып тора торган. Шунсыз ул шагыйрь дə була алмый, кешегə тəэсир 
дə итə алмый. Шамил Анакның шəхси иҗадый йөзе нидəн гыйбарəт? 

Үзебезнең төп “ачышларыбызны” бəян итə башлаганчы, 
моңарчы ачыкланган, белдерелгəн фикерлəрне искə төшерик. 
Ш. Анак шигьриятенең төп үзенчəлеге, асыл хəсияти сыйфатлары 
фəнни өйрəнелгəн, хəтта энциклопедия дəрəҗəсендə танылган: “Анак 
əсəрлəренең лирик героена рухи дөнья бөтенлеге, əхлакый максима-
лизм хас. Анак хəзерге татар шигыре төзелешенə, аның җанрлары 
үсешенə сизелерлек йогынты ясый, татар һəм башкорт поэзиясенə 
верлибр (ирекле шигырь) формасын кертə, беренчелəрдəн булып та-
тар поэзиясендə сонетлар бəйлəме булдыра, итальян терцинасын кул-
лана, ода, касыйдə җанрларын яңарта, япон поэзиясендəге хайку һəм 
танка җанрларына назирəлəр иҗат итə. Аның шигырьлəре фəлсəфи 
уйлануларга бай, афоризм кебек яңгырый. Иҗатында еш кына новел-
ла һəм шигъри проза формасына да мөрəҗəгать итə...” (Татар энцик-
лопедиясе. 1 т. 161 б.). 

Аңлашылса кирəк, Ш. Анак иҗатының үзенчəлеге шагыйрьнең 
шəхес буларак уйлау, хискə бирелү, тормыш-яшəешкə, дөньяга 
фəлсəфи карашы төсмерлəреннəн хасил була, күрəсең, “рухи дөнья 
бөтенлеге, əхлакый максимализм, фəлсəфи уйлануларга бай” 
дигəннəре шуңа кинаядер. Аннары, шигыренең корылышы-төзелеше, 
яңгырашы үзгə булуы игътибарга алынган: верлибр, сонет, терцина, 
ода, хайку, танка, назирə дигəн төшенчə-терминнар башлыча əсəрнең 
төзелешенə карый бит. 

Болар эчтəлекнең һəм форманың чыннан да үзенчəлекле икəнен 
раслый торган факторлар. Тик болар гомуми иҗатка караган бəялəмə, 
ə аерым шигырьнең үзенчəлеге нидəн тора; иҗат, шигърият ул аерым 
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əсəрдəн, строфалардан, тексттан, җөмлə, сүзлəрдəн тора бит. Аерым 
шигырь эчендə “рухи дөнья”, “фəлсəфи уйлану”, “верлибр”, “назирə” 
ничек белдерелə, бəян ителə?  

Хəер, əдəбият нəзəриясеннəн берникадəр хəбəрдəр кеше дə бу 
сораудан бөтенлəй үк хəбəрсез түгелдер – шигъри фикер телəсə кайсы 
очракта бары тел чаралары (аваз, сүз, гыйбарə, җөмлə, текст) белəн 
тукылган сөйлəм белəн бəян ителə. Сөйлəм, дибез икəн, димəк, монда 
телдəн башка əле шагыйрьнең тавыш-өн, ым-ишарəлəре, фикерне, 
хисне белдерə торган бүтəн чаралары да искə алынырга тиеш. Димəк, 
Ш. Анакның шигъри осталыгының нигезе – аның сөйлəме! Бары шу-
лай гына. Димəк, Анак шигыренең дə əле икрар ителгəн эчтəлек һəм 
форма рəвешлəре, факторлары тик татар теле чаралары белəн 
өретелгəн сөйлəмендə белдерелə.  

Ш. Анак сөйлəменең үзенчəлеге нидəн гыйбарəт соң? Шагыйрь 
иҗатының, аның йөзенең асылын ачыкларга алынган белгечлəргə 
менə шушы əсаси нигезне ап-ачык итеп тəгаенлəргə, бəян итəргə 
кирəк тə иде. Югыйсə, энциклопедик сыйфатнамəдə афоризм 
төшенчə-терминын алмаганда турыдан-туры тел, сөйлəм өлкəсенə, 
гыйлеменə караган төшенчə юк диярлек; барысы да шуңа кинаяле 
генə абстракт фəнни гыйбарəлəр. 

Бу сорауга тəгаенрəк җавап бəлки шагыйрь иҗатын махсус 
өйрəнгəн белгечлəр фикерендə ачыграк, төгəлрəк белдерелгəндер? 
Менə үзе дə шагыйрь, өстəвенə əле калəмдəшлəре иҗатына бик игъ-
тибарлы, аларга фəнни анализ бирүдə тəҗрибə туплаган шагыйрь Ре-
нат Харисның фикерлəре (Юл өстендə кояш // Казан утлары. 1967. 
№ 12. 127–132 б.). «“Гади əйберлəр” дигəн циклның логик төзелеше 
əнə шундый. Китапның калган биш циклы да нəкъ шулай төз логика-
га корылган һəм һəр цикл берсе-берсеннəн үсеп чыга. Циклларның 
мондый төзелеше үзенə бертөрле сурəтлəү чарасына əверелə, һəм бу 
чараның, сүз, рифма, ритм, аллитерация һəм башка əдəби чаралар ке-
бек үк, мөһим, тормышчан икəнлеге күренеп тора... Укып үткəн һəр 
шигырь үзенең ассоциатив җебен укучының күңеленə суза. Ул 
җеплəрдəн бер үк вакытта гади һəм катлаулы чигеш барлыкка килə... 
Образның фəлсəфи халəтен тулырак, тирəнрəк ачарга телəп, автор үз 
образларын, детальлəрен икенче, өченче, унынчы шигырендə үстерə 
икəн, бу тарлык билгесе түгел». 

Монда да Ш. Анакның үзенчəлеге əдəби иҗат 
закончалыкларының нигез төшенчəлəре: сурəтлəү чаралары – əсəрнең 
төз логик төзелеше, рифма, ритм, аллитерация, ассоциатив җеп, тор-
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мышчан, фəлсəфи халəт һ.б. төшенчəлəре белəн ачыкланырга тыры-
шыла. Килешегез: болар да шигырьнең тулаем эчтəлегенə һəм 
төзелешенə (формасына) караган, ягъни барлык шагыйрьлəргə дə, ту-
лаем шигърияткə караган гомуми тезис-сыйфатлар.  

Аңлыйм мин: əле саналган үзенчəлеклəрне, əйтик образның 
фəлсəфи хəлəтен тулырак итеп тик тел чаралары белəн генə бирергə 
мөмкин. Детальлəрне, образларны үстерү дə тел белəн генə мөмкин. 
Автор бəлки “шулай булгач, үзəктə тел һəм сөйлəм икəнен 
тəкърарлап торасы да юк”, дип уйлыйдыр. Килешмəскə рөхсəт итегез, 
тезисны бит бик анык дəлиллəр белəн исбат итəргə кирəк, гомуми, 
абстракт гыйбарəлəр белəн түгел. Бу очракта үзəккə Ш. Анакның 
сөйлəм рəвешен куеп кына. 

Шөкер, шигърият хəсиятен төпле белүче галим Тəлгат Галиул-
лин (“Тыйнак табын”га кил, укучы! // Казан утлары. 1983. № 11. 141–
144 б.) Анак шигърияте серенең нəкъ менə телгə – шагыйрьнең 
сөйлəменə турыдан-туры бəйле булуын аңлатуга якыная кебек. “...Ул 
үз-үзенə тугрылыклы: гадилектəн шигърият таба, табигать матурлы-
гын рəссамнарча, каударланмыйча, ашыкмыйча, тəфсиллəп тəсбихка 
тезə. Өлгереп килгəн кырлар, тугайлар матурлыгы, күзне чагылды-
рырлык аклык, пакълек, пөхтəлек, “бəйрəм көндə ак күлмəк кигəндəй 
– җылы ихтирам”, “җан-тəн белəн бирелеп сөйгəндəй – кешелекле 
ихтирам”, ихлас күңел, саф вөҗдан болар барысы да аның 
поэзиясенең нигез ташлары, илһам чыганагы”. 

Галим шигырьне сөйлəм төшенчəсе белəн күзаллый: ”...сөйлəм 
эзлекле фабула канвасы белəн бара. Шигырь белəн проза арасындагы 
чик, киртə бөтенлəй югала, фикер агышы, зиһен уены сине үз артын-
нан ияртеп китə. Җитмəсə, əсəргə еш кына, драмага хас, шигырьнең 
классик кануннарына баш бирмəгəн диалоглар килеп керə... 
Ш. Анакның уңышлы əсəрлəрен укыганда, сəнгать законнары турын-
да уйламыйсың. Шагыйрьнең тынгысыз уе, үз тормышы, үз язмышы 
турында ачыктан-ачык, яшермичə сөйлəве, импульсив, хəрəкəтчəн, 
интеллектуаль фикере, кадрларны көтелмəгəн яклары белəн, экспрес-
сив чаралар ярдəмендə яңача, үзенчə үзгəртə, алыштыра, яңарта 
белүе, комдагы алтын кебек, ялтырап киткəн нəфис бизəклəр, анафо-
ра, ялгау, цезураны һич көтмəгəндə бүлү, өзү, авазлар тəңгəллеге со-
кландыра, уйландыра, гаҗəплəндерə. Күзəтү, деталь, төсмер, төс, ис, 
фикер агышына, идеягə буйсына... Ш. Анак шигыренең көче, җегəре 
образлылыкта, тормыштан алынган детальлəрдə...”.  
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Əйе, болар инде Ш. Анакның шигъри сөйлəме үзенчəлеклəрен 
ачыкларга, бəялəргə омтылган күзəтү-фикерлəр. Алардан без бу 
сыйфатларга шагыйрь ана телебез белəн оста эш итеп кенə ирешə 
ала, бары тик тел чаралары белəн генə, сөйлəмдə генə, дигəн нəтиҗə 
ясый алабыз. Тик галим бу нəтиҗəне үзе үк ап-ачык итеп безгə 
җиткерə алган булыр иде бит, моның тəэсире, дəлил көче күпкə 
өстен булган булыр иде.  

Мондый өстенлекне икенче бер əдəбият белгече Илдус 
Ахунҗанов кулдан ычкындырмаган (Үзенчəлекле шигърият // Казан 
утлары. 1983. № 11. 144–148 б.). Ул Анакның шигъри сөйлəменə ту-
рыдан-туры якын килə, бу сөйлəмнең асылын аңлатырга омтылыш 
ясый: “...сəнгать дөньясы белəн фəн дөньясы арасындагы зур аерма-
ны ныклап аңлап алгандыр Шамил Анак. Сəнгатьтə, əдəбияттə бит 
шундый уникаль үзенчəлек бар: анда тормыш бүлгəлəнмичə, 
өлешлəргə таркалмыйча өйрəнелə, шулай тере хəлендə сурəтлəнə 
һəм карала. Фəнни фикерлəү исə өлешлəргə бүлүне, төгəл логиканы 
һəм абстракт уйлауны талəп итə. Ə җанлы тормыш һəм аны чагыл-
дыручы əдəбият-сəнгать дөньясы законнарга гына сыеп бетəме 
соң?!! Юк, əлбəттə. Əдəбият теле, поэзия теле ул – киң колачлырак 
һəм тулырак! ...(Шамилчə) əдəбиятнең, сəнгатьнең максаты – икенче 
бер шартлы тормыш хасил итү, тудыру. Шигьрият дип алганда исə, 
сүз ярдəмендə яши һəм ачыла торган шартлы дөнья тудыру...”. Дик-
кать итик: сүз ярдəмендə! 

Илдус Ахунҗановның бу язмасында гомумəн дə шигьри сөйлəм 
нəзəриясенə нигез əсасы булырдай бер фикер бар: “Шагыйрьнең 
үзенчəлеген аңлар өчен, аның телəк, хислəре белəн телəктəш, хистəш 
булсын өчен укучы үзе дə шуңа əзер булырга тиеш. ...Əлеге сəнгатьле 
һəм шартлы сүзлəрдəге яшəүнең югары культуралы укучы күңеле 
белəн очрашуы кирəк, нечкə һəм тирəн бəйлəнеше кирəк... 

...Аның əсəрлəренең тулы яшəеше хасил булсын өчен укучы 
күңеленең үзенең бай һəм тирəн булуы, югары культуралы булуы га-
ять мөһим”. 

Шушындый җитди искəрмə белəн без төп максатыбызга – Ша-
мил Анакның шигъри сөйлəме асылын ачыклауга күчик. 

Аңлашыла булса кирəк, мондый темага фикер алышу өчен баш-
та аның, кем əйтмешли, матди нигезе булу мотлактыр. Сөйлəм бар-
лыкка китерү өчен Шамил Анакның беренчел чыганагы – тел “бай-
лыгы” нидəн гыйбарəт булган? Андый байлык туплансын өчен адəм 
баласына иң əүвəл тел тоемлавы дигəн сəлəт сорала, аннары шул 
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сəлəт белəн тупланган тел байлыгыңны эшкə җигү, ягьни сөйлəм кору 
һəвəслеге. Шөкер, Шамил абыйга бу сəлəт татар каны, ана сөте белəн 
бирелгəн. Саф татарча аралаша торган төбəктə – Башкортстанның 
Əлшəй районы Габдрəхим авылында туып үскəн, татар мəктəбендə 
укыган, шушы төбəктəн чыккан саф татар əдиплəре Мəҗит Гафури, 
Галимҗан Ибраһимов, Гайнан Əмири, Сəйфи Кудаш, Мирсəй Əмир 
əсəрлəрен укып лəззəтлəнгəн Шамил əби-бабайлары, əти-əнилəре 
аралашып яшəгəн, борын-борыннан төрле төрки халыклар 
сөйлəшлəре белəн чигелеп, бай сүз келəме тəшкил иткəн тел 
хəзинəсенə бик игьтибарлы булган – күпме сүз, гыйбарə тупланган 
аның хəзинə сандыгында. Гомере буе ул шушы хəзинə 
мөмкинлеклəрен, ана теленең халык рухын саклаган аһəңен, көч-
куəтен аралашуда булсын, əдəби əсəрлəр язуда булсын ничек тə мул-
рак файдаланырга омтыла. 

Язмыш аңарга бу хəзинəне өстəгəннəн-өсти бару мөмкинлеген 
дə бирə: Татарстан белəн, аның иҗатчылары, тел белгечлəре белəн 
тыгызрак аралашып китə, Мəскəү уку йортларында төрки телле 
даирə, тел белгечлəре белəн аралашу җаен таба. Төрекнең атаклы 
шагыйре Назыйм Хикмəт белəн танышып, аның əсəрлəрен чын про-
фессионалларча тəрҗемə иҗатына керешеп китə. Гомумəн дə, 
тəрҗемə эшчəнлеге аның тормыш тəҗрибəсен дə, теллəрне өйрəнү 
кысаларын да киңəйтə – теллəрне чагыштырып, ана теленең яңадан-
яңа мөмкинлеклəрен, бигрəк тə сурəт ясау сəлəтен ачуга ирешə бара. 
Чех һəм башка теллəрдə аралаша, Прага университетында, Мəскəү 
югары уку йортларында укыта – болар барысы да аңарга сөйлəмен 
баету файдасына... 

Иҗат барышында ул, шагыйрь буларак, бердəнбер коралы сүз 
икəненə тəмам төшенə. Кешегə тəэсир итү, хис белдерү өчен сүзнең 
хəрəкəттəге егəрен акылың белəн генə түгел, җаның-күңелең белəн 
тойганда гына мөмкин икəнен аңлый. Һəр сүзнең көчен, гайрəтен, 
сурəт мөмкинлеклəрен ачык тоемларга омтыла, моның өчен сүзлəрне 
бер-берсе белəн чагыштырып, кешелəргə тəкъдим итеп карап, ба-
шындагы-күңелендəге “сүз лабораториясендə” сынап, тəҗрибə 
үткəреп, энəсеннəн-җебенə кадəр “җиз илəктəн или”.  

Төп коралы – ана теленең эчке хəсиятен төшенүдə Ш. Анакның 
шушындый иҗади тəҗрибəсенə мондый югары бəя бирергə минем 
хакым бармы? Укучым моны язманың азагында үзе бəялəр. Ə əлегə 
кереш сүз сыйфатында, дəлил дə булсын дип, шагыйрьнең тел хакын-
да əйткəн афоризмнарын санап кына китəм: 
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Тел – халыкның җан сулышы. 
Тел бар икəн, яши икəн – халык та бар, халык та яши. 
Тел аралашу, аңлашу чарасы гына түгел ул, тел – иң беренче нəүбəттə, 

халыкның рухи байлыгын, меңнəрчə еллык тəҗрибəсен җыйган бетмəс хəзинə. 
Сүзлəр – кодрəтле тел агачының мəңге яшел, мəңге яшь яфраклары. 
Тел – миллəтне миллəт иткəн иң беренче шарт. 
Ватан, җир киткəндə дə, тел, кан кала. 
Тел белəн кан киткəндə, ватан, җир калса да, миллəт китə. 
Бөек дастаннар теле, бөек шагыйрьлəр теле, моңлы җырлар теле, теллəр 

арасында мəгърур тел, туган телем, синдə беренче кешелек сүземне əйттем һəм 
җирдəн киткəндə соңгы хушлашу сүзлəрен дə синдə əйтсəм иде! 

Менə шагыйрьнең ана теленə карата фикере, кыйбласы, ыша-
ныч-таянычы, өмете. Аны куллану үзенчəлеклəрен менə шушы кыйб-
ладан ачык күзалларга була. Безнең фикер агышыбыз, дəлил һəм 
нəтиҗəлəребез дə шушылардан килеп чыга. 

Адəм баласы ике үзəкле бит: акыл һəм хистəн яралган. Гəрчə 
шагыйрьне күбрəк хис белгече, хис остасы, дисəлəр дə, аның 
фəлсəфəсе барыбер акылга һəм хискə таяна. Ике үзəк тə сүз белəн 
белдерелə: туры мəгънəле һəм дə күчерелмə мəгънəле берəмлеклəр 
белəн. Шагыйрь ике төркемне дə мулдан белергə, аларның сөйлəм 
оештыру мөмкинлеклəрен нечкə үзлəштергəн булырга тиеш. 
Шагыйрьгə сүзлəрнең мəгънə төгəллеген аеруча яхшы белергə, бик тə 
нечкə тоемларга һəм сиземлəргə кирəк. Ш. Анакта сүзнең мəгънəви 
һəм хисси төсмер-ньюансларын тоемлау ифрат көчле. Бер сүз аның 
өчен – үзе бер дөнья. Лексик чараларның барлык төрлəренə дə игъти-
барлы, “үгисетелгəн” яисə “үз күргəн” сүзлəре юк. Шулай да аңарга 
бигрəк тə сурəт, образ ясау сəлəте, куəсе булган берəмлеклəр якын. 

Ш. Анак лексиконының нигез ташларын бик конкрет мəгънəле 
гомуми (битараф) сүзлəр тəшкил итə: өй, оя, кеше, ут, җир, йорт, 
дөнья... Арада атама, термин саналган бик төгəл мəгънəле 
берəмлеклəр дə бар: Кояш, Ай, Эстəрле юлы, Дим елгасы, Хəсəн Ту-
фан, Марина Цветаева, Сабрия əби, Əхмəт кызы Хəтимə, Моабит, 
Переделкино, Хиросима, Прага, Швейк... Абстракт мəгънəле 
берəмлеклəр: бəрəкəт, вакыт, өмет, мəхəббəт, тантана... Хис 
белдерүче сүзлəр: йомшак, моңсу, ярсу, юксыну... 

Нигə кирəк шагыйрьгə сүзнең мəгънəви һəм хисси төсмерлəрен, 
мөмкинлеклəрен шулай нечкə күзаллау, сизгер тоемлау (күрү, ишетү)? 
Шагыйрь иң башта дөньяга, яшəешкə, кешегə, аның гамəллəренə карата 
фəлсəфи фикер йөртə. Дөнья тоткан борыңгы, цивилизацияле-
мəдəниятле халыклар фəлсəфи фикерле, димəк ки, шушы фəлсəфи 
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төшенчə, уй-фикерлəрне белдерергə, аңлатырга, тасвирларга сəлəтле 
теле булган халыклар. Татар шундый халык. Халыкның шушындый 
сəлəтен, асылын белдерə торган сүзлəр Ш. Анак “хəзинəи сандыгында” 
да бихисап: галəм, бəхет, дөнья, моң, рух, күңел, хыял, хəйлə, язмыш, 
өмет... Əйтик, яшəешнең төп законы бит ул – көрəш, ягъни каршылык-
ны җиңү. Татарның каршылык төшенчəсен ап-ачык, төгəл итеп бəян 
итə, тасвирлый торган сүзлəре – шагыйрьгə зур табыш инде: якты – 
караңгы, уңай – тискəре, ак – кара, көн – төн, яшəү – үлем... 

Кыскартып əйткəндə, фəлсəфи фикер йөртү өчен Анак 
телебезнең бөтен байлыгыннан файдалана, без əле искə алган туры 
мəгънəле берəмлеклəрне дə, күчерелмə мəгънəлелəрен, битарафларын 
да. Ул һəр сүзнең хəсиятен тоя, бу хакта уйлый. Шигырьнең үзендə дə 
ул бу уйларын белдереп куя, укучы белəн фикерлəшə: “Төндə килə 
яман кунак, // Төндə килə яман хəбəр, // Əйтелə “талак” сүзе”…  

Сүзнең көчен бик нечкə белгəнгə, ул, ихтыяҗ туганда, үзе дə яңа 
сүз (неологизм) ясаргə җөрьят итə. Берничə генə мисал: Күчəбəлек; 
Юанылмас бу сагышта юындым мин лимон сарысы белəн. Бу иҗади 
процесста ул татар теленең иң нечкə асыл үзенчəлеклəрен тоемлавын 
күрсəтə. Мəсəлəн, ялганмалык үзенчəлеген – кушымчалар да бездə 
хис белдерү, метафора ясау сəлəтенə ия; парлы сүзлəр дə татарның иң 
“милли” үз берəмлеклəреннəн: “Яшəү үзе // очсыз-соңсыз бау түгел”... 

Күрдек ки, гəрчə фəндə шагыйрь күчерелмə мəгънəлелеккə, ягъ-
ни сурəт тудыру чараларына өстенлек бирергə тиеш, дигəн законча-
лык яшəп ятса да, Ш. Анак ана теленең һəр энҗе бөртегенə газиз 
нəрсə итеп караган. Əле генə без Ш. Анакның ана телебез турында 
афоризмнарын бəян иттек. Анда менə мондый мисаллар да бар: “Тел 
– миллəтне миллəт иткəн иң беренче шарт”. Күрегез: афоризм туры 
мəгънəле берəмлеклəрдəн оешкан. Ə менə икенче гыйбарə: “Тел – 
халыкның җан сулышы” – монысы инде күчерелмə мəгънəле метафо-
ра, телбизəк белəн оешкан афоризм. Хəер, менə шушы факт белəн без 
əңгəмəбезнең яңа юнəлешен куертып җибəрербез дə. 

Тел бит шагыйрьгə иң əүвəле шигъри сөйлəменең төп максатын 
гамəлгə ашыру өчен кирəк: əйтергə телəгəн фикерен сурəтлəп, тасвир-
лап, образ тудырып җиткерү, үткəзү өчен. Шагыйрьдə бу сəлəт –
табигатьтəн. Мондый мөмкинлек шагыйрьгə генə бирелə, аннан телəсə 
кем файдалана да алмый. Сөбханалла, Шамил Анакның сүздəн сурəт 
ясау таланты чыннан да сокландыргыч, гаҗəплəндергеч. Ул татар 
телендə мəгьнə белдерə торган нинди сүз бар, барысын да образ туды-
рырга җəлеп итə ала. Без əле генə санап киткəн иң туры мəгънəле, бита-
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раф, гап-гади көндəлек сүзлəр дə образ ясау чарасы буларак та кулла-
нылган. Кояш, ай, көн, төн, ипи, агач, чəчəк, су, кар һ.б. кебеклəрен 
əйтеп торасы да юк, алар туры мəгънəле чын нəрсəлəр буларак та, образ 
максатында сурəт ясау чарасы буларак та бер үк дəрəҗəдə, бер үк бəядə 
кулланылалар. Теге-бу күренешкə укучы игътибарын көчлерəк тартып 
алу, җəлеп итү, уйландыру, хискə урату өчен һəр мəгънəле сүздəн об-
раз-сурəт ясауны ул иҗади гадəткə əйлəндергəн. Телəсə кайсы сүздəн 
сурəт ясый ала. Ə бит аның аңында яшəгəн сүз укучыга таныш та бул-
мавы ихтимал. Мəсəлəн, Татарстан яисə Уфа укучысына. Əйтик, аның 
сөйлəменə нəселдəн, җирле халыктан яисə халык иҗаты əсəреннəн 
сеңеп калган үзгə сүз, гыйбарə, канатлы сүз шигырьгə төште ди. Булса 
соң! Укыган кеше аның мəгънəсен ничек тə аңлар, иң мөһиме аның 
күңеле тибрəнеп куйсын, хисе уянып, аны ниндидер хəрəкəткə этəрсен. 
Шагыйрьнең изге максаты шул бит!  

Əйтик, бүгенге укучы сөйлəмендə шактый пассивлашкан, сирəк 
очрый торган яисə диалектизм берəмлек. Ə əсəр тукымасында ул ба-
рыбер образ буларак күзаллана, тəэсир тудыра: “Əчкелт тəмле дала 
емшаны”; “мотлак имəн бармагы белəн”; “хəтта картлар мыжуы ала 
алмый мазамны”; “яллары көпшəк күбек”; “ерак əбкəлəре”; “күңел 
барсын яд итə” һ.б. Аерым торган яисə аерым тезмəдə ачык кына 
аңлашылмый кебек, тик текстны эзлəп табып укыганда һəр сүз үзенə 
бер сурəт, манзара булып күз алдына килеп баса. Менə тагын бер 
тəлгəш бүгенге сөйлəмдə пассиврак берəмлеклəр: шык, ышык, сан, 
җисем, терəк һ.б. Бик томанлы сүзлəр, мəгънəсен ачыклар өчен 
сүзлеккə карарга яисə өлкəннəрдəн сорарга кирəк. Ə менə шигырьне 
укыганда бернинди сорау яисə шик калмый, күңелне тартып, билəп 
алган хисле бербөтен рəхəт биреп күңелгə сеңеп, йотылып китə.  

 Өйсез – // кеше утсыз, ышыксыз, // оясы юк, тормышы шыксыз 
(Өен сакласа, җирен дə саклый кеше). 

Җирсез – // кеше көчсез, терəксез, // тамыры юк, яуда йөрəксез 
(Җирен сакласа, өен дə саклый кеше). 

 Илсез – кеше сансыз, исемсез, // шəүлə кебек, җансыз, 
җисемсез, (Ни өмете, ни сөюе, ни эше).  

 Йорт, Җир, Ватан – // шулай булса гына, кеше бит кеше. 
Күрəбез, тоябыз ки, телнең телəсə кайсы берəмлеге сурəт була 

ала икəн, тик бу əле шагыйрь аларны эзлəми, ала да куя, уйланмый, 
дигəнне аңлатмый. Ничек кенə эзли, уйлана, борчыла əле! Күз алдына 
китерү, сурəт, образ – шагыйрьнең төп максаты, бу максатка ирешү 
өчен тасвир чаралары табу үзенə бер фəлсəфə, үзенə бер фəн. Бу 
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фəнне барлыкка китерүдə, яшəтүдə, камиллəштерүдə шагыйрь 
Ш. Анакның да өлеше зурдан.  

Татар теленең һəр берəмлеге күчерелмə мəгънə алу сəлəтенə ия 
булу өстенə əле күчерелмə мəгънəсе берегеп, махсус сурəт (образ) ва-
зыйфасын алган берəмлеклəре үзенə бер катлам булып аерылып чыга. 
Болар троп, метафора, перефразлар, фразеологик берəмлеклəр, канат-
лы гыйбарə, афоризмнар, Нəкый Исəнбəт атаганча, телбизəклəр. Ша-
мил Анак шуларны куллану остасы. 

Троп барлыкка килү битараф мəгънəле сүзлəрнең күчерелмə 
мəгьнə алуыннан башлана. Бу – татар сүзенең могҗизасы. Менə Анак 
шигырьлəреннəн дə берничə генə мисал: “Яңа юллар эзлəп без баш 
ватабыз, // гомер бакый “матурлык”! дип җан атабыз”; “бөек хыял-
лар белəн яшибез янып”... Һəркайсы үзенə бер сурəт: “Рəхəт җебеп 
язгы җир ята”; “бодай бөртеклəре кебек точ, авыр”; “тасма сүзлəр 
түкмичə”; мəет җыйганда һ.б. 

Шагыйрь күчерелмə мəгънəлелекне башлыча чагыштыру чарасы 
буларак куллана. Чагыштырып сурəт ясый. Һəр эпитет – үзе бер 
рəсем, манзара: томанлы вəгъдə; тонык елмаю; дымлы караш; шом-
лы шытырдау; кара шəүлə; тынсу җилəслек; чыклы яфрак; тар сук-
мак; саф чишмə; куркак болан; якты, җиңел күлəгəң; йолдызлы 
сəгать; кара кайгы; язгыча киенгəн кызлар; ак сəгать, йолдызлы 
сүзлəр; сары сагыш яфраклары; ялгызлык йөге.  

Ш. Анакта эпитетлар рəте дигəн көчле бер тасвир чарасы бар: 
менə җирдəге мəхəббəт сыйфатлары: иң илаһи, иң гүзəл, иң олы, иң 
горур яисə җил ничек сынландырыла, кешелəштерелə: хəтерсез, уз-
гынчы, тугрылыкны белми, назлары бер мизгеллек, сукырларча сак-
сыз, куркак дигəн даны юк, җисемсез, җылы каны юк, аермый яхшы-
яманны, шəфкать белмəс. 

Чын эпитетлар арасында туры мəгънəле тезмə дə очрый (чыклы 
яфрак, куркак болан), сурəтле фикер сөйлəмендə алар да сурəтле эпи-
тет кебек кабул ителə, хислəндерə. 

Күчерелмə мəгънəле тезмəлəр халык сөйлəмендə еллар, гасыр-
лар буе кабатланып, береккəн тезмəлəргə – идиомаларга əверелə. 
Анакта болар бихисап: ике төркемгə аерырга була; халык сөйлəмендə 
кулланылганча, үз рəвешлəрендə, үзгəртелмичə алына яисə эчтəлеккə 
өстəмə төсмер биреп, рəвешен дə бераз үзгəртеп алына.  

Икенче зур бер төркем троплар – шагыйрь үзе “ясаган” 
тезмəлəр, шəхси афоризмнар, канатлы гыйбарəлəр. Юкка гына аны 
энциклопедиядə афоризм остасы дип билгелəмəгəннəр. Беренчедəн ул 
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халык афоризмнарына, фразеологизм, мəкаль, əйтемнəргə бик сизгер, 
аларның образ сəлəтен нечкə тоя, нəкъ урынында файдалана белə. 
Алар шигырь саен диярлек. Ул аларны ата-бабасыннан җыйган, 
хəтерендə саклаган: Кунак ул – алладан; Алла бер ул, телгə карамый 
һ.б. Əйтик, “Иртə”, “Өйлə”, “Кич”, “Төн” шигырьлəренə эпиграф итеп 
китерелгəн “Борыңгылар сүз”лəреннəн тəэсирлəнеп, аларны үземнең 
“Телбизəк сүзлеге”мə теркəп куйдым да, шигырьлəрен укый башла-
гач, теркəүне дəвам иттерергə туры килде – һəр строфа, һəр гыйбарə 
афоризм иде. Бөтен шигырь тулаем афоризмнан тора булып чыкты. 
“Иртə – көннең якты, ак чагы” дигəн беренче строфасыннан 
“Иртəн кеше икмəкле. Иртə кичтəн хикмəтле” дигəн соңгы строфа-
га кадəр бер сулыш белəн укылды. 

Үзе иҗат иткəн троплар исə гади генə канатлы сүздəн башлана: 
“Ярда чук талларны юып, Ока суы ага тын гына”. Яисə телдə булган 
телбизəкне үз сөйлəменə яраклаштыра: “Эшлəргə җирдə – батып 
җиде кат тиргə”; “Күрəселəр күрелгəн”; “Эре ярып гайбəт борча-
гын”; “Яу-чирлəрдəн имин калган картлар // бер дə бер көн эчəлəр 
əҗəл суын”; “Йөрəгем сөеп туймаган əле”. 

Шагыйрьнең метафорага сəлəте үскəннəн-үсə бара. Аның канатлы 
гыйбарəлəре эчтəлеге ягыннан да, төзелеше-формасы белəн дə халык-
чан мəкаль, əйтемнəргə тарта бара. Дөреслек – бер, ə ялганнар 
һəркемнеке үзенə башка; чын шигырь – хис тамчысы; сагышсыз белеп 
булмый шатлыкларның татын да; кошлар бит туган илгə кайткач 
кына җырлыйлар; дала чиклəре биксез; таулар түгел, урман – җирнең 
яшел калканы; ялан күз булса, урман колак; кешелəрнең күңеле – яхшы-
лык яши торган урын; кешене мөмкин үтерергə, елмаюны мөмкин 
түгел; җиргə яшəр өчен килгəннəр үлем эзлəми җирдə; кеше генə көлə 
белə. Көлү – кешенең кешелек байрагы, ирек байрагы; əйберлəр кол итə 
кешене; үлəн үзенең түбəнчелеге белəн олы һ.б.  

Телбизəкне шагыйрь һəр мəгънəле һəм хисси берəмлек кебек те-
ре итеп хис итə. Сүзнең мəктəптə өйрəткəн кебек мəгънəдəш 
кардəшлəре (синонимнар), охшаш мəгънəдəшлəре (омоним, паро-
ним), каршы мəгънəдəшлəре (антоним) булган кебек, телбизəклəрнең 
дə йə үзара, йə туры мəгънəле берəмлеклəргə тиңдəшлəрен, охшашла-
рын, каршыдашларын табарга була. Шигырьдə мəгънə тəңгəллегенə 
ирешү, аеруча хис төсмерлəрен төгəл бирү өчен болардан да файда-
лану уңышлы килеп чыга. Менə мисал: “Куллар инде ял сорый. // Ару 
охшый нəкъ өлгергəн җимешкə”. Ару (алҗу) белəн ял каршылык 
белдерə (антонимнар) кебек. Шул ук вакытта бу очракта ару ялга 
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сəбəпче булганга уңай төсмергə лаек бит. Нечкə күңелле шагыйрь 
шуны тоемлап, аруга уңай сыйфат (өлгергəн җимеш) бирə. Югыйсə, 
безнең сөйлəмдə аруга тискəре, караңгы охшатулар күбрəктер (эт бу-
лып арыдым һ.б.). Гомумəн дə Ш. Анак оксюморон күренешен бик 
нечкə тоемлый, татар теленең бу көчле тасвир чарасыннан оста фай-
далана: “Бу сəгатьнең сагышы – иң якты сагыш”. Янə бер мисал – 
безгə иң караңгы, иң шомлы җисем төн дə аның фикерлəвенчə ике 
яклы: “Төндə килə яман кунак; Төндə килə яман хəбəр”. Шул ук ва-
кытта: “Төн катында иң изге – аналарның догасы”; “Иртəн туар бу 
тормыш башлана төн сагында”. 

Сизəмсез, текст агышында без тел төшенчəсе белəн сөйлəм 
төшенчəсен урыны-урыны белəн бер мəгънəдə кулланып барабыз, гəрчə 
алар бер-берсеннəн нык аерыла. Сөйлəм дигəндə без фикерне 
белдергəндə тел чараларыннан тыш тавыш, хəрəкəт, мөхиттə катнашкан 
күрү, тыңлау, ишетү, төс күренешлəрен дə сизəбез, күрəбез, тоябыз. 
Шагыйрь инде аларны конкрет бер манзараны əйтеп бирү, вакыйганы 
бəян итү өчен генə түгел, əлеге дə баягы шул тасвирлау, сурəтлəү, сын-
ландыру, хислəндерү максатында да куллануга сəлəтле. Шул телдəн 
тыш чараларны (фəндə экстралингвистик, паралингвистик чаралар дип 
атала) шагыйрьнең төп коралларыннан берсе буларак ничек-ничек кул-
ланылуына кыскача гына булса да тукталып китү зарурдыр.  

Тавыш. Шагыйрь иҗатында без буйдан-буйга тавышны “ише-
теп” торабыз. Кеше тавышын. Яшəештəге, табигатьтəге төрледəн-
төрле тавышларны. Ул тавыш сүзе белəн дə (Урман җыры мең та-
вышлы // иртəн шат, кичен сагышлы), бүтəн контекстуаль синоним-
нар, вариантлар белəн дə белдерелə: “Кайчак ул гүли ачу белəн, // ə 
кайчак – зарлана, елый...”; “Урман сизгер // аваз кайтара”; “Йолдыз-
лар кычкыра”. 

Шагыйрь əсəрлəрендə тавыш төшенчəсенə тартым сүзлəр ара-
сында өн аеруча еш күренə. Өн нəрсə ул? Таныш сүз дə үзе, тик 
көндəлек сөйлəмебездə еш ишетелми. Сүзлектə болай диелгəн: 
1) Чынбарлык, реальлек. Төш түгел, хыял түгел, саташу түгел. 
“Өнемме бу, төшемме?”... 3) Нинди дə булса тавыш, аваз. Ишетелде 
һавада аккаш өне. Дəрдмəнд. Өнең чыкмасын! 

Ш. Анактан мисаллар: 
 Чыгам да төнгə, сөйлəшəм тынлык белəн – 

 тынлык кебек тын гына, өнсез генə; 
 Ни турында сөйли төн тирəнлеге өнсез?  
 Төндə йолдызлар гына кычкыра өзлексез. 
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 Аңлармынмы мин аларның өнсез теллəрен? 
Күрəбез ки, шагыйрь иң башта өнне тавыш белəн мəгнəдəш итеп 

аңлый. Янəшə (мəгънəдəш) төшенчəлəр: тынлык – өнсез. Шулай да 
өн тавышка караганда предметсызрак, димме. Бер шигырендə ул 
күреп, ишетеп, аңлап булмаган нəрсəлəрне барлый. Арада йолдыз өне 
бар. Ə бер шигырендə йолдызлар кычкыра дигəн иде. 

Шулай да шигырь сөйлəме дигəндə без шагыйрьнең əлеге 
төшенчəлəрне (тавыш, өн) нəкъ менə сурəт ясау чарасы буларак кул-
лану нечкəлеклəренə күбрəк диккать бирəбез. Күрдек ки: сүздəн сурəт 
ясап була, ə тавыштан буламы? Сорауның мəгънəсез икəнен инде ми-
саллардан күрдек бит. Менə тагын берсе: бик диккать белəн укыгыз... 
əй, юк ла, тыңлагыз əле: “Яңгырның шыпыртын тавышы җаннарга 
үтеп керə // һəм хыянəтчел пышылдый: “Оныт, оныт, оныт!”. Янə дə 
тыңлыйк. Əйе, тавыш ул сурəт, дигəн хакыйкатькə ышанганнан-
ышана барабыз түгелме?! Шагыйрь аларны нəкъ шул максатта да еш 
куллана. Уйный оркестр, үкси саксофон, елый гитара. “Агачлар нидер 
сөйли шыпырт кына...”; “Бəлки йомшак шыбырдап яфраклар // на-
злы сүз əйтмəк буладыр”; “Бəлки, урман шəрə ботакларның 
ыңгырашы белəн туладыр?”. Кошларның шомлы тавышы һ.б. 

Шагыйрьчə сурəтлəү, образ тудыру максатыннан Анак, əйтик, 
табигатьтə мөмкин булмаган нəрсəлəрне барлый: ташларның телгə 
килүе, кошларның көлүе, өн шəүлəсе... 

Шушында тын алганда минем шигърият сөйлəмен өйрəнүче 
белгечлəр белəн киңəшлəшеп аласым килə: шəхсəн үзем Шамил 
абыйның халык алдында, тамашага дип шигырь укыганын ишеткəнен-
күргəнем булмады. Болай аралашканда, редакциялəрдə шигырь турын-
да сүз чыгып, мисаллар китергəндə өзеклəр, фразалар əйткəнен 
хəтерлим, анда ул күбрəк шигырьнең эчтəлегенə, формасына кагылган 
фикерлəрен белдерə, сүзлəр турында бəхəслəшкəндə теге-бу сүзнең 
яңгырашыннан бигрəк кайдан алынуын, тарихи этимологиясен 
төшендергəне истə. Хəзер менə уйлыйм: əлбəттə, ул, һəр шигырен 
кəгазьгə төшергəнче, аны эчтəн əйтми калмагандыр, тавышның, өннең, 
моң-көйнең эчке хəсиятен тоеп, язуга төшергəндə интонация дигəн 
сурəт чарасының мөмкинлеклəрен укучыга да җиткерү хəстəрен 
күргəндер. Шунсыз ул үзен шагыйрь дип йөртмəс иде. 

Шулай да, шулай да... Шигырьне ул нигездə сөйлəр өчен түгел, ə 
укыр өчен язгандыр кебек тоела. Ирекле формадагы шигырьне 
сөйлəве шактый авыр бит. Ə татарның китапны көйлəп укуы аның 
канында, ə көйлəп укыла торган китаплары аның тезмə формада, ягъ-
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ни шигырь каннуннарына буйсынып языла. Ш. Анак бу хакыйкатьне 
нигəдер вакыт-вакыт “оныта”. Мəсəлəн, шактый шигырендə адым са-
ен һəм сүзенə абынам; йотылып укып килгəндə, кантарга сөрлеккəн 
кебек, шул мəгънəсез сүзгə килəм дə сөртенəм. Күпчелегендə бу 
“кантарның” шигырь эчтəлегенə бөтенлəй дə кагылышы юк (ул бит 
татар сүзе дə түгел, бу мəгънəне татар белəн, берлəн, илə, вə сүзлəре 
белəн белдерə). Əйтмə сөйлəмдə һəм тын белəн, сулыш (пауза) белəн 
белдерелə. Язуда аның бөтенлəй кирəге юк; тыныш билгелəре белəн 
белдереп була. “Хəтерлим бөтен мин сөйгəн һəм мине сөйгəн хатын-
нарны”... шигырендə алты һəм. Əйтмəдə берсенə дə ихтыяҗ юк. 

Тавыш, өн төшенчəлəре əйтү-ишетү күренешлəреннəн дə аерыл-
гысыз. Ə бу төшенчə-категориялəр шагыйрь сөйлəмендə əһəмиятле 
урын били. Əйтү сүзе һəм төшенчəсе үзе үк мəгънəле дə, хисле дə са-
нала: “Нинди җиңел, шат əйтелə бу “гомергə!” сүзе // беренче сөю 
антында һəм нинди авыр яңгырый ул соңгы хушлашуда”. Монысы – 
кешенең əйтүе. Шагыйрь табигать “əйтүен” дə еш, тəэсирле куллана: 
“Үлəннəрнең бардыр без белмəгəн теле, // һəм яфраклар, сабый ке-
бек, елый-көлəдер; хəрəкəтсез йолдызлар гүя кычкырган сыман безгə: 
– Кем сез? // Тик без аңламыйбыз аларның сүзсез, сəер теллəрен. Ни 
турында кычкыралар алар өнсез”. 

Өн бу очракта тавыш түгел, ə мəгънəле сүз, сөйлəм. Ш. Анак 
шигъриятендə өн еш очрый. Нəрсəне аңлата ул? Гомумəн дə шагый-
ребез сөйлəмендə тел, сөйлəм, өн, сүз төшенчəлəренең катлаулы гына 
фəлсəфи мəгънə төсмерлəрен бирү өчен куллануын күзəтеп, уйланып 
алу мəслихəттер.  

Тел белми дип кошлар-хайваннар // ник без инанганбыз шулкадəр? 
 Каян килə “диңгездə балыклар // өнсез йөзə “ дигəн буш хəбəр? 

 Кайчак тоела миңа: гүяки // яфрак-үлəн телен мин белəм. 
 Өйрəнсəң иде шулай сөйлəргə – 

 əйтерсең эндəшмисең. 
 Өйрəнсəң иде шулай эндəшмəскə – 

 əйтерсең сөйлисең. 
 Өйрəнсəң иде иң бөек сəнгатькə – 

 сүз ирке сəнгатенə. 
 Уйга баткан, ул өнсез... 
 Өнсезлегендə – зур мəгънə...  
Төннең иң тын сəгатендə, пышылдау шикелле, // чак-чак ишетелгəн 

өннəр килə колакка. Бу – ерак галəм өннəре, əллə нинди сəер, ят, юксынулы, 
сагышлы өннəр...  

Бөеклəрнең язганнарын укыган чакта күрəм: сүзлəре шул ук, без белгəн 
сүзлəр, лəкин алар башкача яңгырыйлар һəм мəгънəлəре дə башка... 
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Ярар, монысы тын алу мəлендə уйланыр өчен бер күчеш кенə. Ə 
күчəбез шагыйрьнең сөйлəмендəге телдəн башка чараларның тагын 
берсенə – төс белдерү мөмкинлегенə. Төс – ул фикерне күз алдына 
китерү, сурəт ясау өчен шагыйрьгə янə бер көчле чара. Əйтик, 
рəссамга ул иң төп, бердəнбер чарадыр. Буяу белəн биреп була. Иң 
төгəле төсле фото белəн. Табигатьнең үзен төгəл күрү, тою, сизү – 
менə аның төп мөмкинлеге, чарасы. Шагыйрьдə менə шул байлыкны 
тою, күңеленə фото итеп төшереп, бала чактан ук картаеп беткəнче 
шул сурəтне саклый белү сəлəте бар. Төсне күрсəтү, чагылдыру 
табигатнең иң көчле сыйфатыдыр. Моны Шамил Анак та сизгəн. Бер 
шигырендə ул: “Күрсəтмиме бу бөек табигать мең сыйфатын, төсен, 
чыраен?”– ди. 

Шагыйрь соң төснең сурəтлəү көчен ничек күрсəтə, белдерə ала? 
Кулында буявы, төсле калəме юк, фотоаппарат та аның коралы түгел, 
бурычы ук бүтəн. Сүз белəн, төслəрне дə əйтеп-атап бирə алган сүз 
белəн! Шөкер, телебез андый хəзинəгə дə бик бай. 

Башта төсне белдерə торган сүзлəрнең шигырь сөйлəмендə туры 
мəгънəдə ни дəрəҗəдə дөрес тоемлап белдерелүе. Моңа да 
күзəтүчəнлек, төс тоемлавы, хис белəн бəйли белүе сорала. Төсне 
башта натуралистларча, рəссамнарча, реалистларча күреп тану, хис 
итү сорала. Шулай да ул бу сыйфатта рəссамнан да сизгеррəк, хыя-
лыйрак булырга тиеш: “Көзге тын сарыларда япа-ялгызым // басып 
торырмын ак каеннар төбендə”. Ак каен – монда ике семантик функ-
ция үти: каенның чын төсен; икенчесе: хис белдерү максатында эпи-
тет функциясе. Метонимик сурəтле күренешкə əверелгəн. Шулай да 
шагыйрьнең сурəтлəү телəге моның белəн генə чиклəнə алмый. 
Төснең сурəт мөмкинлеген шушы ак төс мисалында дəвам иттерик 
əле. Аннары бүтəн төслəргə күчəрбез. 

Төснең мəгънə күлəме бик конкреттан абстракт колачсыз 
күлəмгə кадəр җитə: ак каеннан ак дөнья, ак догага кадəр: “Иртə – ак 
дөньяга аяк баскан чак; ə төн – ак догалар, сөю сəгате”; “оча иде 
үкереп көн-төн самолетлар, // эзлəре озын иде, ак иде”. 

Ак төс үзе бер образ югарылыгына күтəрелə: “Кызлар май ба-
шында каенсарда каен суы җыялар. Күлмəклəре ап-ак. Саф тамчы-
ларны... учларына җыеп алалар, башта битлəренə сөртəлəр. аннан 
изүлəрен чишеп, ак күкрəклəренə сөртəлəр, йөзлəре каен тузыдай ак 
һəм күкрəк сөтлəре каен суыдай шифалы булсын дип... Йөзлəре ак, 
күкрəк сөтлəре пакъ булсын!”. 
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“Ак”ка бөтен бер шигырь багышлаган: “Юмаган кул кагылма-
дым ак икмəккə; // кичерсеннəр, җитлекмəгəн юллар белəн ак 
кəгазьне чуарлаган чак булды”; Атылган йолдыз // кабына кабаттан 
кызлар күзендə – гашыйклар йокламасын бу ак сəгатьтə”. 

Акның чыннан да ак икəнен аны башка төслəр белəн чагышты-
рып тагын да “агартып” була икəн. Əлбəттə, беренче чиратта кара 
белəн чагыштырып: “Кара эшлəр эшлəнсə дə, кара (əшəке. – И.Н.) 
түгел төн үзе”; “Иң караңгы, озын төндə дə // таң нурлары яра төнге 
караны”; “Үлем генə мəңге кара, // үлем генə мəңге караңгы”; 
“...берсен сугыш дигəн кара кош алды...”; “Кара таңнан кара таңга 
кадəр эшлəде”; “Киенгəнсең матəм төсе карадан”; “Без аңладык, ка-
ра кара ул, ак ул ак”; “Ялгыз калган хатыннарның күзлəре сагышлы, 
// күлмəклəре кара”. 

Əлбəттə инде, шагыйребез теге-бу төскə өстенлек бирми, аның 
шигырьлəрендə барлык төслəр дə искə, телгə алына; телəгəн сурəтен, 
образын гына бирсен. Шунысы мөһим, төс белдергəн сүзлəр, башка 
кайбер шагыйрьлəрдəге кебек рифма, ритмга яраклаштыру, 
җанлылык бирү өчен гадəти эпитет кына түгел: “Нилəр килер хəтергə 
бу төнге тын сəгатьтə – гомеремнең ерак калган яшел язымы”.  

Яшел монда “чуарлау” өчен артык бер өстəмə кебек. Юк шул, 
“яшел”сез дə сурəт булыр иде булырын, тик ул шактый тонык булыр 
иде, килешегез. 

Төс шагыйрь аерып күрсəтергə телəгəн предмет, күренешне 
ачыграк күзаллау, сурəтлəү чарасыннан бигрəк (гадəттə ул шул мак-
сатта кулланыла да) Ш. Анак шигырендə хəрəкəтне, вакыйганы, хис-
не тасвирлау чарасына əверелə: 

Бу янгын, гаҗəеп янгын, бу көз янгыны! 
 Сары янгын теллəре, 
 кызыл янгын теллəре, 
 зəңгəр ялкын теллəре!  
Менə төсне белдерүче сүзлəрнең шушы максатта ничек 

“җемелдəвен” үзегез дə күзəтегез əле: “...ага иде су, ярлары зəңгəр 
камыш иде...”; “...җиргə эңгер зəңгəре төшкəндə...”; “...бу алсу көзге 
көндə мин алма күрəм һаман”; “Зур кызыл алма кебек, иртəлəрен ко-
яш калка иркəлəнеп”; “Менə тагын бер көн үтте, // тынып калган 
кошлары, моңсу зəңгəр агачлары, // алсу шəфəгы белəн; 
“...урманнарны сары тут алган – сулган сары яфрактай, сары сагыш 
төсенə буялып, китə көннəр”; “сары гомер болыным белəн янəшə 
чəчəклəнсен яңа, матур гөллəр”. Нинди гомумилəштерү! 
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 Сары сагыш яфракларын коеп, // елый көз // син дə елыйсың.  
 Юанылмас бу сагышта юындым мин лимон сарысы белəн. 
Төс белдергəн сүз (яшел) бүтəн сүз, мəгънə белəн синоним була 

ала: “өмет гөле сулмый, яшел кала иң соңгы көнгə кадəр”. Төс 
төслеген югалта, үзенə бер төсмергə əйлəнə: “алтын-сары чəчлəрең 
булды йөрəгем путасы...”. 

Төс ул кешенең күрү, карау төшенчəлəре белəн дə бəйле. Ша-
гыйрь иҗатында, сурəт ясау сəлəтен гамəлгə ашыруда шулай ук зур 
урын тота. Кызык бер күзəтү: күрүнең əһəмиятен ачыграк төшенү 
өчен шагыйрьнең “Күреп булмаган нəрсəлəр: елан эзе, рух җисеме, 
хатын-кыз йөрəге...” дигəн парчасын искə төшерү кирəктер. Икенче 
бер шигырендə ул табигатьтə күренүе мөмкин булмаган нəрсəлəрне 
саный: җил күлəгəсе, өн шəүлəсе... 

Гадəттə адəмне адəм иткəн җисемнəре арасында тою, сизүне 
искə алмасак, Ш. Анак шигьриятенең, аның сурəтлəү чараларының 
арсеналы китек булыр иде. Тик бу хəсиятенə җəелеп тукталу 
мөмкинлеге чиклəнгəн, язма болай да озынга китте. Тəннең тою 
үзенчəлеген чагылдырып, шагыйрь бик үзенчəлекле сурəтлəр бар-
лыкка китерə. Берничə мисал белəн генə чиклəнəбез: “Тəнең белəн 
тойган кебек // тоярга җирнең сулышын, // гүя ул синең балаң”; 
“Сөяклəргə кадəр үтеп керə кулымдагы стаканың салкыны”.  

Кешене, аның холкы-фигылен, эш-гамəллəрен, хис-тойгылы 
хəлəтлəрен сурəтлəп биргəндə аның хəрəкəтлəре, шул хəрəкəтне 
күрсəтергə, белдерергə сəлəтле тел чаралары шагыйрьгə бик 
əһəмиятле. Телəсə кайсы сөйлəм төрендə болардан башка хəбəр итү, 
тасвирлау мөмкин дə түгелдер əле. Телевидение, кино, сəхнə 
сөйлəмнəрен əйтеп тə торасы юк. Гəрчə шигърият дөньясы язма 
сөйлəмгə нигезлəнсə дə, аның нигезе əйтмə рəвештə формалаша, күп 
очракта əйтмə рəвештə дə башкарыла. 

Татарның хəрəкəтне белдерү сүз, гыйбарəлəре бик мулдан. 
Телəсə нинди ым-ишарə, тəн-гəүдə хəрəкəтлəрен, табигатьтə күзəтелə 
торган хəрəкəт-чалымнарын белдерү, күрсəтү, ишеттерү 
мөмкинлеклəре җитəрлек. Алай гына да түгел, шагыйрь өчен аеруча 
əһəмиятлесе, хəрəкəтне гади факт, күренеш буларак хəбəр итү өчен 
генə түгел, образлы сурəтлəү, сыйфатландыру, тере-җанлы итеп күз 
алдына китерү өчен дə иң бай корал-чыганак була ала. Акыллы, хисле 
шагыйрь моннан файдаланмый калмый, əлбəттə. Шамил Анак иҗаты 
бу уңайдан да безгə осталык мəктəбе була ала.  



131 
 

Мисалларны кеше хəрəкəтен белдерə, күрсəтə, сурəтли торган 
мисаллардан башлыйк. Иң көчле, хисле хəрəкəт ул – күз, караш 
хəрəкəте: “Мең кеше арасында көтмəгəндə без очраштык // һəм күңел 
күзе белəн бер-беребезне таныдык”; “Хəйран күз белəн карап җан 
сөйгəне Зөһрəсенə...”. 

Адəм баласының телəсə кайсы əгъзасы, тəне-гəүдəсе белəн, эш ко-
раллары, тирə-юнь мохитне тəшкил иткəн əйбер-нəрсəлəр белəн ясал-
ган хəрəкəт шагыйрьгə тəэсирле сурəт чарасы ул. Анак аларга бик тə 
игътибарлы. Бу – натуралист күзəтүе генə түгел: “Постовойлар янына 
килəм чатта, // алар читкə бора йөзлəрен, эндəшми...”; “Акча бирəм 
официантларга, алар баш чайкый, алмый, акчамны кире кайтара”. Ав-
тор эндəшми, алмый дип кенə дə мəгънəне төгəл бирə алыр иде; юк бит 
– аңарга сурəт, гəүдəлəндерү кирəк: “Син минем якты кояшым, 
гүзəллек сəнамым, // һəм мин, мəҗүси, тезем чүгеп табынам сиңа”. 

Анак кеше белəн бəйле телəсə кайсы хəрəкəтне табигать белəн 
бəйлəп җибəрə, сурəтле ассоциациягə, чагыштырып сыйфатландыру-
га ирешə: “Ерак агачлар // кул изи миңа. Аккан болытлар // күз ата 
миңа. // Очкан кошлар // кычкыра миңа”. 

Табигать хəрəкəтлəре дə иң əүвəле сурəт тудыру максатында 
бəян ителə, хис белдерү чарасы буларак сөйлəмгə җəлеп ителə. Менə 
гап-гади яңгыр ява. Ява сүзе яңгыр ява тезмəсендə болай да хисле. Ə 
менə чагыштырылып, ассоциатив рəвештə бирелгəндə (ялгызлык 
төсле, ялыктыргыч, сагышлы) аның хис куəсе тагын да көчəя. 
Өстəвенə əле тавыш белəн катнаштырылып, кушылып, яңа хис 
төсмере өстəлə: яңгыр тавышында сорау... 

Янə бер мисал: “Көзге яңгырда агачлар бөрешкəн нəкъ кеше 
төсле...”. Хəрəкəтнең сурəт буларак күзаллануы ике чара белəн 
ирешелə: сүзнең семантикасына хəрəкəт салынган: бөрешү (калтырау, 
дерелдəү, ыргылу, укталу һ.б. кебек); икенчесе – ул шушы хəрəкəтне 
чагыштырып бирү: бөрешкəн – кеше төсле. 

Анакның чагыштыру сəлəтендə үзенə хас аерымлык – ул кеше 
сыйфатларын, хəрəкəтлəрен табигать, җəмгыять күренешлəренə 
күчерү белəн бергə, табигать күренешлəрен дə кеше сыйфатына, 
хəрəкəтлəренə күчерə – кешенең теге-бу гамəлен, хисси хəлəтен та-
гын да көчлерəк, тəэсирлерəк итеп күрсəтү, укучыга тəэсир итү өчен: 
“Ə бəлки миңа кул болгыйсыңдыр, // киткəн җəй белəн хушлашып, са-
ры яфракларны болгыйсың”; “Əнə анда еракта томанлана ялгыз-
лык”; “Болытлардан тамдыңмы син тамчы-тамчы, // агачлардан 
коелдыңмы яфрак-яфрак”; “Каен сиртмəлəрендə тирбəлеп үстең 
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мəллə... биллəрең шундый сыгылмалы”; “Йолдыз атылды. Атылды 
һəм сызылып юк булды”; “Исемеңне ярда комга яздым – дулкын 
җуйды. Исемеңне ак карга яздым – буран каплады”. 

Хəрəкəт дигəндə төрле сүз төркемнəренең мөмкинлеклəре 
төрлечə. Аеруча фигыль актив. Фигыльнең күчерелмə мəгънəлелек 
алу мөмкинлеге: “Кайдадыр тирəндə күңелемдə тибə уй”. Игътибар 
иттегезме: тирəн бер фəлсəфи күренешне дə хəрəкəт сүзе белəн бел-
дереп була икəн. 

Хəрəкəтне тасвирлаганда татар стилистикасының төрледəн-
төрле чара-алымнары, аеруча синтаксик фигураларның яңадан-яңа 
мөмкинлеклəре табыла. Аеруча көчлелəреннəн – кабатлау. Инде 
төрле тезисларны дəлиллəү максатында китерелгəн мисалларда без бу 
фигурага күп юлыктык. Янə берничəсе генə: “Керфегеңдə сиксəн 
бөртек – сиксəн сөңге, // сиксəне дə йөрəгемə кадалды, // Сиксəн 
үлдем, сиксəн терелдем!”. Сиксəнне кабатлап – сурəт, образ барлыкка 
килə. Шунысы да кызык: бу синтаксик фигура мəгънə, сурəт белдерү 
чарасы буларак кына түгел, шигырьнең төзелешен-структурасын 
үзенчəлекле итү чарасы да. Мəсəлəн бер шигырендə Көзге яңгырда 
агачлар бөрешкəн нəкъ кеше... дигəн строфа сюжетны өлешлəргə – 
бөтен бер сурəт-күренеш сыйфатында өч тапкыр кабатлана. Гадəттə 
бит текст кисəк, бүлек, бүлекчə, параграф һ.б бүленеп, алар башисем, 
сан, тамгалар һ.б. рəвешендə тəгаенлəнə, ə монда сүз белəн 
сурəтлəнгəн бөтен бер күренеш (хəтта манзара) бүленеш чарасы. 

 Синтаксик фигуралардан янə Ш. Анак чагыштырулар остасы 
дигəн идек. Алар да ана теленең бихисап мөмкинлеклəреннəн бар-
лыкка килə, беренче чиратта, телбизəклəрдəн: “Озын кызыл томшык-
лы гаҗəп кошка – тимер кранга”; “Сез, рояль капкачыдай, яптыгыз 
да йөрəгегезне, музыка бетте”; “Мин ялгыз агач көзге яңгырда”; 
“Ят өйдə үзен тартыныбрак тоткан кунактай”. 

Тагын бер ачыш – хəрəкəтнең нечкə төсмерлəрен белдерү макса-
тында ана теленең ялганмалы (агглютинатив) тел буларак мул 
үзенчəлеклəрен эшкə җигəргə мөмкин. Мəсəлəн, телəсə кайсы 
фигыльгə ярдəмче фигыль өстəп, бихисап метафорик мəгънə һəм хис 
төсмеренə ирешеп була. Аннары, бездə бит телəсə кайсы фигыль 
ярдəмче сыйфатында да мəгънə, хис төсмерлəрен баета: менəсем 
килə; кайтып килə; аерыла алмый; кайтмый калу; ачтан калган; акта-
рып чыгара һ.б. 

Кушымча (морфема) да вакыт-вакыт шигъри бизəккə əверелə: 
“Без, чыннан та, йөзлəрчə ел туган-кардəшбез – яуда яудаш, данда 
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дандаш һəм, егылсак, кабердəшбез, тыныч көндə сабандашбыз, 
бəйрəмдə табындашбыз // һəм мəңге җирдəшбез...”. 

Чү, синтаксик фигуралар турында сүз куерта башлап без инде 
əсəрнең төзелеше – структарасы өлкəсенə керə башладык түгелме. 
Бүгенге бурычыбыз бит, кисəткəнебезчə, Ш. Анакның шигырь 
төзелешенə бəйле үзенчəлеклəре турында түгел; сөйлəм 
үзенчəлеклəре иде бит. Ə сөйлəм башлыча мəгънə белдерə торган ча-
ралар белəн бəйле, турыдан-туры структура белəн бəйлəнмəгəн. 

Шулай да, шулай да... Алай кистереп əйтү, ягъни əсəрнең 
төзелешен аның төп асылы – образ тудыру чарасы түгел, дип икрар-
лау дөрес микəн? Сөйлəм үзенчəлеклəрен ачыклаган мисалларда 
əсəрнең төзелешенə караган факторлар да очрап торды бит (мəсəлəн, 
шигырьнең өлешлəргə бүленеше һ.б.). Яисə əле менə чын тезмə 
рəвешендə тезелгəн – көйле-моңлы, ритм, рифмалы шигырьлəрне 
укып, тəм, лəззəт алып килдек килдек тə, “Каен суы җыю” əсəренə 
җиттек. Бернинди тукталышсыз, тын алусыз, паузасыз укуны дəвам 
иттердек. Бактың исə үзебез дə сизмичə-белешмичə тезмəгə күчеп 
киткəнбез икəн – яңгырап торган ритм, рифма да, иҗек саннары 
белəн тəгаенлəнə торган строфалар да юк икəн бит. Төзелеше, рухы 
белəн парча ич бу! Шəхсəн үзем андый жанрны бик үз күреп язам, 
парча китапларым, парча турында фəнни күзəтүлəрем бар. Белəм, 
Ш. Анак та парчачы. “Каен суы җыю” да чын парча. “Куллар”, 
“Үзсүзле йолдыз” вə башка хəтсез тезмəлəр – парча. Тышкы рəвеш 
үзгəрде, ə эчтəлек, ə асыл? Ə хис? Хис шулай ук шигырьдəге кебек, 
кайный, үзəкне өзə. Димəк ки, образ тудыру максатында Ш. Анак 
тезмə белəн чəчмəне бер үк дəрəҗəдə оста куллана.  

Без инде Ш. Анак шигъриятенең үзенчəлеге энциклопедиядə 
“верлибр, сонет, терцина, ода, касыйдə, хайку, танка, назирə, афо-
ризм, новелла” төшенчəлəре белəн билгелəнүен, боларның исə баш-
лыча əсəрнең төзелеше белəн бəйле сыйфатлар булуын искəртеп 
киткəн идек. Төпченə башласаң, бер караганда шигърияттəге форма 
(төзелеш-структура) үзенчəлеге кебек тоелган, галимнəр шулай дип 
аңлатырга да тырышкан менə бу хəсият сыйфатлары тегелəй дə болай 
да тел, сөйлəм асылына кайтып кала түгелме!? Без анализлаган ка-
батлау, чагыштыру мисаллары шуңа дəлил түгелмени. Менə уйланыр 
өчен соңгы мисал: “Тик көннəн-көн якынаям җиргə, // Җиргə якына-
ям көннəн-көн. Монда фəлсəфи хис тудыру чарасы нəрсə, дигəндə, 
белгеч сүзлəрнең җөмлəдəге урыны (рефрен күренеше) дияр. Ə без 
анысы да бит ана теле чарасы, сөйлəм төзелеше үзенчəлеге, дип 
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өстəрбез. Моңа да Шамил Анак ана телен нечкə тоемлавы, белүе, оста 
куллануы нəтиҗəсендə ирешкəн, диярбез. 

Шул хакта уйлануларыбызны дəвам иттерик. Осталык серлəрен 
ачуның, аңа ирешүнең чиге юк. 

 
 

УЕЛЫП КАЛДЫ УЙЛАРЫ 
(Хəсəн Сарьян киңəшлəре) 

 
Кем ул тел белгече? 
Хəсəн Сарьян чын-чыннан тел белгече иде. “Тел белгече” 

дигəндə, без башлыча ике төшенчəне күз алдына китерергə 
күнеккəнбез. Беренчесе, үз əсəрлəрен үткəзерлек, тəэсирлəндерерлек, 
җиңел укырлык тел белəн язган əдип. Хəсəн Сарьян нəкъ шундый 
язучы иде – балта остасы үз коралларын, галəмгə юл тоткан космо-
навт үз аппаратларын ничек яратып, төпле белсə, ул да туган телен 
шулай яраткан, үзлəштергəн, үтемле куллана белгəн оста иде. Аның 
бу иҗади таланты, сəлəте һəм тəҗрибəсе аерым өйрəнелергə хаклы 
киң бер мəйдандыр. 

Икенчесе, “тел белгече” дигəндə, без янə лингвистика галимен, 
ягъни телнең төзелешен, тарихи һəм бүгенге хəлен өйрəнүче белгечне 
күзалларга күнеккəнбез. Хəсəн Сарьян бер үк вакытта шундый оста 
да иде. Ул фикерлəү чарасы, аралашу коралы, əдəби образлар тудыру 
чыганагы булган телне фəнни ачыклаган гыйльми белгеч иде. Бу 
өлкəдəге тикшеренү-уйлануларын, белемен, тəҗрибəсен ул үзендə 
йомып яткырмады, университетта студентларга бирде, тел гыйлеменə 
кагылган хезмəтлəрендə халыкка җиткерде. 

Ниһаять, Хəсəн Сарьян иҗаты аркылы без “тел белгече” 
төшенчəсенең өченче бер мəгънəсен ачыклый алабыз. Сүз сөйлəм ту-
рында бара. Кызганыч ки, “сөйлəм” төшенчəсен – асылы белəн гаҗəп 
катлаулы күренешне – без, үтə дə гадилəштереп, əйтү, сөйлəшү 
мəгънəсендəге көнкүреш төшенчəсе дип кенə күз алдына китерергə 
күнеккəнбез. Безнең галимнəргə, телнең асылын, төзелешен аңлатып 
кына канəгатьлəнмичə, аны, фикерлəү вə аралашу коралы буларак, 
ничек-ничек куллану, ягъни сөйлəм оештыру закончалыкларын да 
ачып, аңлатып бирергə, димəк, сөйлəмият фəнен үстереп җибəрергə 
күптəн вакыт та бит... Əнə урысларда, башка миллəтлəрдə дə речеве-
дение, психолингвистика, социолингвистика кебек фəннəр үсеп ята, 
бездə генə мəктəптə дə, университетта да һаман шул тел төзелешен 
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өйрəтү. Моңа борчылып, күпме чаң сугылды, күпме язылды инде. 
Лəкин туңны эретү бик кыен. 

Мөхəммəт Мəһдиев интервью бирə: “...Бездə бит укыту системасы 
формаль методикага корылган. Менə безгə гомер буена татар һəм рус 
теле дəреслəрендə иянең астына бер сызык, хəбəрнең астына ике сызык, 
ə аергыч астына дулкынлы сызык сызарга өйрəттелəр. Гомер буе безгə 
суффикс, приставканы өйрəттелəр. Ə практик яктан сөйлəшергə, ара-
лашырга өйрəтмəделəр...” (Мəгърифəт. 1993. 13 февр.). 

Ə бит моңа фəнни нигез салырга күптəн җирлек бар. 
Г. Ибраһимов, Г. Бəширев, Х. Курбатов, В. Хаков, Ф. Сафиуллина, 
И. Бəширева һ.б. хезмəтлəре белəн бергə Хəсəн Сарьянныкылар да 
анда саллы-саллы кирпечлəр белып тезелə алыр иде. 

Сөйлəмият дигəн фəн, иң башта сөйлəм белəн тел мөнəсəбəтен 
тəмам ачыклар иде. Сөйлəм – ул аралашу-аңлашу максатында фикер-
не оештыру, белдерү һəм кабул итүнең бөтен бер системасы. Аның 
асылын аралашуның (коммуникациянең) мотивлары: сөйлəм иясе, 
адресаты, нияте һəм сөйлəм оештыруның шартлары, шулай ук арала-
шу чаралары: тел һəм телдəн башка чаралар (ым, ишарə, тавыш, 
сурəт, шрифт һ.б.) тəшкил итə. Сөйлəмдə мотивларга карап тел чара-
лары тəгаенлəнə дə. Димəк, фəнни күзаллау өчен дə, сөйлəмне үзенə 
бер, телне үзенə бер чагыштырмача мөстəкыйль, əмма мəңге аерыл-
гысыз төшенчəлəр итеп карау хəерле. 

Хəсəн Сарьян моны болайрак төшендерə: “Татарча “тел бозу” дип 
сөйлəнсə дə, татар теле дигəн гомуми телебезгə бу һич тə кагылмый. 
Чөнки гомуми “телне” бозып булмый. Чыннан да, менə мин, менə əле, 
шушы тел белəн сөйлим икəн, мин, аның матур да, камил дə, бай да 
икəнлегенə сокланып, күңелемдəге уйның, хислəремнең һəммəсен əйтə 
алуыма горурланып сөйлим. Ул телне мин ясамаган. Мин аны боза да 
алмыйм!” (Сарьян Х. Уеңны уйдырып сал... Тел, əдəби осталык турын-
да мəкалəлəр. Казан: Татар. кит. нəшр., 1977. 73 б.). 

Фикерне куəтлəп, без дə өстик: бүген дə кайбер кешелəр урыс-
чалатып-татарчалатып сөйли икəн, хəтта матбугат басмалары да, иске 
сүзлəрне кайтарабыз дип, аңлашыр-аңлашылмас сөйлəм оештыруны 
хуплый икəн, яисə үзлəре дə, тел кагыйдəлəрен бозып, наданлык 
күрсəтəлəр икəн, моңардан татар теле “бозылу” түгел, селкенми дə. 
Чөнки аның һəр сүзе үз урынында кала бирə. Чөнки алар – зур туган 
телебезнең һич бозылмас энҗелəре. “Халык ни гомер яшəсə – теле дə 
шул гомер яшəячəк” ди Х. Сарьян (шунда ук. 73 б.). 
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Фикер + сөйлəм + тел 
Тел һəм сөйлəмне менə шушылый якынча мөстəкыйль итеп 

күзаллау белəн беррəттəн, Хəсəн Сарьян бу ике төшенчəнең бер-
берсеннəн аерылгысыз икəнен дə буйдан-буйга басым ясап əйтеп 
килə. Мəсəлəн, телнең барлыкка килүен, үсешен, камиллəшүен дə ул 
нəкъ менə сөйлəм белəн бəйлəнештə аңлата. Аның телгə бəялəмəсен 
карыйк: “Телне без иң камил бер аңлашу коралы, кешелек дөньясын 
алга əйдəүче бер прогресс чарасы, дибез. Тел ул буыннан-буынга ана 
сөте белəн күчə килгəн һəм күчəчəк иң мөкатдəс бер мирас булып, те-
лен җуймаган миллəтлəрнең өстə ярылып яткан бердəнбер сыйфаты, 
билгеседер. Тел, ниһаять,– туган ил, туган җир ул” (шунда ук. 109 б.). 

Төрле яклы, колачлы билгелəмə бу. Монда телнең төрле 
функциялəре искə алынган. Шулай да беренче нəүбəттə аның сөйлəм 
өчен хезмəт итүе ярылып ята. Без аерып күрсəткəн берəмлеклəргə 
игътибар итегез: алар шушы фикерне раслый. Аннары бер телнең үз 
кысасындагы бурычына гына түгел, ə бүтəн теллəр белəн 
мөнəсəбəтенə дə караш бар: “Бик борын заманнардан бирле халыклар 
бер-берсе белəн аралашып яшəгəн: сəүдə итешкəн, сугышкан, бер-
берсеннəн дин, гыйлем, һөнəр алган һəм сүз алган. Чөнки бер 
халыкның үзендə булмаган əйбер, төшенчə, идеялəр икенче халыктан 
сүзе белəн үк кергəннəр” (шунда ук. 75 б.). 

Һəрхəлдə, Сарьян “тел өчен тел” чиреннəн азат. Аның бер генə 
күзəтүе, фəнни нəтиҗəсе дə тел гыйлеменең тар кысаларында гына 
йомылып калмый, ə бəлки, сөйлəм кыйбласына карап хəл ителə. Менə 
берничə дəлил. Телгə теге яки бу яңа сүзне алыргамы-юкмы, теге яки 
бу архаизмны, тарихи сүзне кайтарыргамы-юкмы, дип элек тə 
бəхəслəшкəннəр, бүген исə бу чын-чыннан чəкəшлəр төененə 
əйлəнде. Əмма мондый очракның күпчелегендə хисси дуамаллык 
өстенлек итə, фəнни нигезлəүлəргə урын калмый. Ə Сарьян булса, 
менə болайрак фикер йөртер иде: “...телгə сүз алу-алмау мəсьəлəсен 
заман үзе хəл иткəн – калдырасын калдырган, калдырмыйсын агыз-
ган. Əйтик, хəзер бер язучы да индустрия, промышленность урынына 
сəнəгать сүзен кире кайтарыйк дип дəгъва сөрми (Сөрə шул, Сарьян 
абый, кадерлем, хəзер əллə нəрсəлəр дə “сөрəлəр”. – И.Н.). Əмма 
лəкин сүзнең аһəңе, эчке ритмы хакына бер язучы, мəсəлəн, мин, 
менə бер, анда да сүз сөрешеннəн аңларлык итеп, сəнəгать сүзен кыс-
тырып җибəрəм икəн яки əгəр тəрбиясендə гарəпчəлек һич булмаган 
яшь буын шагыйрь Ренат Харис “Синең аша үткəн җиллəр силгə 
əйлəнсен шатлык тулып” дип, “ташкын” урынына “сил” сүзен кулла-
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на икəн, аңардан гына татар əдəби теленең бер чите дə кителеп 
төшмəячəк” (шунда ук. 112 б.). 

Сөйлəм оештыруның үз канун-кагыйдəлəре булса да, алар тел 
законнары белəн тыгыз үрелеп бара. Монда шəхси башбаштаклыкка 
да, өстəн əмер бирү – волюнтаризмга да урын юк. “Казан дəүлəт ме-
дицина институты” дигəн атаманы “Казани дəүлəти медикаль инсти-
тут” дип тəкъдим иткəн бер иптəшкə Хəсəн Сарьян болай аңлата: 
“Сез тəкъдим иткəн мисаллар да, сүзлəр бəйлəнеше дə татарча булмау 
сəбəпле, һич безнеңчə түгел”. “Безнеңчə түгел”, ягъни тел законына 
туры килмəүнең ни-нəрсə икəнен ул менə ничегрəк төшендерə: “Ка-
зани дəүлəти медикаль институт” дип язар өчен союзда яшəгəн алты 
миллион татарның, һич югы, Казан арты дигəн бəлəкəй генə бер 
төбəге сөйлəшү кирəк...” (шунда ук. 99 б.). 

Хəтта исем кушканда да, кеше исемен тел һəм сөйлəм берəмлеге 
дип карап, аның бүтəннəргə (ягъни сөйлəм адресатына) ничек-ничек 
тəэсир итəчəген күз уңыннан төшермəскə кирəклеген кисəтə Сарьян. 
Чыннан да, Инфекция кебеклəрне əйткəн дə юк (бер апа кызына шун-
дый исем куша), Гүзəл, Сылу шикелле исем кушар алдыннан да уй-
ланырга иде, күрəлəтə ямьсез бер кызга Гүзəл дип əйтергə кыенсына 
башлыйсың – мыскыл иткəн кебегрəк килеп чыга (шунда ук. 107 б.). 

Тел белгече буларак Хəсəн Сарьян телне, əлбəттə инде, тоташ бер 
нəрсə дип, аморф хəлдə дип күз алдына китерми. Ул аны, фəндə карал-
ганча, категориялəрдəн тора дип белə. Иң əһəмиятлесе шунда ки, урта 
мəктəп тəмамлап, үзен белемле дип йөргəн күпчелегебез, хəтта 
галимнəребез, ул əлеге категориялəргə катып калган бер төшенчə яисə 
форма дип түгел, ə бəлки сөйлəм хаҗəтен канəгатьлəндерү өчен 
кирəкле нəрсə дип карый. Əйтик, синоним күренешен Сарьян болайрак 
аңлата: биек белəн югары синоним сүзлəр, һəркайсы аерым торганда 
бернинди мəгънə аермалары юк кебек: икесе дə берəр əйбернең, берəр 
билгенең җирдəн өстə булуын белдерə. Əмма сүзлəр бəйлəнешендə (ас-
сызык безнеке. – И.Н.) алар берсен-берсе алмаштыра алмый. Мəсəлəн, 
биек йорт – бер, югары урын – икенче. 

Кызык бит: Сарьян сүзтезмə дими, бу – тел гыйлеме берəмлеге, 
ə сүзлəр бəйлəнеше ди. Сөйлəмияттə, бəлки, сүзбəйлəнеш дигəн тер-
мин кереп китəр? 

Яисə аның тавтология дигəн тел күренеше турындагы уй-
фикере: ул бездə форма тавтологиясе (чəчү чəчү, чигү чигү, тегү тегү 
һ.б.), тамыр тавтологиясе (эш эшлəү, буа буу, урам урау һ.б.) барлы-
гын искə төшерə дə, хəзер бу мөмкинлеклəрдəн аз файдалануыбызга 
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офтана: “...ике кабат кабатлаудан курыккан булып, икенче өлешен 
икенче сүз белəн алмаштыра башладык. Шуның берсе башкару дигəн 
сүз. Мəсəлəн, көтү көтə генə түгел, ə көтүче хезмəтен башкара...” 
(шунда ук. 125 б.). Нишлəмəк кирəк, хөрмəтле язучыбыз борчылып, 
кисəтеп язган эш башкарыла (эш эшлəү урынына), җыр башкарыла 
(җыр җырлый урынына) һəм башка шундыйлар əле бүген дə күңелне 
тырнап, əйтелеп тə, язылып та тора. 

Хəсəн Сарьянның сөйлəмият белгече булуы аның орфоэпия 
мəсьəлəлəре белəн шөгыльлəнүендə, бүген тəмам онытылып беткəн 
бу фəннең язмышы белəн кызыксынуында да чагылды. Аның əлеге 
күзəтүлəре, мəсəлəн, язу белəн əйтүдə тартык авазлар 
ассимиляциясенең бозылу күренеше (дибəйтəм урынына дип əйтəм 
һ.б.) бүген дə актуаль. 

Фикеребезнең бу өлешен түгəрəклəп əйтсəк, иҗат кешесе була-
рак, Хəсəн Сарьян фикер + сөйлəм + тел берлеген нечкə тоя, моны ул 
əсəрлəрен язганда файдаланып кына калмый, башкаларга да 
төшендерергə омтыла. Бу хакта аның менə нинди тəэсирле 
гыйбарəлəре игътибарга лаек. 

“...Идея һəм тел – бер кешенең ике күзе, ике кулы, ике аягы; 
ниһаять, ул – бер кешенең сөяге белəн каны, йөрəге белəн акылы! 
Чын идея чын тел белəн язганда гына халык күңеленə төшеп сеңə” 
(шунда ук. 140 б.). “...Тел безнең бердəнбер эш коралы да. Ул бер, ə 
без мең! Шуңа күрə без инде аны меңебез мең яктан бозмыйк. 
Киресенчə, меңебез мең яктан үстерик, баетыйк... Халыктан тел 
җəүһəрлəрен алганбыз, ə кайтарганыбыз канəгать итəрлек түгел” 
(шунда ук. 139 б.). 

Менə шушы инде ул сөйлəмне Сарьянча аңлау. 
 
Табып əйткəн сүз – гəүһəр 
Сөйлəм ничек оеша? Əйе, тел бар. Əйе, сүзлəр күп. Лəкин кайсы 

соң иң кирəклесе, аралашу өчен нəкъ шушысы? Əнə бит халык та, та-
бып əйткəн сүз генə гəүһəр, ягъни нəкъ үтемлесе, тəэсирлесе, дигəн. 
Табып əйтү дигəне нидəн гыйбарəт? Күрəсең, ул без бая əйткəн 
сөйлəм системасы. Ə ул мəгълүм законнарга нигезлəнə, мəгълүм бер 
механизм белəн хəрəкəткə китерелə. Хəрəкəт чарыклары ул – мотив-
лар: сөйлəм иясе, адресаты, нияте һəм шарты. 

Сөйлəмият фəне нигезенə Хəсəн Сарьян хезмəтлəре кирпеч-
кирпеч ятарга хаклы дигəндə, без сөйлəм белгеченең менə шушы ме-
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ханизмны ачык тоемлаган булуын истə тотабыз. Аның фикер агышын 
əлеге система белəн анализлап карыйк əле. 

Иң əүвəл шулдыр: Хəсəн Сарьян, əлбəттə инде, сөйлəмне кем 
оештыруга карап, телнең үзенчəлекле кулланылуына игътибар итми 
калмаган. Əйе, аныңча да, сөйлəм иясе – мөһим мотив-
компонентларның берсе, тел чараларының сайлануы шуңа бəйле. 
Менə дəлиллəр чылбыры: “...татар əдəби теле, җегəрлəнеп, 
дөньядагы алдыңгы теллəрдəн һич калышмас дəрəҗəгə басты. Чын-
нан да, əгəр кешесенə элəксə, җəүһəр-алмазлар уйната ул безнең 
тел!” (шунда ук. 109 б.). 

“Өстəл артында утыра”, “руль артында утыра” кебек тəгъбирлəр 
дə берзаман бик еш күренə башлаган иде, без аларны хəзер шактый ки-
меттек. Шулай да кайвакыт татарча белмəүчелəр яисə татарча уйлап 
җиткермəүчелəр телендə бүген дə күренгəлəп китə “ (шунда ук. 135 б.). 

“Телнең грамматик нигезен кем кимерə соң? Бер ишесе, 
мəсəлəн, телне тумыштан ук белми, аны инде үгетлəп түгел, 
дегетлəсəң дə берни чыкмас; кайберсенең тел тою хисе 
атрофиялəнеп, үлек җыелган – ул хəзер кайсы дөрес, кайсы ялгыш 
икəнлеген дə аермый, “алай да була” дип, телебезнең төзек һəм 
мөкаммəл бинасына үзе сыярлык кына тишек тишеп, шуннан йөри 
башлаган; өченчесе просто үз телен өйрəнер-өйрəнмəстəн Европа йə 
Азиянең модалы бер агымына ияргəн була да, телне мескен бакага 
əйлəндереп, мəктəп баласыдай тəҗрибə ясый. Тагын бер ишесе бар: 
болары исə “мин белəм инде!” дигəн җирдə туктаган да бүтəн бер 
адым алга атламас. Əмма көллесенең дə кəсəфəте бер: телне бозалар” 
(шунда ук. 117 б.). (Ассызыклар алга таба да безнеке. – И.Н.) 

Шəхси сөйлəм иясе буларак, тел куллануда шагыйрь хикəячедəн, 
тəрҗемəче драматургтан, очеркчы фельетончыдан аерыла. Сарьян да 
шулай уйлый. Ул, мəсəлəн, шагыйрьгə нинди талəп куя? “...Туган 
җиренең туфрак, үз халкының күкрəк җылысын йөрəк ите белəн тойма-
ган шагыйрь минем йөрəгемə керə алмый, аңа шулай ук башка халык-
лар күңеленə дə юллар ябык була. Үзеңнең туган җиреңнең, үз 
халкыңның син булмаганда кыен булачак бер күзəнəге булганда гына 
син юлны башкаларга да киң ярасың...” (шунда ук. 69 б.). 

Ə тəрҗемəченең тел куллану үзенчəлеге ничек күзаллана? Ул да 
сөйлəм булдыручы, ул бер телдə əйтелгəн фикерне икенче телдə бирə. 
Кайберəүлəр өчен тəрҗемə ул бер сүзне икенче сүзгə каплап бару гы-
на кебек, əмма юк икəн, монда да иҗади үзенчəлек талəп ителə икəн. 
“Кыям Миңлебаев – үзенə аерым зəвыклы, үзенə генə хас куллы 
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тəрҗемəчелəребезнең берсе”, – ди дə, менə шушы үзенə хас “кулын” 
болай төшендереп бирə: “Ул тəрҗемə өчен һəм лексик, һəм грамма-
тик, һəм философик яктан үтə авыр əсəрлəрне сайлап ала: күңеленə 
шулар якын аның... Əгəр бер кеше бер үк язучының (А. Толстой 
əсəре) башта бер əсəрен, аннары икенче, өченче əсəрен тəрҗемə итə 
башлаган икəн, монда инде “очраклы” дигəннең эзе дə калмый. 
Димəк, Миңлебаев Алексей Толстой иҗатын йөрəгенə уйлары, 
хислəре аша үзенеке итеп кабул иткəн” (шунда ук. 58–59 б.). 

Əле китерелгəн мисаллардан тел чараларын сайлауда янə бер мо-
тив-компонентның, ягъни сөйлəм оештыруда ниятнең (максат, телəкнең) 
дə əһəмиятле урын тотуы ярылып ята. Чыннан да, шулай бит: 
фикереңне нинди нияттəн җиткерергə телəвеңə карап (үгетлəпме, 
көлдерепме, образ-сурəт белəнме, əллə фактка нигезлəнепме яисə нин-
ди хис-тойгы белдерергə телəвеңə карап) тел чараларын сайларга 
мəҗбүрсең. Хəсəн Сарьянның бу хакта да фəнни фикерлəүлəре барлы-
гына бер генə мисал китереп китик: аптырау, гаҗəплəнү тойгысын 
белдерү өчен язучы, телнең башка чаралары белəн бергə, “ничек” 
сүзенə дə игътибар итə. “Ничек” сүзе, гамəлнең рəвешеннəн тыш, төрле 
дəрəҗə аптырау, гаҗəплəнүне аңлата. Янə дə үрнəге Тукайда бар: “Ни-
чек соң без табындык потка, дип хəйранга калганнар” (шунда ук. 127 б.). 

Чыннан да, əйтергə телəгəн ниятеңə муафыйк берəмлек табуы, 
ай-һай, җиңел түгел. Күпме сүз-синоним арасыннан нəкъ шушысын 
табып куярга кирəк. Күп очракта, азапланмыйча, кул селтəп китəбез 
бит. Остазларны нəкъ шул мизгелдə искə төшерергə күнегергə кирəк 
тə бит. Мəсəлəн, тискəре фикерле нəтиҗə ясыйсың ди, ə “нəтиҗə” 
сүзенең асылында уңай төсмер өстенлек итə, шуңа күрə дə начар эш 
нəтиҗəсе яки ялкаулык нəтиҗəсе дию ниятеңə нəкъ тəңгəл булмый. 
Шуңадыр да, күрəсең, телгə результат сүзе кереп бара иде, анда 
тискəрелек төсмере көчлерəк шикелле. Əмма ул “килмешəк”кə дə 
күңел ятмый. Нəкъ менə шундый азаплы эзлəнү минутында остазның 
кəсəфəт сүзе искə төште дə. Без ул мисалны бая китердек инде: 
“Əмма көллесенең дə кəсəфəте бер: телне бозалар!”. Күптəн түгел бу 
сүзне публицист, шагыйрь Айдар Хəлим мəкалəсендə дə күреп 
сөендем, остазлар үрнəгендə эзлəнсəң, чыннан да, “гəүһəрлəр”гə 
юлыкмый калмыйсың! Шулардан үрнəк алганда без авария 
нəтиҗəсендə, корылык нəтиҗəсендə кебек мəгънəсезлеклəрдəн ко-
тыла барыр идек. 
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əсəрлəрен кабат укыганда мин вакыт-вакыт үземнең бер хəлəтемə 
диккать иткəлəдем: укудан туктыйм да, карале, гади генə бер 
күренеш, вакыйга, персонаж бəян ителгəн, тасвирланган, əллə нинди 
махсус чара да кулланылмаган, ə шул күренеш яисə персонажның, 
кешенең кыяфəте яисə хəрəкəте күз алдына шулкадəр ачык, сурəтле 
булып килеп баса ки, бик ачык төшерелгəн фотосурəткə юлыккан ке-
бек текəлеп каласың, аның ачыклыгыннан, төгəллегеннəн тəм, лəззəт 
аласың. Ничек, нинди алымнар белəн ирешкəн моңа язучыбыз? 

Җентеклəп күзəтə барганда, əдипнең шушы юлларны язгандагы 
сулышын, йөрəк тибешен үзең дə тоя башлагач кына, əсəрнең рит-
мын, тонын үз иткəч кенə дулкынлануыңның сер төбенə төшенə 
аласың: гап-гади сүзлəр, җөмлə төзелеше, сүзлəр белəн генə барлыка 
килə торган төгəллек чаралары (чагыштырулар, канатлы гыйбарə, 
фигуралар һ.б.), йөзек кашында җемелдəгəн энҗе, гəрəбə бөртеклəре 
сыман, игътибар явын били бара, гади генə күренешне дə сурəт итеп 
күрсəтə бара икəн. 

Əйтик, иҗатының соңгы елларында Эдуард Касыймов нефть 
чыгаруны арттыру проблемасын хəл итүне тасвирларга алынды. Ан-
дагы катлаулы төеннəрне күтəрү өчен белгечлəргə генə мəгълүм схе-
ма, тамга, махсус терминнар, саннар һ.б. кебек чаралар кирəк кебек. 
Шуларсыз сурəт ясап булмас шикелле. Була икəн. Əдибебез моны 
телебезнең сүзлəре, башка чаралары белəн дə төшендерə алган: “...Иң 
четерекле хəл Ык тамагындагы “Күллəр” чыганагындадыр, мөгаен. 
Анда катламдагы басымны күтəртмəсəң, нефть суыртуның күзгə 
күренеп кимүен көт тə тор. Димəк, катламга су кудырырга кирəк. Ин-
де махсус скважиналары да борауланган. Əмма кудыру өчен Кама 
белəн Ык суы бөтенлəй яраксыз – пычрак. Иң кулае, əлбəттə, нефтькə 
ияреп чыккан тозлы су. Катламның үз суы... Кулаен кулай да, лəкин 
аны ныклап аерырга һəм тупларга кирəк. Чыганакның үзендə үк зур 
күлəмле махсус резервуар кормыйча котыла алмыйсың... Шəүкəт 
Хəсəнев моны НГДУ җитəкчелəре алдына күптəн куйган, күптəн 
талəп итə. Ниһаять, төзүчелəр куба... Лəкин аларның эшлəре ничек 
бара: акрынмы, шəпме? Менə ни өчен Хəсəнев иң əүвəл Ык тамагын-
нан əйлəнеп кайтырга ниятлəде шикелле...”. 

Катламга иярчен су кудырып, нефть чыгаруны арттыру пробле-
масын язучыбыз үтемле генə итеп бəянлый да бирə. Сурəтлəү чарала-
ры да элек халык сөйлəмендə гомуми мəгънəдə киң кулланылган һəм 
нефть темасына бик урынлы терминлаша алган катлам, басымны 
күтəрү, су кудыру, чыганак, бораулау, суны аеру һəм туплау сүзлəре 



198 
 

һəм сүзформалары үтə катлаулы техник һəм технологик күренешне 
ачык, үтемле итеп аңларга мөмкинлек бирə. Бу контекстта нефть, 
скважина, резервуар кебек татарның үз сүзлəре булып күнегелгəн 
термин берəмлеклəр генə түгел, НГДУ кебек аббревиатура-техницизм 
да сулышка төртелмичə, җиңел “йотыла”. 

Текстның документаль-төгəллеген хасил итə торган тел чарала-
рыннан кереш сүзлəрнең (димəк, əлбəттə, ниһаять һ.б.) нəкъ үз уры-
нында, төп мəгънəгə басым ясап, төгəллеккə махсус ирешү өчен кул-
ланылуын да əйтеп китик. Монда термин, хəтта профессионализм 
берəмлеклəрнең үзлəштерелүе алар белəн аралашып килгəн номина-
тив атамаларның (Ык тамагы, “Күллəр” чыганагы, Шəүкəт Хөсəенев 
һ.б.) саф татарча булуында. 

Шул ук вакытта битараф берəмлеклəрдəн ясалган образлы-сурəтле 
берəмлеклəр, фигуралар да (кабатлау, чагыштыру, антитеза һ.б.) си-
туатив конкретлыкны көчəйтəлəр генə (шулаен шулай да һ.б.). 

Əдипнең төгəллек чараларын барлаганда аның деталь остасы 
икəнлегенə ышанасың. Аңарда деталь – гап-гади, барыбызга да та-
ныш предмет яисə күренешнең нəкъ менə кирəкле урында, иң кирəкле 
вакытта əйтелүе, аның бер сыйфатын бик вакытлы, урынлы тотып 
алуы ул, укучының: “Карале, моны мин генə шулай дип белə идем, 
баксаң, язучы да белə икəн”, – дип, ачыш ясап, канəгатьлек кичерүе. 
Моңа да сүз-детальлəр ярдəмендə ирешелə: “Минем бəхет басты. 
Махсус машинаның ябык кузовына менеп кунакладым да аның 
бəлəкəй генə тəрəзəсенə борынымны төрттем. Кузгалдык...”. 

Əлбəттə, проблеманы чишү максатын куйган язучы да теманы 
ачканда аның бөтен нечкəлеклəрен белеп бетерə алмас. Нефть чыгару 
кебек катлаулы процессларны белгечлəр үзлəре дə бүтəннəргə 
сурəтлəп бирə алыр микəн?! Язучы бит белгеч үк түгел. Мондый 
хəлдə аның ихласлыгы, шундый катлаулы техника, технологияне 
белгəнгə сабышмавы, шуны оста итеп бəянлый алуы – шул үзе 
төгəллек, конкретлык түгелмени! Монда əдип берничə алым куллана. 
Беренчедəн, техниканы, процессны ничек кенə булса да белгечлəр 
генə ачык аңлый торган күренешне гади укучы да күзалларлык 
сурəтлəү чаралары таба. “Мирзанур... бер почмакта эленеп торган 
саклавыч тактадагы кнопкага баса. Кинəт бу авыр махина, бик каты 
дыңгырдап-ухылдап, хəрəкəткə килде һəм яньчелгəн олы башын, та-
вык ашлык бөртеге чүплəгəн сыман, əле күтəреп, əле төшереп, сква-
жина тамагын “чукырга” кереште. 
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Икенче бер очракта ул бу хəлне белгеч кенə белергə тиешлеген, 
чыннан да төгəл белмəвен яшерми. Нəкъ менə шушы “наданлыгын” 
яшермəве, ачыктан-ачык əйтергə җөръəт итүе белəн ота да; конкрет-
лыкка шуны ихласый сүзлəр табып əйтə алуы белəн ирешə дə. “Груп-
палы установкада Мирзанур озаграк тоткарланды. Винтельлəрне ты-
гызлады яисə бушата төште, нəрсəлəрнедер сөртештерде, тазартты, 
аннары куен дəфтəренə нидер язып куйды...”. 

Шулай да конкрет төшендерү – язучының төп бурычы. Моңа 
ирешү өчен барлык иҗади сəлəтен җигə. Шушы максаттан, мəсəлəн, 
чагыштыруларның яңадан-яңаларын эзлəп табарга остара. Бер генə 
мисал: ”Группалы установка культбудка артындарак. Анда өч булит 
тора. Булит – сигарага охшашлы озын һəм юан чан ул. Аны, янтай-
тып, җирдəн беркадəр күтəртеп салганнар...”. 

Күренешлəрне, аеруча персонажларны ачык күзаллауда диалог, 
туры сөйлəм, персонажның сөйлəм үзенчəлеге дə зур урын тота. Бо-
ларда да үзенчəлек тел берəмлеклəре белəн ирешелə. Мəсəлəн, “Ык 
тамагында” дигəн очеркында төп персонаж Мирзанурның сөйлəме еш 
кулланыла. Анда скважина, вахта, насос, парафин, смена, качалка, 
дебит, оператор кебек терминнар, АДУ, РИТС кебек профессиона-
лизмнар, гади сөйлəм элементлары булып китə башлаган кантур, 
нəчəлство, напарник, уха кебек жаргон берəмлеклəр дə сөйлəмдə 
төгəллекне көчəйтүгə булышлык итə. 

Əйтерең бармы, төгəллек дигəндə, ул – татарның канында. Татар 
тотып карамаса ышанмый, дигəн мəкаль дə шуңа ишарə. Менə бу 
үзенчəлек язучы əсəрендə тел белəн эш иткəндə урынсыз “конкрет-
лаштыру” очракларына да китерə, мəгънəви тавтология, хəтта оста, 
тəҗрибəле язучыларда да очрап-очрап куя. Яшь Касыймов та алардан 
азат түгел (“кояш үзенең алтын нурларын жəллəми”, “миңа таба бо-
рылды”, “... дидем мин аңа”, “башын миңа таба борып...” һ.б). 

Тормышчанлыкка ирешəм, конкретлыкны көчəйтəм, дип 
табигыйлеккə хилафлык китерергə ярамыйдыр (“нефть исе аның ка-
нына бик яшьлəй сеңгəн...”, “яшь киленчə җитезлек белəн кухняда 
əштер-өштер килə башлады”, “хан кызыдай кире беткəн насосы”, 
“җир куеныннан май кысып чыгаручы” һ.б.). 

Эдуард Касыймов та остара, тəҗрибəсе арта барган саен тел 
куллануда үз-үзенə талəпчəнлекне көчəйткəн, əсəрлəрендə мондый 
“артыклыклар”, төгəлсезлеклəр кимегəннəн-кими барган, сөйлəме 
камиллəшкəн. 



200 
 

Шушы урында тукталып, без яшь иҗатчыларыбыз, яшь 
тикшеренүчелəребез публицист Эдуард Касыймовның иҗат каза-
нышларын нəкъ менə шушы кыйбладагы аның бай тəҗрибəсен 
килəчəктə дə өйрəнерлəр, дип ышаныч белдерик. 

 
ЯШИ: ЭЗЛƏРЕ, СҮЗЛƏРЕ 

(Хəкимҗан Халиков шигьрияте турында) 
 
2008 елның гыйнвар аенда күренекле балалар шагыйре 

Хəкимҗан Халиковның тууына 75 ел тулган иде. Шагыйребез 
əсəрлəре онытылмый икəн – Татарстан китап нəшрияте шигъри 
əкиятлəрен туплап (төзүчесе Айдар Җамалиев), шактый тулы, 
зəвыклы бизəлгəн җыентыгын бастырып чыгарды. 

2008 елның 27 ноябрендə шагыйрьнең туып-үскəн төбəге Əтнə 
районы Яңа Шашы урта мəктəбе гөрлəп торды. Музей бүлмəсендə 
Хəкимҗан Халиковка багышланган “почмак” ачылды: шагыйрьнең 
эш өстəле, язу əсбаплары; элгечтə костюмы; шүрлеклəрдə кулъязма-
лар, документ, бүлəклəре, китаплары, китаплары... Экспонатның 
күпчелеген хатыны Нурия ханым, кызлары Лилия белəн Зилə, туган-
нары тəкъдим иткəн, əзерлəгəн. Бүген “фонд” күз алдында ишəеп 
китте – музей ачуга, шул уңайдан укучылар белəн очрашуга кайткан 
Казан кунаклары – язучы, журналистлар, якыннары да əдипкə бəйле 
истəлек, китапларын бүлəк итте. “Музей кунаклары фикере” 
кенəгəсен булдырырга карар ителгəн икəн; беренче истəлек 
сəхифəсен Хəкимҗан Халиков белəн иҗади аралашып яшəгəн, 
аңардан сабаклар алган халык шагыйре, Татарстан Дəүлəт советы де-
путаты, балалар шигырьлəре өчен Һ.-Х. Андерсен бүлəгенə лаек бул-
ган Роберт Миңнуллин язып куйды. 

Музейга экспонатлар мəктəпнең шыгрым тулы зур залында үткəн 
тантаналы мəҗлес барышында аудио-, видеоязмалар сыйфатында тагын 
да өстəлде – анда балалар шагыйрь, язучылары Роберт Миңнуллин, Ва-
кыйф Нуриев, Фəйрүзə Мөслимева, Рафис Корбан, Лəбиб Лерон, Йол-
дыз Шəрəпева, укытучылар, журналистлар, туган-якыннары истəлек-
хəтирəлəр белəн уртаклашты. Аларда Хəкимҗан абыйларының тормыш 
адымнары, иҗади казанышлары, педагог, журналист буларак та, аеруча 
балалар күңелендə яшəүче шагыйрь буларак та, сыйфат-үзенчəлеклəре, 
иҗат хəсияте тагын да тулырак ачылды. 

Мамыш авылы зиратында шагыйрьне кабере тарафында искə ал-
ганда, аннары туган нигезендə – хəзер туганнары яшəгəн йортта та-
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бында истəлек-хəтирəлəр белəн уртаклашканда да аның туган 
төбəгендə, авылдашлары күңелендə, укытучылык, җурналистлык 
хезмəтендə калдырган гамəл-эзлəре, шуларның əсəрлəрендə дə чагы-
луы турында күп кенə мисал, дəлиллəр китерелде. Боларның да музей 
хəзинəсендə берегеп калуы, укучыларга буыннан-буынга тапшыру 
хəстəре күрелүе бик тə əһəмиятле. 

Тантана барышында укучы балалар əзерлəгəн əдəби-музыкаль 
тамашада да шагыйребезнең тормыш һəм иҗат юлы тəфсилле һəм 
тəэсирле итеп тасвирланды. Аның тормыш тəҗрибəсе, чыннан да, 
мулдан – сугыш чорының барлык михнəтлəрен үз башыннан 
кичергəн, күпне күргəн. Хəер, язучы өчен шунсыз мөмкин дə 
түгелдер. Шəхсəн мин үзем аны иң əүвəл туган төбəген, үз авылын, 
шушы тирə табигатьне, аның кешелəрен хөрмəт иткəн, аларга игъти-
барлы, гамьле, сабыр, миһербанлы кеше дип танып хөрмəт итə, үрнəк 
ала, иярергə тырыша идем. Районыбыздан республика күлəменə чык-
кан чын журналист дип горурлана, аның бу һөнəрдə ирешкəн осталык 
серлəрен ачарга омтыла идем. 

Балалар матбугатында эшлəү җиңел түгел, үзенə бер осталык, 
сəлəт сорала. Хəкимҗан башта авыл мəктəбендə укытучы булып, ан-
нары район матбугатында журналист булып эшлəп, балалар күңеленə 
күпер салу, урын алу осталыгына иреште. Аларны үзенчəлекле иҗат 
алымнары белəн язылган шигырьлəренə җəлеп итү белəн бергə, ул 
балаларны, яшьлəрне матбугат, əдəбият, шигърият белəн якыннан та-
ныштыру, кызыксындыру, мавыктыру юлында да күп көч салды. 
Аның шəкертлəре хəзер – үзлəре күренекле иҗатчылар. 

Күңелле хəл: аның шушы тылсымлы йогынтысы бүген дə дəвам 
итə икəн. Əлбəттə, шигырьлəре аша. Аның хөрмəтенə оештырылган 
концерт-тамашаны диккать белəн, йотылып, ихластан карап-тыңлап 
утыруыбыз үзе дə шуңа дəлил икəн бит. Шагыйрьнең сүзлəренə сал-
ган җырмы ул, əллə шигыренə нигезлəнеп сурəтлəнгəн тамаша-
күренешме, əллə турыдан-туры шигырь үземе, балалар башкаруында 
алар чын сəнгать əсəре сыйфатында, өстəвенə əле шагыйрь белəн генə 
түгел, шушы төбəк белəн, ана телебез белəн горурлану хисе дə ура-
лып, күңелне нечкəртте, илһамландырды, уйландырды. Яши икəн ша-
гыйрь рухы, бар икəн дəвамчылары, дидек. 

Шушы минутта мондый шагыйрьлəрне тəрбиялəп үстергəн 
төбəкнең – Казан артының, аның халкының элек-электəн милли 
җанлы булуын, ана теленə, əдəбиятенə, иҗатчыларына сак, кайгырту-
чан, хөрмəт белəн карап, иҗатка тартылып яшəвен тоеп, бүген дə 
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бөтен мəктəпнең, китапханəчелəрнең, хакимият, хуҗалык 
җитəкчелəренең шул гадəтне дəвам иттерергə тырышуларын хуплап 
та хислəнəсең. Хəер, бу гореф-гадəтлəрнең нигезе нык шул. Монда 
Шиһабеддин Мəрҗəни, Нəкый Исəнбəт игътибарын җəлеп иткəн, 
алар тарафыннан тупланган халык авыз иҗаты, якташлары Габдулла 
Тукай, Сибгат Хəким, Рафаэль Төхвəтуллин, Фирая Зыятдинева, 
Нəҗип Мəдьяров, Əхəт Фазылҗанов, Рүзəл Йосыпов, Лена 
Шагыйрьҗан, Равил Вəлиев һəм башка иҗатчыларның саф татарча 
язылган, бүген дə укыла торган əсəрлəре дə шул нигездə илһам 
энҗелəре булып салынган. Бүген аларны барларга, ишəйтергə, 
яшьлəргə җиткерергə, иҗат мохитен дəвам иттерергə кирəк. 
Мəҗлестə бу хакта уйлану, сүз куерту да уңай тəэсир калдырды. 

Халиков иҗатына якыннанрак килгəндə, алга таба шагыйрьнең 
иҗат осталыгын тулырак ачып бирү, мирасын җентеклерəк барлап, 
бигрəк тə балалар шигъриятенə керткəн өлешен фəнни нигездə 
өйрəнеп, яшь иҗатчыларга җиткерү бурычы тора. Форсаттан файда-
ланып, бүген без Хəкимҗан Халиков шигьриятендə тел осталыгы ми-
салларына гына тукталып алыйк. 

Бала – ул сөйлəмгə, телəсə кайсы хəрəкəткə, җанлы күренешкə 
диккать иткəн кебек үк, бик игътибарлы. Үзенə яңа хəбəр, яңа фикер 
җиткерə торган, уйланырга мəҗбүр итə торган “могҗизага”, ягъни 
телгə, хəтта аның аерым-аерым берəмлеклəре – аваз (хəреф), иҗек, 
сүз, җөмлəлəренə дə ул бик сизгер. Үз сөйлəмендə дə ул алардан фай-
даланырга омтыла. Өстəвенə əле сөйлəмнең мəктəптə җитəрлек 
өйрəнелми торган тавыш, сурəт, ым-ишарə ише чараларына да игъти-
бар итə. Шагыйрь Халиковның балаларга атап язган шигырьлəрендə 
менə бу үзенчəлекне белеп, табигый сиземлəү белəн нечкə тоеп эш 
итүен ачык күрəсең.  

Шигъри сөйлəм аһəңе өн-аваз яңгырашыннан ук башлана. Һəр 
авазның үз яңгырашы. Һəр аваз үзенчəлекле. Белгечлəр гадəттə сузык 
авазлар гармониясенə күбрəк игътибар итə. Балалар сөйлəменə, аеруча 
шигырь укуларына диккать итсəгез, тартык авазларның үзенчə 
яңгыравына да юлыкмый калмассыз (тррр; бррр; сыззз; ашшшык һ.б.). 
Халиковның бала сөйлəмендə еш очрый торган куркак сүзен кулланып, 
өстəвенə аны əле кырык куркак гыйбарəсенə җиткерүе очраклы түгел. 
Монда “к” авазы (хəрефе дə) идəнгə сибелгəн борчак тавышларын 
хəтерлəтə кебек. Яисə “Беттем диген бер бəрсə...” гыйбарəсендə “б” 
үзе бер йодрык булып бəрергə җыена кебек тоелмый мыни. 
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Аваз(хəреф)лардан иҗек, кушымчалар укмаша. Алар да тере, 
алар да бала фантазиясен хəрəкəткə китерү сəлəтенə ия. Менə “Сил-
би” дигəн шигъри əкияттə Хазбулат исемле малай яңа танышының 
“ялганла син, хəйлəлə”, “хəзер базар заманы: өйрəн ныграк алдарга” 
дигəн өйрəтүенə, тик торганда милəш ботагын сындыруына аптыраса 
да, бу əшəкелеклəр танышының исеме белəн бəйле дип башына да 
китермəгəн иде – беткəн мени татарда сəер исемнəр – ə хикмəт 
исемдə, анда да аны укмаштырган иҗеклəрдə икəн: бала-чага бит 
сүзлəрне тезгəн иҗеклəрне уртадан яисə азактан укып кызык таба; 
бактың исə Силби дə иблис икəн.  

Менə бит иҗек нечкəлеген сизү шагыйрьгə нинди “ачыш” 
биргəн! Гомумəн дə, шигырьне аһəңле, яңгырашлы итеп ишеттерү, 
саф һава сулаган кебек кенə җиңел укып, лəззəт кичерү өчен иҗекнең 
хикмəтле чара икəнен шагыйрь бик белеп эш итə. Чын татарлык 
иҗектə шул. Фəндə дə телебезнең агглютинативлыгы (ягъни 
кушымчаларның өстəлə баруы) башка теллəрдəн үзгəлеге буларак 
өйрəнелə. Шигырьдə дə иҗекнең мəгънə төрлелеге барлыкка китерү 
сəлəте, аларны төрле яңгырашлы иттерү, иҗек үзгəргəч, бөтен сүз, 
бөтен сөйлəм үзгəрү мөмкинлеге балада кызыксыну барлыкка китерə, 
аларны үзгəртеп карау, яңаларын уйлап чыгару телəге туа, аның шук-
теллелек, җортеллелек күнекмəлəре ясыйсы килə. Монда ул 
Хəкимҗан абыйсы шигырьлəреннəн күплəп мисал таба ала: сызгырып 
– ыжгырып, карарга – чабарга, чыккан – суккан, көлке – төлке, кар-
чык – капчык, бүре – шүре, шаян – наян һ.б. Иҗекнең əйтүдəге төрле 
өстəмə мөмкинлеклəре дə шигырьдə тулырак чагыла: Каеш белəн 
əтием бер сыдырса – əллə-лə... 

Ə сүз дигəн хəзинə белəн Хəкимҗан əдип ничек хəсиятле эш 
итə, дөресрəге, иҗат итə. Һəр сүзе нəкъ бала күнеккəн, телəгəн 
төшенчəгə тач килеп тора. Шагыйрьнең шушы татлы иҗат 
җимешеннəн укучы да канəгатьлек кичерə, ул сүз, гыйбарəне 
хəтеренə сеңдереп кала, куллана башлый, чөнки алар бераз сəерлеге, 
сүрəтлелеге, олыларныкыннан аерылыбрак торуы белəн бала 
күңеленə, психологиясенə ятышрак. Башлыча алар – канатлы 
гыйбарə-фразеологизмнар, диалекталь берəмлеклəр, гади сөйлəм, 
жаргон элементлары һ.б.: коты очкан, ычкын тизрəк, бетте баш, 
җен ачуы чыгу, шап иттереп суккан, чытыр чапкан, күрмəгəнне 
күрерсең, алтын икəн акылың һ.б. 

Бала сөйлəмен яңа сүзлəр белəн баета бару – шагыйрьнең төп, 
əһəмиятле бурычларыннан. Əйтик, җай чыкканда ул сүзлəрнең 
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мəгънə ягыннан (синоним) һəм əйтелеш ягыннан (омоним, омофон) 
төрле вариантларын тəкъдим итеп, балалар лексик байлыгын артты-
рырга омтыла: бер сарыгы аяк сузган, икенчесе үлеп киткəн һ.б. 

Бала иң гади төшенчəне дə сурəтле-образлы итеп күрү сəлəте 
белəн туа. Кешенең, беренче чиратта татар кешесенең, менə бу 
сəлəтен һəр шагыйрь үзе кичергəн булырга тиеш, шуны тоймаса, ул 
шагыйрь дə була алмый. Шəһəрдə туып-үсеп, урысча уйлап, татарча 
язарга көчəнгəн калəмче беркайчан да авыл баласы аңларлык, 
хислəнерлек шигырь яза алмас. Кызганыч ки, бүген яшьлəрнең 
сүрəтле уйлау, сөйлəү сəлəте сүрелə, тоныклана бара бугай. Ə образ-
лылык ул гап-гади сүздəн, күчерелмə мəгънəле гыйбарə-канатлы 
сүздəн башлана, бөтен бер сурəт булып үсеп китə. Моңа төрле чара-
лар белəн ирешелə: мəсəлəн, чагыштыру (коштай очып бара; сөттəй 
ап-ак томан; очып чыкты туп кебек; орчык буе булса да, чəче гүя 
пумала һ.б.). Шул ук вакытта балада ул чаралар үзенчəлекле чагылыш 
таба, əйтик, шул ук чагыштыруда баланың хыялыйлык, арттыру (ги-
пербола) сыйфаты күперенкерəк була (эчке яктан ишеккə кырык 
терəү куйганнар; Сарбай инде алардан күпме таяк ашады һ.б.). 

Баланың дөньяны танып белүе үзенчəрəк булгач, аның телне 
куллануы, сөйлəм оештыруы да аерылыбрак торуы табигый – анда 
хəрəкəт-елгырлык, сурəт-рəсем көчлерəк, ə болар шигырьдə дə 
җөмлəнең ким, сегментлы, инверсия, парцелляцияле һəм нормадан 
“тайпылган” башка рəвешлəренə юлыгабыз: “Ə куянның күрсəң шул-
чак көлгəнен...”; “Бүре килеп чыкмасынмы шул чакта...”; “Торма бо-
лай ыжгырып, ычкын тизрəк...” һ.б. 

Сурəтлəү дигəндə, шигырьдə сүз-гыйбарəлəр белəн ирешелгəн 
аерым-аерым микрообраз-рəсемнəр генə түгел, ə бөтен бер образлы 
күренешлəр (əдəбият нəзəриясендə алар сынландыру, гəүдəлəндерү 
дип тə атала) тудырып кына максатка ирешеп була. Хəкимҗан Хали-
ков бу хакыйкатькə бөтен иҗат юлында тугры калды. Менə бу 
сурəтлəрне күз алдына китереп, баланың ничек сөенеп куюын тою 
кыен түгелдер: “Куркакларны күрүгə ай елмаеп куйган ди...”; “Авыл 
йоклый төренеп сөттəй ап-ак томанга...”. Гомумəн алганда, аның 
бөтен бер шигырьлəре балалар хыялында туган, аларның фантазиясен 
үстерүгə сəлəтле сурəт-образлар бит. “Канатлы куян” əкияте (соңгы 
китабы да шул исемле) генə дə ни тора! 

Образ-сурəт тудыруның төрле əдəби чаралары бар, без инде 
башлыча тел чараларына тукталдык. Хəкимҗан Халиков нəкъ менə 
шушы кыйбла остасы. Аның шигырьлəрен укыган бала сүз белəн 
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телəсə нинди сурəт ясап буласына үзе ышана. Менə бай мəчесе Мы-
екбай үзен “тəнкыйть иткəн” көчекне дə “танымый”: 

 – Лəң-лəң килеп, чəңгелдəп 
 Торма əле янымда! 
 Ычкын тизрəк, югыйсə 
 Биетəм бит мин сине! 
 Гади песи түгел мин, 
 Мин бит фарсы песие! 
Чамаладыкмы, күзалладыкмы – бу бит песи түгел, бу бит койган 

да куйган һавалы “яңа татар” үзе. 
Тагын да əһəмиятлесе шунда, шагыйребезнең мондый тəэсир 

көченең нəкъ менə ана телебезне нечкə белеп, оста куллануында 
икəнен дə бала сизə, тел байлыгын арттыруда аңардан үрнəк алырга, 
өйрəнергə мөмкин икəнен тоемлый. Күңеленə аеруча ятышлы сүз, 
əйтем, гыйбарəлəрне шагыйрь абыйның халык сөйлəменнəн табып 
алуын, өстəвенə əле үзе дə уйлап чыгарганын – “ясаганын” да ул си-
земли (“Үз күлəгəңнəн үзең кача алмыйсың икəн!”; “Дуслар кирəк 
сиңа да, дуслар кирəк миңа да”; “Əни əйтə: Ялгыз, – ди, – яшəп бул-
мый тормышта”; “Тик үзеңне ярату – дуслык өчен агу ул”). Менə бит: 
ул əти-əнисе, туганнары, иптəшлəре белəн көн дə сөйлəшə торган гап-
гади туган теле менə нинди тəэсирле шигырьлəр язарга, канатлы, 
могҗизалы гыйбарəлəр уйлап чыгарырга сəлəтле икəн! 

 
 

СЕБЕР ДƏ ҮЗЕБЕЗНЕКЕ 
(Булат Сөлəймəнов шигьрияте) 

 
Һич көтмəгəндə-белешмəгəндə дигəндəй, кулыма Булат 

Сөлəймəновның “Мин Себер татарымын” дигəн җыентыгы килеп 
керде. Аны байтак еллар инде Казан дəүлəт университетының журна-
листика бүлеген тəмамлап, хəзер үз якларында мəдəният, матбугат 
өлкəсендə эшлəүче шəкертем – Себер кызы Гөлшат Туйчикова алып 
килгəн иде. 

Китапны күренекле татар шагыйренең якташлары – төзүчесе 
Асия Сəйфуллина, баш редактор Рифкат Нəсибуллин, əдəби редактор 
һəм корректор Эльза Латфуллина, кереш сүз язучы Нилүфəр Йосыпо-
ва һəм башкалардан торган иҗат төркеме – Булат Сөлəймəновның 
тууына 60 ел тулуга (1998 ел) багышлап, эчтəлеге ягыннан да бай 
итеп, бизəлешен дə күңелгə ятышлы, зəвыклы итеп əзерлəгəн. Ул, 
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Екатеринбургта Төмəн өлкəсе хакимиятенең матбугат һəм 
массакүлəм мəгълүмат Комитеты ярдəмендə басылып, 1998 елда 
дөнья күргəн булган. Бер сүз белəн əйткəндə, бу – Себер китабы. 

Булат Сөлəймəнов шигырьлəрен элек тə матбугаттан, Татарстан 
китап нəшрияте 1988 елда чыгарган “Ак метеор” дигəн китабыннан 
яратып укыганым бар иде. Алар ихласый самимилеге белəн, туып-
үскəн төбəге – Себер якларына мөкиббəни табынып, аны үзенчə 
күреп, үзенчə тоеп тасвирлавы белəн истə калган. 

Булат белəн якыннан аралашырга туры килмəде. 1960–1970 нче 
елларда Казанда язучыларның җыелыш, съездларында гына 
күрешкəли идек. Əңгəмəлəребез аягүрə генə “исəнме-саумы”дан уз-
мады. Шулай да үзенə сиздермичə генə аңарга диккать итүемне, аны 
ничектер фикердəш, телəктəш дип тоеп, якыннанрак аралашасы, дус-
лашасы килүемне хəтерлим. Язмышлар охшаш, дип уйланылгангадыр 
инде: Казанга ул Себердəн килə, ə минем Уфада яшəгəн чак, шуннан 
килəм. Икебез дə татарча язабыз, икебезгə дə яшəгəн урында ана 
телебездə китап чыгару ябык. Казанда, анысы, якты йөз күрсəтəлəр, 
“яхшы язасыз”, дип аркадан кагалар. Ə китап чыгаруга килгəндə, 
безгə чират барыбер гел киртəлəр аша, иң азактан гына җитə иде. 

Булатның моңа тирəнтен гарьлəнүен, эчтəн дулкынлануын ни-
чек тоймыйм ди! Шулай да үпкəсе, дуамаллыгы кыска гына вакытка 
карашында, хəрəкəтлəрендə чагылып китсə дə, мин аның зарланып, 
үпкəсен чыраена чыгарып, турсаеп йə тузынып йөргəнен күрмəдем. 
Горур иде, карашы берникадəр кырыс, берникадəр сагышлы булса да, 
ягымлы, кешелекле иде. 

Хəтер төпкелендəге шул чаткыларны өреп кабыза-кабыза, тын да 
алмыйча китапны укырга тотындым. Яртысыннан күбрəге шигырьлəр. 
Ничек яраткан Булат Себерен! Хəер, туган ягына – авылына, районы, 
төбəгенə мəдхия җырламаган шагыйрь гомумəн дə юктыр. Ə Себер ул 
инде гади бер авыл гына түгел, шагыйрьнең үз сүзе белəн əйтсəк, “ор-
лык кебек бөтен Себер буйлап татар авыллары сибелгəн”. Себер ул Ир-
теш, Обь кебек дəрьялар да, Тубыл, Варта, Соргыт, Самотлор, Салехард 
кебек борыңгы вə хəзерге яңа шəһəрлəр дə; монда əле ханты, манси 
төбəклəре, тундра дигəн иксез-чиксез серле карурман дөньясы да. 

Менə шушы колачка да, карашка да, вакыт-вакыт акылга, хискə 
дə сыеп бетə алмый торган киңлеклəр, андагы табигать манзаралары, 
халыкның гореф-гадəте, тарихының чишелмəс “ төеннəре” – барысы, 
барысы да шигырьлəрдə чагылыш тапкан – нинди олы җанлы, киң 
колачлы булгансың син, шагыйрь! 
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Шуңа күрə китапның “Мин Себер татарымын” дип аталуы акла-
на да кебек, тик бу исемне кем кушкандыр, белмим, Булатның шəхсəн 
үзенең болай турыдан-туры кистереп, дəгъвалап, “кылтаебрак” дим-
ме, əйткəн шигыре юк шикелле. Себернеке булуын, аны яратуын ул 
маңгайга бəреп, купшы сүз-гыйбарəлəр белəн əйтмəгəн, ə бəлки хис 
кылларын чиртеп-тартып ала торган сурəтлəр белəн тасвирлаган. Ко-
лак салыгыз əле: 

 Гөрлəвек ашкына еракка, 
 Елгада кар суы калыккан. 
 Əйтерсең боланнар мөгезе 
 Күренə ялангыч таллыктан. 
Яисə: 
 Җиллəре дə йөгереп килеп, 
 Битемнəн үпкəн була. 
 Юлың йомшак булсын, дипме, 
 Ак карлар сипкəн була. 
Əлбəттə, аның ул хислəрен яшермичə, турыдан-туры əйткəн 

гыйбарəлəре дə бар. 
 Əйтсəгез Себерем хакында: 
 “Үткəндə каргалган җир булган”, 
 Каргалса каргалсын, аңлагыз, 
 Ул минем туган җир. И туган! 
Яисə: 
 Бу дөньяда 
 Себер агачының 
 Мин бер серле, 
 Моңлы яфрагы. 
Андый хислəрен ул бигрəк тə Себердəн читлəргə киткəч, 

мəсəлəн, Казанда яшəгəндə, Кавказда, диңгез буйларында кəгазьгə 
төшереп, эчен бушаткан. 

 Казандагы топольлəргə 
 Себер җиле хəбəр иткəн: 
 Мин утырткан каенкаем 
 Мине сагынып җырлый икəн. 
Мондый юлларны укыганда без шагыйрьнең шəхси хис-

тойгыларын аның белəн бергə кичерəбез, шул ук вакытта аның Себе-
ре аша үзебезнең туган якларга кайтабыз, аны сагынуыбызны, 
җирсүебезне басабыз – чын шагыйрьнең сихри гомумилəштерү көче 
шушыннан гыйбарəт тə бит. Ул да бит Себеренə генə йомылмый, тар 
күңеллелек күрсəтми. Аерым алганда, аның Казан турындагы 
шигырьлəре безгə аеруча якын. 
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 Туган җирем мине ир булырга, 
 Чигенмəскə юлда өйрəтсə, 
 Синең моңнар миңа 
 Канат бирде, 
 Җыр уятты кыргый йөрəктə. 
“Моң” дигəндə Булат, əлбəттə инде, җыр, музыканы, шигьрият-

не генə түгел, Болгарны да, Сөембикə манарасын, Тукай һəйкəлен, 
Аккош күлен, Идел, Кабан буйларын да, үзе укыган университетны 
да күз алдына китерə. 

Яхшы аңлыйбыз ки, шагыйрь мин яшəгəн, син яшəгəн төбəккə 
мəдхия җырлаудан бигрəк, кайда гына яшəвебезгə карамастан, бары-
бызга да бердəй тəэсир итəрлек, барчабызның күңел хислəрен бер 
дəрəҗəдə тибрəтеп, җаннарны илһамландырырлык хəситəлəр эзли. 
Таба да. Менə шундый образ, сурəтлəрнең кайберлəре генə: 

Ак калфаклы шаулы дулкыннарың җырларыма кереп калганнар... 
Авыр икəн канат кагулары – дулкынланып калды күл өсте... 
Көн егылды. Төн, тол хатын сыман, толымын сүтте... 
Түземсезлегемнең җəя җебедəй тартылган чагы... 
Менə мондый хəситə-сурəтлəрнең, аерым бер җанда-күңелдə 

бөрелəнеп тə, башка күңеллəрдə чəчəк атуы шигьриятнең серледəн-
серле могъҗизасыдыр. Шулай да бу могъҗизаның бер серен мин то-
ям кебек: ул сурəтлəрнең яралгысы һəм дə тукымасы барыбызга да 
бердəй аңлаешлы вə кадерле ана телебез булуыдыр. Татар теле! Тел 
ул шагыйрьнең хис бөресенə оеткы да, аңарга канат та. 

Булат Сөлəймəнов та татар əдəби теленең бөтен байлыгын, 
нечкəлеген, тəмен, моң-аһəңен тоеп иҗат итə. Шушы илаһи көчкə та-
бынуын, аның бөеклегенə горурлануын ул яшерми дə. Менə аның 
“Җирсү” шигырен тыңлыйк əле: шагыйрь туган авылы Сопрага, үз 
сүзлəре белəн əйтсəк, “сагынуларын салып иңенə”, кайтып төшə. 

 Шушы йортта 
 Əнкəм назы сеңгəн, 
 Туган телем сеңгəн күңелгə, 
 “Һаваларда очкан аккошларның” 
 Туган йорттан моңы сибелə. 
Аңлыйсыз булыр: мондый изге сүзлəр, чыннан да, бишектəн үк, 

əти-əни назы белəн сугарылган иң кадерле вə җанга иң якын сүзлəр 
белəн генə языла ала. Ишеттегез-күрдегез: аның рухына якын бу 
сүзлəр – барыбызга да аңлаешлы, кадерле татар əдəби теле сүзлəре. 

Дөрес, “туган телем” дигəндə ул туган ягы сөйлəмен күз алдында 
тота. Мəгълүм ки, Себер диалекты татар əдəби телен тулыландырып, 
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баетып торган диалектлардан санала. Аның берникадəр үзгə авазларын, 
морфологик һəм лексик чараларын да шагыйрь əдəби телне яхшы 
белгəн кебек, җентекле белə, кирəк булганда аларга да мөрəҗəгать итə. 
Шулай иткəндə сүзлəрнең без ишетеп күнеккəн мəгънəлəренə өстəп, 
яңача төсмерлəре җемелдəп-җемелдəп китə. Мəсəлəн, “телəнчегə җил 
отыры”, “Дагаң табып, бəхеткə дип, // Кактым капкам кашына” яисə 
“карны каралты-курага, өйлəргə сылап йөри иде” һəм башкалар. 

Ара-тирə шигырьгə əдəби телдə булмаган йə бик сирəк кулла-
ныла торган берəмлеклəрне дə кертеп җибəрə: зəң, сирəнкə, төрəкə, 
шеңкə, кус, ашык һəм башкалар. Шулай да калын бер китапта алар 
бер дистəдəн артмыйдыр. Хикəялəрендə дə ул аларны кулланмый ди-
ярлек, инде алмаска һич мөмкин түгел, дип санаганда ул, əсəрне 
бөтен татар халкы укый икəн дип исəп тотып, андый берəмлеклəрне 
ничек тə төшендереп бирү чарасын эзлəп таба. Мəсəлəн, “Арыксы 
егетлəренең Розалия кебек чибəр кызларга карата мактау сүзлəре бер 
генə – “курцак шикелле” дип əйтəлəр, яисə “Мин утырган шушы төп 
башыннан урман башланып китə. Яки үзебезнең Себер татарлары 
телендə əйтсəк, төс башланып китə”. 

Хикəя димəктəн, бу китапка Булат Сөлəймəновның проза 
əсəрлəре – хикəялəре һəм публицистикасы да кергəн. Аларга да 
җəенке анализ ясарга җыенмыйбыз. Беренче тəэсирне генə уртакла-
шып китик: талантлы шагыйребез хикəя остасы да икəн əле. Һəм 
монда да ул туган ягына мəхəббəтен бүтəннəргə дə йоктыру өчен ур-
так ана телебездəн бик тə оста файдалана икəн. 

Сизгер укучым-тыңлаучым шəйлəми калмагандыр: берничə тап-
кыр инде мин Булат Сөлəймəновның нəкъ менə татар əдəби телендə 
язуын тəкърарладым, шуны исбат итəргə омтылдым. Нигə? Татар ша-
гыйре икəн, ул тагын нинди телдə язсын ди! Əйе, мин дə бу хакый-
катьне аңлыйм да бит, бəлки бу язмага алынмаган да булыр идем дə 
бит, тик, нишлəмəк кирəк, моңа Булат үзе, җыентыгында иң азакта 
бирелгəн ике урысча публицистик язмасы сəбəп булды. 

Язмаларның эчтəлеге бер үк диярлек: борыңгы заманда Себердə 
мөстəкыйль дəүлəт (ханлык) булган, анда мөселман халкы яшəгəн, 
аның төрки нигезле, əмма башка төрки халыклардан үзгə аерым теле 
булган. Хəзер менə шуларны кайтарырга кирəк. Үз чиклəре, үз икътый-
сады, мəдəнияте булган дəүлəт оешсын, Казан татарларыныкыннан нык 
аерылган үз теле кайтарылсын, шул телдə мəдəнияте, əдəбияте үссен. 

Ирек рухлы шагыйрь үз ягының гасырлар буе изелеп, кимсетелеп, 
милли асылының, туган теленең тəмам бетү хəленə төшерелүенə җан 



210 
 

ачысы белəн əрнүен ничек басарга белмəгəн, моның сəбəбен ул Себер 
сөйлəмен Казан татар теленең “басып алуы” белəн, татар теле 
галимнəренең аны, янəсе, кимсетеп, диалект кына дип атауларыннан 
күрə. Ул елларда, һəм əле хəзер дə, бер себерлəр генə изелгəн дə, татар 
мəктəплəре Себердə генə ябылып беткəн дə, татар телен тамырдан ко-
рыту сəясəте бер Себердə генə булган да, бүген дə бер Себердə генə 
хөкем сөрə диярсең! 

Əлбəттə, шул заманда əле ул моның төп сəбəпчесен ачып бирə 
алмаган. Шуңа күрə дə язмаларында каршылыклар “чекерəешеп” то-
ра. Əйтик, аныңча себер-татар лексикасының нигезе – гомуми төрки 
сүзлəр. Себер татарларының 40 проценты төреклəшкəн угор-фин ха-
лыкларыннан, ягъни теллəре дə шул халыкларның төркинə лексика-
сыннан тора булып чыга. Ислам дине кабул ителгəннəн соң күплəп 
гарəп алынмалары кергəн, ди. Бик дөрес, нəкъ шулай. Димəк, бүгенге 
татар əдəби теле нинди булса, себер татар теле дə шундый булып чы-
га. Шул ук вакытта акка кара белəн болай дип язылган: “Мы, сибир-
ские татары, самостоятельный народ со своим удивительным само-
бытным языком, который отличается от всех тюркских языков”. 

Өзекне нинди телдə басылган, шундый телдə күндердек. Ул 
татарча язылган булса əлеге каршылык ярылып ятар иде, ягъни та-
тар əдəби теленнəн үзгə бернинди Себер теле юклыгы ап-ачык 
күренер иде. 

Үзе үк ул икенче бер урында болай ди: “Естественно, каҗдый 
народ хочет выжить. И мы, сибирские татары, хотим говорить на 
том языке, на котором разговаривали наши предки, хотим обладать 
теми озерами, реками, полями, лугами, лесами, которые оставили 
нам в наследство...”. 

Афəрин, Булат кардəш, бик тə дөрес фикер. Барыбыз да шуны 
тели, шуңа омтыла. Тик моңа ирешү өчен Себер диалектын татар 
əдəби теленə, димəк, аны Казан арты – Габдулла Тукай, Галиəсгар 
Камал, Сибгат Хəким сөйлəменə яисə көнбатыш – Һади Такташ, Кави 
Нəҗми сөйлəменə каршы кую, Себер татарын бүтəн төбəк татарлары-
на каршы куеп ирешеп булыр, дип уйлау гына – чеп-чи мəгънəсезлек 
бит! Ата-бабалар теленə килгəндə дə үзең үк бит җаныңнан чыккан 
шигырьлəреңдə: “теллəре дə гүя таныш кебек, ул теллəрдə, димəк, 
җирлегем”, бишектə үк “һаваларда очкан аккошлар” җыры белəн 
тəрбиялəндем, дип яздың бит. 

Шагыйрь мирасында əллəни əһəмияте булмаган бу язмаларны 
җыентыкка кертмəскə дə, инде кергəн икəн, игътибар бирмəскə бул-
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ган булыр иде дə бит, юк шул, бүген килеп, шагыйрьнең 
шигырьлəреннəн бигрəк менə шушындый сəяси, “ачышларын” якын-
рак күреп, шуларны күпертеп, шулардан үзлəренə файда итəргə ма-
ташынулар да бар икəн. Иң аянычы, алар шуны миллəтебезне, уртак 
телебезне таркату максатында байрак итеп, чынында кəнфит вə кам-
чы итеп эшкə җигəлəр икəн. 

Саф татар əдəби телендə язып, себерлəрнең генə түгел, бəлки 
бөтен татар халкы ихтирамын казанган, шулай итеп барлык татар уку-
чыларын, гомумəн, миллəтебезне берлəштерүгə өлеш керткəн шəхесне 
бүген килеп таркату, бүлгəлəү максатында файдалану – шагыйрь рухы-
на, аның хəтирə-истəлегенə карата моннан да мыскыллы түбəнлек та-
гын да була алырмы?! Шушы олуг уртак телебездə язганга, аңа табын-
ганга күрə дə бит Булат Себер кысаларыннан чыгып, татар яшəгəн бар-
лык төбəклəрдə дə мəгълүм булды. Себерне дə данлады. 

Шик юк ки, Булат Сөлəймəнов килəчəктə дə яшəр, аллаһы боерса, 
Себерен килəчəктə дə данлар, китапларын Себердə дə, Казанда да бас-
тырып чыгарырлар. Тик моның өчен бер шарт зарур: Булат хыялланган 
мөстəкыйльлек, миллəтнең кайда гына – Себердəме, Урал, Идел буйла-
рындамы – яшəвенə карамастан, үз байлыгы, үз мəмлəкəте, үз 
мəдəнияте булып, чəчəк атканда, үзенең уртак телендə уйлап, укый-яза, 
аралаша алганда гына. 

Əгəр миллəт, халык таркала икəн, аның мəдəнияте, əдəбияте, 
башка тарихи уртак казанышлары, теле дə вакланачак, төссезлəнəчəк, 
хəлсезлəнəчəк, зəгыйфьлəнəчəк. Һəм, тфү-тфү, əстəгфирулла, бетү-
югалуы да ихтимал! 

Йомгак сүзебез шушыдыр: татар шагыйре, сөекле уллары Булат 
Сөлəймановны искə алып, Себердə дə татар əдəби телендə китап чы-
гарып, себерлəр изге бер эш эшлəгəн. Килəчəктə дə башка шагыйрь, 
əдиплəребезнең, яшь иҗатчыларның да китапларын, мəктəплəргə 
дəреслеклəр чыгарсыннар иде. Бу миллəтебез, телебез саклансын, 
үссен өчен алардан да зур өлеш булыр иде. 

 
 

ОСТАЛЫКНЫ ТОЕМЛАУ 
(Туфан Миңнуллинның тел куллану тəҗрибəсеннəн) 

 
Туфан Миңнуллинның, язучы буларак, үзенең төп эш коралы – 

ана теленə мөнəсəбəте, аны куллану үзенчəлеге турында фикер əйтү 
телəге күптəн туган иде инде. Дөресрəге, бу телəк əле дə, һəр əсəрен 
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диярлек укыган саен, кабынып-кабынып тора. Тик бу чаткыларны 
укмаштырып бер йомгак итəрдəй “кызыл җеп” күзалланып бетми иде.  

Ə мондый телəкнең кабынып китүе дə, бер язучы иҗатын еллар 
буе өзлексез күзəтə-өйрəнə барганга көчəйгəннəн-көчəюе дə очраклы 
түгелдер, табигыйдер, дим; ник дигəндə, үземнең дə, журналист була-
рак, эш коралым татар теле; фəнни эзлəнүлəрне дə шушы юнəлештə 
алып барам. Ниһаять, бүгенге төп хезмəт вазыйфам да журналист-
студентларны иҗатта ана телен куллану үзенчəлеклəренə өйрəтү. 
Аңлашылса кирəк, мин шуларга үрнəк алырлык, үз мисалында 
өйрəтерлек остаз эзлим. Хəзер менə Туфан Миңнуллинга да 
тукталуымның нигезсез түгеллеген исбат итəргə тиешмен. 

Туктале, нигə Туфан Миңнуллинның ана теленə мөнəсəбəтен 
ачыкларга алынуымны болай озаклап, тəфсиллəп төшендерəм? 
Монда бит əлеге телəк минем галим яисə укытучы булганымнан 
түгел, бəлки язучыбызның əсəрлəрен телебезнең бөтен көчен, 
нечкəлеклəрен, моң-аһəңен тоеп, үтемле, тəэсирле итеп язуыннан 
тəм, лəззəт, канəгатьлəнү алганга туган. Башка бихисап укучыларда 
туган кебек. 

Күпчелек укучы моны, шулай булырга тиеш, дип саный (“язучы 
да үз коралын яхшы белмичə, аны хəстəрлəп, чарлап тормаса, 
бүтəннəргə ни кала!”), бу хакта фикер əйтүне кирəк тə санамый, йə 
бик кыска тота, эчтəн лəззəтлəнеп, сокланып, язучыга рəхмəт əйтə дə 
– вəссəлəм. Без инде фикеребезне киңəйтебрəк бəянлəргə җөрьят 
итəбез икəн, бу, əйткəнебезчə, вазыйфа кушканга, башкаларга да 
кирəге чыкмасмы, дип. 

Үзенең төп коралы, аның белəн ничек-ничек эш итүе турында 
оста үзе төшендереп бирсə, хəерлерəк булмас иде микəн? Ни əйтсəң 
дə, үзенең коралын аңардан да яхшырак тагын кем белə; гəрчə “ко-
рал эшли, ир мактала”, диелсə дə, чын ир, чын оста коралының каде-
рен бик белə, хөрмəт итə, карап кына тора. Əлбəттə, аның хакында 
оста үзе тəфсирлəсə, бик хуп булыр иде. Без бит ана телебезнең бар-
лык мөмкинлеклəреннəн оста файдаланып, соклангыч əсəрлəр язып, 
бер үк вакытта шул осталык тəҗрибəсен үзлəре үк ачып биргəн, те-
лебезне иҗади куллануның олуг сабагын калдырган Гомəр 
Бəширевне, Хəсəн Сарьянны белəбез. Дəвамчылар бик кирəк тə бит. 
Хəер, тормышта күз явын алырлык йорт яисə берəр җиһаз ясаган 
останың үзенең балтасы яки станогы турында, берəр чемпионның 
үзенең чаңгысы яисə тубы турында сөйлəве йə язуы сирəк очрый 
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торган хəлдер. Моны күбесе җитди эшкə санамый да. Язучыларның 
да күпчелеге шул фикердə шикелле. 

Мондый хəл аларның төп коралга битарафлыгыннан дию һич 
дөрес булмас. Кем əйтер, Туфан Миңнуллин үзенең тел байлыгына, 
аннан сөйлəм оештыру үзенчəлегенə, гомумəн дə тел төшенчəсенə, 
аерым алганда, үзенең туган теле – татар теле – мəсьəлəлəренə бита-
раф, гамьсез, дип. Һич юк! Коралы – теле турында ул, даими үк бул-
маса да, еш уйлана, фикерлəрен теркəп тə бара; шул темага басылып 
чыккан этюд, парчалары да аз түгел; əлегə алар бербөтен əсəр 
(тикшеренү) рəвешендə язылмаган, язылган хəтлесе дə бер мəҗмуга 
хəленə китерелмəгəн генə. 

Без исə андый хезмəт һичшиксез башкарылыр дип нык ышанып 
калган хəлдə, бүген əдипнең туган телнең язучы иҗатында гына түгел, 
бөтен халык яшəешендə, аның язмышында тоткан урыны турындагы 
фикерлəрен бер җепкə тезебрəк үзебезнең күзаллау рəвешендə бəян 
итеп карарга булдык. Ул “җепне” “Туфан Миңнуллинның публицисти-
касында татар телен куллану үзенчəлеге” дип тəгаенлəргə булыр иде. 
Фактик материал, мисаллар башлыча аның “Утырып уйлар уйладым” 
дигəн публицистик китабыннан алынды. 

Шул китапта язучының үзенең үк “Туфан Миңнуллинның язучы 
буларак төп коралы – ана теленə мөнəсəбəте нинди? дигəн кызыксы-
нуны берникадəр канəгатьлəндерерлек фикере бар: “Мин тел буенча 
белгеч түгел. Мин татар теленең – үз телемнең матурлыгына (барлык 
теллəр дə матурдыр), байлыгына (башка теллəр дə байдыр) сокланып 
иҗат итүче генə. Кайвакытларда туган телемнең бөтен нечкəлеклəрен 
белеп бетермəвемə үземне ачуланам да. Əмма миңа шунысы рəхəт: 
мин аны тоям. Мин туган телемдə əйтелгəн сүзлəрнең исен дə сизəм, 
хəтта төсен дə күрəм. Юк, бу кылану да, алдашу да түгел...”. 

Əйе, “тел тоемлау” бу очракта – тирəн мəгънəле, фəлсəфи, фəнни 
бер төшенчəдер. Ул язучыга үз коралын аңлау, сəлəтен үлчəү-бəялəү 
өчен, ə укучыга аның осталыгы серен ачар өчен тылсымлы ачкычтыр. 
Ике тараф та аның ни икəнен сиземли, берникадəр күз алдына китерə. 
Дөрес, Т. Миңнуллин төшенчəгə əлегə фəнни аңлатма бирми, шулай да 
телне тоемлавының “алдашу” түгеллеген əсəрлəренең буеннан-буена 
мисаллар белəн дəлилли килə. Аңлаган кешегə төртеп күрсəтмичə дə 
аңларлык. Менə бер генə мисал: “Йөрмəгəн җир калмады. Юк кычыт-
кан. Төртеп чыккан берен, күрəсең, җыеп алып ашап барганнар. Өйгə 
буш кайтсам, əни əрлəүдəн куркам. Ул бит ачуны китерə торган бер сүз 
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əйтеп əрли. Шушы булдыксызга эш кушкан мин җүлəр, ди. Булдыксыз 
сүзен ишетүдəн дə авыррак сүз юк минем өчен”. 

Т. Миңнуллинның “тел тоемлавын” ачыграк күзаллау өчен ике 
җəпле фикер йөртергə кирəк. Беренчесе, каян төшкəн аңарга бу 
“бəхет орлыгы”? Икенчесе, аны ул ничек шулай “үстерə”, эшкə җигə 
белə? Беренчесенə килгəндə, табигать аңарга, чыннан да, телне олы 
бер бик кирəкле хəзинə итеп тоемларлык, үзенең зəвыгын, ихтыяҗын 
канəгатьлəндерерлек дəрəҗəдə, мул итеп биргəн. Бу аңарга нəселдəн, 
əти, əнисеннəн килə. Əтисе белемле булган. “Урысча шəп белə иде. 
Гарəпчə язуны да су кебек эчə иде. Язу яздырырга əти янына килəлəр 
иде (урысча да, татарча да). Иске китаплардан ул “Йосыф-
Зөлəйха”ны безгə кычкырып укый иде”. Ул шигырьлəр язып, район 
газетында бастырган. 

Əнисе үз төбəк халкының сүз байлыгын, тапкыр һəм канатлы 
гыйбарəлəрен, сөйлəм моң-аһəңен бик яхшы белеп, шуны балалар 
тəрбиялəгəндə, тормыш иткəндə оста файдаланган. 

Туганнары, авылдашлары да татар телендə генə аралашып, кызык-
сынучан Туфанга да тəмен сеңдергəннəр. Зиһенле бала бу хəзинəне 
миллəт җанлы булганга да, язар өчен кирəк булыр, дип тə хəтеренə җыя 
барган. Моңа мəктəп тə өстəгəн; матур əдəбият укуның да файдасы 
тигəн. Тормыш нечкəлеклəренə битараф булмау, аларны бүтəннəргə дə 
җиткерергə омтылу – болар барысы да ана теленə игътибарлы булырга, 
хөрмəт белəн карарга күнектергəн. Кыскасы, сүзнең тəмен, исен тоярга 
аны тормыш өйрəткəн, ə өйрəнү өчен ихтыяҗ һəркемгə үткəзерлек итеп 
язу омтылышы, җаваплылыгы булган. 

Менə шуңа күрə дə без аның язганнарын бер сулыш белəн, 
төртелмичə-көчəнмичə, тəмлəп су эчкəн кебек “эчəбез дə эчəбез”, 
күпчелегебез “нигə шулай җиңел, шома укыла?” дип сорау да биреп 
тормыйбыз, уйланган очракта да “тормышны яхшы белə”, 
“миллəтенең үз баласы”, “ йөгрек калəмле”, дип тынычланабыз... 

Шул ук вакытта фикернең икенче җəбе дə истə: “тел тоем-
лау”ның Ходай биргəн сəлəте генə шулай шома, төерсез язарга җитə 
микəн? Хəтта гади укучы башына да шундый уй килə икəн, иҗат ке-
шесе һич шөбһəлəнмичə: “Җитми!” дияр. Никадəр талантлы булсаң 
да, болай тел-теш тидермəслек диярлек язу үзеннəн-үзе була алмый, 
дияр. Талант ул, чыннан да, хезмəт нəтиҗəсе бит. 

Менə шушында инде үз коралын энəсеннəн-җебенə белгəн, аны 
хөрмəт итеп, кайгыртып, чарлап торган, шуның белəн соклангыч 
əйберлəр ясаган алтын куллы оста күз алдына килеп баса да. 
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Т. Миңнуллин да үзенең төп коралы-инструментын без күрмəгəндə-
белмəгəндə махсус “чарлап” торадыр? Хəер, авторның бер генə 
əсəрен укып чыккач яисə сəхнəдəн бер генə əсəрен карап бу хакта əле 
аерып уйланмыйсың. Инде əсəрлəрен бер-бер артлы даими укып 
барсаң, язучыбызның “тел тоемлавы”ның эчке хəсиятен, сулышын 
төшенгəннəн-төшенə барасың. 

Иң əүвəле, Т. Миңнуллинның ана телебезгə битараф түгеллеген, 
аны шəхси иҗат коралы буларак кына түгел, ə бөтен миллəтенең уйлау, 
аралашу, яшəү чарасы буларак кирəклеген, бүгенге хəлен, килəчəген 
кайгыртуын аңлаганнан-аңлый барасың. Дəлиллəргəдер? Башта бер 
искəрмə. Т. Миңнуллин, башлыча, драматург буларак танылган. Шулай 
да, гəрчə аның драма əсəрлəрен дə укып барсам да, аларның тел ягын 
өйрəнүне максат итеп куймадым. Алар бит сəхнəдə уйнар өчен языла, 
димəк, бу очракта спектакль сөйлəме бəялəнергə тиеш була, ə сəхнə 
сөйлəме ул – күмəк иҗат җимеше – əсəрнең нигезен драматург салса да, 
һəр персонажның сөйлəмен үзе бөртеклəп тупласа да, сөйлəмгə бары-
бер режиссер һəм актер өлеше дə керми калмый. 

Бер үк вакытта əдипнең “тел тоемлау” закончалыклары публи-
цистик əсəрлəре белəн беррəттəн тулысынча драматургиясенə дə ка-
гыла, дип саныйм һəм хəзер шуларга тəфсиллерəк тукталам. 

Əдип телне нинди максатта тоемлый, “тоемлаган тел”не 
нишлəтə ул, ягъни язучының “тел өстендə эшлəве” нидəн гыйбарəт? 
Əлбəттə инде, төп максаты үтемле, тəэсирле, аһəңле сөйлəм оештыру. 
Нəрсə ул сөйлəм? Тирəн фəннилеккə төшеп китмəстəн вə инде 
əйтелгəннəрне дə кабатламас өчен, без моны гади укучы “каланча-
сы”ннан төшендереп карыйк. Язучы, журналист, гомумəн дə, кешегə 
ана телендə тəэсир итəргə алынган телəсə кайсы иҗат иясе, аның асы-
лын яхшы белергə тиеш. Сөйлəмгə тел чаралары – сүзме, канатлы 
гыйбарəме, җөмлə төреме – сөйлəм мотивларына (сəбəплəренə) карап 
эзлəп табыла. Алар: сөйлəмнең иясе, адресаты, нияте (максаты) һəм 
шарты (языпмы, əйтепме һ.б.). 

Т. Миңнуллинның “тел тоемлау” дигəн серле ачкычы менə шушы 
нечкə “механизм”ны тоемлавы да инде ул. Əйтик, аның өчен сөйлəм 
иясе авторның үзе генə түгел, ə барлык əсəрлəренең персонажлары да. 
Ə алар аның иҗат арсеналында күпме икəн! Моны санап чыгу мөмкин 
дə түгелдер. Җитмəсə, яше, һөнəре, җенесе, яшəгəн урыны, социаль 
хəленə, холкы-табигатенə карап алар нинди төрледəн-төрле! Язучы, бер 
яктан, шул үтə дə төрле шəхеслəрне тəэсирле итеп тасвирлау өчен, 
фəнчə əйтсəк, чын образ тудыру, ягъни хəтергə сеңеп калырлык итеп 
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сурəтлəү-гəүдəлəндерү өчен, төрледəн-төрле сəнгати чаралар эзлəп та-
ба. Икенче яктан, һəр персонажның үзенə хас сөйлəү 
үзенчəлеклəреннəн дə файдалана – моның белəн аның уңаймы, 
тискəреме тəэсир ясавына ирешə. Күз алдына китерегез: аның гади эш-
чесе үзенчə, авыл агае үзенчə сөйли; бар яшүсмере, бар карты, түрəсе 
яисə зыялы, артисты яисə шоферы – без аларны сөйлəменə карап та ае-
рабыз. Шəхсəн үземə, мəсəлəн, читкə китеп ана телен оныта язган 
татарның, элекке спекулянт мишəр татарының, Финляндиядə яшəүче 
татарның сөйлəм үзенчəлеге аеруча тəэсир иткəн. 

Боларның һəркайсына мисал-дəлил китерү язмабызда урынны 
күп алыр иде, кызыксынган укучым аларны үзе дə эзлəп табып, тагын 
бер мəртəбə лəззəт кичерə алыр. 

Сөйлəм үзенчəлеклəрен бирер өчен татар теленең төрле катлам, 
стиль, һөнəри, тарихи, диалектологик мөмкинлеклəрен барлау белəн 
бергə төрледəн-төрле жанр, композиция үрнəклəрен дə эзлəп таба: 
язучы персонажының сөйлəм күчермəсен монолог рəвешендə бирə; 
сөйлəшеп утыру сыйфатында яза – диалог; хат тексты итеп; персонаж 
фикерен өченче берəүнең монологы итеп; кайчандыр тыңланганны 
хəтердə яңартып, үзенең сөйлəме рəвешендə һ.б. 

Менə без “тел тоемлау” дигəн тылсымлы төшенчəнең асылын 
акрынлап ача барабыз – ул табигать биргəн сəлəтеңне үзең үк гамəлгə 
ашыруың икəн лəбаса. Һəр иҗатчы, һəр сөйлəм иясе өчен бурыч бер: 
əйтергə, белдерергə телəгəн мəгънə-төшенчəгə тəңгəл сүз табарга һəм 
сөйлəмдə аны нəкъ үз урынына куярга. Талəп, бурыч бер дə бит, тик 
аны үтəү чара-юллары бик төрле. Шулардан һəр əдипнең осталык 
“мəктəплəре” барлыкка килə дə инде. Туфан Миңнуллинның тəҗрибə 
остаханəсен тулаем ачып бирү мөмкин эштерме, əйтүе кыен, шулай 
да берникадəр омтылыш ясап карыйк. 

Белдерəсе мəгънə-төшенчəгə нəкъ тəңгəл сүз, гыйбарə табу өчен 
төрледəн-төрле иҗади алымнар, грамматик, лексик чаралар кулланы-
ла. Менə кайберлəре: 

– сөйлəмдə шундук аңлашылмый торган яисə томанлы, икеле-
микеле берəмлек булмаска тиеш. Менə бер караганда изү, котсыз 
система дигəн сүзлəр хəтта контексттан тышта да шактый ачык 
аңлашыла – тискəре мəгънəгə барəбəр сүзлəр. Тик моны белүдəн генə 
укучы тəэсирлəнми, чөнки конкретлык җитми. Бу кимчелек булма-
сын өчен автор алардан алдагы контекстта конкретлаштыра торган 
сурəтлəү ясый – бер əбинең гомер фаҗыйгасын тəфсилле детальлəр, 
фактлар белəн бəян итə, хисле сүзлəр белəн тасвирлый. Менə шуннан 
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соң инде ул китергəн хаттагы “Безне изгəн котсыз системага гаеплəү 
акты булып саклансын”, дигəн, бер карашка “купшы”, абстракт 
гыйбарəсе дə тəэсир көченə ия була; 

– əдипнең мəгънəдəш берəмлеклəре (синонимнар) запасы бик 
мулдан. Аларны ул инде конкрет берəмлеккə өстəмə мəгънə, хис 
төсмере бирер өчен, төгəллек кертү өчен куллана. Моның өчен 
лексиканың төрле стиль катламнарыннан (китаби, һөнəри, фəнни, 
рəсми һ.б.) вариантлар тəкъдим ителə: “Безне ул (əнисе) эшлəмəгəн 
өчен түгел, ə рəтсез итеп, əштер-өштер генə эшлəгəн өчен ачулан-
ды...”; “Əни яшəгəн ара илебезнең шактый ук катмарлы чорына, 
тормышыбызның бик киеренке чагына туры килгəн заман”. Текстта 
гадəти көнкүреш тоны рəсми, китаби тонга күчкəч, катмарлы вари-
анты урынлы кебек тоела; 

– шул ук вакытта сүзне төрлелəндерүдəн мəгънəгə хилафлык 
килəчəген тойса, ул аны төрлелəндерергə ашыкмый, кабатлаудан ваз 
кичми: “Кайчакларда ялкауланып китеп, эшлəргə тиешле эшем 
эшлəнми торса, əнине искə төшерəм дə оялып эшкə тотынам”. 

Чын иҗатчы буларак, Т. Миңнуллин лексик арсеналны баетуга 
вə камиллəштерүгə үзе дə өлеш кертə: 

– элек кулланылып та безнең чорда пассивлашкан сүзлəрне 
эзлəп табып, җанландыру хəстəрен күрə: “Кайвакыт урамда чибəр 
егетне култыклаган мəшүрəтне күрəсең дə...”; 

– алынмаларга талымсыз түгел, арзан тормышчанлыкка бирелми, 
мəгънəне, хисне көчəйтү өчен генə куллана: “Түзүнең дə бер чиге бу-
лырга тиеш, канса да кансов, дип уйладым”. Гади сөйлəмгə 
җайлашкан вариантларны да неологизм ясарга файдалана: “Кияүгə 
чыгып бер ай да тора алмаган, ире ялгыш сүз əйтсə, чəчрəп судка 
йөгергəн келтрифүнлəлəргə Рабига апа турында сөйлəргə кирəк”. Не-
ологизмны чит-ят варваризм дип санаса, ул аңа аңлатма бирə: “Мин 
бу игътибарга мөкиббəн китеп, рəхəтлəнеп дуракавəлəйт итəм, ягъни, 
мəсəлəн, бии белмəсəм дə биим”. 

Кыскасы, язучыбыз һəр сүзне, коралы буларак, күңеле аша 
үткəрə. Уйлану-эзлəнү барышында ул фəнни алымнардан да файда-
лана, тарихи лингвистика, этимология билəмəлəренə керүдəн дə ку-
рыкмый. Мəсəлəн, аның тау сүзе белəн бəйле егермелəп сүзтезмəне 
барлавы, аларның этимологиясен миллəт тарихы белəн аңлатырга ом-
тылуы кызыклы. Яки ит йон эчендə була дигəн əйтемнең төбенə 
төшəргə тырышуы игътибарга лаек. 
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Əлегəчə без Т. Миңнуллинның “тел тоемлавын” аның сүз тоем-
лавы, сүз белəн эш итүе тирəсендə ачыкладык. Тел дигəндə, сүз əле 
ул төп коралның бер өлеше генə. Тел əле ул сүзтезмə дə, җөмлə дə, 
бүтəн синтаксик тезелмəлəр дə. Т. Миңнуллин аларын да нечкə тоем-
лый, алар белəн дə осталарча иҗади эш итə. Сүзнең тəэсир көче ае-
рым торудан бигрəк сөйлəм эчендə төгəлрəк ачыклана, шуңа күрə 
язучының синтаксис (нəхү) остасы булырга тиешлеге табигыйдер. 
Т. Миңнуллинга карата менə кайбер мисаллар гына – ул төрледəн-
төрле синтаксик фигураларны оста файдалана: 

– кабатлау: “Минем бөтен дөнья мəдəнияте белəн таныш була-
сым килə. Лəкин татарлыгымны югалту исəбенə түгел. Нишлим, мин 
татар гына, бары тик татар гына”; 

– стиль əйлəнмəсе: “Əмма ни генə димəсен, ул апаның җаны 
имгəнгəн. Имгəнгəн аның җаны”; “Безнең авылныкылар түгел алар. 
Безнекелəр түгел. Түгел алар безнекелəр”; 

– чагыштыру: “Печəнне ул оста парикмахерлар сокланырлык 
итеп чаба иде, атны ул җиксə, иң йолкыш ат та тəртə арасында көяз 
булып күренə иде, утын ярырга тотынса, иң ботаклы түмəр дə өлгерүе 
килгəн карбыз шикелле шартлап ярыла иде”. 

“Тел тоемлау” – ул тулаем сөйлəмнең (ягъни текстның) 
төрледəн-төрле кисəк-өлешлəрен, аларның бəйлəү чараларын, тулаем 
текстның аһəң-моңын тою да. Аерым алганда, драматург 
Т. Миңнуллинның телнең туры сөйлəм, диалог кебек категориялəрен 
яхшы белү, сөйлəмне оста куллануы игътибарга лаек. Аның һəр төр 
əсəрендə персонаж сөйлəменə əһəмият бирү гадəтен əйткəн идек инде. 
Нəкъ шушы персонаж сөйлəменə тач килгəн сүзне, гыйбарəне табар 
өчен аңарга күпме сүз көшелен җилгəрергə туры килə! Ул һəр 
əңгəмəдəшенең сөйлəменə игътибарлы: “Мөхəммəт Мəһдиев һəм 
аның абыйсы белəн Тукай музееннан кайтып килəбез. Сүздəн-сүз чы-
гып, ярлылык, хəерчелек, телəнчелек турында сөйлəшеп киттек. 
Мөхəммəт телгə оста – һəр сүзен кəнфит кəгазенə төреп бирə. Абый-
сы да аннан күпкə калышмый икəн...”. 

Персонажның сөйлəм үзенчəлеген авторыбыз аңа бəя бирү, аны 
сурəтлəү-тасвирлау чарасы итеп куллана. Бик тə чибəр, əмма 
бүтəннəргə ифрат гамьсез кызны бары бер сүз белəн ачып бирə: “Йа, 
хода, кызымның керфеклəре селкенде. Күзлəре кысылды. Шундый 
итеп чирканып карады миңа, кинəт маңаема тир бəреп чыкты. Үзем 
дə сизмəстəн: “Гафу итегез”, – дидем. “Чево...” – диде дə бу үземне 
генə калдырып... китеп барды”. 
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Шунысы хуплауга лаектыр: күп очракта авторның тоны белəн 
персонажының тоны бер дулкында була. Бу – əсəрнең бер аһəңдə, бер 
яңгырашта булуына китерə. Менə аның бер герое монологыннан өзек: 
“Сез сарык булып бəэлдəгəн кəҗəне күргəнегез бармы? Озакламый 
булачак. Безнең дə телебезгə төкерүебез – шул үзгəреш галəмəте. Ни-
чек инде ул, мəсəлəн, кеше үз телендə сөйлəшергə телəми? Алай бул-
маска тиеш бит инде, ə менə була...”. 

Шул ук вакытта “тел тоемлавы”на никадəр талəпчəн булмасын, 
ана телебезне кулланудагы заман кимчелеклəре Т. Миңнуллин 
иҗатында да чагылып-чагылып китə: 

– калька зəхмəтеннəн ул да азат түгел: “...күзлегеннəн чыгып 
караганда” кебек татарның үз калькалары да очрап куя. Гəрчə күп 
кенə калəмчедəн аермалы буларак, ул əле “Мин утыра торган 
өстəлгə...” дип саф татарча язарга батырчылык итə; 

– артыклыклар, мəсəлəн, лексик тавтология: “Мин үзем кайсы-
на керəм икəн? Мөгаен, икенчесенəдер”. “Еш уйлаганым бар минем 
ул турыда”. 

Əйтү белəн язу арасындагы аерманы тоемламау кебек күпчелек 
язучыга хас кимчелек бу əдибебездə сирəк очрый. Шулай да, мəсəлəн, 
“авыл əкренлəп (акрынлап урынына) тарала башлады” кебек, сингар-
монизм законы үтəлмəгəн фразалар юк-юк та очрап куя. 

Нəфис публицистикада “үзлəре дə үкенеп туя алмыйлар”, “шу-
лаерак кебек сыман шикелле тоела” кебек кытыршылыклар, артык-
лыклар да ят сыман.  

Аның каруы “тел тоемлау”ның иң югары ноктасы саналырга хак-
лы канатлы гыйбарəлəр, тапкыр һəм үткен фразеологик неологизмнар 
еш очрап, куандыра, теге кимчелеклəрне дə гафу иттерə. Аларны əле 
махсус өйрəнəсе бар, ə хəзергə берничə мисал китерү белəн чиклəнəбез: 
нəселен белмəгəн кешегə диңгез тубыктан; түзүнең дə бер чиге булыр-
га тиеш; кеше җаны ваклыкны өнəп бетерми; базда яшəргə күнеккəн 
кешегə кояш нуры күрсəтергə ярамый һ.б.  

Əле күптəн түгел генə язучының шушындый канатлы 
гыйбарəлəр тупланмасы булып махсус китабы басылып чыкты. Гаҗəп 
үзенчəлекле, язучының нəкь менə телбизəк остасы икəнен төрле як-
лап күрсəткəн хезмəт. Əле генə əйткəн фикер-тəкъдимебезне кабат-
лыйбыз: язучының бу юнəлештəге иҗади сəлəтен, осталыгын максус 
өйрəнү зарурияте өлгереп җиткəн. 

Хəзер килеп бик əһəмиятле бер социолингвистик фактор турын-
да уйланып алыйк. Т. Миңнуллин, күренекле драматург, язучы-
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публицист, җəмəгать эшлеклесе буларак, татар телен үзенең шəхси 
иҗат коралы итеп кенə түгел, бөтен миллəтенең иҗтимагый аралашу 
чарасы итеп тə нечкə тоемлый. Бу – шактый катлаулы күренеш. Асы-
лы шунда ки, нəрсə генə уйласа да, яшəешнең нинди генə катлаулы 
күренешен бəян итсə, тасвирласа да, əдипнең фикерлəве, бəяны ана 
теленнəн аерылгысыз. Телəсə кайсы милли үзенчəлекне бары шушы 
миллəт теле белəн генə чын-чыннан аңлаешлы, үтемле итеп 
төшендереп була – менə аның иманы. Бу бер мисалда ачык чагыла: 
Бер парчасында ул белен пешерү осталыгының алар нəселендə буын-
нан-буынга күчə килүен сөйлəгəндə бабасының “үзгəртмəгез кулы-
гызны” дигəн тел гыйбарəсен сюжет нигезе итеп ала. Гадəттə беленне 
бик юка итеп пешереп дан тоткан нəселнең киленнəре бервакыт ка-
лынайтып җибəргəннəр. Нəсел данын төшерергə юл куймаска 
күнеккəн карт кискен генə менə шушындый əмерне биргəн... 
Килəчəктə бу канатлы гыйбарə телəсə кайсы уңай гадəтне 
үзгəртмəскə, яхшы юлдан читкə тайпылмаска кушылган амəнəт бу-
лып берегə. “Кул үзгəртмəү” кагыйдəсе телгə дə карый. Автор моны 
болай төшендерə: “Балаларыбызга бабайларыбызның телен өйрəнү 
шактый мəшəкатьле ич. Урамда нинди телгə өйрəнсə, шул җиткəн. 
Сүгенə икəн, сүгенсен, ни зыян. Юк инде, кулны үзгəртмəскə, ата-
баба телен дəвам иттерергə!”. “Бабайлар белми генə əйтмəгəн шул: 
үзгəртмəгез кулыгызны, үзгəртмəгез телегезне, үзгəртмəгез иманы-
гызны!” – дип ялкынлы төгəлли парчасын əдибебез. 

Публицист бит ул нечкə тоемлаучы психолог та. Менə икесе дə 
ике аяксыз инвалидлар Гариф абый белəн Рабига апаның утыз елдан 
озаграк ирле-хатынлы яшəп, бүтəннəргə үрнəк булырлык гаилə корула-
рын тасвирлаганда, кечкенə генə бер вакыйганы алып, татарча бер 
гыйбарəгə бəйлəп бөтен бер психологик күренешне тирəнтен бəян итə: 
Гариф абый күршегə кереп бераз төшереп утыра. Рабига апа: “Ничек 
оялмыйча кердең кешегə. Гарип-горабə мени син, телəнеп йөрергə!” – 
дип, бик каты рəнҗи. Менə шушы, бер караганда, бик гади ишетелгəн 
гыйбарəне катлаулы психологик тирəнлектə анализлаган язучы үзенчə 
тон табып, аңа бүтəн бəя бирə: “Монда бер-берсе белəн кулга-кул тоты-
нышып, йөрəк белəн йөрəкне бəйлəп яшəүче ике олы характерның, ике 
көчле рухның бөтенлеге ята”, – ди. Язучының ана теленең төрле стиль 
катламнарын белеп, аларны урынлы куллануы телне чын-чыннан 
иҗтимагый корал итеп файдаланырга мөмкинлек бирə. 

Миллəтнең иң югары əхлакый сыйфатларының да турыдан-туры 
тел белəн бəйле икəнен дə публицист берничə парчада ачык тасвир-
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лый. Əйтик, туган авылны ярату, аны сагыну көчен тел кадерен белү 
белəн тиңлəштерə. Шəһəр балалары шəһəрне сагынмый, яратмый, ди, 
аның нəрсəсен сагынасың, дигəндə телне дə күз алдына китерə. 
“Аларның сагынып искə алырлык үз теллəре дə, үз җырлары да юк. 
Алар, минем миллəттəшлəрем, бүтəннəр телендə сөйлəшəлəр, 
бүтəннəр җырын җырлыйлар. Ə бүтəннəрнең телен, җырын сагынып 
буламыни ул?!” – ди. 

Янə иң катлаулы төшенчəлəрдəн Ватанны аңлатканда да аның 
нигез ташларыннан ул туган телне саный: “Чөнки ул җир минем 
кендегемнең каны тамган җир, аның зиратында əби-бабаларым ята, 
минем телем шушында ачылды...”. 

Ниһаять, ирек, азатлык, мөстəкыйльлек төшенчəлəре турында 
фикер йөрткəндə дə аның аңында тел аерылгысыз. Бу “алтын багана-
лар”ның миллəткə насыйп булыр-булмасының алшарты да тел иреге, 
тел мөстəкыйльлеге, дип саный. Моңа ул гомуми, купшы, декларатив 
гыйбарə-шигарьлəр белəн түгел, ə тормышчан, гыйбрəтле, халык 
хəтерендə сакланган мисаллар белəн ышандыра. 

Ана теленең чын-чыннан тəэсирле, көчле корал икəнен публи-
цист-язучы аның белəн кешелəр арасындагы телəсə нинди 
мөнəсəбəтне уңай хəл итеп булуын да ышандыргыч күренешлəр 
белəн, телебезнең реаль көч-сəлəтен тормышчан мисаллар белəн 
күрсəтеп бирə. Мондый мисаллар белəн кешелəрне “ана телеңне ни-
чаклы яхшы белсəң, тормышта шул чаклы җиңеллеккə, уңышларга 
тарырсың” дигəн нəтиҗə ясауга китерə. Хəтерлəгез əле: “Килен иртүк, 
кояш чыкканчы ук уянып, чыбылдык артыннан чыккан. Кайнанасы 
аяк өстендə икəн инде. “Тордыңмы?” – дигəн ул киленгə. “Тордым”, – 
дигəн килен. “Тордым, əнкəй, дип əйтсəң, телең корыр идемени”, – 
дигəн кайнана. “Тордыңмы, кызым, дип əйткəн булсаң, тордым, 
əнкəем, дип əйтермен, əнкəй”, – дип җавап биргəн ди килене. 

Тагын бер əһəмиятле социолингвистик фактор: тел турында уй-
ланганда да, сүз алып барганда да публицист-язучыбыз, табигый ки, 
үз ана теле – татар теле турында алып бара. Шул ук вакытта барлык 
теллəрне дə күздə тота. Үз теленə мөкиббəн китүе белəн ул башка-
ларныкын һич тə кимсетми. Кешенең уңай яисə тискəре сыйфатын 
бəян итəргə кирəк булганда, аның телен мисалга ала икəн, бу һич тə 
гомуми телне түбəнсетү түгел. Үз телен яраткан, хөрмəт иткəн, 
дөрес кулланган бүтəн миллəт кешесе – аның əсəрлəрендə һəр очрак-
та уңай персонаж. 
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Т. Миңнуллинның да татар телен сакларга, бозмаска, өйрəнергə 
өндəп язган, сөйлəгəн кайнар чыгышлары бихисап. Ул үгетлəүче, 
өндəүче, көрəшче. Аның Дəүлəт советы депутаты буларак бу 
юнəлештəге эшчəнлеге – үзе зур батырлык, Башка теллəрне яклап та 
ул шундый ук кайнар чыгышлар ясый. Бу да үзенə аерым бер язма 
темасы була алыр иде. 

Ə хəзергə Туфан Миңнуллинның “тел тоемлавы” менə шушын-
дый фикер, нəтиҗəлəргə китерде. 

Туфан Миңнуллин гамəли əдəбияттə, аның нəзəриясендə дра-
матург дип, җəмəгать яшəешендə язучы-публицист дип, җəмəгать 
эшлеклесе дип йөртелсə дə, халык аңында ул киң колачлы шəхес, 
катлы-катлы иҗатчы, чын мəгънəсендə халык язучысы, акыл иясе, 
əдип булып берегеп кала. Ул əле менə шушы фəнни һəм гамəли 
юнəлешлəрдə төпле өйрəнелəчəк. Бу тəрбияви мирас безгə килəсе 
иҗатчыларны чын сəлəтле белгечлəр, язучы, журналистлар, гомумəн 
дə, бай рухлы, татар җанлы, чын кешелəр итеп тəрбиялəү өчен озак 
елларга кирəк булачак. 

Без инде бүгенге темабыз итеп, “И туган тел...”нең һəм 
үзебезнең фəнни кыйблабызга тугры калып, язучы, җəмəгать эшлек-
лесе Туфан Миңнуллинның үз иҗатында, тормышында татар теленə 
мөнəсəбəтен алдык. Мəсьəлəнең татар əдəбияте өчен генə түгел, 
бүгенге яшəешебез, килəчəгебез өчен дə актуальлеген исбатлап 
торуның кирəге юктыр. Ана телебез язмышы бүген кыл өстендə. Шу-
ны аңлап, хəлне бер генə карышка булса да уңайга үзгəртү өчен сүз 
белəн дə, эш белəн дə нидер кылырга алынган телəсə кайсы затның 
гамəллəре, тəҗрибəсе бик кыйммəтле хəзинəгə əйлəнеп бара. Бүгенгə 
без Туфан Миңнуллинның тормышында, иҗатында бөртеклəп ту-
планган шул тəҗрибə игътибарга лаек дип, аны бүтəннəргə дə 
җиткерү, таралуына ирешү кирəкле, нəкъ вакыты җиткəн эш, 
өлгергəн изге бурыч дип саныйбыз. 

“Ана теленə мөнəсəбəт” һəр язучыга кагылмый калмый, чөнки 
тел – аның төп коралы, шуннан башка аңарда əсəр язарга, нидер 
əйтергə ният тə туа алмый, аны əйтə дə, кəгазьгə төшерə дə алмый. 
Тик менə бу сəлəт, мөмкинлек төрле язучыда төрлечə була. Еллар 
буе Т. Миңнуллинның иҗатын тел тоемлау-куллану юнəлешендə 
махсус күзəтү, фəнни анализлау темага карата материалның нəкъ 
менə шушы əдип иҗаты йөзендə шактый мул өйрəнелүен, укыту-
өйрəтү максатында бүтəннəргə тəкъдим итəрлек дəрəҗəдə җитəрлек 
булуын күрсəтте. 
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Беренчедəн, əдипнең “ана теленə мөнəсəбəте”, төшенчə, фəнни ка-
тегория буларак да киң аспектлы-колачлы: шəхес буларак аңарда тел 
байлыгының (авазлардан алып лексиканың төрле катламы, 
җөмлəлəрнең төрлелеге, синтаксик конструкциялəрнең əйтмə сөйлəмгə 
якын рəвешлəре, телнең төзелеше белəн бəйле башка чара-
мөмкинлеклəре; шуларны мотивларга карап (кемгə, нинди ният-
максаттан, нинди шартларда – əйтепме, языпмы – белдерелүенə карап), 
һəр төр сөйлəмдə дөрес, урынлы куллануы; тел белеме белəн кызыксы-
нып, сүзлəрнең мəгънə төгəллеген, хис белдерү нечкəлеклəрен тоюы, 
һəр əсəрендə шуларны оста файдалануы; сүзлəрнең тарихын-
этимологиясен ачыкларга омтылуы, гомумəн дə тел тарихы 
мəсьəлəлəреннəн мəгълүматлы булуы; телне тоемлавын укучы-
тыңлаучысына да җиткерергə омтылу; телнең миллəт язмышында тот-
кан урыны турында, аны өйрəнү, укыту, башка теллəр белəн мөнəсəбəт-
бəйлəнеше, дəрəҗəсе, килəчəге турында уйлану, борчылу, шуны баш-
калар белəн уртаклашу һ.б. мəсьəлəлəрне бердəйлекле-комплекслы фи-
керли, җəмəгатьчелеккə җиткерү тəҗрибəсе. Боларның барысын без бер 
төенгə төенлəп “Туфанның тел тоемлавы” дигəн тирəн мəгънəле фəнни 
төшенчə сыйфатында анализларга, гамəли əһəмиятле нəтиҗəлəр чыга-
рырга кирəк, дигəн карарга килдек. 

Нəрсə ул “тел тоемлау”? Туфанга карата бу төшенчəне без ачык-
лый башлаган идек инде. Башта шушы əсəр белəн бəйле, алда да 
кирəк булачак ике фикерне əйтеп китик. Язма газетта басылып, 
берникадəр вакыт үткəч (көнендə үк түгел, очрашканда-ниткəндə дə 
түгел, сүз уңаеннан да түгел), Туфан абый үзе шылтыратты. Сүзгə сүз 
сеңеп калмаган, мəгънəсе мондый иде: “Ошады, дөрес язылган. Ми-
нем əсəрлəрнең теле турында моңарчы да язганнары бар иде, тик бо-
лай – фəнни нигезле, төпле итеп əйтүче юк иде əле. Рəхмəт”, – диде. 
Бу, аңлавымча, беренчедəн, эшем кешесе кебек, өстəн төшерим əле, 
дип минутлы хискə бирелеп, əйтү түгел, ə уйлану нəтиҗəсе иде. 
Икенчедəн, мин язучыбызның тел кулланудагы кимчелеклəре турын-
да да искə алган, мисаллар китергəн идем. Максатым аңардан да 
бигрəк барлык язучыларга хас булган типиграк кимчелеклəрне, 
мөмкинлектəн файдаланып, улым сиңа əйтəм, киленем син тыңла, 
кинаясе белəнрəк əйтелгəн кимчелеклəр иде. Мин инде эчтəн генə, 
гөнаһ шомлыгы, шуларны телгə алырмы, дигəн идем дə, Туфан абый 
əңгəмəне озайтып тормады, тагын бер кат җылы гына рəхмəт əйтеп, 
уңышлар телəп, саубуллашты.  
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Хəзер уйлыйм, Туфан минем нечкə хəйлəмне дөрес аңлаган, 
монда да ул үзенең “тел тою”ын күрсəткəн. Əлбəттə, тəнкыйть 
өлеше күңеленə тими калмагандыр, тик телебез хакына уңай мак-
сатны аңлаган, хуплаган, чөнки, күрəсең, минем тəкъдимнəрне 
өйрəтү, күрсəтмə, əмер бирү дип кабул итмəгəн (мин чыннан да ан-
дый ният-телəктəн язмаган идем бит), шуңа күрə ул ихластан шыл-
тыраткан да. Минем аңардан рəхмəт-фикер көтмəгəнне дə белгəн, 
аңлаган хəлдə. Моның белəн нəрсə əйтмəкче булам: шушы 
хəсияттəге фəнни анализ һəр язучы иҗатына карата зарарлы булмас 
иде, аны дəвам иттерү зарурдыр. 

Хəзер инде төп язмабызны дəвам иттерү өчен əлеге мəкалəдəн 
кайбер тезисларны искə төшереп, тирəнтенрəк барлап китик. 
Күрдегез, Туфан Миңнуллинның, язучы буларак, үзенең төп эш кора-
лы – ана теленə мөнəсəбəте, аны куллану үзенчəлеге турында фикер 
əйтү телəге күптəн туган булган. Дөресрəге, бу телəк əле дə, һəр 
əсəрен диярлек укыган саен, кабынып-кабынып тора. Моның нəзəри 
нигезен болай төшендереп буладыр. Бүген тел, сөйлəмият 
фəннəрендə, əдəбият нəзəриясендə, мəктəпнең, югары уку йортының 
тел гыйлеме программаларына кертелеп махсус өйрəнелергə вакыт 
җиткəн “тел тоемлау” категория-төшенчəсен Туфан Миңнуллин 
аңында, сөйлəмендə “тел тою” төшенчəсе белəн барлыкка килгəн, 
береккəн икəн. Нəрсə соң ул аныңча “тел тою”? Əле китерелгəн 
билгелəмəгə өстəп, укучым, тыңлаучым сукранмасын, мөмкинлектəн 
файдаланып, фəнни анализ тəртибе дə талəп иткəнчə, аның үзенең бер 
язмасын тулысынча күчереп тəкъдим итəм. 

 
Тагын тел турында 

Язучылар союзында прозаиклар һəм тел белгечлəре җыйналып 
“Бүгенге көн татар прозасында тел мəсьəлəлəре”н тикшерəлəр. Үземне 
прозаик дип санамасам да, утырышка чакырылмасам да, кереп утыр-
дым. Бик озак сөйлəштелəр, акыллы-акыллы фикерлəр əйтелде. 

Əрсезлəнеп мин дə сүз сорадым һəм җай белəн генə барган 
сөйлəшүнең тəмен җибəрдем бугай. Тел белгечлəренең кайберлəре 
мине “надан” дип, кызганып та куйдылар шикелле. 

Эш менə нəрсəдə: язучы һəм аның теле дигəн мəсьəлə һичнинди 
анализга бирелми, минемчə. Гомумəн, ул проблема юк. Язучы дибез 
икəн, үзеннəн үзе аның теле булырга тиешлеге аңлашыла. Əдəби 
əсəр язарлык теле юк икəн кемнеңдер, димəк, ул язучы түгел. Күз 
алдына китереп карыйк əле – композиторлар җыелды ди дə, 
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композиторның колагы ишетергə тиешме-юкмы дип җитди итеп 
сөйлəшə башладылар ди. Адəм көлкесе булыр иде. Яки рəссамнар 
җыелып, тумыштан күзе сукыр булган кеше картина яза аламы, дип 
сөйлəштелəр ди. Җитди булмас иде. 

Ишетү, күрү сəлəте табигать тарафыннан бирелгəн кебек, сүзне 
тою сəлəте дə (Ассызык безнеке. – И.Н.), минемчə, кешелəргə ту-
мыштан ук бирелə. Колагы искиткеч ишеткəн кешелəр арасыннан 
композитор, музыкантларның чыкмавы ихтимал. Əмма тумыштан 
ишетү сəлəтеннəн мəхрүм кешедəн композитор чыгуын минем 
ишеткəнем юк. 

Язучы белəн дə шулай. Авылда бер класс та укымаган кайбер 
абзыйлар шундый тəмле итеп сөйлилəр, авызларына карап торасың. 
Əгəр шул кеше вакытында тиешле юнəлеш, белем алган булса, 
аңардан язучы чыгуы бик мөмкин. Əмма иң кызыклы мəзəкне 
сөйлəргə алынып та аны рəтле-юньле сөйли белмəгəннəн, сүзнең 
тəмен тоймаган кешедəн язучы чыкмаслыгына иманым камил. Хет ун 
институт бетерсен, чыкмый аңардан язучы. Бөтен сүзлеклəрне яттан 
белсен, чыкмый аннан язучы. Ул сүзне сүзгə акыл белəн ялгап җөмлə 
төзи һəм җөмлəсе чуртан балыгы сыман шома була; кулга элəкми – 
шуып төшə, ягъни мəсəлəн, күңелгə ятмый. 

Авылның көяз егетлəре искə төште. Алар маңгай чəчлəрен бүрек 
астыннан чыгарып, бүрекне кыңыр салып, илле градус салкын булса 
да изүне ачып җибəреп клубка килеп керəлəр иде. Сөйлəшкəндə, 
җырлаганда да кыланып, сүзлəрне юри бозып əйтерлəр иде. “Сибелə 
чəчем уң якка” дип əйтəсе урынга”Сибелə сачем” диярлəр иде. Чəчəк 
аларча “сачəк” булыр иде. 

Мин аларның кыланганнарын аңлыйм, хəтта кыланчыкларын 
яратам да. Əмма язучы сүз ясап “кылана” башласа, ул көязлектəн 
түгел, мескенлектəн, телнең матурлыгын тоймаудан, дип белəм. 

Əйтик, безнең заманның япь-яшь кенə язучысы тəэсир дип язасы 
урынга тəэсорат дип язып куя. Янəсе ул гади итеп язарга телəми, 
янəсе, ул күбрəк белə. Ə менə мин – укучы – ул язганны укыйм да күп 
белгəненə шаккатмыйм, киресенчə, кызганам, Чөнки “тəэсорат” дип 
аның “əсəр”ендə гап-гади авыл агае сөйлəшə. Кыланып сөйлəшми, 
чынлап сөйлəшə. Бактың исə, əлеге авыл агае, тəэсоратны түгел, 
тəэсир дигəн сүзне əйтə микəн əле. Мин үзем, мəсəлəн, тəэсир дигəн 
сүзне авылда ишеткəнем юк. Димəк, “тəэсорат”ны язучы иптəш телне 
тоймый, тоймый икəн – аны өйрəнеп тə булмый. 
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Минемчə, теге яки бу яшь иптəшнең беренче кульязмасын 
укыганда аның теленə нык əһəмият бирергə кирəк. Телне тою 
сəлəте юк икəн иптəшнең, турысын əйтергə кирəк – интекмəсен ке-
ше, алданмасын. Көчен бүтəн нəрсəгə юнəлтсен, бəлки бүтəн өлкəдə 
аңардан шəп белгеч чыгар. Теле булмаган кеше образлы фикер 
йөртə алмый. Ə əдəбият ул – образлы фикерлəү (Миңнуллин Т. Сай-
ланма əсəрлəр. Т. 7. 32 б.). 

“Тел тоемлау” термин-төшенчəсен ачыклауга караган үзебезнең 
кайбер фикерлəр. Тел тоемлау кешегə табигатьтəн бирелə. Тик ул 
кешедə үсə барган саен, аның һəр əгъзасы кебек, үзеннəн үзе үзгəрми, 
үсми икəн. Кеше үз кызыксынуы, үз телəге белəн аны үстерергə тиеш 
икəн. Кемдер чəчкəн орлыкны бүтəн берəү үстерер, дип ышансаң, тел 
тоемлау хисең, талантын дымсыз балчыкта корып, үлеп калуы да их-
тимал икəн. 

Туфан үзенең тел тоюына ничек-ничек каравын, тəрбиялəвен 
махсус язмаган. Шулай да без аны үзебез тоемларга, барларга тиеш-
без. Бу татар җанлы һəркемгə кирəк: беренче чиратта, язучы, журна-
листларга, тəрбиячелəргə, укытучыларга, бала тəрбиялəүгə алынган 
əти, əнилəргə, гомумəн, һəркемгə. 

Əйткəнемчə, беренче язмабызның төп чыганагы 
Т. Миңнуллинның төп публицистик əсəрлəреннəн торган “Утырып 
уйлар уйладым” китабы иде. Бу язмабызның чыганагы, табигый ки, 
максатыбызга ярашлы рəвештə, күлəмлерəк, колачлырак булырга 
тиеш иде – асылда ул əдипнең 10 томлык “Сайланма əсəрлəр”ен 
тəшкил итте. Өстəвенə əле, сайланма əсəрлəр басылып чыкканнан 
соң матбугатта бəян ителгəн əсəрлəрнең күпчелеге күзəтелде, ми-
саллар шулардан да алынды. Янə бер чыганакка искəрмə бирү 
кирəктер. “Казан утлары”ның 2012 елгы 1 нче, 3 нче саннарында 
Т. Миңнуллинның “Үзгəрү” (Үзем турында үзем) дигəн үзенчəлекле, 
уйландырырлык язмасы басылды. Укучылар игътибарын да җəлеп 
итте. Интернетка чыгарылган нөсхəсе белəн 170 интернетчы та-
нышкан. Төрледəн-төрле фикерлəр əйтелгəн. Темабыздан бераз 
читлəшеп, бер фикер əйтəсем килеп китте. Туфан абыйның кайсы 
гына язмасына, чыгыш, тапшыруына юлыксам да, аны күз салуга 
йотылып укып китү гадəтенə күнегелгəн иде. Тик бу язмасын телəр-
телəмəс кенə укый башладым, нəрсəсе белəн дə хəтирə-истəлеккə 
тартым булгангадыр, күрəсең. Сау-сəламəт язучының хəтирə-
истəлек язуы мине, нишлəптер, сискəндерə. Бу юлы да капылт кына 
Мөхəммəт абый Мəһдиев искə төште. Вакыт-вакыт аның “Мир” ки-
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нотеатры артындагы кечкенə генə бакчада уйланып утырган чагына 
юлыккалый идем. Бер вакыт шулай хəл-əхвəл сорашып киттек. 
“Менə архивны барлап, арып чыктым əле...” дип сукранып алды. 
Шуннан соң, мəрхүм, озак яшəмəде... 

Туфан абыйның язмасы миндə бер генə мизгелгə менə шундый 
күңелсез хис калдырды: хисап тота башлаган икəн... Бүтəннəрдə дə 
ул язма шундыйрак хис калдырган булып чыкты. Ə бит язма, чын-
нан да, аның иң җитди язма, чыгышларының соңгыларыннан берсе 
булган икəн.  

Шулай да мина ул канəгатьлек хисе дə бирде. Мин аны, əлеге дə 
баягы, төп темама мөнəсəбəттə – татар телен тоемлавы, телнең язмы-
шы өчен борчылуы турында уйланып укыдым. Шөкер, бу язмада да 
Туфанның “тел тоюы” без күзаллаганча системалы, фəнни нигезле 
ачыла алган иде. Алай гына да түгел, иҗади йомгакка тартымрак бу 
хезмəт без куйган мəсьəлəдə дə үзенə күрə тарихи йомгак ясарга 
ярарлык иде. Иң мөһим нəтиҗə шул: үз шəхесенең, тормышының, 
иҗатының кайсы гына əһəмиятле өлешен алмасын, ул аны ана 
теленнəн башка күз алдына китермəгəн, “тел тоюы” аны гомере буе 
ташламаган, ул үзенең шушы асыл хəсияте-сыйфатына битараф кал-
маган, шул тойгы-хисен үстерү, камиллəштерү өчен омтылган, ты-
рышкан. Бу очракта аеруча əһəмиятлесе шушыдыр: əдип бу асыл 
үзенчəлегенең үзендə булуын, иҗатында илһамландыруын, үсəргə. 
камиллəшергə таяныч икəнлеген, телəсə нинди үзгəрешкə дучар бул-
ганда да аңардан ваз кичмəвен тоеп яшəгəн. Шуны укучыларына, та-
машачы, тыңлаучыларына җиткерə тору ихтыяҗын тойган, һəм даи-
ми җиткерүдəн, шулай итеп аларга да илһам, көч бирə алуыннан 
канəгатьлек кичергəн. Шөкер, аның шушы изге сыйфатын безгə бүген 
əсəрлəре җиткереп тора. Мең рəхмəт аңарга. 

Нəтиҗəлəребезне берничə мисал белəн бик кыскача гына 
дəлиллəп китик; алга таба без аларга əле тəфсилле тукталырбыз. 
Менə “Дөньяны таный башлау” бүлекчəсендə “тел тою” сəлəтенең 
чагылышына мисаллар: “Татарча яңа сүз өйрəнгəнем дə хəтердə. Су-
гыш башлангач, əти район үзəгенə – “Камски усте”гə каралырга китте. 
Əни əйтте шулай дип: “Əтиегез каралырга китте”, – диде. Мин “кара-
лырга” дигəн сүзне кара төскə буялырга дип кенə белə идем, икенче 
мəгънəсе дə бар икəн (Казан утлары. 2012. № 1. 96 б.). Сабый чорын 
яктырткан шушы бүлекчəдə үк инде язучының “Нигə Россиядə татар 
теле урыс теленнəн кайтыш санала?” дигəн сорау куюы мəсьəлəнең 
алга таба да “тоем” булып дəвам иттерелəчəгенə киная бит. 
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Бу тема “Ватан” бүлекчəсендə дə дəвам иттерелə: “Олыларга ия-
реп Камскига бару кызык үзе. Анда Идел, пароходлар. Пристендə ба-
зар. Салам башлы марҗа кызлары, көрəк сакаллы урыслар урысча 
гына сиптерəлəр. Урысча сөйлəшкəн кеше безнең өчен бөек кеше ин-
де ул. Камскига баргач берəр сүз өйрəнеп кайтабыз да, мактанышып 
йөрибез. Мəктəптə дə укыталар урыс телен. Тик мəктəптə укыткан 
тел кызык түгел. Базарда өйрəнгəн тел кызыграк та, кирəгрəк тə...” 
(шунда ук. 97 б.). “...Патриотизм дигəн сүзнең ватанга бирелгəнлек 
икəнен кайсыдыр укытучыбыз бик кызык итеп аңлаткан иде. Патрио-
тизм – ул “патер” сүзеннəн килеп чыккан икəн. Ə “патер” латин 
телендə əти дигəн сүз икəн. Монда бераз бəхəс тə булып алды шикел-
ле. Чөнки без ватанны əни белəн тиңлəргə өйрəнгəн идек. Ватан-ана, 
Родина-мать дия идек, ə монда əти дə килеп кысылды. Урыс теле 
укытучысы Рəхимə апа ватанның родина дип тə, отечество дип тə 
йөртелгəнен төшендергəч, ватанга əтилəрнең дə катнашы барлыгы 
беленде...” (шунда ук. 98 б.). Əйтик, язмада үзенең тормышында “Ха-
лыклар дуслыгы” төшенчəсенə бəйле үзгəрешлəрен бəян иткəндə ав-
тор мондый юллар яза: “Безне юкка чыгару өчен Мəскəү ачыктан-
ачык тырыша. Хəтта туган теллəребезне укытуны тыя. Халыкларның 
табигый дуслыгын бетерү өчен бөтенесен эшли Мəскəү. Һəм моны 
Халыклар дуслыгы дия-дия эшли” (шунда ук.103 б.).  

Алга таба əсəренең “Дин”, “Идея, идеология, партиялəр, комму-
низм” бүлекчəлəренə, шулай ук шəхси үзенə караган “”Холык, гадəт”, 
“Шəхес”, “Депутат” бүлекчəлəрендə үзенең үзгəрешлəрен аңлатканда, 
ана теле төшенчəлəре белəн аңлаткан тезис, тасвирлары əсəрнең бу-
еннан-буена үрелеп бара. (Без аларның күпчелегенə бəйнə-бəйнə тук-
талырбыз əле.) Бу факт кына да аңарда “тел тою” хисе, үзенə бер 
җаваплы сыйфат булып берегеп, бөтен гомере буе яшəгəнлеген, тын-
гылык бирмəгəнлеген сөйлидер. Бирсен иде табигать һəр язучыбызга, 
җəмəгать эшлеклесенə, һəркайсыбызга шундый сыйфат чаткысын! 
Хəер, үзең булдырырга омтылмасаң, тырышмасаң аны сиңа кем ките-
реп тоттырсын. Туфан остазыбызга таянып, аңардан үрнəк алып, күп 
нəрсəгə ирешкəн булыр идек тə... 

Нигə əле язмамны Туфанча ышанычлы, өметле рухта язарга 
ниятлəп тə, аның шушы кереш өлешен үк сəер бер бер төшенкелек 
төсмере белəн очларга җыенам? Сəбəпсез берни булмый – Туфанның 
вафатыннан соң үткəн чорда инде, əйткəнебезчə, əдибебезнең тор-
мышы, иҗаты, җəмəгать эшчəнлеге турында шактый мул хəтирə, 
истəлеклəр, фəнни язмалар, рəсми һəм шəхси чыгышлар дөнья күрде. 
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Бик табигый рəвештə аның кайсы гына яклары телгə алынмады да, 
тасвирланмады. Шулай да... Əйтик, яхшы мəгълүм “Заря Поволжья” 
газетында гомере буе əдип белəн хезмəт иткəн, иҗат иткəн күренекле 
шəхесебез аның бихисап уңай якларын-сыйфатларын санап, тасвир-
лап бирсə дə, менə без кузгаткан, сүз алып бара башлаган – 
җəмəгатьчелек өчен, миллəтебез килəчəге өчен бөтен миллəткə йок-
тырырга кирəкле төп сыйфатына – ана теленə мөнəсəбəтенə бөтенлəй 
дə тукталмаган. Яисə “Үзгəрү” дигəн язманы интернетта 170лəп кеше 
күргəн, фикерлəрен əйткəн дигəн идек, əмма арада безнең темага ка-
раган ник бер юньле-башлы, уйланырлыр-уйландырырлык фикер 
булсын. Хəер, чү, бер фикер булган икəн: “Кичə татар теле – дəүлəт 
теле, татар университеты дип яран салу, бүген татар теле өчен гаилə 
җаваплы, дип сөйлəү – намуслылыкмы?” (Иркə). Хəер, бу реплик со-
раудан, фикердəн бигрəк (аңа язманың үзендə үк җавап бирелгəн) ас-
тыртын төрттерү булса да, бу үзенə бер “фикер” бит: шөкер, ике йөз 
интернетчыдан Туфанның тел сəясəтенə дə кагылышлы зат икəнен 
шəйлəүче бер кеше (татар интернетчыларының күпчелеге кебек, 
мəсьəлə белəн җитди кызыксынмый торган, вакыт үткəрү өчен генə 
кысылып утыра торган булса да) бар икəн... 

Язмабызның кереш өлешендə тел тоемлау төшенчəсенең хəзер 
инде көндəлек кулланышта да, фəндə дə урын алганлыгын, аның 
мөстəкыйль категория дəрəҗəсендə тел, сөйлəмият гыйлемнəрендə 
генə түгел, кардəш психолингвистика, социолингвистика тармакла-
рында да өйрəнелергə тиешле фəнни күренеш икəнен искəртеп, асы-
лы, хəсияте нидəн гыйбарəт икəнен берникадəр ачыклый төшкəн 
идек. Бу күренешне төпле өйрəнер өчен, үзебезнең тормыш 
тəҗрибəбездə, мəдəният, əдəбиятебездə, тел гыйлемебездə җитəрлек 
əсəси мирасыбыз да бар икəн. Күзəтүлəрдəн күренгəнчə, ул мираста 
əдип Туфан Миңнуллинның иҗат тəҗрибəсе дə əһəмиятле урын тота. 
Кереш сүздə шуларны да ачыклаган идек. “Тел тоемлау” төшенчəсенə 
билгелəмəне без Туфан фикер-нəтиҗəлəренə таянып та тəгаенлəдек. 

Туфан аны гади генə тел тою дип атый, язмаларында аның асы-
лын, хəсиятен үз фикерлəве, иҗаты мисалында, шулай ук башка 
иҗатчыларның да мисалында төшендереп бирə. Без аны фəнни тер-
мин буларак тел тоемы, тел тоемлау берəмлеклəре рəвешендə дə 
кулланырбыз. 

Шул турыда төп сүзгə керешкəнче, бер искəрмə биреп китим 
əле. Бу язмага тотыныр алдыннан “Туфан теле” дигəн темага җыйган 
материалымны йөгертеп кенə барлап чыккач, бераз югалып та кал-
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дым – Туфанның тел осталыгын барларга алыну – ул аның бөтен 
яшəешен, барлык иҗатын анализларга алыну, дигəн сүз бугай бит. 
Тел мəсьəлəсе аның тормышының бер генə өлкəсен дə читлəтеп кал-
дырмаган икəн. Əдипнең бер гыйбарəсе игътибарга лаек: “Минем яз-
ганнарым – минем уйлануларым, минем бəргəлəнүлəрем, борчылула-
рым, шатлыкларым нəтиҗəсе “ (т. 9, 59 б.). Ə бит аның бөтен язганы 
– тулаем уй-фикере, хислəре ана теленə нигезлəнеп, шуңа таянып, 
шуның белəн азыкланып, шуның белəн сурəтлəнү нəтиҗəсе. Шулай 
булгач, аның теленə анализ ясарга алыну безнең кулдан килерлек, без 
колачлап бетерерлек гамəлме соң?  

Шулай да кемдер эшлəргə тиеш бит инде моны. Тəвəккəллик 
соң. Иң əүвəле, Туфанның дəрьядай киң, тирəн фикер агышының, 
фəлсəфəсенең, иҗтимагый эшчəнлегенең, иҗат кыйблаларының кай-
сы тарафында тел мəсьəлəсе аеруча үзенчəлекле, күперенке чагылыш 
таба икəн? Кайсысында аның тел тоемлавы яктырак, тулырак күренə 
икəн? Гомуми күзəтү ясаганнан соң, мондыйрак нəтиҗəгə килергə 
була икəн: тел тоемлау күренеше-категориясе, гомумəн фəнни 
төшенчə буларак та, безнең очракта, беренче чиратта Туфанга карата 
да,  төп ике юнəлештə күзəтелергə, анализланырга мөмкин. Беренче-
се, аерым бер кешенең – мəгълүм затның, аерым иҗатчының шəхси 
тел тоемлавы (монысын иҗади тел тоемлау дип тə атарбыз – сөйлəм 
оештыру, язу, сөйлəү осталыгы һ.б.); икенчесе, шəхеснең гомумəн 
уйлау, аралашу чарасы-коралы буларак, телне белүе, дөрес куллануы, 
ана теленə мөнəсəбəте, аны гаилəдə үзлəштерү, мəктəптə уку-өйрəнү, 
укыту мəсьəлəлəренə мөнəсəбəте, телнең җəмгыятьтəге урыны һ.б. 
Монысын иҗтимагый тел тоемлау дияргə була. 

Башка əдип, язучыларның күпчелегеннəн аермалы буларак, 
Туфанның тел тоемының өстенлеге менə шул ике “җəп”нең дə бер 
дəрəҗəдə диярлек үрелеп баруында, табигый рəвештə бердəйлекле 
күренеш барлыкка китерүендə. Ана теленең тəмен, көчен-кодрəтен ул 
əсəрлəрендə, беренче чиратта драматургиясендə, аннары публицисти-
касында, бүтəннəр дə тоемларлык итеп күрсəтеп-тасвирлап бирүендə 
һəм җəмгыять əгъзасы, иҗтимагый шəхес (депутат) буларак шул тел 
могъҗизасын башкалар да төгəл аңларлык, хискə бирелерлек итеп 
(өндəп-үгетлəп тə, гарьлəндереп-оялтып та, көлдереп-мыскыллап та 
һ.б.) аңлатып-төшендереп (язып та, сөйлəп тə) бирүендə. Ике кыйбла-
да да ул – белгеч, укытучы-мөгаллим, пропагандист-сəясəтче. Ике 
юнəлештəге тəҗрибəсе дə өйрəнер өчен бай чыганак. Аллага тапшы-
рып, без менə шул кирəкле эшкə тотынабыз да. 
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Əлбəттə инде, үзəккə аның, язучы драматург, публицист була-
рак, иҗади тел тоемлавын куярга тиешбез. Аның тел куллану осталы-
гы, беренче чиратта, драма, публицистик əсəрлəр язу тəҗрибəсе 
берникадəр өйрəнелгəн (аның иҗатына карата реферат, фəнни 
мəкалəлəр, диплом эшлəре, диссертациялəр дə язылды, конференция, 
симпозиумнарда фəнни чыгышлар сөйлəнелде). Шулай да бу язма-
бызда без əңгəмəне Туфанның иҗтимагый тел тоемлавыннан баш-
лап җибəрергə булдык. Ни əйтсəк тə, язмабызның төп адресаты – 
гадəти татар кешесе. Ə адəм баласы үзен иң əүвəл җəмгыятьнең бер 
əгъзасы, мəгълүм бер миллəт баласы итеп тоя. Аннан соң гына үзен 
китап укучы, тамашачы, əдəбият белгече яисə мəдəниятче – теге-бу 
өлкəгə, һөнəргə караган белгеч дип хис итə. 

Туфан, адəм баласында тел тоемлау сəлəте туганнан ук башла-
нып китə, дип саный. Чыннан да, кеше һəм тел, миллəт һəм тел 
мəсьəлəсе кеше яшəешеннəн табигый аерылгысыз; туганнан алып го-
мере тəмамланганчы алар бергə. Кешенең əнисеннəн, əтисеннəн, ту-
ган өйдəн, төбəгеннəн, миллəтеннəн аерылып торган чаклары була; 
алардан башка да көн иткəн очраклары була, хəтта төрле фаҗига ки-
леп чыгып, аерым əгъзаларсыз да яши ала, ə менə телдəн башка кеше 
яши алмый. Җəмгыятьтə кеше кешедəн башка, бер-берсе белəн ара-
лашмыйча-сөйлəшмичə, яшəеш була алмый. Табигый ки, димəк, 
кешенең тел тоемлавы да шундый ук мəҗбүри ихтыяҗыдыр, аерыл-
гысыз сыйфатыдыр. 

Бу хакыйкать баланың яралган мизгеленнəн үк, əнисе карынын-
да ук башлана икəн. Психологларның, күпчелек аналарның əйтүенчə, 
баланың тугыз айлык башлангыч гомере əнисенең ата-бабадан килгəн 
сөйлəм, моң, гореф-гадəт мохитендə үтсə, килəчəктə дə шул мохиткə 
җиңел яраклашачак, ягъни аңа тел тоемлау сəлəтен саклау, үстерү 
өчен ышанычлы нигез булачак. Һəрхəлдə баланы дөньяга китергəн 
əнисе, əтисендə тел тоемлау “орлыгы-күзəнəге” булган булса, бер 
генə бала да бу сəлəттəн мəхрүм калмый. 

Туфанда бу орлык сəламəт, тулы булган. Аның тел тоемлавы 
əби-бабасыннан, əти-əнисеннəн, милли каныннан килə. Сабый 
Туфанның моңа карата уй-фикерен кереш язмада бəян итə башлаган 
идек. (Аның район үзəгенə, базарга баруы турындагы хəтирəсен 
искə төшерик.) 

Тел тоемлау сəлəтен əдип гомере буе үстерə, саклый алды, тулы 
файдалана белде. Без инде бу хəзинəне бүген өйрəнə, үзебез дə кул-
лана алабыз. Аның тəрҗемəи хəленең төп этапларын да, холкы-
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фигыленең төп сыйфатларын да шул тел тоемлау сəлəте белəн бəйлəп 
күзəтергə була икəн. Əйтик, аның кеше буларак сыйфатларын ана 
теленə мөнəсəбəте белəн аңлату кызыклы фикерлəр уята. Менə хол-
кы-фигыленең кайбер сызымталары əнисенең сөйлəү рəвешеннəн, ае-
рым гыйбарə, сүзлəренең хəтердə уелып калуыннан формалашкан дип 
була. “...Безнең Туфанга əйтеп тə торасы юк, казларны үзе алып кай-
тып яба ул”, – дип эшлəтə иде. Һəм мин, ни хикмəттер, йөгереп-
йөгереп эшли идем. Ул гадəтем əле дə сакланып калган. Мине ачула-
нып, сүгеп, приказ биреп бер эш эшлəтə алмыйлар, мине эшлəтер 
өчен “җил ягына салам кыстырыбрак” эш итəргə кирəктер. Ə бит ул 
холык миңа əнинең үзеннəн күчкəн... Ул горурлык хисенең үземдə 
булуына сөенеп бетə алмыйм” (т. 7, 19 б.). 

Гомумəн дə, табигать аңарга кеше сүзенə игътибарлы булу, алай 
гына да түгел, бүтəннəрнең сөйлəмен акылы белəн дə, җаны-күңеле 
аша да сөзеп-илəп үткəрү һəвəслеген биргəн. Гомер буе ул 
бүтəннəрнең сөйлəмен, сүзен диккать биреп тыңлаган, йөрəге белəн 
кабул иткəн. Менə ул аэропорттан шəһəргə очраклы юлдашы белəн 
машинада кайтып килə. Сөйлəшеп кайталар. Юлдашы аны үзлəренə 
кунакка дəшə. “...Олы кешенең шулай инəлеп чакыруыннан соң ничек 
инде, туктат, дип төшеп каласың?! Сəбəп табып төшеп калырга да 
була, əмма миндə, Нəҗибə (хатыны) əйтмешли, чегəн этлəренең ха-
рактеры бар, ахры, кешегə тиз ияреп китəм, күңелемə ошаган кеше 
булса, сөйлəшеп туя алмыйм” (т. 7, 114 б.). 

Табигать биргəн, əти-əни, гаилə саклаган, тəрбиялəгəн, үстергəн, 
чарлаган, бала үзе дə сүзгə, телгə сизгер булып, аның көчен, сихəтен, 
тəмен тойып, шул тоемлавын сакларга, үстерергə омтылган шəхес 
булса да, əлеге сəлəте гомерлеккə берегеп калган мирас түгел, 
тəненең төрле əгъзалары, холкы-фигыленең төрле сыйфатлары үзгəрə 
барган кебек, бу үзенчəлеге дə үсештə, үзгəрештə, хəрəкəттə булырга 
тиеш. Гаилəдəн аерылгыч та – балалар бакчасында, мəктəптə, урам 
мохитендə, эштə һ.б.  

Үзенə-үзе талəпчəн кеше үзендəге тел тоемлау сəлəтен 
сүндермəү, сүлпəнлəндермəү, тоныклатмау хəстəрен гомер буе үзе дə 
күрергə тиеш, чын татар үз телендə аралашуда пассивлашуының 
сəбəплəрен бүтəннəрдəн эзлəми, мəктəплəрне, оешмаларны, дəүлəтне 
гаеплəргə ашыкмый. Бу юнəлештə үз өстендə эшлəү үрнəген дə Ту-
фаннан өйрəнергə була. Туфан телне гомере буе максус өйрəнгəн. 
Нигə махсус өйрəнергə, көчеңне исраф итəргə; тел тоемлавы, табигый 
кызыксынуы, əтисе, əнисеннəн бирелгəн бушлай хəзинə ич, дип кенə 



233 
 

аңлатырга да булыр иде. Юк шул! Кабатлыйм: Туфан телне максус 
өйрəнгəн. Хəтта базарга барып. Көн саен иртəн базарга барган. Тел 
күзəтер өчен (т. 7, 150 б.). Атаклы тел остасы Хəсəн Сарьянның 
сүзлəре искə төште: кирəкле сүзне эзлəгəндə, əни ничек əйтə иде, 
урамда, базарда ничек əйтəлəр иде, тел остасы əдиплəр ничек яза иде, 
дип эзлəргə кирəк, дигəн иде. Эх, нигə ешрак искə төшермибез без 
остазларыбызның киңəш-үгетен. Ə менə Туфан ул вəсияткə гомер-
бакый тугры калган. 

Хəзер килеп Туфанның иҗтимагый тел тоемының аеруча куе 
булып төенлəнеп калган мизгеллəрен барлап карыйк. Аның “тел 
сəясəте” нинди юнəлешлəргə төбəлгəн булган икəн. 

Кеше һəм тел “төене”. Туфан, теллəр күп булырга, тигез бу-
лырга тиеш, дип уйлый. Туры килгəн саен, шушы фикерен, инануын 
алга сөрергə тырыша. “...Кешелəр берсен берсе аңламый, берсен бер-
се аңлар өчен бер телдə генə сөйлəп, бер көйне көйлəргə тиеш, 
диючелəр җир өстендəге матурлыкка, камиллеккə каршы 
көрəшүчелəр, кешелек дөньясын һəлакəткə илтергə маташучылар. 
Кайчандыр бер заман дөньяда бер генə тел калачак, дип сөйлəнəлəр. 
Мин моңа ышанмыйм. Ул чакта дөнья бетəчəк. Əгəр дə инде мин ял-
гышсам, һəм чыннан да Җир шарында бер генə тел калса, Аллага 
шөкер, мин ул вакытта үлгəн булачакмын, кешелəрнең иң соңгы ах-
маклыгын күрмəячəкмен“ (т. 7, 87 б.). 

Шул ук вакытта ул аңлый, белə: бу хакыйкать кешелəр 
җəмгыятендə үзеннəн-үзе генə, кешелəрнең үзлəреннəн бəйсез 
рəвештə гамəлгə ашырылып ятмый. Аның гамəлдə булуы өчен 
кешелəр хəстəрлек күрергə, кирəк очракта үз ихтыярын күрсəтергə, 
көрəшергə, хəтта гомерлəрен куркыныч астына куярга тиеш булалар. 
Туфан да, бу хакыйкать тормышчан булсын, кешелəр аны үз файда-
ларына җиксеннəр өчен, гомере буе борчыла, уйлана, хəрəкəт итə, һич 
арттырусыз əйтəм, җан ата – көрəшə. 

Бу җан атуы төрлечə чагылыш таба: бер очракта ул шушы 
хакыйкатьнең үз җəмгыяте яшəешендə булуын күреп сөенə. Əйтик, 
“...Бүгенге азгын заманда унбиш яшьлек кызның (оныгы Дилəрəнең) 
бабаларыбыз телендə шигырь язуы шатлык лабаса” (т. 9, 128 б.), дип 
ул ихластан сөенə. Ə менə бервакыт хөкем ителгəн хатын-кызларның 
колониясенə барып чыккач, ул бер төркем булып җыелып торучы-
лардан: “Арагызда татар кызлары бармы? – дип сораган идем, берсе: 

– Есть! – дип атылып чыкты. 
– Татарча белəсезме? – дип сорадым. 
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– Нет! – диде дə, шаркылдап көлде ул” (т. 9, 76 б.), дип əдип, 
өзгəлəнеп, көенə. 

Дөресен əйткəндə, кеше һəм тел төшенчəсе, əлбəттə инде, бер 
генə шəхес кысасына сыймый, Туфанда да ул аның үзе белəн генə 
чиклəнми, аның аңында ул чын мəгънəсендə иҗтимагый төшенчə бу-
лып береккəн. Шушы характердагы уйлану, гамəллəренə менə 
берничə генə мисал – бу очракларда ул үзе турында гына түгел, бөтен 
миллəтен, бөтен халкын күз алдында тота. Шунысы əһəмиятле, аның 
бу күзəтү-нəтиҗəлəре факт, күренеш буларак кына теркəлмəгəн, ə 
бəлки публицист, җəмəгать эшлеклесе буларак борчылу, уйлану 
нəтиҗəлəре сыйфатында, барыбыз да уйлансын, борчылсын, 
хəрəкəтлəнсен, көрəшсен, дип сəнгати чаралар белəн, үтемле сүрəтлəү 
алымнарын кулланып язылган. 

“Урыс дəүлəте элек тə булган һəм ул татарны хəзергегə караган-
да күбрəк кыскан, лəкин татар иманыннан язмаган. Чөнки ул үз-үзен 
саклый белгəн. Бүген сакларга телəми. Телəми икəн, депутатларга 
урысча хат язып кына акыл өйрəтмəгез. Башта үзең əби-бабаңның те-
лен өйрəн дə, балаңа өйрəт, аннан “Нишлибез без, җəмəгать?!” дип 
урамга чыгып кычкыр. Аңгыра сарык булып, “Татар теле нигə 
кирəк?” дип шыңшып йөрмə. Əнə Казанда яһүдлəр яһүд мəктəбе 
ачарга йөрилəр. Анда яһүд теле белəн бергə рус һəм татар теллəре 
укытылачак. Мин ышанам – ул мəктəпне тəмамлаган яһүд балалары 
үз теллəрен һəм татар, урыс теллəрен менə дигəн итеп белəчəклəр. 
Анда укып чыккан татарлар һəм урысларның татар телен 
белəчəклəренə ышанмыйм Урыслар да, татарлар да “Нигə кирəк ул 
татар теле” диячəклəр...” (т. 9, 91 б.).  

“Казан мəктəплəренең берсендə яһүд сыйныфлары оештырыл-
ган. Шундагы яһүд балалары татар телен ныклап өйрəнəлəр икəн. 
Хəтта җəйге ялда да махсус лагерь оештырып, шунда бөтен эшне ба-
ры тик татар телендə генə алып барырга җыеналар икəн. Барлык 55 
укучы татар телендə татар җырлары җырлап, иртəнге физик 
күнегүлəрне дə татарча гына алып баралар икəн. Мондагы 10–12 
яшьлек яһүд балалары үскəч кем булачаклар инде? Үз телен һəм үзе 
яшəгəн җирдəге миллəтнең телен тирəнтен үзлəштергəн, берничə 
телдə чартлатып сөйлəшүче белемле яһүд белəн кем ярыша алачак. 
Татар теле нигə кирəк, дип, акыл сатып вакыт уздыручы татармы? 
Безнең телебез бөек, калганнары чепуха дип масаючы урысмы? Юк. 
Алар кычкырып сүгенеп йөрүче көтү генə булачак. Ул көтүне 
көтүчелəр яһүдлəр булмый, кем булсын.  
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Шушы хакыйкатьне аңламаган татарның килəчəге юк. Əлегə 
безнең сəнгатетебез, əдəбиятыбыз татарлар кулында. Тиздəн безнең 
өчен яһүдлəр татарча яза башлаячак. Татар театрында яһүдлəр уй-
наячак. Ə үз теленең кадерен белмəгəн, бабайларын оныткан татар 
урысча сүгенə-сүгенə, яһүдлəрне хурлый-хурлый денатурат эчəчəк” 
(т. 9, 99 б.). 

“Əйтик, син татар теле турында кайгыртып шигырь яз, ə три-
бунага чыгып урысча сөйлə – мин моны аңлый алмыйм, үзең татар, 
татар дип җырла, ə балаларыңны татарчага өйрəтмə – моны мин га-
фу итə алмыйм. Димəк, син шигыреңдə һəм җырыңда ихлас түгел” 
(т. 9, 242 б.). 

“Бездəн Русияне яратуыбызны талəп итəлəр, ə үзлəре безнең 
телебезне мəхкəмə залларында хөкем итəлəр” (т. 9, 323 б.) 
...Татарстан Президенты татарча белергə тиешме, түгелме, дигəн үтə 
дə мəгънəсез һəм халыкны мəсхəрəли торган сорау куела. Президент 
сайлау турындагы законны судка бирделəр һəм, Республикабызның 
башкаласы Казанның үзəк урамында суд ясап, Президент постын 
телебездəн мəхрүм иттелəр. Бу – бары тик карагруһчылар гына эшли 
торган гамəл. Нигə балаларыбызны татарча укытасыз, дип Мəгариф 
министрлыгын судка бирүче дə табылды. Ярый əле судның бу юлы 
ояты җитте, дəгъва канəгатьлəндерелмəде. Лəкин дəгъвачының 
бирелергə исəбе юк... 

...Татар теле безгə кирəкми, диючелəр арасында үзен “татарин” 
дип атаучылар да табыла. Оят юк, итəгать юк. Мондыйларның ата-
бабалары кемнəр булды икəн? Оятсыз оныкларының кыланышына 
җаннары үрсəлəнəдер, мəрхүмнəрнең. Менə без дистə еллар буе ша-
пырынып сөйлəгəн “халыклар дуслыгы”ның нəтиҗəсе инде бу. Без 
дуслашыйк, дуслашыйк дип, җыр җырладык, дуслар безнең телебезне 
судка бирəлəр, дуслыкка ышанучы тотрыксыз балаларыбыздан 
маңкорт ясыйлар” (т. 9, 324 б.). 

Туфанның бу фикерен-нəтиҗəсен ничə тапкыр гына укысам да 
тетрəнеп куям, чөнки шəхсəн үземə турыдан-туры кагыла. Ул мине дə 
гаепли – гомер буе үзем дə җурналист буларак шул темага “шапырын-
дым”, китаплар чыгардым, башка калəмдəшлəремнең шул темага яз-
ганнарын хуплап, мəдхия җырладым! Нишлəмəк кирəк, əле дə менə за-
мана корбаны шул без дип, эчтəн акланып утырам. Бер кəкрəйгəч, тиз 
генə турая алмыйсың, кабер генə төзəтсə инде. Ə менə Туфан 
кəкрəймəгəн, гел туры булган. Яшьлəргə онытылмаслык сабак биреп 
калдырган.  
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Миллəт һəм тел мəсьəлəсе. Туфан аңында бу ике төшенчə – 
игезəклəр, мəңге аерылгысыз. Бу хакта заманында, узган гасырның 
туксанынчы елларында, үзем дə күп уйланган, язган идем. Бер мин 
генə дə түгел. Миллəтнең асылын, аның төп сыйфатларын, чын татар 
миллəте дип аталуның төп шартларын ачыкларга телəүчелəр булды, 
аны төрлечə аңлатулар булды. Миллəт дип аталыр өчен телнең булуы 
мəҗбүри түгел, диючелəр дə бар иде. Алай фикерлəүчелəр, үз тукса-
нын туксанлаучылар бүген дə җитəрлек. Бу юлда аумакай 
булмавымның төп таянычы – Туфанның фикердəшем булуы иде; ул 
үз кыйбласында каты торды, боргаланмады, җил уңаена колагын шо-
мартмады, ə җилгə каршы басып, үз фикерен, үз сүзен əйтергə, каты 
итеп əйтергə, үҗəтлəнеп əйтергə җөрьят итте. Миллəтнең телдəн 
башка була алмасын төшенеп, уйланып кына калмады, туган тел өчен 
көрəш кирəклеген башкаларга да төшендерде, үзе дə көрəште. Нинди 
генə сурəтлəү чаралары тапмады ул бу хəлəтне тасвирлау өчен: “Шу-
лай шул дөнья. Дурака вəлəйт итеп йөргəндə бар да ярый. Үзəгең 
өзелгəндə, бəгырең киселгəндə, җаның бəргəлəнгəндə үзеңнеке кирəк, 
үз əбиеңнең йомшак кулы кирəк, бабаларыңның моңлы, сагышлы 
җыры кирəк. жандагы бушлыкны шырдый-бырдый белəн тутырып 
булмый” (т. 9, 146 б.). 

Көрəш төшенчəсен Туфан мисалында бик тəгаен күз алдына 
китерергə була. Нинди юнəлешлəрдə көрəшүен ап-ачык күзалдына 
китерəбез бит. Бөтенесе безнең чорда, халык алдында булды бит. 
Аларны искə төшерү – үзе бер кирəкле сабак күнегүлəредер. Нинди 
юнəлешлəр алар? 

Башта “көрəш” сүзен Туфанның үз авызыннан ишетик əле: 
“Үткəн ел (1987 ел) туган телебезнең хəвефле хəле турында ныклап 
сөйлəшə башладык. Вакыт җитте. Əгəр килəсе ун-унбиш ел эчендə ни 
дə булса эшлəнмəсə, телсез калабыз. Көрəшмичə булмый” (т. 7, 
282 б.). Бу сүзне ул янə дə берничə мəртəбə искə төшерə: “...Һəр ха-
лык үзе һəм аның теле үзенə күрə бөек, һəр халык җирдə бер-берсен 
хөрмəт итəргə тиеш. Əгəр минем əниемнең телен кемдер кимсетергə 
тели икəн, мин андыйлар белəн аяусыз көрəшəм. Ул көрəшнең ни 
белəн бетəчəгеннəн курыкмый көрəшəчəкмен” (т. 9, 101 б.). 

Аның көрəш объектлары бик конкрет. Менə Ана теленə хөрмəт 
тəрбиялəү тезисы. “Укытучы һəм əдəбият” дигəн мəкалəсендə төп 
сүз: укытучы, аның əһəмияте, əдəбият укыту проблемалары. Озын-
озак тасвирлаганнан соң ясалган нəтиҗəдə, моңарчы бер сүз дə бул-
маган “тел” үзəккə килеп төшə: “Ə милли əдəбиятка, туган телгə игъ-
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тибарны киметеп, без кешене җирлегеннəн аерабыз. Патриотизм аб-
стракт төшенчə түгел, ул – конкрет. Олы Ватанга мəхəббəтне туган 
җиргə, аның теленə мəхəббəттə генə тəрбиялəп була – əнисенең 
теленнəн бизгəн кеше бүтəн аналарның телен беркайчан да хөрмəт 
итə белми. Бу – хакыйкать!“ (т. 7, 105). 

Яисə тагын да конкретрак тезис – барлык теллəр арасында та-
тар теле дə тигез булсын; Татарстанда дəүлəт теллəренең икесе дə 
тигез булсын. Депутат вакытында бу тема аның чыгышларында аеру-
ча еш ишетелде. “...Татар, татар, дип, үз миллəтем язмышы турында 
күбрəк борчылуым да, бəлки, кайберəүлəрнең күңеленə хуш 
килмəгəндер. Лəкин аңа карап үз мəслəгемнəн китмəдем. Татар теле – 
дəүлəт теле һəм дəүлəтебез күлəмендə тигез хокуклы булырга тиеш, 
дип иң югары трибуналардан шул телдə сөйлəдем...” (т. 9, 101 б.), – 
дигəн иде ул үзе дə. 

Туфанны иң борчыганы – татарның үзенең ана теленең 
килəчəгенə битарафлыгы, гамьсезлеге, алай гына да түгел, татарның 
бүгенге көнгə яраклашып, ана теленə хыянəт итүе, балаларын-
оныкларын шундый мирастан мəхрүм итүлəре. Публицистикасының 
күп өлешендə, хəтта əдəби əсəрлəренең дə кайберлəрендə бу мəсьəлə 
махсус куела. “Мин күреп, белеп, ишетеп торам: үз халкына сыенып 
кеше булучыларның (булганнарның) кайберлəре балаларын шул 
халыкның теленнəн биздерəлəр. Болар – оятсызлар, һəртөрле сылтау 
эзлəмəсеннəр, болар – спекулянтлар. Мин: “Татар белəн кая барып 
була?” диючелəрне томана дип саныйм. Əнə Америкадан килеп Ка-
занда вакытлыча гына яшəүче Кристина исемле ханым татарча 
сөйлəшə башлаган. Өйрəнгəн. Югыйсə аңа нигə кирəк татар теле? Ə 
ул белə нигə кирəклеген, чөнки ул акыллы адəм баласы, чөнки ул 
адəм рəтле илдəн килгəн. Ə монда гомер буе татар арасында яшəгəн 
рус-марҗалар ике сүз татарча əйтə алмый... Юк, моңа алар гаепле 
түгел, чөнки аларның канына син өстен, синең телең бөек дигəн кар-
шылыкны сеңдергəннəр...” (т. 9, 315 б.). 

Əйе, миллəт сакланса гына, тел дə яшəячəк. Ə менə миллəтебез 
татар язмышы гел кыл өстендə. Шуңа күрə Туфанның тел дип януын 
миллəт дип яну дип, миллəт дип кайгыртуын тел дип кайгырту, дип 
аңлыйбыз да. Хəзер халык исəбен алу бездə миллəтлəр язмышына 
тыкшынуның бер җинаятьчел галəмəте дип бəялəнү хəленə килеп 
җитте. Бигрəк тə татар санын киметү, аның дəрəҗə-абруен төшерү 
өчен нилəр генə лыгырданмый да, нилəр генə эшлəнми. Шуны эчке 
бер вəсвəсə, борчылу белəн тойган Туфан бу “тыкшынуга” битараф 
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кала алмады, əлбəттə. Заманында аның Себер татарлары, керəшеннəр, 
мишəрлəр турында язмалары бөтен җəмəгатьчелекне уятып җибəргəн 
бəхəслəр кузгаткан иде. Татар халкының бу аерылгысыз төркемнəрен 
миллəттəн аеру өчен барган ыгы-зыгыга каршы чын мəгънəсендə 
миллəтпəрвəр буларак публицист осталыгы белəн ялкынланып əйткəн 
сүзлəре миллəтне саклауда эзсез калмагандыр. Бу тема бүген дə акту-
аль, кайнарлыгы сүрелмəгəн. Шəхсəн үзем дə, аңа моңарчы да 
берничə язма багышлаган булсам да, эзлəнүлəремне, иҗатым дəвам 
иттерəм. Себер татарларының тел үзенчəлегенə бəйле чыгышларым 
əзерлəнə. Шуңа күрə Туфанның бу хактагы чыгыш, язмаларын алда 
əле бер генə тапкыр искə төшермəбез. Үзенə бер бүлекчə багышла-
макчы булып, килəчəккə калдырып торыйк.  

Инде бəян ителгəн тезисларны никадəр генə тормышчан, акту-
аль, конкрет дисəк тə, алар əле барыбер гомумирəк, адəм баласына 
болар бит шəхсəн миңа кагылмый, ə бөтен миллəткə, халыкка кагыла, 
дигəн сылтау табарга юл калдыра. Моны тойган Туфан һəркем телне 
белергə, белмəгəн очракта өйрəнергə-укырга тиеш, җəмгыятьтə 
моның өчен шартлар, ихтыяҗ булырга тиеш, дигəн тагын да конкрет-
рак тезис куя. “Əйе, яшьлəребезнең яраткан җырчылары арасында 
Салават Фəтхетдиневнең генə булуы Салаватка дан өсти, əлбəттə. 
Лəкин калган кумирларының Селин Дион, Джо Кокер, Элтон Джон, 
“Вопли Видоплясова”лар, тагын без белмəгəн əллə кемнəр булуы – бу 
буынның бездəн аерылганын раслаучы факт. Болар инде “Кара ур-
ман”, “Уел”, “Сибелə чəчəк”лəрне тыңлап җан рəхəтлеге тапмаячак, 
“Əпипəгə” сикереп төшеп биемəячəк. 

Əгəр дə безнең милли мирасыбыздан аерылган яшьлəр шушы өч 
бала гына булса, əллə ни борчылмас идем. Лəкин алар күп, бик күп, 
Милли чиновниклар элитасы балаларының 90 проценты шундый 
дисəм, һич кенə дə ялгыш булмас. Гаҗəеп хəл – татар түрə булып ал-
дымы, балаларын татар итмəскə тырыша. Əллə соң бу татар дигəн ка-
вемне саклап калыр өчен татарны авылда гына биклəп тотып, баш-
лангыч белемнəн артыгын бирмəскəме?” (т. 9, 144 б.). 

“Бəлки, күз яше аша көлеп маташадыр татар, аның үз илендə, 
үз телендə рəхəтлəнеп сөйлəшергə дə хокукы чиклəнгəн. Аңа еш 
кына “говори человеческим языком” дип кисəтү ясыйлар. Гозерен 
берəр учреждениедə үз телендə əйтсə, “не понимаю по-вашему” 
дилəр. Татар үз теленнəн ваз кичеп, чит телдə сөйлəшергə 
мəҗбүр...” (т. 9, 163 б.). 
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“Я не стану философствовать на тему о необходимости знания 
родного языка. Разве можно дискутировать на тему: нужна родная 
мама или не нужна? Нет надобности доказывать и необходимость 
знания русского языка как языка межнационального общения. Но как 
это совмещать? Не как-то легко давать рецепты, но что-то надо де-
лать” (т. 9, 192 б.). 

Хəер, Туфанча тыйнаклык күрсəтеп, əдип “рецепт билгелəү бик 
җиңел түгел” дисə дə, үзенең бай тормыш тəҗрибəсенə, халыкның 
мул мирасына таянып, иң кирəкле киңəшлəрен биреп килə. 
Беренчелəрдəн, мəсəлəн, телне саклау – ата-баба вəсияте ул. Аның 
“Үзгəртмəгез кулыгызны!” дигəн парчасы бар. Бабасы өйдəге хатын-
кызга күнегелгəн уңай эш-гамəлне, гадəтлəрне тик торганда 
үзгəртмəскə киңəш итə. Шул вəсиятне үтəп, Туфан үз киңəшен бирə: 
“Кулны гына түгел, телебезне, иманыбызны үзгəртергə дə əзербез... 
Балаларыбызга бабаларыбызның телен өйрəтү шактый мəшəкатьле ич. 
Урамда нинди телгə өйрəнсə, шул җиткəн. Сүгенə икəн сүгенсен, ни 
зыян... Ни чəчсəң шуны урасың инде ул. Башта телебездəн биздерəбез 
балабызны, аннары – үзебездəн. Бик табигый. 

Бабайлар белми генə əйтмəгəн шул: үзгəртмəгез кулыгызны, 
үзгəртмəгез телегезне, үзгəртмəгез иманыгызны” (т. 7, 216 б.). 

Монда гомуми үгет-нəсихəт белəн генə ерак китеп булмасын 
Туфан яхшы белə. Аның иҗтимагый иҗатының күп өлешен татар 
телен өйрəнү мəсьəлəсе тəшкил итə. Ул мəсьəлəнең төрле аспектла-
рын белгечлəрчə анализлый, оста публицистларча тасвирлап та бирə.  

Əлбəттə инде, Туфанның бу юнəлештəге уй-фикере, бəяны-
тасвиры үткен тəнкыйть, чəнечкеле юмор-сатира белəн сугарылган. 
Хəтерлим: ул бер күренешне тасвирлый: оныгы Дилəрəнең класста-
шы – рус кызы Иринаның – татар телен бик өйрəнəсе килə икəн. 
Мəктəптə əштер-өштер генə өйрəтүгə ризалашмыйча, татар авылына 
барып, шунда бераз яшəп өйрəнергə булган. Əнисенең танышы аша 
сөйлəшеп-килешеп, киткəн бу чеп-чи татар авылына җəй җəйлəргə. 
Əмма дə лəкин берничə көннəн кайтып төшкəн. Сөйлəгəн. Йорт 
хуҗасы əби “Здрастуй” дип исəнлəшкəн. Урысча гына сукалый ди. 
Оныклары барысы да урысча гына сөйлəшə ди. 

“...Син мин язганнарны барыбыр укый алмаячаксың. Чөнки 
югарыга үрмəлəгəн татарның баласын татарчага өйрəтмилəр. Югары 
баскычта торган гаилəлəрнең 90 процентында тəрбия татар теленнəн 
җирəнүгə корылган “ (т. 9, 36 б.). 
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Телне өйрəнергə өндəү кирəк нəрсə, тик монда да конкрет 
фикерлəр, тормышчан үрнəк-сабаклар белəн эш итү хəерле, икəнен 
Туфан бик яхшы белə. Кешенең тел тоемлау сəлəте дə эзлекле 
күнегүлəр, максатчан уку нəтиҗəсендə генə бөртеклəп җыела. Ə мон-
дый күнегүлəрне бары мəктəптə генə бирəлəр. Шуңа күрə дə 
Туфанның иҗтимагый эшчəнлегендə телне мəктəптə укыту 
проблемасының үзəктə булуы табигыйдер. Анда да тел тоемлау 
сəлəте бигрəк тə бала бакчасында, мəктəптə программада каралган 
талəплəргə нигезлəнеп, эзлекле, системалы, үзлəрендə тел тоемлавы 
һичшиксез булган укытучы-мөгаллимнəр тарафыннан бирелергə, 
үстерелергə тиеш. Бу мəсьəлə Туфанны нык борчый иде. Гомумəн, 
мəктəптə татар теленə өйрəтү, укыту проблемасы аның җəмəгать 
эшчəнлегенең төп юнəлешлəреннəн берсе булды. Аның укытучылар-
га, мəгариф чиновникларына, белгечлəргə мөрəҗəгатьлəре еш басыл-
ды, Дəүлəт советы утырышларнда кайнар чыгышлары еш яңгырады.  

Мəктəптə теллəрне, аерым алганда татар телен, укытуга караган 
кайбер фикерлəре: “Шактый ата-аналар татар телендə укытуның 
кирəге юк, дигəнрəк фикердə торып, балаларын татарча укытмаска 
тырышалар. Татар теле белəн югары уку йортларына кереп булмый, 
дилəр. Асылда, бу фикер ялгыш кына түгел, ялган һəм зарарлы да. 
Татар мəктəбендə татарча укыган яшьлəр арасында укуларын инсти-
тут, университетларда дəвам итə алмаучылар бар икəн, анда татар 
теленең һич кенə дə гаебе юк. Аларга аларны укыткан укытучылар 
гаепле – тиешле белемне, димəк, бирə алмаганнар. Үзлəрен аклар 
өчен шундый укытучылар татар телен гаеплилəр. Татарча укып бер-
кая да кереп булмый, дигəн ялганны гадəттə укытучылар үзлəре тара-
талар. Əгəр дə мин татар телендə тиешле, төпле белемне алам икəн, 
Япониягə барып япон институтында да имтихан тота алам” (т. 9, 
277 б.). “Татар теле белəн татар балаларын куркытучыларны мин 
провакаторлар дип атар идем “ (т. 9, 283 б.). 

“Рус мəктəплəрендə, белгəнебезчə, татар теле укыта башлады-
лар. Шул турыда сөйлəгəндə, бу гамəлне зур җиңү итеп күрсəтəбез, 
янəсе, татар теленə игътибар арта, янəсе, үз телен оныткан татар ба-
лалары теллəрен белəчəк, башка миллəт балалары татар телен 
өйрəнəчəк. Телəк, əлбəттə, изге. Əмма бу асылда уйдырма. Дəүлəт те-
ле дип игълан ителгəн татар теленə социаль ихтыяҗ булмау сəбəпле, 
мəктəплəрдə татар телен укыту формаль бер чарага əйлəнде дə калды. 
Ул бары тик “татар теле”,”татар теле” дип кычкыручыларның авызын 
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томалар өчен генə эшлəнə шикелле. Монда инде күз буяуның чиге-
чамасы юк” (т. 9, 280 б.). 

“Очрашулар вакытында укытучылар дəреслеклəрнең камил 
булмавыннан зарланалар. Бу асылда татар теле дəреслеклəренə, аның 
да рус мəктəплəрендə укытыла торганнарына кагыла” (т. 9, 281 б.). 

Туфанның иҗтимагый тел эшчəнлегендə тел һəм дин мəсьəлəсе 
дə (аеруча соңгы еллар иҗатында) шактый əһəмиятле урын алып то-
ра. Миллəтне телдəн башка күз алдына китерə алмаган кебек, Туфан 
аны дин белəн дə тыгыз бəйли, димəк ки, тел белəн дин бəйлəнешен 
дə ул табигый аерылгысыз дип саный, аеруча ул моңа соңгы елла-
рында инануга килде. Бу хакта тезислап кына менə кайбер уй-
фикерлəре: “Татар – динле халык, əмма ул беркайчан да фанатик 
булмады. Татар кешесе – эш кешесе. Аңа синең капитализмың ни, 
коммунизмың ни, ваххабизмың-фəлəнизмың ни. Син бары тик аның 
иреген кысма, аягыңа богау салма, ике кулына эш бир, үз телендə 
сөйлəшүне тыйма, үз көенə моңлануына бəйлəнмə” (т. 9, 263 б.). 

“Бүген иртəн Татарстан радиосыннан бер дин əһеле чыгышын 
тыңладым. Татар телен белмəгəн һəм белергə телəмəгəн (телəгəн бул-
са, өйрəнгəн булыр иде) Президентка кандидатны яклап сөйли. Иман 
дигəн сүз куллана. Коллегаларым исеменнəн дип сөйли. Димəк, 
безнең хəзрəтлəребез дə аныңча уйлый?  

Əгəр дə безнең мəчетлəребездə татар телен санга сукмаучылар 
утыра икəн, без, язучылар, татар халкын ул мəчетлəргə йөрмəскə 
өндəячəкбез. Татарга каршы эшлəүче мəчетлəр безгə кирəкми. 
Аллаһы тəгалə безне татар кавеме итеп яраткан” (т. 9, 291 б.). 

“Кайбер мəдрəсəлəрдə татар балаларына урысча дин сабаклары 
укытучы хəзрəтлəрнең гамəле дə ошамый миңа. Алар андый балалар-
га иман индерəбез дип алданалар. Телебездəн бизгəн татар балалары-
на иң элек ата-бабаларының телен өйрəтергə кирəк. Менə шуннан соң 
ул иманның да ни икəнен аңлый башлар” (т. 9, 243 б.). 

“Нишли бу татар? Үзбашына азынамы? Шул хəтле дə аңгыра са-
рыкмыни соң без? Теленнəн бизеп, кая бармакчы, кем булмакчы бу-
ла? Диненнəн качып, кемнəр оҗмахына керəсе килə?” (т. 9, 138 б.).  

Туфанны өзлексез талкыган, аны даими хəрəкəткə китереп, 
иҗатка ыргылырга мəҗбүр итеп килгəн əлеге проблемаларны барла-
ганда, аларны хəл итү юлларын эзлəгəндə, халыкка үтемле итеп 
тəкъдим иткəндə, əдип башка халыкларның, миллəтлəрнең теллəрен, 
алар алдында да торган мəсьəлəлəрне йə үрнəк итеп, йə гыйбрəт итеп, 
йə безнеке белəн вə үзара чагыштырып башка теллəрне, халыкларны 
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да китерə. Башка миллəтлəр, теллəр белəн чагыштырганда без нин-
ди, нинди сабаклар ала алабыз, шул ук вакытта алар безнең белəн ча-
гыштырганда нинди үрнəк, нинди сабак ала ала? 

“Аннан соң үзенең артталыгын рус иптəшлəрнең күбесе 
бүтəннəргə сылтый. Имеш, татар игосы шулай иткəн, татарлар 
җимергəн. Җимерерлек нəрсəсе булганмы соң? дигəн уй еш туа 
миндə. Булган булса, кем җимергəн? Татарлармы? Ярым җимерек 
чиркəүлəрне кем шул хəлгə китергəн? Газеталарда укыйм, яһүдлəр 
шулай эшлəгəн, дигəн сүзлəрне очратам да көлəсем килə, йөз мил-
лионга якын халыкның хезмəтен 2 миллион яһүд җимереп бара 
аламы? Кирəкми үз вəхшилегеңне бүтəнгə сылтарга. Əйт, без əле 
вəхшилəр, диген. Əйдəгез ул вəхшилектəн котылыйк, дип халыкны 
уят. Монда мин, русны яманлап, татарны əйбəт дип əйтергə 
җыенмыйм. Без дə шул. Бүтəннəрне сүгəбез. Ə үзебез телебезне 
оныттык. Юк, без түбəн аңлы халык əле, дип əйтəсе урынга, объек-
тив сəбəплəр эзлибез. Үзенең баласын татарча өйрəтмəгəнгə русны 
сүгеп йөрүче татарлар əзме? Өйрəт балаңны үз телеңə. Өйрəтмə, 
дисəлəр дə өйрəт, менə ул чагында сине кешегə санап була инде. 
Əйе, кеше камил түгел. Кеше корсак өчен яшəүче башка 
җанварлардан əлегə əллəни аерылмый” (т. 7, 352 б.) 

“Без əле кол булсак та, нигə дə булса өметлəнеп яшибез. Азат-
лык алырбыз, мөстəкыйль дəүлəтебез булыр, үзебезчə яшəрбез, ди-
без. Урысның өмете дə юк. Аласын алган, лəкин бернəрсəсе дə юк. 
Теле генə калган. Анысы да инде урыс үзе аңламаслык хəлгə 
төште...” (т. 9, 64 б.). 

“...Мин казахча ярыйсы ук сукалый башлаган идем. Ни 
гаҗəптер, мин казах телен бик тиз өйрəндем һəм ул телне дөньядагы 
иң ягымлы теллəрнең берсе дип саныйм” (т. 9, 212 б.). 

“Урысның урыс булудан туктавының сəбəплəрен ул (урыс язу-
чысы Николай Пантелеевич Анкилов) əллə кайдан эзли. Ə урыс 
күптəн инде урыс түгел. Теле генə сакланып калган. Анысы да инде 
чуарланып беткəн. Ярослав Смеляков дигəн урыс шагыйре 
“Килмешəк татар телен рус тегермəне тартты” дигəн иде дə, кем 
тегермəнендə кемнең теле тартылганы шактый ук бəхəсле əле. Урыс 
шовинистларының бүленмəс бербөтен Россия, бөекдержава, бөек рус 
теле дип шапырынуы гына урыс рухын саклый алмый шул. Аны сак-
лар өчен акыру гына җитми, акыл да кирəк. Татарларны һəм башка 
халыкларны руслаштыру сəясəте дəвам итə. Урыслашкан татар ни-
чаклы гына урыс булырга азапланса да, урыс рухы юк инде аңарда. 
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Халкын, миллəтен, телен саткан кешенең токымы да имансыз була-
дыр ул...” (т. 9, 223 б.). 

Бүтəн күпчелек иҗтимагый язучы, җəмəгать эшлеклелəреннəн 
аермалы буларак, Туфан тел төшенчəсен гомуми абстракт күренеш 
буларак фикерлəми, ə бəлки фикерлəү, язу, сөйлəү өчен конкрет бер 
корал буларак куллануны күз алдында тотып уйлана, эзлəнə, борчы-
ла. Ягъни ул телне сөйлəмнəн аермый. Шулай да аның өчен тел һəм 
сөйлəм төшенчəлəре бер түгел. Болай фикер йөрткəндə, ул сөйлəмнең 
мотивлары-сəбəп-максатларына ярашлы рəвештə сыйфаты турында 
җитди уйланырга, эзлəнергə, гамəли əһəмиятле нəтиҗəлəр чыгарырга 
мəҗбүр итə. Бу уңайдан ул сөйлəмнең саф татарчалыгы, чисталыгы, 
телнең байлыгын саклау, аны бозмау, чүплəмəү, тел культурасы 
мəсьəлəлəренə игътибарлы булуга иҗтимагый эшчəнлегендə җитди 
урын бирə. Беренчедəн, ул бу талəплəрне үз əсəрлəрен язганда катгый 
үтəргə омтылып иҗат итте. Икенчедəн, халыкны, башка 
иҗатчыларны сөйлəмнəренə шулай талəпчəн булырга өндəде. 

«“Минем əбилəр” (поездда барганда купедашлар) моны, əлбəттə, 
(офицерларның сүгенүлəрен) ишетеп баралар. Хəзерге заман 
кешелəренең теллəре тəмсезлəнү турында сөйлəшеп алалар. “Мин 
ирем белəн илле ел тордым, сүгенгəнен, ямьсез сүз əйткəнен 
ишетмəдем”, – ди авыл карчыгы. Врач, сүгенү сүзен ишеткəн саен, 
зыялыларга хас тыйнаклык белəн колагын томалап ала да, “Мин су-
гышка чаклы булган кызыл командирларны хəтерлим, нинди культу-
ра иде аларда, нинди культура иде. Кайда ул сүгенү, кыңгыр сүз дə 
əйтмилəр иде. Ə болар Совет Армиясе офицерлары – теллəре бродя-
галар теле кебек...”, – ди» (т. 7, 112 б.). 

Язмабызның бу өлешен дə йомгакларга вакыт җитте. 
Əйтелгəннəрдəн укучым бер нəтиҗə ясамый калмагандыр: телебез 
язмышы турында нинди генə борчулы, күңелсез факт, күренешлəрне 
фаш итеп, фаҗигале нəтиҗəлəр ясамасын, Туфан тəмам өметсезлеккə 
бирелми, һəр фикерендə, һəр нəтиҗəсендə кечкенə генə булса да өмет 
чаткысын җемелдəтми калмый. Гомумəн дə, миңа миллəтпəрвəрлəр 
арасында Туфан, шəхес буларак, миллəт баласы буларак, өмет 
төшенчəсенə тəңгəл зат кебек тоела. 

“Татарга беркайчан да җиңел булмаган. Əмма без исəн һəм исəн 
булачакбыз да. Мең еллар буе үз җирендə тамыр җəйгəн имəнне йол-
кып ыргыту җиңел эш түгел ул. Мин суверенитетның ун еллыгын 
бəйрəм итəчəкмен. Исəн булсам, унбиш, егерме еллыгын да бəйрəм 
итəргə исəп...” (т. 9, 153 б.) 
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Менə бу күренешкə диккать итик əле: “Җир өстеннəн без үтеп 
барганда, кемнəрдер безне күреп: “Ай-яй, бигрəк горурлар, бигрəк 
чибəрлəр, акыллы, дус-тату, булган икəнлеклəре йөзлəренə чыккан, 
дисеннəр иде. Кемнəр икəн алар? Нинди телдə сөйлəшəлəр? дисəлəр, 
икенче берəүлəр: “Белмисезмени, татарлар ич алар, үз теллəрендə 
сөйлəшəлəр”, – дисеннəр иде” (т. 9, 340 б.). 

Уйлый калсаң, Туфанның бу канатлы гыйбарəсе аның бөтен 
иҗатына, бөтен яшəешенə эпиграф бит. Ул аның безгə вəсияте дə. 
Безнең, аның миллəттəшлəренең бүген, миллəтебез, телебез яшəячəк, 
дигəн сүнмəс өметтə яшəвебездə Туфанның да өлеше аз түгелдер.  

Хəтерлисездер, тел тоемлау төшенчə-категориясен Туфан иҗаты 
мисалында ике фəнни яссылыкта анализларга килешкəн идек: 
иҗтимагый тоемлау һəм иҗади тоемлау юнəлешлəрендə. Язучы 
иҗатында, əлбəттə инде, иҗади тоемлау рəвеше өстенлекле каралыр-
га тиеш. Шулай да Туфанның аеруча киң кырлы язучы булуын, аның 
җəмəгать эшлеклесе һəм публицист буларак иҗат тəҗрибəсенең иф-
рат əһəмиятле һəм бай булуын, аннары бу язма адресланган 
укучыларыбызның да үзенчəлеген күз уңында тотып, язманың берен-
че өлешен иҗтимагый тел тоемлауга багышлаган идек. Хəзер менə 
икенче өлешенə – телне иҗатта тоемлау өлешенə – керешəбез.  

Төп эчтəлеккə күчкəнче ике чигенеш ясап алу сорала. Беренчесе: 
язучы һəм тел мəсьəлəсе. Тел тоемлау нечкəлеге гадəти укучыныкын-
нан, гади кешенекеннəн язучыныкы аерылырга тиешлеге бəхəссез. Мо-
ны Туфан үзе бик яхшы аерган, без дə аңларлык итеп язып та калдыр-
ган. Бу хакта инде əйткəн идек. Ə хəзер аның гомумəн дə язучының 
телгə мөнəсəбəтенə караган кайбер фикерлəрен күзəтеп китик. 

Язучы һəм тел мөнəсəбəте. “Минемчə болай: кем əйтмешли, 
эчтəлегебез безнең барыбызныкы да бер – социалистик, формабыз 
милли. Миллилекне ничек аңларга? Кайсы халыкның моңын үз 
телеңдə көйлисең, син шул халыкның язучысыдыр. Телдəн һəм 
моңнан башка əдəбият була алмый. Əгəр мин татар телендə татар 
моңын көйлим, татар җырын җырлыйм икəн, Австралиядə яки 
Бəлəбəйдə тууымның ни катнашы бар?” (т. 7, 39 б.); ”Язучы өчен төп 
сыйфатларның берсе – сүзне тою сəлəте” (диккать итеп китик əле: 
Туфан “сүзне тою” ди, “телне” дими). 

“Əйе, мин татар теленнəн башка телдə иҗат итүчелəрне татар 
язучысы дип санамыйм... 

...Бик тə татар язучысы буласы килүчегə (Диас Валеевка) əйтəсе 
сүземне əйтəм: татар телен белмəгəн, белергə телəмəгəн, рухы белəн 
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татар булмаган, бары тик фамилиясе белəн əтисенең исеме генə та-
тарча булган кешене дə татар язучысы дип атасам, мин үзем кем бу-
лам икəн” (т. 9, 377 б.). 

“Д. Валеев мəкалəсендə татар теле инкарь ителə, килəчəктə аның 
кирəге булмаячак, дигəн фикер ята. Монда инде мин дəшми кала ал-
мыйм. Тагын бер кат əйтəм: татарча язмаган, татарча белмəгəн һəм 
белергə телəмəгəн, татар күңелен аңламаган, җанында татарлык бул-
маган, татарча язучыны националист дип атаган кеше татар язучысы 
була алмый, дим” (т. 9, 379 б.). 

“Инде иң четерекле мəсьəлəгə килеп җиттек. Туган теленнəн 
мəхрүм ителгəн, əмма язарга сəлəте, дəрте булганнарга нишлəргə? Бу 
турыда Валеев əйткəн резолюция чыгарырга минем дə, бүтəннəрнең 
дə хакы юк. Үзлəренə карасыннар инде. Тик соңыннан, мине татар 
язучысы дип санагыз, дип бимазалап йөрмəсеннəр. Кемнең кем итеп 
санарга кирəклеген халык хəл итə. Хəзергə безнең халык үз телендə 
язучыларны үз итə” (т. 9, 380 б.). 

Икенче чигенеш – ул драматургның тел тоемлавы, драматургия, 
сəхнə сөйлəме мəсьəлəсе. Туфан – драматург. Ул татарның иң 
үзенчəлекле сөйлəме – сəхнə сөйлəме белгече. Аның сəхнə сөйлəменə 
мөнəсəбəте гамəли дə, фəнни дə əһəмиятле. Башта без аның 
фикерлəрен бəян итик. Аннары шуларны да искə алып, бу хакта 
əңгəмə куертырбыз.  

“Сəхнəнең бит үзенə генə хас теле бар. Җəрəхəт турында сөйлəү 
бер нəрсə, күрсəтү икенче нəрсə. Сүз, билгеле, җан җəрəхəте турында 
бара” (т. 9, 371 б.); 

“Ни генə əйтсəлəр дə, театрның (драма театры турында сүз бара) 
нигезендə сүз ята. Тамашачы театрга сүз аша фикер ишетергə, сүз 
аша уен карарга килə. Əгəр дə театрдан сүз качса, анда тоташ чинау 
гына калса ни булыр? Тфү, тфү, шулай була күрмəсен“ (т. 9, 285 б.); 

“Бию, пантомима кебек нəрсəлəр белəн театрдан галиҗəнап 
сүзне сөрделəр” (т. 9, 313 б.). Сəхнə сөйлəме, анда тел һəм башка 
чараларның куллану үзенчəлеге турында алда да тукталгалап 
китəрбез. 

Хəзер инде Туфанның тел тою асылының төп хəсиятенə күчəбез. 
Аның бу асыл таланты язучы буларак, иң əүвəле драматург буларак, 
иҗатында ничек чагылыш таба? Нəрсə ул аның иҗатында тел тоемлау 
күренеше? 

Искəрткəн идек: тел тоемлау дигəндə, Туфан сүзне тою дигəн 
иде. Сүз дигəндə, ул гомумəн телне күз алдында тотамы, монысын ул 
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искəртми. Шулай да без аның сүзгə мөнəсəбəтеннəн башлыйк əле. 
Гəрчə аның уйлануларында телнең беренчел берəмлеклəре аваз, 
хəреф (фонема), иҗек (морфема) һ.б. кисəклəре турында да фикер, 
күзəтүлəр очрый, аларын да игътибарга алырбыз. Шулай да тел тоем-
лауны Туфан сүзгə таянып төшендерə бит. Əйдəгез алайса Туфан 
иҗатында тел сүзе һəм тел мəгънəсендə килə торган сүз 
төшенчəлəренə мөнəсəбəтеннəн башлыйк.. 

Менə аның публицистик əсəрлəреннəн тел сүзенең сүзлеге. Шул 
берəмлек белəн ясалган телбизəклəр, сүзнең семантик мəгънə 
төсмерлəре, синоним, омоним һ.б. сыйфатында кулланылу 
мөмкинлеклəре турында əдипнең фикерлəре.  

Депутат теле: Депутат теле белəн туктаусыз сөйлəү дə телне 
ярлыландыра. Һаман бер сүз, һаман бер сүз, шуны да ишетүче юк. 
Сөйлəмичə дə булмый. Хет ичмасам сүз белəн үзебезнең исəн икəнне 
белдереп торырга кирəк. Югыйсə татар үз телен үзе йотты, дип 
сөенүлəре бар. Сөйлəвегездəн ни мəгънə дип əйтəлəр дə ул безгə 
кайберəүлəр, сөйлəми дə башласак ни булыр? (т. 9, 433–434 б.);  

Кəҗүнни тел белəн əйткəндə, кайбер җитешсезлеклəре булуга ка-
рамастан, əйбəт, йөрəккə, күңелгə һəм акылга да тəэсир итə торган 
шигырьлəр (Р. Зəйдулла шигырьлəре. Дүрт шигырьдəн өчесе аңарга 
ошаган. “Кəҗүнни сүз” диюе “кайбер җитешсезлеклəре булуга карама-
стан” дигəн штампка карыйлардыр (т. 7, 93 б.); Бродягалар теле (т. 7, 
242 б.); Вəхшилəр теле (т. 7, 355 б.); Теле тəмле: Бу агайдан алалар 
(өрекне, базарда). Чөнки теле тəмле. Сата белə (т. 7, 151 б.); Тел тидерү: 
Кайвакыт, кызып китеп, бүгенге заман яшьлəренə тел тидерəбез (т. 7, 
190 б.); Телең кору: Яхшылык эшлəмəсəлəр дə, рəхмəтеңне əйт, аннан 
телең корымас (т. 7, 195 б.); Телеңне тыю: Телеңне тыя белмəгəнең өчен 
авызыңа кундырырмын, тешлəреңне җыеп бетерə алмассың (т. 7, 157 б.); 
Теллəрен тешлəп түзəлəр (т. 9, 429 б.) һ.б.  

Бу урында бер өстəмə сорала икəн. “Тел” төшенчəсенə 
мөнəсəбəтен махсус күзəтергə тотынгач, Туфанның унтомлыгын янə 
анализладым. Əлбəттə, күзəтүнең төп максаты “тел” булгач, күз кара-
шы иң башта “тел”, “сүз”, “сөйлəм” мəгънəсен белдергəн төшенчəлəргə 
төшəргə тиеш иде. Шулай булды да. Бераздан аңлашылды: “тел” сүзе 
кергəн язмаларны, башлыча, икегə төркемлəп була икəн – темасы нин-
ди булуга карамастан, тел төшенчəсе катышкан фикер, нəтиҗəлəр; 
икенчесе, махсус тел турында, аны фəнни төшенчə буларак ачыклау, 
мəгънəсен анализлау, язучыга, аның язу проблемасына турыдан-туры 
кагылган язмалар. Аеруча əһəмиятлесе шулдыр: күпчелек язмаларында, 
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иң җитди темаларга алынганга күрə, анда телнең ниндидер яссылыкта 
барыбер чагылмый калмаганын күрəбез.  

Янə бер кызыклы “ачыш”: кайбер язмаларда эчтəлегенə “тел“ 
төшенчəсе салынган очракта да “тел” сүзе мəҗбүри түгел икəн. Менə 
“Ир-ат, хатын-кыз, гаилə” дигəн язма. “Сездə сабырлык та, 
хəйлəкəрлек тə җитəрлек. Курыккан булып кыланыгыз шул эгоист ир 
затыннан, үзен йорт башы дип уйласын, шайтан алгырысы! Ул бит 
əле элекке инстинктларыннан арынмаган. Сез əкрен генə идарə итегез 
(Бу киңəшлəрне үтəү гомумəн дə тел, сөйлəм төшенчəлəреннəн башка 
мөмкин түгел, ə ул сүзлəр текстта бөтенлəй юк. – Н.И.). Кычкырырга, 
битəрлəргə, милиция чакырырга ашыкмагыз. Җаным, бəгърем, дисəң, 
җайлап əйтсəң, керегезне, идəнегезне юып бирер ирегез. Чөнки ир-ат 
ул чыбыркы белəн түгел, солы белəн куганны ярата” (т. 7, 110 б.). Со-
лы инде – ул рухи ризык – бу очракта аны тəмле тел (сүз) дип 
аңлыйбыз. Гəрчə текстта андый сүз үзе булмаса да. 

Сүз сүзенең сүзлеген барлау уңаеннан да Туфанның бу 
төшенчəне публицистикада һəм драматургиядə (язма һəм əйтмə 
əсəрлəрдə) иҗади куллану мөмкинлеклəре, мəгънə төсмерлəрен 
аңларга омтылып, эзлəнүлəре, аңлатма бирү алымнары, синоним та-
барга тырышуы кебек лексик мəсьəлəлəргə караган фикерлəренə дик-
кать иттек. 

Дөрес һəм ялгыш сүз (т. 7, 219 б.); Каргый торган сүзлəр. Болар-
га Р. Зəйдулла шигырьлəрендəге “Муеның астыңа килгере”, “Кулың 
коргыры”, “Тəгəрəп җан биргере” һ.б. китерə. Туфан аларга карата 
тискəре карашта. Кай җирен ошатмый? Күрəсең, мəгънəсе бик төгəл 
булмавы күңеленə ятмыйдыр. Шул ук язмасында ул “Җанны асраган-
да, мəгънə күреп // Кыса эчендəге яшəештəн” дигəн гыйбарəдəге 
сүзлəргə дə “бəйлəнə”. “Нəрсə аңлата бу сүзлəр? Кем əйтə болай 
дип?” – ди. (т. 7, 94 б.). Һəр сүзгə, аның һəр мəгънə төсмеренең 
төгəллегенə менə нинди талəпчəнлек! Ачынып əйтелгəн сүз (т. 7, 
262 б.); чын йөрəктəн əйтелгəн сүз (т. 7, 262 б.); авыр сүз (т. 7, 267 б.); 
усал сүз (т. 7, 268 б.); ямьсез сүз (т. 7, 112, 235 б.); илəмсез сүз (т. 7, 
314 б.); кыңгыр сүз; кырын сүз (т. 7, 242 б.); китап сүзе: Һəрвакыт 
китап сүзе генə сөйли идем (т. 7, 242 б.); коры сүз: Димəк, без язган-
нар – комга су сибү генə? Мəрхəмəтле булыйк, дип язуыбыз коры сүз 
генə (т. 7, 118 б.); мактау сүзлəре: Бик күп мактау сүзлəре ишеттем 
(т. 7, 172 б.); матур сүз (т. 7, 317 б.); мəгънəсез сүз: Кайвакыт 
əдəбиятта гражданлык хисе, дип сөйлибез, коры, мəгънəсез сүзлəр 
кулланып, ул төшенчəнең асылын югалтабыз (т. 7, 120 б.); мəзəк сүз 
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(т. 7, 314 б.); сүгенү сүзе, сүгенүгə охшаш сүз: сүгенү түгел, сүгенүгə 
охшаш сүз дə ишеткəнем булмады (Сибгат Хəкимнəн) (т. 7, 14 б.); из-
ге сүз: Изге дигəн сүзнең мəгънəсен тарайтканбыздыр (т. 7, 175 б.) 
(Зират дигəн сүз); иркə сүз (т. 7, 337 б.); кизү сүз: Һавада илле-
алтмыш сүз генə яңгырап тора. Аның да кырыгы – сүгенү сүзе, калган 
ун-егармесе “Ну”, “Че ты”, “Уйди” кебек кизү сүзлəр генə”. 
Ишетелмəгəн, сəеррəк сүз. Дежур сүз, ягъни сирəк кенə, спонтан гына, 
əйтелə торган сүз, диюме? Кайдан алган ул кизүне? Əллə редактор 
тəкъдим иткəнме? Хилаф сүз (т. 7, 231 б.); көфер сүз (т. 9, 107 б.) 
(язманың баш исеме); галиҗəнап сүз (т. 9, 313 б.); яңа сүз: Иске 
авыздан яңа сүз (т. 7, 249 б.). 

Туфанның сүзне уйлау, əйтү, куллану үзенчəлеген белдергəн 
гыйбарəлəре: сүзгə тапкырлык: аның бер сыйфатын – сүзгə тапкыр-
лыгын əйтми мөмкин түгел (т. 7, 150 б.); тавышын күтəреп сүз əйтү 
(т. 7, 222 б.); ялгыш кына сүз ычкындыру (т. 7, 285 б.); сүзне кистереп 
əйтү (т. 9, 314 б.); сүз белəн уйнау: тəнкыйть сүзе белəн уйнамасын-
нар (т. 7, 157 б.); сүзе сүз булган (т. 7, 364); сүзебезне өзеп əйтə 
килəбез (т. 9, 101). Сүзне өзү– əйткəндə кысылу, дигəненнəн аерыла. 

Сүз – иҗат коралы, аны иҗатта куллану турында Туфанның уй-
фикерлəрен барлауны дəвам иттерəбез. Мəсəлəн, сүзнең мəгънəсен 
аңларга тырышуы, шуның нəтиҗəсен бүтəннəргə дə төшендерергə, 
җиткерергə омтылуы турында: “Аннары татарда мокытлык дигəн сүз 
дə бар. Ул инде кирəгеннəн артык тыйнаклык. Безнең шактый гына 
талантлы татар малайларын шул мокытлык харап итте” (т. 9, 10 б.); 
“Инде килеп, сине берəр “мохнатая рука” (моның татарчасы ничек 
икəн?) күтəреп алган булса...” (т. 9, 34 б.). “Хөсетлек (баш исеме). Бу 
сүзне мин элек белми идем. Күрəсең, безнең якта аны еш кулланма-
ганнар, һəрхəлдə минем ишеткəнем булмады. Беренче тапкыр ул 
сүзне ишеткəч, аның мəгънəсен сораштым. Кара көнлəшү диделəр” 
(т. 9, 56 б.); “Аның (Брежневнең) “систематически” дигəн сүзне, 
кəгазьгə карап абына-сөртенə “сисиматически” дип укуын күреп 
көлдек. Кычкырып көлдек“ (т. 9, 185 б.). Гомəр Бəширов белəн 
хастаханəдə ятканда: “Шифаханə дисезме əле сез? Дөрес түгел бит. 
Шифаханə ул санаторий. Ə без хастəханəдə ятабыз. Больницаны 
хастəханə дияргə кирəк. Дөресе шулай. Сүзлəрне дөрес кулланырга 
кирəк” (т. 9, 229 б.). “Казанга килəсе килми. ...“Кайтасы килми” дип 
язарга кирəктер ич. Юк икəн шул: туган авылымнан килдем бит мин 
бүген. Ничек инде туган җирдəн кайтып булсын ди” (т. 9, 249 б.). 
”Шəхсəн үземне суверенитет сүзен еш кабатлау бераз ялыктырса да, 
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ул татар сүзе булмаса да, барыбер күңелемə якын. Мин аны барыбер 
кабатлаячакмын һəм 30 августта бəйрəм итəчəкмен“ (т. 9, 317 б.). 
“Моң турында уйланам да җырның сүзлəрен тикшерə башлыйм. Нин-
ди матур, нинди шигьри яңгырашлы сүз – “сибелə”! Без инде ул сүзне 
кушып сөйлəгəндə, аның матурлыгына игътибар да итмибез. Җырда 
да ул сүз кайгылы, хəсрəтле халəтне сурəтлəгəндə кулланыла икəн. 

 Сибелəчəчем, сибелəчəчем, 
 Сибелə чəчем, тарала. 
 Йə суга сал, йə утка ат, 
 Йə кайгымнан арала” (т. 9, 319 б.). 
“Ак бай дигəнне ишеткəнем дə, укыганым да юк шикелле. Кара 

бай дигəнне күп тапкырлар ишеткəнем булды. Мин, Аллага тапшы-
рып, ак бай дигəн сүзне əйлəнешкə кертеп җибəрергə уйлыйм. Ул – 
юмарт бай дигəнне аңлатыр инде. Ə кара бай дигəнен барыбыз да 
белəбездер, ул саран бай дигəнне аңлата” (т. 9, 427 б.) һ.б. 

Туфанның сүз тəҗрибəсе дигəн бүлекчəдə “Туфан – этимолог” 
дигəн параграф та ачып җибəргəнмен икəн. Материал җитəрлек 
булганга шулай эшлəнелгəн, күрəсең. Менə кайбер мисаллар: 
“Урыс хатынлы булыр өчен өйлəнə, татар өйле булыр өчен өйлəнə 
икəн ич. Урыс җенится. Жена хатын бит инде. Татар өйлəнə. Ягъни 
өйле була. Кызык. Əйтəм аны татарда йортка кергəн ирне ир кешегə 
санамыйлар. Урыста ул гадəти хəл. Шуның аркасында урыс иренең 
яратмаган кешесе – хатынының əнисе – теща, ягъни мəсəлəн. 
Урысларның гаилəгə кагылышлы бөтен мəзəклəре тещадан көлүгə 
корылган” (т. 9, 435 б.). 

Козырь сүзенең кузырдан (уйный торган сөяктəн) чыкканын 
тəмлəп төшендерə – “козырять; козырек” (т. 7, 144 б.). Үлем сүзе ту-
рында – морто, смерть, казахча мерт, татарча мəрт һ.б. Əни сүзе: ана, 
мама. Əти дə: ата, папа, патер, папан... (т. 7, 214 б.). 

Туфан лексиконында сүз белəн эш иткəндə (уйлаганда, 
əйткəндə, язганда) барлыкка килə торган гамəл, күренешлəрне атаган 
кəлимəлəр дə бихисап: дəшү, эндəшү, сөйлəү, сөйлəшү, əңгəмə, гəп 
һ.б. Шул төсмерлəрне эченə алган тезмə, гыйбарəлəр “сүзлеге” бар-
лыкка килə: тупас итеп эндəшү (т. 7, 221 б.); корсагына төртеп 
сөйлəшү (т. 7, 222 б.); əйтү: Минемчə, кешелəргə ниндидер мəгънəле 
сүз əйтергə җыенган кешелəр уйландырырлык сүз əйтə белергə ти-
ештер. Уйлана белгəн кеше – ул инде кеше (т. 9, 241 б.); сөйлəү: Де-
путат теле белəн туктаусыз сөйлəү дə телне ярлыландыра. Һаман бер 
сүз, һаман бер сүз, шуны да ишетүче юк. Сөйлəмичə дə булмый. Хет 
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ичмасам сүз белəн үзебезнең исəн икəнне белдереп торырга кирəк. 
Югыйсə татар үз телен үзе йотты, дип сөенүлəре бар. Сөйлəвегездəн 
ни мəгънə, дип əйтəлəр дə ул безгə кайберəүлəр, сөйлəми дə башласак 
ни булыр? (т. 9, 433–434 б.); əкият сөйлəмə (т. 7, 250 б.); каравыл 
кычкыру: ...моңынны оныткан булсаң, каравыл кычкырып үлəсең, 
дилəр (т. 7, 208 б.); очы очка ялганмый (т. 7, 225 б.); рəхмəт уку: 
эчтəн генə рəхмəт укыганнардыр (т. 7, 21 б.); тукып тору: ...үзебезгə 
үзебез тукып торырга тиешбез; чəйнəп ташлау: Ничек əле ул (Батый 
хан) Александрны чəйнəп ташламады (т. 7, 84 б.); тел тидерү: Кай-
вакыт, кызып китеп, бүгенге заман яшьлəренə тел тидерəбез (т. 7, 
190 б.); телең кору: Яхшылык эшлəмəсəлəр дə, рəхмəтеңне əйт, аннан 
телең корымас (т. 7, 195 б.); телеңне тыю:  Телеңне тыя белмəгəнең 
өчен авызыңа кундырырмын, тешлəреңне җыеп бетерə алмассың (т. 7, 
157 б.); тетмəсен тетү: Тетсə тетсен инде тетмəмне, бəлки 
сүзлəрендə хаклык бардыр, искə алырга кирəк булыр килəчəктə, дип 
уйладым (т. 7, 133 б.); сүзгə кесəгə керми (т. 9, 161 б.); сөйлəшү: Бөер 
белəн сөйлəшү (т. 9, 33 б.); һəр сүзен конфет кəгазенə төреп бирə 
(М. Мəһдиев турында) (т. 7, 297 б.). 

Сүз, тел сүзлəрен Туфан уйлауның иң югары ноктасы афоризм 
ясауга да җəлеп итə: Шаярмаска иде тел белəн, шаярмаска иде (т. 7, 
88 б.); Кешелəр һəрвакытта бер сүзне əйткəндə, икенче сүзне 
күңеллəрендə тоталар (т. 9, 43 б.); Ишетү, күрү сəлəте табигать 
тарафыннан бирелгəн кебек, сүзне тою сəлəте дə, минемчə, 
кешелəргə тумыштан ук бирелə (т. 7, 31 б.) һ.б. 

Алга таба Туфанның афоризм тəҗрибəсенə махсус бүлекчə ба-
гышларбыз əле. Ə хəзер əдипнең үз əсəрлəрен язганда сүз белəн ае-
рым корал-берəмлек буларак ничек эш итүен күзəтеп алыйк. 

Фикерен белдерер өчен сүз сайлаганда аның беренче максаты – 
əйтергə телəгəн фикеренə иң тəңгəл туры килə торган берəмлек табу. 
Əлбəттə инде, татар сүзе булсын, шушы əсəр тəгаенлəнгəн укучы, та-
машачы, тыңлаучы аңларлык, аның уе белəн барəбəр булсын. Нинди 
берəмлек алар? 

Беренче чиратта иң конкрет мəгънə белдерүче берəмлеклəр. Тел 
гыйлемендə алар конкрет-номинатив берəмлек дип атала. Аларга 
исем, атамалар, сан, даталар, терминнар керə. 

Башлыча документаль əсəрлəр тəшкил иткəн публицистика да, 
конкрет персонажлар сөйлəменнəн торган драматургия дə кеше 
исемнəре (фамилия, əтисе исеме, кушаматы), урын, вакыйга, оешма, 
предмет атамаларын куллануда аерым бер осталык талəп ителə. Ту-



251 
 

фан шуңа ия дип танылган. Аның драма əсəрлəрендə ономастика 
дигəн темага кандидатлык диссертациясе якланды. Болай уйлый кал-
ганда да, əсəрлəренең исеменə чыгарылган “Əлдермештəн 
Əлмəндəр”, Канкай углы Бəхтияр”, ”Дилəфрүзгə дүрт кияү”, 
“Милəүшəнең туган көне”, “Айбикə”, “Гөргери кияүлəре”, “Авыл 
эте Акбай”, “Айбулат” һ.б. исем, атамалар чын мəгънəсендə сəнгати 
чара икəнлеге, аларның тəэсир көчен өйрəнергə кирəклеге 
бəхəссездер. Публицистик əсəрлəрнең баш исемнəренə дə диккать 
итик: “Камил Шакиров”, “Чынгыз Айтматов турында бер-ике 
сүз”,“Керəшен кызы Зоя”,“Сагынырбыз əле Ельцинны”,“Берегись, 
Николай Пантелеевич!”,“Иркə-Иркуша”, “Хəдичə апа һəм аның ба-
лалары”,“Мунчали”, “Төмəн – Тубыл арасы”, “Тəрбияче Флера” һ.б. 

Бу төр лексик чараларның əһəмияте, аларны дөрес язу-əйтүнең 
актуальлеге турында Туфанның махсус язмалары да бар (“Исемнəр 
һəм кушаматлар”, “Гали, Вəли, Флинт, Кокер һəм башкалар” һ.б.). 

Туфанның исем, кушамат, атамаларның этимологиясе белəн кы-
зыксынуы, өйрəнеп, нəтиҗəлəр ясарга омтылуы да игътибарга лаек: 
“Ул үзе (Ирфат Халиков) Чүпрəле районының Мунчали авылыннан 
икəн. Колакка сəер яңгыраган Мунчали исеме бик гади аңлатыла икəн 
– Мунчалы өй. Димəк, əлеге урынга беренче килеп утыручылар хəлле 
кешелəр булганнар: өйлəре янына шəп итеп мунча да салып куйган-
нар” (т. 9, 326 б.). Икенче язмасында ул бер фамилиянең үзгəреш 
юлын күзəтə. Гатаулладан Котовка кадəр килеп җиткəн фамилия та-
рихы (Гатауллин, Гатов, Котов) (т. 7, 184 б.) һ.б.  

Публицистикада төгəллеккə ирешү чараларыннан янə иң кулае, 
əһəмиятлесе – ул термин берəмлеклəр. Туфан аларга игътибарлы, ка-
дерен белə. Тел берəмлеге буларак алар турында уйлана, 
камиллəштерү-шомарту чараларын күрə, укучы аңламас, дип 
шиклəнсə, аларны төшендереп бирү җаен эзли, үзенчə ачышлар да 
ясый. Менə кайберлəре генə: “Соңгы вакытта безнең телебезгə ике 
яңа термин килеп керде: үзгəртеп кору һəм тизлəнеш (ускорение)”. 

Аеруча үзе компетентлы, яхшы белгəн темаларга терминны 
төпле аңлатырга махсус алына. Типик төшенчəсен аңлаткан язмасы, 
мəсəлəн, əдəби терминнар сүзлегенə ярарлык.  

Без бүген дə бəхəслəшкəн кайбер терминнарны Туфан үзенə 
əллə кайчан ачыклаган. Əйтик, бүгенге сөйлəмдə шылтырату терми-
ны шалтырату, чылтырату, челтерəтү вариантларында бик төрлечə 
кулланыла. Туфанда ул шылтырату: “Туктале, – ди инженер, – 
Əгзам абыйга шылтыратыйм əле. ...Тотынды бу шылтыратырга” 
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(т. 7, 106). Инженер да, Туфан да шулай ди. Терминологиядə төрлелек 
булырга да тиеш түгел. 

Туфан яңа сүзлəргə (неологизмнар) дə бик сизгер, ул аларны 
ясау сəлəтенə дə ия, кайберлəренең авторы да. Ул иҗат иткəн неофра-
зеологизмнар (безнеңчə əйтсəк, неотелбизəклəр) – аеруча кадерле 
җимешлəр. Мисалларга үзегез дə бəя бирегез. 

Җилкуар (т. 7, 61 б.); келтерифүнкə: ...Ире ялгыш сүз əйтсə, 
чəчрəп судка йөгергəн келтрифүнкəлəргə Рабига апа турында 
сөйлəргə кирəк (т. 7, 130 б.); туфанюга (монысы атаклы режиссер, 
Туфанның иҗатташы, дусты Марсель Сəлимҗанов сүзе. Кем белə, 
бəлки, Туфан үзе ясагандыр); кылмуен: ...кызлары да үз авылының 
егетлəренə борын җыерып карап, берəр кылмуенга ияреп китəлəр (т. 7, 
272 б.). Яшьлəр безгə караганда мəдəниятлерəк (т. 7, 350 б.). Каян ал-
ган? Культурадан качу хикмəтеме? “Градуслы макташу” (т. 7, 353 б.). 
Үзе ясаганмы, берəрсеннəн алганмы? Сəяси əтəчлек (т. 7, 354 б.); 
Шулай булгач, төшерелгəн түрə əбрəкəй сандугачы белəн бер, аның 
тирəсендə чуалсаң, нəҗескə буялуыңны көт тə тор (т. 9, 34 б.); Күсəк 
сəясəтенең бүген бары тик һəлакəткə генə алып барачагын əллə 
аңлый алмыйлар... (т. 9, 136 б.); Əгəр Илбашы үзен ышанычлы итеп 
сизə икəн, димəк, өметебезне өзəргə ярамаганлыгын аңладык (т. 9, 
314 б.); Җыелышны хəзер җыен дип атый башлаганнар икəн (т. 9, 
428 б.); Ни белəн бетəр икəн бу галəмəтство? (Хатыннарның 
ирлəрдəн активрак булуы.) (т. 9, 429 б.) һ.б.  

Туфанның тел тоемлау сəлəте, табигате фəкать ана теленə 
нигезлəнə, ул шуның белəн сугарылып бөрелəнгəн, чəчəк аткан, 
җимеш биргəн. Иң төгəл мəгънəле берəмлеклəрне иң əүвəл ул ана те-
лебез хəзинəсеннəн эзлəп таба, неологизмнарны да шуның грамматик 
байлыгына таянып ясый-иҗат итə.  

Иң əүвəле ул хəтерендə сакланган, ягъни ана теле арсеналында 
булып, сүзлеклəрдə теркəлгəн, ул бала чакта авылда еш кулланылып та 
хəзер пассивлашкан сүзлəргə игътибарлы, тарихи, архаик 
берəмлеклəрне хəтерендə саклый, кирəк чагында зиһененнəн эзлəп та-
ба, нəкъ урынында куллана, кирəк санаса, аңлатып бирү хəстəрен күрə, 
шул сүзлəрне кулланып, өстəмə мəгънə һəм хис төсмерлəрен бирүгə 
ирешə. Хəзер Туфан əсəрлəреннəн шундый берəмлеклəргə мисаллар. 

Аздыру: Без бүгенге көндə бер бала табабыз да, аны җиде яшенə 
хəтле иркəлəп, бозып, аздырып, мəктəпкə илтеп ыргытабыз (т. 7, 99 б.); 
бөтəю: Колхозыбыз оешканга ничə ел, һаман бөтəя алганыбыз юк (т. 7, 
158 б.); өнəп бетермəү (т. 7, 222 б.); тырмашу: ...тырмашканыңны бе-
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леп яшəргə кирəк (т. 7, 164 б.); үртəү: Лəкин ничаклы гына 
үртəмəсеннəр, “безнең авылда” дигəн сүзне ташламаячакмын (т. 7, 
52 б.); үшəнлəнү: ...акыл үшəнлəнə, уйламый башлый (т. 7, 55 б.); 
һəйбəт: Син һəйбəтлəп кенə буби алтыдан йөрисең (т. 7, 144 б.); 
бүлтəю: корсаклар бүлтəйгəнче ашадык (т. 7, 177 б.); мыштырдау: 
Мыштырдарга вакытыбыз юк (т. 7, 238 б.); каныгу: без аларга шул 
чаклы каныгабыз? (т. 7, 238 б.); үрсəлəнү: Җан үрсəлəнə (т. 7, 244 б.); 
киндерə бау (т. 7, 343 б.); катмарлы: Əни яшəгəн ара илебезнең шактый 
ук катмарлы чорына, тормышыбызның бик киеренке чагына туры 
килгəн заман (т. 7, 17 б.). 

Бəлки бу сүзлəр бүгенге сөйлəмдə пассивлашмагандыр да, мин 
генə сирəк кулланам, бөтенлəй кулланмыймдыр. Шулай да мин исем-
лекне дəвам иттерəм. Чөнки əдəбиятне, матбугатны даими укып бару, 
яшьлəр сөйлəмен даими күзəтү нəтиҗəсендə шундый исемлек 
төзүнең зыянга булмасын чамалыйм. Ə бəлки башкалар да аларны 
пассивлашкан дип уйлый, ə яшьлəр арасында бөтенлəй ишетмəгəн-
күрмəгəннəр дə юк дип кем кистереп əйтер?! 

Əдəби сөйлəмдə сирəк очрый торган берəмлеклəр – диалектизм, 
гади сөйлəм элементларының да Туфан сөйлəмендə ешрак кулла-
нылуы аның лексикон хəзинəсенең мул булуына ишарə. Ул аларны да 
махсус эзлəп таба, нəкъ мəгънə, хис төсмере бирү ихтыяҗыннан фай-
далана, нəкъ урынында куллана, сөйлəмдə активлаштыра. Менə гади 
сөйлəм элементлары (чаралары). 

Анасын саткыры: Картаелудыр инде, анасын саткыры (т. 7, 
124 б.); хəерсез: “Йокыны бигрəклəр дə яратасың, үзең генə калгач, 
ачка үлəрсең инде, хəерсез”, – дип ачулана иде мине (т. 7, 18 б.); оят-
сыз: Иртəн йокыдан уятканда: “Тор, оятсыз, өстеңə кояш төшкəн бит. 
Кешедəн оялмасаң, кояштан оял”, – дип уята иде (əнисе) (т. 7, 18 б.); 
караңгы кабу: Əни тавышына уянып киткəндə, караңгы капкан иде 
инде (т. 7, 19 б.); маташтыру: Бүтəн мəсьəлəлəрдə тормыш дөреслеге 
дип тормыйбыз – алдашабыз ич, нигə бу мəсьəлəдə маташтырырга 
(т. 7, 41 б.). Мəтəштерү варианты да очрый (ул сингармонизм зако-
нына тугрылык билгесе: Йə ачыктан-ачык, мəтəштермичə əйт (т. 7, 
354 б.). Хəер, Туфанның законны хəтерлəмəве дə бар, ə үтəве əйтмə 
сөйлəм остасы булуыннан, ничек уйлый – шулай язуыннандыр; ни 
шайтаныма: Аңарга синең тамашачыларың ни шайтаныма (т. 7. 
47 б.); сызу:  Берəр сəбəп табып, сызарга гына кирəк яныннан (т. 7, 
149 б.); тыкырдату: Əни тыкырдатып торганга гына иске өй урыны-
на яңа өй салырга ризалашты ул (əтисе) (т. 7, 8 б.); шаярткалаган бу-
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лу: ...төзеп бетергəч, сатасыңдыр инде, дип шаярткалаган булалар (т. 7, 
54 б.); чамадан чыгу: битəрлəргə ярата иде, тик беркайчан да чамадан 
чыкмады (т. 7, 22 б.); чыкылдап тору: Əни үзе чыкылдап торган җир 
кешесе булса да (т. 7, 11 б.). 

Туфанның гади сөйлəм элементларын аерым-аерым гына кулла-
нып, тəэсир эффекты казануына өстəп, аның əнə шул элементлардан 
тезмə ясавы, аеруча күчерелмə мəгънəле берəмлек – телбизəклəр яса-
вы аеруча хуплауга лаектыр: “Хəзер шушы йодрык белəн мурдаңа 
бер сыласам, дөмегəсең бит, хайван” (т. 9, 260 б.); ышкыланмаган 
авыл малае (т. 9, 377 б.); бала табу йорты (т. 9, 418 б.). Безнең кебек 
“Бала тудыру йорты” дими. Персонажы да, үзе дə дөрес – халык ни-
чек əйтсə, шулай əйтə; “Аракы таптырып шуның белəн кəефне сиплəп 
куялар” (т. 9, 421 б.) һ.б. 

Туфанның гади сүзлəрдəге тискəре мəгънə төсмерлəренə карашы 
турында инде белдергəн идек, ул һəр очракта тəмле теллелек, саф 
əдəби телдə аралашу ягында. Моны ул əдəби əсəрлəренең персонаж-
лары сөйлəме аша да белдерергə омтыла:  

“Фəрхия. ...Билетын да алдан алып куйган иде кияү, карчык 
кешегə дип сорамагандыр инде. Сораган булса, үзем кебек кешелəр 
янына биргəн булырые. Ярар, түзəрмен əле. Тəмсез телле кешелəрне 
яратмыйм шул, тəмсез телне яратмыйм. Кырык биш ел гомер итеп, 
сүгенгəнен ишеткəнем булмады Габдуллаҗанның. Малайларым да 
биргəненə шөкер” (т. 1, 278 б.).  

Туфан диалектизмнарны да урынлы куллана: кычыткан кап-
чык: Кызның җавабы əзер: нəрсə, ул мужиклар шикелле кычыткан 
капчык күтəреп йөрсенмени (т. 7, 123 б.); мулата (юшкын, лəмне 
безнең авылда шулай дилəр) (т. 7, 10 б.); яңгаллау: Карт башың белəн 
яңгаллап утырма, күрше (т. 7, 68 б.). 

Диалектизмнар аның персонажлары сөйлəмен дə җанлы, 
тəэсирле итə: 

“Гарифулла. Кояш корык буе күтəрелгəн” (т. 1, 32 б.). 
“Əлмəндəр. Гумер” (т. 2, 12 б.).  
Туфан ана телебезгə тугры калып, саф татарча гына, татар 

сүзлəре белəн генə язарга омтыла да бит, тик, нишлəмəк кирəк, та-
тар – аралашып яшəргə һəвəс халык, дөньяның кайсы гына почма-
гында, кемнəр белəн генə аралашып көн итми ул. Аеруча гарəп, урыс 
теллəре белəн бəйлəнеше аның телен нык “баеткан”, чуарлаган. 
Алынмалар дигəн берəмлеклəр – татар язучысының төп чаралары 
арасында инкарь ителми торган берəмлеклəр. Туфан иҗатын да алар-
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дан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Тел тоемлау категория-
сен анализлаганда да алар мөһим урын тəшкил итə. 

Алынма дип без телдə береккəн чит тел берəмлеклəрен (инглиз, 
урыс, гарəп, фарсы берəмлеклəрен, сүзлеклəрдə китап сүзлəре дип 
тамгаланган сүзлəрне дə) атыйбыз. Туфан əсəрлəрендə кулланылган-
нарын төп ике төркемгə бүлəргə мөмкин: элекке һəм хəзерге алынма-
лар. Аларны кистереп чиклəү мөмкин дə түгелдер, хəер, моның фəнни 
ихтыяҗы да юктыр. Аерым язучының бу өлкəдə иҗатын күзəтү өчен 
генə əһəмияте бардыр. Менə Туфан əсəрлəрендəге татар телендə элек-
электəн кулланылып киленгəн алынмалар сүзлеге: бур: ...як-ягыңа ка-
ранып, əйбер урлаган бур шикелле (т. 7, 165 б.); вəт, маладис: Кызга-
нычка каршы, карап торып сокланучы, вəт, маладис, дип əйтүче юк (т. 
7, 154 б.); гүлəнке: Башлана гүлəнке! (т. 7, 210 б.); чүтеки: Кəефлəр на-
чар түгел, чүтеки (т. 7, 118 б.); какжы: Какжы, безнең дə бит ирен 
өстендəге бала йоннары əз-мəз карала башлаган (т. 7, 153 б.); канса да 
кансов: Мин барыбер аңламадым. Шулай кирəктер, дип күңелем белəн 
тойдым, акылым белəн аңламадым. Түзүнең дə бер чиге булырга тиеш, 
канса да кансов дип; чуртым: Алайса сез дөньяның матурлыгын чур-
тым да күрмəгəнсез (т. 7, 153 б.); нишуткы: Ундүрт яшь безгə! Ни-
шуткы (т. 7, 153 б.); мужик, мыжик: безнең ише мыжиклар аңлап 
җиткермəслек җөмлəлəр белəн сөйлилəрдер (т. 7, 164 б.); козырь: Ко-
зырь туз (т. 7, 143 б.); кəнишне (т. 7, 356 б.); кəрҗин (т. 7, 357 б.) һ.б. 

Бүгенге алынмалар дип бүлү, əлбəттə, бик шартлы бүленеш, 
аларның кайберлəре элек-электəн телдə яшəп килгəн, арада бар Ту-
фан гына, яңа гына тəкъдим иткəннəре дə. Бу төр алынмалар мисал 
өчен генə тəкъдим ителə; тулысынча барлап, анализ ясау əле – 
килəчəк эше. Тагын бер искəртү: алынмалар арасында автор 
сөйлəмендəгелəр дə, персонаж сөйлəмендəгелəр дə теркəлде. 
Соңгыларына искəрмə ясалды. 

Хəзерге алынмаларга карата Туфанның үз фикерлəре кызыклы. 
Диккать итик əле: гонорар: Кая ул баш чабу, əле начар язган өчен ак-
ча (гонорар) да түлилəр (т. 7, 145 б.); дурак: Дурак уйлый белми (т. 7, 
69 б.); ералаш: Монда да ералаш. Кайберлəре рус язучысы, 
кайберлəре совет язучысы... (т. 7, 39 б.); заслуга: Бу очракта бəлки 
авторның заслугасы əллəни юктыр (т. 7, 42 б.); конъюктура: Интегеп 
язган конъюктураң белəн алдап маташма мине. Төкерим мин синең 
коры осталыгыңа (т. 7, 47 б.); копировать: гадəттə профессиональ ар-
тистны кабатлау (копировать) хисабына остарып табигыйлеген югал-
та (т. 7, 46 б.); карьера турында аз гына да уйламый (т. 7, 223 б.); 
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кəтигəрически: Безгə, драматургларга да, пьеса язарга утырганда мо-
ны истəн чыгару кəтигəрически тыелырга тиеш (т. 7, 172 б.). Бу 
алынманың шулай язылуы бəхəс тудыра. Гадəттə алай язу ирония 
төсмере бирү максатында эшлəнə (Туфан əсəрлəреннəн дə моңа ми-
саллар китерергə була), тик бу очракта текстта ирония, төрттерү 
төсмере юк, бар да җитди; копия: ...бөтен кешелек җəмгыяте фəкать 
аның копиясе (т. 7, 52 б.); крупным планом, молодец: Оператор моло-
дец – кызларның берсен безгə якынайтып (крупным планом) күрсəтте 
(т. 7, 46 б.); набат (т. 7, 242 б.); наив: ...əсəр, алай булмагыз, дигəн 
наив сүз əйтүгə кайтып калган (т. 7, 49 б.); нəчəльство (т. 7, 310 б.); 
начальство; общественный: Шунда аның үзенең общественный йөзе 
барлыкка килə (т. 7, 52 б.); персональ: Персональ эш (т. 7, 244 б.); по-
звольте: Позвольте, əфəнделəр, Г. Колəхмəтовның иҗаты бездə 
һəрвакыт зур хөрмəт белəн өйрəнелеп килде... (т. 7, 70 б.); права: 
Ярый, кызлар икəн кызлар, кем əйтмешли, барыбыз да бер правада (т. 
7, 101 б.). Алынманың урынсыз икəнен сизгəн очракта Туфан аны ак-
ларга тырышып, өстəмə бирə – аклана, янəсе (кем əйтмешли һ.б.); 
профессия: Əйе, соңгы елларда укытучы профессиясе үзенең 
бөеклеген, газизлеген бераз югалтты шикелле (т. 7, 98 б.); прими-
тив: ...бу мəсьлə бик примитив тикшерелə (т. 7, 208 б.); расценка: 
Яки расценкалар идеаль шартлардан чыгып ясалган (т. 7, 58 б.). Уй-
ланыр өчен бер өстəмə: алынма сөйлəм агышына тискəре тəэсир итə, 
саф татарчалыкка хилафлык килə. Менə бу мисалда чыгып калькасы 
килеп кергəн, бу да алынма кəсəфəте. Резина итеклəр (т. 7, 254 б.). 
Резин варианты да очрый; рецепт (т. 7, 233 б.); спец (т. 7, 286 б.); 
тормоз (язманың баш исеме) (т. 7, 344 б.); фанатик (т. 7, 275 б.); 
хамство: Мин хамство турында еш уйланам (т. 7, 142 б.); шантрапа 
(т. 7, 314 б.); чепуха: ...дөнья малы бик чепуха бер нəрсəгə əйлəнеп ка-
ла... (т. 7, 217 б.); чертов круг: Нəтиҗəдə, үзе дə башкаларны шулай 
өйрəтə башлый – “чертов круг” барлыкка килə (т. 7, 104 б.). Бу оч-
ракта куштырнак нинди максаттан куела икəн? Җитдилек, рəсмилек, 
терминга тартымлык билгеседер? Чурт вəзми (т. 7, 262 б.); чурту 
матыр (т. 7, 262 б.); Спискəдəн сызып ташларлар əле (т. 7, 351 б.); 
процедура (т. 7, 362 б.); ярлык (т. 7, 364 б.); компанийски: Заманында 
радиокомитетта бер компанийски егет эшли иде (т. 9, 32 б.); кəприз: 
Бераз гына кəприз... (т. 9, 120 б.) һ.б. 

Туфан башка алынмаларга, аерым алганда гарəп-фарсы алынма-
ларына да игътибарлы булды. Аларга караш үзгəргəннəн соң да, ул 
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бер яктан икенче якка ташланмады. Сөйлəменə нəкъ яраклы алынма-
ларны кабул итте. Мəсəлəн, тəрəккыятьне (т. 9, 427 б.). 

Күрəсез ки, алынмаларны ничек язу мəсьəлəсе Туфанда да хəл 
ителеп бетелмəгəн. Драма əсəрлəрендə ул, башлыча, ничек əйтелə 
(сингармонизм, басым законнарына буйсындырылып), шулай яза. 
Ə публицистик əсəрлəрдə – ике төрле. Монда басма редактор, 
корректорларының “кысылышы” юк түгелдер. Һəрхəлдə телəсə кайсы 
алынма əйтелүе белəн дə, язылуы белəн да татар теленə, татар 
сөйлəменə тулысынча яраклаштырылырга тиеш. Туфан, тулаем ал-
ганда, шул яклы. Тик ул монда да ана телебез мөмкинлеклəрен тулы-
сынча файдаланып бетерə алмады. Мəсəлəн, джунглине ул алай язма-
ска тиеш иде (урысчадан алмыйча, кайсы телдəн кергəн (һинд), шул 
телдə əйтелгəнчə алырга тиеш иде). Нигəдер уйлап бетермəгəн, əллə 
янə редактор кысылды микəн (т. 9, 431 б.). 

Монда орфография һəм орфоэпия кагыйдəлəре, аларны үтəү, 
əйтү белəн язу арасындагы аерма мəсьəлəсе дə килеп чыга бит əле. 
Татарның искереп беткəн орфография кагыйдəлəрен яңарту турында 
Туфан да уйланмый калмагандыр. Ул бит драма əсəрлəре язган кеше, 
анда əйтер өчен язу – мəҗбүри шарт, ул инде “ничек язсам да ярый, 
артист дөрес əйтер əле”, дип битараф кала алмый. 

Алынмаларга карата фикерен Туфан персонажлары аркылы да 
белдерə.  

“Гөлнара. Авыз ачып бер сүз əйттегез, анысы да грубо. 
Рəшит (төзəтеп). Дорфа. 
Гөлнара. Ярый, дорфа” (т. 1, 280 б.). 
Хəзер килеп Туфан иҗатында алынма гыйбарə (цитатлар) ту-

рында берничə сүз. Алар гадəттə əсəргə җəлеп ителгəн шəхеслəрнең 
авторы сөйлəменнəн яисə персонаж сөйлəменнəн аерым фикергə яисə 
гыйбарəгə (сүзгə) диккать иттерү максатыннан үзгəртелмичə яисə 
максатчан үзгəртелеп (мəсəлəн, ирония максатында) алына. Менə 
кайбер мисаллар.  

Автомобильная катастрофа, нравственное падение: Автор 
телəгəн нравственное падение урынына гап-гади автомобильная ката-
строфа килеп чыккан (т. 7, 49 б.); Бəлки бүген Айдан төшкəн Ай ке-
шесе дə: “Монда что-то не так”, – дияр иде (т. 7, 58 б.); Хəзерге 
кайбер җилкуарлар кебек искитмəгəн кыяфəт белəн “подумаешь” дип 
кенə котылып булмый бу сораулардан (т. 7, 61 б.); “Запад есть запад, 
восток есть восток”, – дигəн Киплинг (т. 7, 79 б.); “В гробу ви-
дел”, – ди баҗасы. Шуннан Туфан да шуны кабатлый. “Пенсиям 
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җитəрлек, тынычлап яшəп калыйм əле ди. Ягъни мəсəлəн, “в гробу 
видел” (т. 7, 155 б.). Монда алынма гыйбарəне тəрҗемə итмичə, ничек 
əйтелгəн, шулай кабатлау – стиль чарасы. Əмма безнең 
публицистларның күпчелегендə, хəтта кайбер прозачыларыбыз, 
шагыйрьлəребездə дə урыс чыганакларыннан мисалларны битлəп-
битлəп тəрҗемə итмичə күчерү “чире” бар. Ул шаукым мəрхүм 
калəмдəшебездə дə булган икəн – менə бер язмасында “Жизнь и под-
виги святого благоверного Великого князя Александра Невского” 
дигəн китаптан ярты бит урысча текст. Туфан үзе “...колоритны сак-
лар өчен” китаптан күчереп язам, ди. Нинди колорит! Саф татарча 
текст тəнендə сəер бер “кутыр”! Тəрҗемə итəргə иренү кəсəфəте, шул 
гына (т. 7, 83 б.). 

Туфан иҗатының лексик байлыгын əлегə без аның публицисти-
касыннан барладык. Ə драма əсəрлəренең сүз байлыгын анализлау 
фəнни яссылыкта моннан шактый үзгə булырга тиеш, чөнки бу лек-
сик хəзинəне, публицистик əсəрлəрендəге кебек, Туфанның шəхси 
үзенеке дип булмый, бу үзгə бер байлык (персонаҗ сөйлəмен тулы 
бирү өчен аңа шəхси үз байлыгы гына җитмичə, ул əле төрле чыга-
наклардан да файдаланырга тиеш була – бу хакта аерым сүз куертып 
алу кирəктер).  

Шулай да, əле китергəн категориялəрнең Туфан иҗатында за-
кончалыклы күренеш икəнен əйтер өчен, драма əсəрлəреннəн дə ми-
саллар китерү зарурдыр, дибез. Чөнки публицистик əсəрлəрдəн аер-
малы буларак, Туфан драматургиясенең лексикасын ике төркемгə ае-
рырга була: автор лексикасы һəм персонаж лексикасы. Публицистик 
əсəрлəр лексикасын без инде анализладык. Драматургия сөйлəмендə 
автор лексикасы публицистик лексикага тартым, шулай да ул 
берникадəр үзенчəлекле. Башлыча, əйтмə сөйлəм өстенлек итə. Шул 
ук вакытта хəтта шул төр сөйлəмгə дə Туфанның публицистик язма 
сөйлəме барыбыр тəэсир итми калмый. Мисалга, алга таба без бу төп 
сөйлəмдə дə язма сөйлəм элементларыннан калькаларны китерербез. 

Менə персонаж сөйлəме үзенчəлеклəренə кайбер мисаллар. 
Монда без əлеге лексик категориянең ни дəрəҗəдə урынлы кулланы-
луын күрсəтер өчен персонажга берникадəр сурəтнамə дə биреп 
китəбез. 

Неологизм, ясалмалар: 
Нуриəхмəт. Авыл кешесе. Урта яшьлəрдə. Бригадир: 

“Җитмештəн узган яшендə син шушы келдерикүштə яшəргə тиеш-
ме?” (т. 1, 14 б.); 



259 
 

Хəйретдин. Өлкəн кеше. Авылныкы: “Син монда пешекче булып 
эшлим дисеңмени?” (т. 1, 126 б.). 

 Гади сөйлəм: 
Гарифулла. Авыл карты: “Яңак төбеңə берне утыртырмын, 

тəгəрəп китəрсең” (т. 1, 27 б.); 
Шəкүр. Җор телле егет: “Котым ботыма төште” (т. 1, 86 б.). 
Алынма, варваризмнар: 
Хəйдəр. Кыланчыграк егет. Белдекле булып кылана: “Чурт бул-

ганмы аңа, майлаган, җайлаган, син минем белəн булганда, аптырама. 
Абзаң махы бирə торганнардан түгел ул” (т. 1, 128 б.) Бəйлəнмəгез, 
пажалысты; Каян килгəн культурный халык (шунда ук); Мин сезгə 
малакасус түгел; Жалоба бирде, диген; Заводить итеп бирегез; Чык 
миңа, ыслушай; Кулларыңны уйнатма, слушай; (т. 1, 150 б.); 

Əминə. Югары белемле. Шəһəр кызы: “Ой, нинди акмак мин!” 
(т. 1, 151 б.); 

Касыйм. Авыл агае. Күп сөйлəүчəн. Нахалрак: “Районнан 
нəчəлство авылга килсə, списиəлне минем бəдрəпкə пес итеп китə” 
(т. 1, 184 б.); Шəлəй-вəлəй түгел; “Бер тапкыр утырып кына торган 
идем пыртуар читенə, милиционер тартып торгызды, мать якасын” 
(т. 1, 185 б.); И ясап бирдем; Безнең колхоз булгахтиры əйтмешли, 
рассинкасы шулай; Шалишь... Кəртинкə; Пинсə; Праписыр; Дурак; 
Кəнишне һ.б.; 

Əлмəндəр. Авыл карты. Туксан яшь. Җор телле, уенчак: “Шу-
лай... Чурту-матыр, дөбер-шатыр, үтте китте яшь гумер” (т. 2, 12 б.); 
Жибадур кебек таза; Чуртым да сөйлəшмəдек; Хураша знакум; Асса-
лу-ди, былгаруди. 

Татар тел гыйлемендə лексик состав ике зур төркемгə бүленеп 
өйрəнелə: конкрет-номинатив берəмлеклəр һəм күчерелмə мəгънəле 
берəмлеклəр – троплар (телбизəклəр). Туфан иҗаты һəр ике төркемнəн 
туена. Аларның икесен дə куллану тəҗрибəсе – əдип осталыгының бер 
дигəн үрнəклəре. Хəзер күчерелмə мəгънəле берəмлеклəргə махсус 
бүлекчə багышлыйбыз. Башта мисалларны Туфанның публицистик 
əсəрлəреннəн, аннары драма əсəрлəреннəн китерербез. Арада 
күчерелмə мəгънəле бер генə сүзле троплар бихисап – телбизəкнең бе-
ренче буыны сүзбизəклəр. Оеткы: Элекке заманның оеткысында 
өлгергəн килеш яңа заманда яшəргə, бала үстерергə туры килде аңарга 
(т. 7, 17 б.); остару: Төкерим мин синең коры осталыгыңа. (т. 7, 47 б.). 
Бу иш лексика сүзлеген кыскартабыз, күп урын алыр иде. Сүзтезмə 
троплар – фразеологизм телбизəклəргə күчик.  
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Акылдан шашу: ...Туган авылың кешесен очратсаң, акылдан ша-
шар идең (т. 7, 51); акча яву: Белмим, ничə тапкыр җибəргəнмендер 
əнилəргə акча, əмма авыл халкының хəтерендə миннəн акча явып кына 
торган кебек булып калган (т. 7, 21 б.); алланың кашка тəкəсе (т. 7, 
321); Баш белəн эшлəргə кирəк (т. 7, 80 б.); башын күтəрми эшлəү: Үз 
хуҗалыгында да башын күтəрми эшли (т. 7, 209 б.); йөрəген май баскан 
(симерүдəн) (т. 7, 228 б.); каравыл кычкыру: ...моңыңны оныткан 
булсаң, каравыл кычкырып үлəсең, дилəр (т. 7, 208 б.); караңгы кабу 
(т. 7, 19 б.); очы очка ялганмый (т. 7, 225 б.); поты бер 
тиен: ...əсəрлəребездə тизлəнеш, үзгəртеп кору дигəн терминнарны бит 
саен кабатлап бер айда романнар, пьесалар язып өлгерсəк, безнең 
үзгəрешнең поты бер тиен (т. 7, 231 б.); рəхмəт уку: эчтəн генə рəхмəт 
укыганнардыр (т. 7, 21 б.); сакал саву: Хəйбрахман бабай биш бармагы 
белəн сакалын савып куйды (т. 7, 68 б.); санга сугу: Мине санга сугып, 
олылап, эч серлəрен ачкан кешелəргə... (т. 7, 187 б.); сөйкемле 
сөяк: ...кешегə мактау сүзлəре яудырып, сөйкемле сөяк булып күренə 
белмилəр иде (əнисенең туганнары) (т. 7, 21 б.); сүз белəн уйнау: 
Тəнкыйть сүзе белəн уйнамасыннар (т. 7, 157 б.); тукып то-
ру: ...үзебезгə үзебез тукып торырга тиешбез (шунда ук); түшəмгə 
төкереп ятасым килə (т. 7, 324 б.); үзеңне əллə кемгə санау: Укучыдан 
акыллы булып, үзеңне əллə кемгə санап, əсəрлəреңдə укучыга акыл 
өйрəтсəң... укучы синнəн кача (т. 7, 48 б.); чəйнəп ташлау: Ничек əле ул 
(Батый хан) Александрны чəйнəп ташламады (т. 7, 84 б.); комга су сибү: 
Димəк, без язганнар – комга су сибү генə? (т. 7, 118 б.); тел тидерү: 
Кайвакыт, кызып китеп, бүгенге заман яшьлəренə тел тидерəбез (т. 7, 
190 б.); телең корымас: Яхшылык эшлəмəсəлəр дə, рəхмəтеңне əйт, ан-
нан телең корымас (т. 7, 195 б.); телеңне тыю: Телеңне тыя 
белмəгəнең өчен авызыңа кундырырмын, тешлəреңне җыеп бетерə 
алмассың (т. 7, 157 б.); тетмəсен тетү: Тетсə тетсен инде тетмəмне, 
бəлки сүзлəрендə хаклык бардыр, искə алырга кирəк булыр килəчəктə, 
дип уйладым (т. 7, 133 б.); шайтан вəсвəсəсе: ...дип елмая шайтан 
вəсвəсəсе (җор телле чибəр хатын) (т. 7, 151 б.); чыбык очы туган (т. 7, 
155 б.); калай күз белəн карау (т. 7, 238 б.); уңны-сулны аера белү 
(белмəү) (т. 7, 269 б.); җил ягына салам кыстыру (т. 7, 296 б.); этлек 
ясап яту (т. 7, 352 б.); сүзе сүз булган (т. 7, 364 б.); төшеп калганнардан 
түгел (т. 7, 364 б.); ерактан килеп суктыра (т. 7, 367 б.); арадан кара 
мəче үтү (т. 7, 368 б.); вəгъдə тузаны сибү (т. 7, 368 б.); шомартып 
яшəү: Алар шомартып яшəргə күнеккəннəр (т. 7, 224 б.); 
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Соңгы ике телбизəк классик берəмлеклəр түгел бугай. Аларны 
Туфан кешедəн ишетеп теркəгəнме, əллə урысчадан калькалаштыр-
ганмы яисə үзе ясаганмы, тəгаен əйтə алмыйм. һəрхəлдə андыйлар 
байтак. Махсус өйрəнү сорала. Тезмə тропларны барлауны дəвам ит-
терик. Бу урында укучы белəн болай килешү сораладыр. Барланган 
материалны мөмкин кадəр тулырак бирергə тырышачакмын. 
Килəчəктə аларны өйрəнеп сабак алырга ниятлəгəн яшьлəргə һəр ми-
сал файдалы булыр, дип уйлыйм. Ə бүгенге укучы инде үзе карасын, 
кирəге юк, дип санаса, күз йөгертеп кенə үтсен. 

Менə Туфанның телбизəклəре (фразеологизмнары) сүзлегенең 
дəвамы: алланың кашка тəкəсе: Мин инде Алланың кашка тəкəсе 
булдым, дип, түбəндəгелəрнең артына сөзəргə ашыкма (т. 9, 32 б.); 
бөер белəн сөйлəшү (т. 9, 33 б.); кеше аралау: Мондый гаделсезлек, 
кеше аралау бик күңелне əрнетə (т. 9, 179 б.); мыегы да селкенми 
(т. 9, 248 б.); җенем сөйми: Җенем сөйми нəрсə аңлата ул (т. 9, 
248 б.); хəтер саклап тору (т. 9, 139 б.); комнан бау ишү (т. 9, 152 б.); 
сүзгə кесəгə керми (т. 9, 161 б.); кəҗə калу (т. 9, 384 б.); кубызына 
бию: Аның кубызына биергə телəмəгəннəр; арага чөй кагу; эзгə керү: 
Һаман эзгə керə алмыйм (т. 9, 402 б.); кабер тынлыгы (т. 9, 428 б.); 
Теллəрен тешлəп түзəлəр (т. 9, 429 б.); ташка үлчəү: Пенсиясе дə 
ташка үлчим (т. 9, 433 б.); җан талашу: Америкалашмас өчен 
(французлар) җан талашып тырышалар (т. 9, 438 б.). 

Үзе ясап, персонажы сөйлəмен баетканнары да бар: Ничек без 
шул чаклы бүкəн булдык икəн (т. 9, 233 б.); чалмалар чалып (т. 9, 
254 б.); сүзне өзү: Сүзебезне өзеп əйтə килəбез (т. 9, 101 б.). (Сүзне 
өзү, ягъни əңгəмəне, гəпне өзү мəгънəсендəгесе дə бар.) Кешегə сан 
калмаячак (шунда ук); Баш ташлап эчəлəр (т. 9, 111 б.); башны 
җүлəргə салу: Башны җүлəргə салып типтерəсе килə (т. 9, 112 б.); 
дөнья тоткасы булу: Дөнья тоткасы булырлык яшьлəр (т. 9, 111 б.); 
юкə бау белəн бəйлəү: Юкə бау белəн бəйлəп тотылган СССР (т. 9, 
136 б.); үзем дə кəнфит түгел (шунда ук). 

Туфанның иҗат мирасының телбизəклəргə ифрат бай булуы 
аның драматурлыгыннан да килə. Əсəрдə һəр персонаж үзгə бер 
сөйлəм иясе бит: бар авыл кешесе, бар шəһəрнеке, бар ачык йөзле, 
җор теллесе, бар йомыкые, телгə сараны, бар яше, бар карты, бар бе-
лемлесе, бар наданы. Һəркайсы сөйлəм мотивларына бəйле рəвештə 
телбизəкне үзенчə куллана. Туфан, тəҗрибəле драматург буларак, бу 
үзенчəлекне яхшы тоемлый һəм бик тə урынлы куллана. Моңа аның 
тел байлыгы да, артистлык сəлəте, татар сəхнəсенең тарихын, 
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үзенчəлеклəрен, мөмкинлеклəрен белүе дə зур плюс. Персонажлары 
сөйлəмендə телбизəк куллану мисалларын китерəбез. Бу очракта 
телбизəк дигəндə фразеологизмнарны, əйтем, мəкальлəрне дə күз ал-
дында тоттык. 

Гарифулла. Авыл карты: “Син тик тор, татарга тылмач 
кирəкми” (1,14); “Сыер дуласа, аттан яман” (т. 1, 32 б.); “ Син əйбəт, 
Алланың кашка тəкəсе “; “Җил ягына салам кыстырма”; “Укаң ко-
елмас”; “Туры əйткəн туганына ярамаган” (т. 1, 32 б.); 

Галим. Холкындагы фəннилек шаукымы сөйлəменə дə тəэсир 
итə – мəкальлəр җыю белəн шөгыльлəнə: “Гаилə кору турында 
халыкның аерым мəкальлəре бар. Җиде кат үлчə, бер кат кис һəм 
башкалар”(т. 1, 71 б.). Сыерлар су эчкəндə, бозаулар боз ялый; Ни 
чəчсəң, шуны урырсың; Авыру җылатыр, гыйшык саргайтыр; Гый-
шыксыз-кыйшыксыз кеше булмый; Гыйшык хəллəре яман, йөрəгемне 
ут алган; Мəхəббəт мəхəббəт белəн яши (т. 1, 70 б.); Ат азгыны тай-
га иярер (т. 1, 106 б.); 

Хəниф. Авылдан киткəн, шəһəрдə яши: “Биргəннең битенə бак-
мыйлар” (т. 1, 41 б.). 

Фəния. Актив кыз: “Күңел иркен булса, урын табыла”; “Бер 
рəхмəт мең бəладəн коткара” (т. 1, 110 б.); 

Əлмəндəр: Җырның җыртыгы юк (т. 2, 18 б.); Эшлəгəн кеше 
янында торганчы пес иткəн кеше янында тор; Укаң коелмас; Го-
меремне өзəргə килгəнсең; Арттан кергəн акыл җил белəн кире чы-
га (т. 2, 21 б.); Мыегы да селкенми; Кəҗə маеңны чыгарамы? 
Чилəгенə күрə капкачы табыла (т. 2, 25 б.); Ир мактаныр, корал 
эшлəр (т. 2, 26 б.); Акылың алтын икəн; Ашап туймаганны ялап 
туймассың (т. 2, 41 б.); Əйтмəк бар, көчлəмəк юк (т. 2, 42 б.); Ком-
нан бау ишəр идем (т. 2, 45 б.).  

Диккать итəрлек бер деталь: телбизəк уйлап чыгару сəлəтен ав-
тор үзенең персонажына да “бирə” кебек. Əйтик, бу контекста 
Əлмəндəр сөйлəмендəге “Əйтмəк бар, көчлəмəк юк” əйтемен 
Əлмəндəр үзе уйлап чыгарган дигəнрəк тойгы туа. Драматург осталы-
гы хикмəте инде бу! 

Телбизəклəр арасыннан əйтемнəрне аерып күрсəтергə була: 
Шундый шундый эшлəр, бара-тора нишлəр (т. 7, 87 б.); Ите сиңа, 
сөяге миңа (т. 7, 99 б.); Эт баш – сыер аяк (т. 7, 224 б.); Каплаган да 
куйган (т. 7, 343 б.); Коты ботына төшкəн (т. 7, 247 б.; т. 9, 293 б.); 
Иске авыздан яңа сүз (т. 7, 249 б.); Талкыга салып талкыдым да, 



263 
 

килегə салып төйдем (т. 7, 307 б.); Əкият сөйлəмə (т. 7, 250 б.); 
Киленгə дə катыкмы (т. 9, 185 б.); Əбиеңə сəлам əйт (т. 9, 377 б.). 

Хəзер килеп Туфанның публицистик əсəрлəреннəн тупланган 
мəкальлəр сүзлеге. Биредə аның мəкальнең асылына, эчтəлегенə ка-
рата фикерлəре, контекстка ярашлы рəвештə аларны үзгəртү 
мөмкинлеклəре дə ачыклана.  

Акчаны ашап булмый (т. 7, 76 б.); Кеше кайгысы кешегə иртə 
керə, кич чыга (т. 7, 189 б.); Син дə мулла, мин дə мулла – атка печəн 
кем сала? (т. 7, 110 б.); Сулар үргə таба акмый (т. 7, 23); Тавык 
төшенə тары керə (т. 7, 32 б.); Юаштан юан чыга (т. 7, 8 б.); Яз-
мыштан узмыш юк (т. 7, 37 б.); Үлгəннəрнең кадерен белгəннəр генə 
исəннəрне хөрмəтли (т. 7, 40 б.); Көлмə кешедəн – авызың өшегəн. 
Авызым өшегəн булса да, көлəм синең ишедəн (т. 7, 53 б.); Үземне 
сөймилəр, бугымны ашыйлар (тычкан əйтмешли) (т. 7, 89 б.); Тозсыз-
ны күзсез дə аера (т. 7, 237 б.); Ярты җүлəр атын мактар, тулы 
җүлəр хатынын мактар (т. 7, 283 б.); Иелгəн башны кылыч кисми 
(т. 7, 311 б.); Дəрт бар, дəрман юк (т. 9, 400 б.); Ирне чук иткəн дə 
хатын, чүп иткəн дə хатын, дип əллə кайчан ук əйтеп калдырганнар 
(т. 9, 36 б.); Иске коега төкермə, кайтып суын эчəрсең, дигəн 
мəкальне онытканмын (т. 9, 33 б.); Йөз сум акчаң булганчы, йөз 
дустың булсын (т. 9, 43 б.); Чир китə, гадəт китми (т. 9, 45 б.); Үзең 
алданмыйча бүтəннəрне алдап булмый (т. 9, 46 б.); Акча санаганны 
ярата (т. 9, 46 б.); Иртə кичтəн хəерлерəк (т. 9, 54 б.); Алма агачын-
нан ерак төшми (т. 9, 120 б.); Татар тешлəп карамыйча ышанмый 
(т. 9, 152 б.). Хатын-кызның чəче озын, акылы кыска, дип əйтə бит та-
тар агае, əмма бу бик бəхəсле. Беренчедəн, кыска чəчле мужиклар 
арасында аңгыраларның исəбе-хисабы юк; икенчедəн, кем белə, 
бəлки, кыска акыл озын акылдан əйбəтрəктердер дə əле (т. 9, 167 б.); 
Татарның акылы төштəн соң (т. 9, 289 б.); Карга каркылдап яз ясый 
алмаган кебек, бүре улаганга гына кыш та килми (т. 9, 382 б.); Ике 
татар булган җирдə өч партия була (т. 9, 415 б.); Эт өрə тора, бүре 
йөри тора (т. 9, 425 б.); Санасаң санамасаң да, сəгать теле унике 
(т. 9, 432 б.); Бөкрене кабер генə төзəтə (т. 9, 432 б.); Ходай саклан-
ганны саклый (т. 9, 437 б.) һ.б. 

Туфан – күренə ки, халык авыз иҗатын, беренче чиратта, 
күчерелмə мəгънəле сүз һəм гыйбарəлəрне, ягъни телбизəклəрне 
нечкə белеп, аны иҗади максатта бик тə оста файдаланучы иҗатчы. 
Алай гына түгел икəн шул, ул əле үзе дə телбизəклəрне уйлап чыга-
рырга, аларны ясарга сəлəтле талант иясе дə. Шəхси телбизəк афо-
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ризм дип атала. Аерым бер затның гомумилəштерелгəн акыллы фи-
кер гыйбарəсе мəгънəсендə. Афоризмны телəсə кем “таба” (“тудыру” 
мəгънəсендə) алмый. Ул əдипнең фəлсəфи, сурəтле фикерлəү, күп уй-
лау, тормыш күренешлəрен чагыштырып, нечкə күзəтү, чагыштыру, 
анализлау, бай тəҗрибəле булу сыйфатларына таянып иҗат итү 
нəтиҗəсендə барлыкка килə. Бу хакта уйланыр өчен Туфанның 
əдəбият укыту турында борчылып язган мəкалəсендə романга торыр-
лык проблеманы публицистик, сəнгати чаралар кулланып язган 
фикеренең йомгагын тəшкил иткəн “күңеле надан, җаны томана 
кешелəрнең күзəнəк... җан иясе юк” дигəн гыйбарəсе – афоризмы 
өлге була аладыр. Хəзер без Туфанның үзебез туплаган кадəр афо-
ризмнары “сүзлеген”н тəкъдим итəбез. Аларның барысын да укып 
чыгу, уйлану, анализлау, кирəк кадəрен хəтер дəфтəреңə күчереп 
алу – сезнең эш. Һəрхəлдə əдипнең ана телебез хəзинəсенə кереп ка-
лырлык бу иҗат җимеше күңеллəрдə сакланырга тиеш, безне рухи 
баетырга тиеш. Мондый хəзинəи ядкəрдəн файдаланмау мəнсезлек, 
миллəткə хилафлык булыр иде. Əгəр Туфан афоризмын укыгач, ул 
əйткəн фикернең синдə дə барлыгын, аның Туфанныкы белəн тəңгəл 
килүен сизү, шуның өчен эчке бер горурлык кичерү – уңай фалдыр 
бит. Менə Туфан афоризмнары. 

 
Ашыйсың килсə, өйрəнəсең ул, əллə кемчə сөйлəргə өйрəнəсең. 

Өйрəнмəсəң, сиңа ашарга гына бирмилəр, вəссəлам (т. 7, 161 б.); 
Татарда йортка кергəн ирне ир кешегə санамыйлар (т. 9, 435 б.); 
Баш белəн эшлəргə кирəк (т. 7, 80 б.); 
Безнең кул белəн тел акылдан алда йөри (т. 7, 10 б.); 
Вак уйлардан арый кеше (т. 7, 195 б.); 
Горур кешене беркем бернишлəтə алмый (т. 7, 312 б.); 
Дурак уйлый белми (т. 7, 69 б.); 
Дусыңны тыңлый белү зур осталык бит ул (т. 7, 338 б.); 
Олыраклары ахмак булгач, кечкенəлəр нишлəмəс (əтисе сүзе) (т. 7, 10 б.); 
Сагына белмəгəн кеше – җансыз кеше (т. 7, 51 б.); 
Син карак булсаң да, кесə карагы булма, карак булсаң да, зуррагы бул – 

банк бас (əтисе сүзе) (т. 7, 16 б.); 
Əнилəр киң күңелле шул алар (т. 7, 17 б.); 
Җимерүгə караганда, төзү яхшырак бит инде (т. 7, 55 б.); 
Ил алдында хур булма, кеше көлдермə, яманатың дөньяга чыкмасын 

(əнисе сүзе) (т. 7, 21 б.); 
Икейөзлелəнүне күплəр яратмый, əмма яратмасалар да, кайберəүлəр еш 

кына үзлəре икейөзлелəнəлəр (т. 7, 21 б.); 
Кануннар колы булган кеше яхшылык эшли алмый (т. 7, 309 б.); 
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Картаясы килми, килми, шайтан алгыры. Картаю бөтен яктан да күңелле 
эш түгелдер (т. 7, 147 б.); 

Картлык ул вакыйга турында тəфсиллəп сөйлəргə ярата. Яшьлек шуның 
өчен картлыкка мыек астыннан көлебрəк карый (т. 7, 147 б.); 

Кеше акыл сатканны яратмый. Ə киңəшне тыңларга əзер, җавапны 
бергəлəп эзлəргə əзер (т. 7, 48 б.); 

Кеше кешелəр өчен яши. Югыйсə кешелəр җəмгыять булып яши алмаслар 
иде (т. 7, 122 б.); 

Кешене гаеплəү җиңел, аңлавы читен (т. 7, 233 б.); 
Кешене кеше иткəн нəрсə – аның бүтəннəр арасында яши алырлык акылы 

булуында (т. 7, 122 б.); 
Кешелəр арасында кешелəрне кайгыртып яшəү – кешенең рухи ихтыяҗы 

(т. 7, 122 б.); 
Миллəтне укыган кешелəр миллəт итə (т. 7, 80 б.); 
Моңның кадерен моңланганнар гына белə (т. 7, 339 б.); 
Үзеңнең өеңнең чебене дə ят җирнең күбəлəгеннəн матурдыр (т. 7, 161 б.); 
Үткəнсез бүгенге һəм килəчəк була алмый (т. 7, 147 б.); 
Хатын-кызсыз без бигрəклəр дə булдыксыз икəнбез шул (т. 7, 23 б.); 
Муртаеп беткəн карамага чуртым буламы (Хəйбрахман бабай); 
Шаярмаска иде тел белəн, шаярмаска иде (т. 7, 88 б.); 
Ишетү, күрү сəлəте табигать тарафыннан бирелгəн кебек, сүзне тою 

сəлəте дə, минемчə, кешелəргə тумыштан ук бирелə (т. 7, 31 б.); 
Яшьлек һəрвакыт ашыга (т. 7,124 б.); 
Елаган саен яра күбрəк сызлый (Гариф абый сүзе) (т. 7, 125 б.); 
Түзə белгəннəр батыр була, түзə белгəннəр илен сатмый, түзə белгəннəр 

үз-үзенə хыянəт итми (т. 7, 126 б.); 
Яктылык кирəк. Яктылык төнлə дə кирəк кешегə. Караңгыны карак кына 

ярата (т. 7, 153 б.);  
Яхшылыкның кадерен белмəүчелəр яманлык эшлəргə һəрваыт əзерлəрдер 

(т. 7, 195 б.); 
Җимерү өчен төзегəн əйберең булу тиеш. Булмаганны ничек җимерəсең 

(т. 7, 173 б.); 
Дөньяга карт кеше күзе белəн карау ярамый (т. 7, 174 б.); 
Мактауны ишетү барыбыр рəхəт (т. 7, 217 б.); 
Җитəкченең көче бүтəннəрне ышандыра алудадыр, үз фикеренең төпле 

икəнлегенə үзе ышанудадыр (т. 7, 222 б.); 
Сүзне еш кулланган саен аның тəэсир итү көче кими (т. 7, 229 б.); 
Нəфеснең чиге юк (т. 7, 237 б.); 
Кеше кадерле булган җəмгыятьтə шəхес ирекле, аның рухы бай була (т. 7, 

238 б.); 
Нəчəльство да Алла түгел, ул да кеше, син үзеңне кешелəрчə тотсаң, ул да 

кешелəрчə сөйлəшер (т. 7, 310 б.); 
Үзең генə хəсрəтлəнеп утырудан да газаплы нəрсə юк (т. 7, 331 б.); 
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Тəртипсез җəмгыятьтə сүзнең кадере бетə, ул төссезлəнə, тупаслана (т. 7, 
349 б.); 

Җиңел түгел икəн телдəн, моңнан аерылулары (т. 7, 350 б.); 
Язганда кан уйнап торырга тиеш бит ул (т. 7, 351 б.);  
Кызганыч ир – иң куркыныч зат, чөнки ул үч ала башлый (т. 9, 15 б.); 
Мактанчык ирлəрдəн дə көлке җан иясе юк (т. 9, 42 б.); 
Куян шулпасының шулпасы да үзен итле аш дип саный башлый (т. 9, 42 б.); 
Кешелəр һəрвакытта бер сүзне əйткəндə, икенче сүзне күңеллəрендə тота-

лар (т. 9, 43 б.); 
Мескеннəрнең генə дошманнары булмый. Син нихəтле намуслы булсаң, 

дошманнарың шулчаклы күбрəк була (т. 9, 44 б.); 
Зимагур беркайчан да бай булмый (т. 9, 46 б.); 
Кирəгеннəн артык əрсез дə булма. Өстəгелəрнең ашына чебен булып 

төшсəң, гомерең кыскалыгын шунда ук аңлыйсың (т. 9, 48 б.); 
Кол беркайчан да бай булмый һəм данга ирешə алмый. Шулай булгач, аңа 

югарыга да юл юк (т. 9, 48 б.); 
Көнлəшү – яшəү стимулыдыр ул. Көнлəшə белмəгəн кеше утын агачыдыр 

(т. 9, 56 б.); 
Кешенең җанына тоз салу – хөсетлелəрнең бердəнбер яшəү стимулыдыр 

(т. 9, 58 б.); 
Изгелəр изгелекне бурычка эшлəмилəр (т. 9, 119 б.); 
Акчасы күп кеше акчаның кадерен белми, дилəр. Кеше күбəйсə дə, кадере 

бетəдер (т. 9, 205 б.); 
Үзен хөрмəт итə белмəгəн бүтəннəргə дə хөрмəт белəн карамый (т. 9, 

274 б.); 
Дус бит ул күпмедер дəрəҗəдə үзеңне корбан итү (шунда ук); 
Без бит кыйналганга түзəбез, мактаганга түзə алмыйбыз (шунда ук).  
Бəлəкəй генə түмгəккə бассак, Каф тавы түбəсен мендек дип уйлап ялгы-

шабыз (т. 9, 274 б.); 
Дөньяда əдəп дигəн нəрсə бар. Əдəпле кеше кешелəрне кимсетə торган 

сүз əйтми (т. 9, 312 б.); 
Кеше картлыгын каршыларга əзер булырга тиеш (т. 9, 335 б.);  
Шəхес булган һəр кеше мөстəкыйль фикерле була (шунда ук); 
Берəр эш эшлəп ял итəргə кирəк. Эшсез кеше кирəкмəгəнне уйлый торган 

була (т. 9, 435 б.); 
Кешелəрне бары тик кешелəр генə үстерə. Əллə кем булып тусаң да, ял-

гыз берни кыра алмыйсың (т. 9, 443 б.). 
 
Афоризмга һəвəслек халыкның үзеннəн килə. Моны яхшы тойган 

Туфан аның бу осталыгын сəхнə əсəрлəрендə дə чагылдыра алган. 
Димəк ки, халыкның бу хəзинəсен ул халыктан алып, аңарга кире бирə. 
Бер генə мисал: Фəрхия. Мəхəббəт аерым торуны яратмый; Юк, 
мəхəббəт гел кирəк. Мəхəббəтсез дөнья – сусыз дəрья... (т. 1, 287 б.).  
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Туфанның тел хəзинəсен шулай “йөгертеп” кенə барлаудан да со-
клангыч йомгак ясап була: укучыга, тамашачыга, тыңлаучыга тəэсир 
итү өчен, əдипнең гаҗəеп мул тел байлыгы булган. Төрледəн-төрле ча-
ралар: туры мəгънəлелəре дə, күчерелмə мəгънəлелəре дə. Шуңа күрə дə 
əдипнең укучы, тамашачының акылына да, хисенə дə нечкə тəэсир 
итəрлек нинди генə сурəт, тасвир мөмкинлеклəре сокландырмый! Язу-
чы өчен бу бит бəялəп бетергесез бəхет! Тасвирлау, сурəтлəү аның иң 
төп һөнəри максаты бит! Туфан – менə шундый бəхеткə ия тасвирлау 
остасы. Моны кайбер мисаллар белəн дəлиллик: “Таш өстенə утырып 
Идел өстендə аунаган дулкыннарга карап тора идем...” (т. 7, 254 б.); 
“Атна-ун көн кырынмаган, күрəсең, уч төбе хəтле генə йөзенə куе кара 
сакал-мыек шытып чыгып, буй җибəргəн” (т. 7, 254 б.); ”...Вак таш-
ларга килеп сөрлеккəн дулкыннар” (т. 7, 255 б.); “Ул ире əйткəн һəр 
сүзне йотып бара, иренең иреннəренең хəрəкəтен моның иреннəре дə 
кабатлый” (т. 7, 330 б.); “Ай яктысы җаннан шəһəрнең рухи корымын 
юа” (т. 7, 335 б.); “Олы авызлы кыз” (т. 7, 46 б.). 

Публицист Туфанның тасвир чараларына һəвəслеге драматург 
Туфанда да һич ким түгел: драма əсəрлəрендəге сурəтлəү чараларын 
махсус өйрəнергə кирəк булыр. Əлегə бер генə мисал: Əлмəндəр: Бо-
лытлар ышкылып йөреп шулай ялтыратып бетергəннəр аны (айны); 
Басма өстендə Мəкəрҗə чилəге кебек матур кыз утыра, кем икəн ул, 
дип күзлəрен кысып-кысып карыйлар (йолдызлар) (т. 2, 49 б.). 

 Туфанның тасвир чараларын фəнни система белəн, 
кайберлəренең фəнчə атамаларына нигезлəнеп анализларга була. 
Детальдəн башлыйк:  “Хəтта безнең беренче өйнең чоланы да иске 
баржаның кабыргаларыннан корыштырылган иде”. Мин, мəсəлəн, 
баржаның бер “əгъзасын” кабырга дип уйлап чыгара алмас идем, ел-
гачы булуыма да сылтап, шпонгаут дип термин белəн азапланган бу-
лыр идем. Ə ул үзенə бер сурəт барлыкка китергəн – “кабырга” дигəн 
термин-троп уйлап тапкан. 

Образлылыкка ирешү, сурəт ясау өчен ул башта һəр сүзнең 
төрле мөмкинлеклəреннəн файдалана. Мəсəлəн, бер үк мəгънəле дип 
уйланылган синоним сүзлəрнең бик нечкə аерымлыкларын да истə 
тота, шуннан мəгънə төсмерен аерып, тəэсир итəр өчен файдалана: 
Мəсəлəн, “Якланмый”. Шул ук текстта “кыланмый” да. Рəсми текстта 
эшмəкəрлек, эшмəкəр, башка кайбер текстларда эшкуарлык (т. 9, 
427 б.). Шунысы кызык: мəгънə төсмерлəренең нечкəлеген эзлəү, 
сүзлəрне үзгəртү барышын ул үз-үзенə яисə укучыга хисап бергəн ке-
бек өстəмə аңлатып бара. Кечкенə генə бер детальгə бəйлəп китеп, 
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бөтен бер фəнни күзəтү яисə сурəтле парча барлыкка килə. Бу иҗатчы 
яшьлəргə үзенə күрə бер файдалы “дəрес” бит: “Язып арыдым. Юк, 
арымадым, ялыктым” (т. 9, 388 б.); “Балтаны кайрар алдыннан сап-
ларга кирəк булыр. Саплау дигəн сүзнең икенче мəгънəсе дə бар бу-
гай татарда. Инəгə җеп кигезүне саплау дип атыйлар. Əкəмəт бу татар 
теле. Ние ошамыйдыр шуның Мəскəүгə. Миңа, мəсəлəн, бик ошый 
ул. Урыс теле дə ошый. Япун телен белсəм, ул да ошар иде. Кызык, 
нигə кешелəр төрле-төрле теллəрдə сөйлəшəлəр икəн. Нигə татарча 
гына сөйлəшмилəр икəн? Матур да, җиңел дə. Тик менə шəһəрдə яши-
яши телнең матурлыгын югалтабыз. Депутат теле белəн туктаусыз 
сөйлəү дə телне ярлыландыра. Һаман бер сүз, һаман бер сүз, шуны да 
ишетүче юк. Сөйлəмичə дə булмый. Хет ичмасам сүз белəн үзебезнең 
исəн икəнне белдереп торырга кирəк. Югыйсə татар үз телен үзе йот-
ты, дип сөенүлəре бар. Сөйлəвегездəн ни мəгънə дип əйтəлəр дə ул 
безгə кайберəүлəр, сөйлəми дə башласак ни булыр?” (т. 9, 433–434 б.). 

Омоним (омофон), пароним (парономас) күренешлəре дə пуб-
лицистик əсəрлəрдə дə, драма əсəрлəрендə дə буйдан-буйга тəэсир, 
сурəт чарасы булып үрелеп бара, əдипнең сүз ясау, сүз үзгəртү оста-
лыгына шаһит булып бара. Янə дə каламбур, сүз уйнату 
күренешлəренə берничə мисал: Мин оттырып отам килеп чыга (т. 7, 
76 б.); Кызыгудан күзлəр кызара (ККК) (т. 7, 272 б.); “Безнең авылда 
бер əбигə: “Əби, “Им-том” дигəн газетка языласыңмы?” – дигəч: 
“Язылам, бəбкəм, им-том булгач, безгə яраклы гəҗиттер”, – дигəн. 
Сүз “Интим” газетасы турында барганын авыл почтальоны да, əби дə 
аңламаган” (т. 9, 388 б.). 

Сүз белəн, сүзне куллану белəн бəйле əлеге лингвистик 
күренешлəрне (сүз уйнату, каламбур, тизəйткеч, табышмаклар 
һ.б.) персонажлар сөйлəмендə дə урынлы кулланып, əдип аларның 
тəэсир, тасвир көчен арттыра, халыкчанрак итə: 

Саҗидə. Ул сугышып тормас синең белəн. Бар, элдерт моннан. 
Шəкүр. Мин элдертергə күнекмəгəн. Элдертə торган 

күлмəклəрем күптəн тузган (т. 1, 74 б.). 
Уйлап куйдым: тел тоемлаган, аны төрлечə кулланудан тəм та-

бучы иҗатчы гына тасвир чараларын халыкныкын да мулдан эзлəп 
таба, үзе дə аларны иҗат итəргə һəвəс буладыр.  

Хəзер килеп Туфанның чын сəнгати тасвир чараларыннан – 
синтаксик фигураларны күзəтүгə күчик. Əдип чагыштыру остасы. 
Публицистикасына бигрəк тə ассоциатив чагыштыру хас: 
“Арсланнарның кыланышын күзəтеп торганнан соң (телевизорда), 
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бер ачыш сыман нəрсə ясадым: аерып алып корбанны юк итү кешелəр 
арасында да бар түгелме соң? Арсланнар ысулы Русиядə халык санын 
алуда оста файдаланыла ич. Əнə Русия дəүлəте дигəн арыслан бер 
көтү булып яшəп үз-үзлəрен саклап кала алган халыкларны аерып, 
тамак ялгарга җыена лабаса. Без татар көтүендə йөрергə телəмибез, 
без аерым көтү дип, читкəрəк китəргə җыенучы агай-энелəрне “арс-
лан” күзəтте-күзəтте дə ауга чыкты. Күрде арслан – аерылган көтү зур 
түгел икəн ич, кабып йоту өчен күп вакыт кирəкми икəн. Ау башлан-
ды” (т. 9, 390 б.). 

Тормышта игътибарлы, күзəтүчəн шəхес буларак, əдипнең чагыш-
тырулары үзенчəлекле, бүтəннəрдəн нык аерылган, нечкə тоемлаулы 
чагыштырулары сурəт ясап тəэсир итүнең иң тəэсирле чараларыдыр 
дим: “Нəрсə ул мəхəббəт? Ипи кыерчыгы өстенə яккан бал гына ич ул. 
Балын ялап бетерəсең дə ипие генə кала, гомер буе шул ипи кыерчыгын 
кимерəсең аннары” (т. 9, 36 б.); “Сере бик гади, алабута орлыгыннан да 
арзанрак” (т. 9, 44 б.); “Көнлəшə белмəгəн кеше утын агачыдыр” (т. 9, 
56 б.); “Кайтып керде берзаман каенага. Тегермəн хəтле үк булмаса да 
кибəн хəтле булыр” (т. 9, 125 б.); “Печəнне ул (əнисе) оста парикмахер-
лар сокланырлык итеп чаба иде, ат җиксə, иң йолкыш ат та тəртə ара-
сында көяз булып күренə иде, утын ярырга тотынса, иң ботаклы түмəр 
дə өлгерүе килгəн карбыз сыман шартлап ярыла иде” (т. 7, 17 б.); Шы-
гырдап торган нарат (т. 7, 40 б.). 

Туфанның бу сəлəте, əлбəттə инде, əсəрлəрендə дə чагылмый 
калмый.  

Гөлҗиһан. Авыл карчыгы. “...Нəрсə булсын аңа. Убыр ташы ке-
бек тəгəрəп йөри” (т. 1, 18 б.). Мисалларны барлауны укучы, 
тамашачыларның үзлəренə дə калдырыйк. Файдасы булмый калмас. 

Синтаксик фигуралардан кабатлаулары да үзенчəлекле: 
“...сагыныр каеның, сагыныр ермагың, сагыныр урамың, сагыныр 
шəһəрең, сагыныр халкың булмаса, əсəр язма, кулыңа калəм алма” 
(т. 7, 51 б.); “Тамаклары карлыкканчы яңа җырны җырлыйлар, аякла-
ры талганчы, хəлдəн тайганчы шул җырлар ритмына биилəр” (т. 7, 61 
б.); “...Түзə белгəннəр батыр була, түзə белгəннəр илен сатмый, түзə 
белгəннəр үз-үзенə хыянəт итми” (т. 7, 126 б.); ”Көне-төне эшли дə 
эшли, эшли дə эшли” (т. 7, 210). 

Һəр əдип-язучыбызның тел тоемлау сыйфат-сəлəтен менə шушы 
схема белəн анализлап булыр иде. Тик Туфанның тел тоемы бу система 
кысаларына гына сыймый. Монда үзенə бер яңа төшенчə, сөйлəм то-
емлавы дигəн үзгə бер категория тəкъдим итəргə кирəк таптык. Без аны 
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Туфан тоемлавын анализлаганда тоеп алдык. Анализ барышында 
күренде ки, тел тоемлау төшенчəсе ике тармактан тора икəн: тел тоем-
лавы (Туфан билгелəвенчə, сүз тоемлау). Икенче тармак ул – сөйлəм 
тоемлавы. Алар, əлбəттə инде, бер берсеннəн аерылгысыз. Шулай да 
фəнни максатта сөйлəм тоемлавын, ягъни аралашу барышында, сөйлəм 
оештырганда сүздəн башка белдерелə торган мəгънəви берəмлеклəр 
(беренче чиратта тавыш һəм хəрəкəт чаралары, фəнчə əйткəндə, экстра-, 
паралингвистик чаралар) əһəмиятле урын тота. 

Сөйлəм тоемлавы ана телен яхшы белгəн, аны актив кулланган 
һəр кешенең табигатен-холкын-фигылен, яшəү рəвешен чагылдыра. 
Сүзе нинди – үзе шундый, дигəн гыйбарə дə тəкъдим итеп булыр иде. 
Хəер, шуңа охшаш-мəгънəдəш мəкаль, əйтемнəр дə аз түгел.  

Инде мисалга Туфанның үзен алсак, чыннан да, аның публици-
стикасында, драма əсəрлəрендə – кыскасы, аның һəр төр сөйлəмендə 
үзенең кешелек сыйфатлары, шəхси холкы-фигыле сызыклары чагы-
лыш таба. Əйтик, аның җырга мөнəсəбəте. “Миңа җырның көеннəн 
бигрəк сүзлəре якын. Гап-гади, көн саен сөйлəшеп йөргəн бер 
тəртипкə тезелəлəр дə җылыта һəм юата торган җыр барлыкка килə: 

 Сандугачлар гына күрде 
 Төшеп су алганымны. 
 Күрми дə калырсыз əле 
 Төшеп югалганымны (т. 7, 56 б.). 
Кайвакыт ул тəкъдим иткəн бер сүз аның бөтен бер сыйфат-ягын 

ачып бирə. Мəсəлəн, аның “кызык” сүзенə салган мəгънəсе гаҗəп 
“кызык” тоелды. Сүзгə Туфанча яңа мəгънə салынган. “Дөньядагы 
бөтен кызыгым минем – иҗат. Бүтəн кызыгым юк, дисəм дə, ялгыш 
булмас” (т. 7, 72 б.). Яисə аның сүзне уйлап, аны əйтү арасындагы 
хəлəте игътибарга лаек бит. “Бүтəн чакларда мин, мактанып əйтсəм, 
сүзгə кесəгə кереп тормыйм. Бу юлы, сизəм, югалып калдым. Хəер, 
мəгънəсезлеккə (мəгънəсезлек кенəме!) сүз белəн каршы тору бик чи-
тен шул: бер сəбəпсез синең йөзеңə төкергəн кешегə кешелеклелек, 
əдəп, культура турында никадəр генə сөйлəмə, ул ырҗаеп кына көлə 
дə, төкеренүен дəвам итə. Андый чакта иң яхшысы, узынучының ку-
лыннан тотып алып, авызына сугу кирəктер” (т. 7, 133 б.). Хəтерлəп 
калыйк əле: бу фразада сүз бирə торган мəгънə төшенчəлəреннəн 
башка тавыш, хəрəкəт белəн белдерелə торган ыржаю, йөзеңə төкерү, 
кулыннан тоту, авызына сугу һ.б., ягъни пара-, экстралингвистик 
чаралар да бар. Болар инде нəкъ менə сөйлəм белəн бəйле чаралар. 
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Алары да һəр иҗатчының, һəркемнең үзенə хас чаралар. Туфанныкы-
на аерым тукталып алырбыз.  

Тагын бер күзəтү. Ихласлык табигате һəр кешедə бар. Тик менə 
һəркем аны тулы белдерə алмый. Тел байлыгың мул булган очракта да, 
сөйлəм тоемлавың җитмəсə, ихласлыгыңны ачып сала алмыйсың. Ту-
фаннан өйрəнергə була! “Мин эш сөймəс ялкауларны яратмыйм. Кыз-
ганмыйм да. Эшлəми икəн, ач йөрсен. Əмма эшлəгəн кешелəребез бит... 
Коммунизмга ышанмасалар да, өмет белəн яшəгəн кешелəребез... Илне 
яклап сугышкан инвалидлар бер кило май алырга интегəлəр. Моны 
гамьсез карашлы тук караклар ачыктан-ачык урлашып бер бəйлəм ре-
дисканы 3 сумга алалар. Шушындый власть буламы? 

Артыгын язасым да килми. Яшисе дə килми. Башны юлəргə са-
лып күпме йөрергə мөмкин?” (т. 7, 358 б.).  

Туфан ихласлыгында кызып китү бар. Шəхси фикерен “без” дип 
белдерə. Дəлилли, янəсе, бəхəслəшергə юл куймый: “Əйе-е. Шул 
партиягə табынып, шул партиянең тəгълиматына ышанып яшəдек 
бит. Хəзер барысы да көлке генə. Идеалларның чəлпəрəмə килүе 
көлке нəрсə түгел бит югыйсə. Ул – фаҗига. Ə без көлəбез. Димəк, 
идеаллар булмаган, димəк, без ул идеалларга элек тə ышанмаганбыз. 
Ышанган булып кыланганбыз, əмма ышанмаганбыз. Димəк, партиягə 
кергəндə үк, без, идеалларга ышанып түгел, ниндидер башка максат-
ны күздə тотып кергəнбез...” (т. 7, 362 б.). Моны тыңлап, “алай 
гомумилəштермə, давай, үзең турында гына сөйлə!” диючелəр дə 
булмый калмагандыр. Хəер, аның менə бу гыйбарəсе дə күңелгə ки-
лешеп калган: “...Дөньяны коммунизм байрагы астында матурлау, 
камил итү мөмкин икəнлегенə ышана идем” (т. 7, 365 б.). 

Көлү, елау кебек күренешлəрне бəян итү, тасвирлау Туфаннан 
тел осталыгын да, сөйлəм осталыгын да үреп баруны талəп итə. Мон-
да, башлыча, паралингвистик чаралар (тавыш, хəрəкəт һ.б.) сорала. 
Туфан бу катлаулы паралингвистик күренешне дə тормышчан чагыл-
дыру остасы. Монда да аңа сəхнə кешесе булуы, сəхнəне яхшы 
үзлəштергəн булуы ярдəм иткəн. Менə “Туфан көлүе-юморы-
сатирасы” бар дигəнне аңлатучы, аның кайбер якларын ачып бирүче 
берничə генə факт: “...Үзəк өзгеч хəллəр, прəме. Трибунага менеп: 
“Алай ярамый бит инде, җəмəгать, тимəгез инде рус иптəшлəргə, бик 
əйбəтлəр бит алар”, – дип ялынып-ялварып сөйлисе килеп китте. Бо-
лай да бит инде ничə гасыр буе рəнҗетелгəн халык, нигə аларга 
тияргə?” (т. 7, 360 б.). “...Əгəр минем əниемнең телен бəлəкəй тел, рус 
əнисенең телен бөек тел дип сөйлилəр икəн, минем күңелемə бик 
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рəхəт була, дип уйлыйлар микəн. Юк инде, агай-эне, алай булмый ул. 
Андый чакта мин “гафу итегез” дип төзəтергə мəҗбүрмен. Əгəр алай 
əйтергə куркам икəн, мине үзлəрен яратырга мəҗбүр итүчелəргə 
дəшмичə генə астан карап йөриячəкмен. Насильно мил не будешь, 
дигəннəр русның акыллы кешелəре. Ул сүзне башкаларга карата гына 
түгел, үзеңə карата да əйтергə кирəк” (т. 7, 361 б.). 

Көлəмəслек, көлү, елмаю, көлдерү галəмəте кешедə була икəн, ул, 
беренче чиратта, аның чыраенда, хəрəкəтендə, яисə тавышында бəреп 
чыга. Бу яктан артистларга җиңел. Ə язучыга? Сүз белəн эш итүчегə та-
бигать биргəн, нəселдəн килгəн шул кыйммəтле сыйфатын ничек 
җиткерергə? Əлбəттə, махсус эзлəнеп, уйлап чыгару сəлəтеңне эшкə 
җигеп. Туфанның да андый табышлары аз түгел: ”Беркөн Татарстаннан 
сайланган РСФСР халык депутатларының киңəшмəсендə булдым. Ель-
цов дигəн бер рус агай-энесе “Никаких государственности татарскому 
языку, никакой союзной республики!” дип кычкыра. Мин ул питекан-
тропны яратырга тиешме? “ (т. 7, 361 б.). “Питекантроп!” Елмайта бит, 
көлдерə бит!  

«Мин яздым да, дəфтəремне ябып куйдым һəм рəтлерəк 
нəрсəлəр язу турында уйлана башладым. Ə теге мескен хөсет нишли 
икəн? Кем икəнлегемне сизмəсəлəр ярар иде, дип, дер калтырыйдыр 
инде “бəгырькəем”» (т. 9, 59 б.). “Бəгырькəем” – монда көлдерү чара-
сы. Тик гадəти сөйлəмдə ул җитди мəгънəле берəмлеклəр рəтендə. Ə 
монда Туфанның көлдерү чарасы – куштырнак. Ягьни бу очракта 
Туфан бу сүзне үзгə бер тавыш белəн – көлдерү интонациясе белəн 
əйтүне күздə тоткан, пара-, экстралингвистик чара кулланган. 

Сибгат Хəким аңарга бер вакыт язучылар алдында “уйнаганда”: 
“Туфан бер байның шук приказчигы булыр иде”, – дигəн. Туфанның 
хəтере калган. “Мин приказчик булсам, Сез, Сибгат абый, мин сату 
иткəн кибеткə бурычка бер əчмуха чəй сорап килүче булыр идегез, – 
дип əйтмəкче идем, тыелып калдым. Хəтерен калдырырмын, дип ку-
рыктым” (т. 7, 44–45 б.). Монысы инде Туфанның сатира – астыртын 
көлү сыйфатына да һəвəс, аңарда шул хисне язуда белдерү сəлəте дə 
барлыгын раслаучы факт. Аларны да аның публицистикасыннан бай-
так китерергə була. 

Туфанның сөйлəм тоемлавын, аның тел белəн бəйле экстра-, па-
ралингвистик чараларын махсус өйрəнү сорала. Əлегə күзəтү, уйлану 
максатында берничə мисал белəн генə чиклəнəбез: “Җитəкче 
иптəшлəрнең 99 проценты үзеннəн түбəнрəк дəрəҗəдəгелəргə син дип 
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бармак төртеп сөйлəшə” (т. 7, 143 б.); “Бəлки иркенлəп талашырлар” 
(т. 7, 143 б.) һ.б. 

Сөйлəм тоемлавының үзенчəлеклəре арасында əйтү белəн язу 
аермасы проблемасы да бар. Туфан аны əйткəнчə язу кыйбласын то-
тып хəл итү ягында. Дөресе дə шулай бит. Татар язуы фонетик прин-
ципка нигезлəнə, моңа ул татар теленең сингармонизм, басым закон-
нарына таянып ирешə.  

“Ник шунда чукынып китмилəр, диң дə, үзеңчə җайлап кына 
яши бир” (т. 9, 54 б.). “Көлсəң көл, җыласаң җыла (т. 9, 207 б.). 

Публицистик текстларда бу берникадəр сəер – нормадан тайпы-
лу дип кабул ителсə, драма əсəрлəрендə (сəхнə сөйлəмендə), шулай 
булырга тиеш, дип кабул ителə. Дөресе шулай да.  

Исмəгыйль: Күрше авыл егете. Җор телле. Җырлый: 
“Түшлəреңне бик киермə; Җиңəлмəссең кычкырып” (т. 1, 186 б.).  

Илгизəр. Врач чакырталар. Врач, авыру табалмагач, зыяны 
тимəс əле, дип берəр укол кадый да китə (Яшьлегем-юлəрлегем // Ка-
зан утлары. 1979. № 6. 50 б.). 

Сүккəндə, тəнкыйть иткəндə, тискəре мəгънəдə нəчəлство, ə 
җитди, термин мəгънəсендə начальство (т. 9, 186 б.).  

Илгизəр. Гөлнара, мин яңагыма сукканнарны гафу итə алам 
(Яшьлегем-юлəрлегем. 49 б.)  

Аның драма əсəрлəре бу төр сөйлəмне өйрəнер өчен чын-чыннан 
чиксез дəрья – бетмəс хəзинə. 

Əлбəттə, сəхнə сөйлəмендə автор сөйлəме белəн бергə персонаж 
сөйлəме дə алыштыргысыз урын тота, анда тавыш-җыр-музыка да, 
декорация һəм башкалар да сөйлəм чарасы ролен башкара. Туфан 
əсəрлəрен татарның иң оста, тəҗрибəле артистлары уйный, 
һəркайсы – үз сөйлəм тəҗрибəсен булдырган оста. Шул ук вакытта 
төп сөйлəм үрнəген автор сөйлəме бирə. Ул бит персонаж сөйлəменең 
үзəген-умырткасын булдырып кына калмый, шушы əсəргə кагылган 
барлык мəгънəви һəм хисси төсмерлəрнең тел нигезен дə барлыкка 
китерə, оеткысын сала. Менə ремаркадан мисал: “Мансур белəн 
Гөлфирə Əлмəндəр тавышын ишетеп сызалар“ (т. 2, 46 б.). 

Драматург Туфанның сөйлəмен анализлаганда аның җөмлə 
төзелешенə, җөмлəнең эчке һəм тышкы компонентларына, 
синтаксисның җөмлəдəн эрерəк кисəклəренə (микротекст, макротекст, 
текст, парцелляция, инверсия кебек структур өлешлəренə) бик игъти-
барлы булуына диккать итми калмыйсың. Бу – осталык мəсьəлəсенең 
үзенə бер кыйбласы. Хəзергə бер генə мисал белəн чиклəнеп, 
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бүлекчəне тəмамлыйк: Малай. Җор телле. “Əминə апа укыган башы 
белəн əнисенə дəшми. Зоотехник имеш! Бик инде” (т. 1, 140 б.). “Хуш. 
Мин очтым” (т. 1, 157 б.). 

Туфанның тел тоемлавы турындагы бу фəнни күзəтүлəрне без 
“Осталык дəреслəре” дигəн рубрика астында да тəкъдим итəбез. Ягъни 
əдипнең телебезне куллану, сөйлəм оештыру, телгə, сөйлəмгə 
карашының үрнəк булырлык, кулланырга, бигрəк тə яшь иҗатчыларга 
үрнəк алыр өчен дип тəкъдим итəбез. Шул ук вакытта бер дə 
кимчелеклəре юкмыни соң; хəтта гади укучы да, тамашачы да, менə 
үзеңнең дə язучы өчен борчылып, ризасызлык белдереп куйган 
мизгеллəрең булды бит, “җитешсез яклары” дип тамгаланган 
мисалларың да байтак җыелды бит, дип, чырай сытып кую ихтималын 
да кире какмыйбыз; бəхəслəшмибез дə. Аңлыйм: идеаль, бар җире 
түгəрəк язучы була алмый. Дөресен əйткəндə, чагыштырып бəялəр өчен 
нəрсə камил, нəрсə хатасыз, дигəн əдəби нормалары, орфография, ор-
фопия кагыйдəлəре дə юк бит аның, кем ничек фаразлый, кайсы 
мəктəптə ничек укыталар, шулай бəялəнə. Əйтик, үзем Туфан иҗатында 
нинди тел, сөйлəм хилафлыклары күргəнмен соң? Алар хакында берен-
че генə əйтүем түгел, беренче мəкалəмдə мисаллар китергəн идем; ул 
язмамны Туфан үзе дə укыган иде. Шылтыратып, фикерен əйткəндə ул 
хакта искəрмəде, димəк, нигездə килешкəн. Чыннан да, кимчелек дип 
санаган очракларымны үзем, мəсəлəн, килəчəктə истə тотачакмын; 
бүтəннəргə дə, аеруча яшьлəргə дə кабатламаска киңəш итəм, бүген шул 
нияттəн язам икəн, димəк ки, аларга юл куярга ярамый, дигəн изге 
телəктəн эшлим. Башкалар, Туфан əйтмешли, үзлəре карасын инде. 

Бүгенке татар сөйлəменең “яман шеше”, аның җелеген корыта 
торган “колорадо” корты – ул тарихи хастабыз – калька. Табигый ки, 
Туфан да аннан азат түгел. Менə татар сөйлəмендə иң таралган каль-
калар Туфан əсəрлəренə дə кереп оялаган: “Расценкалар идеаль шарт-
лардан чыгып ясалган” (т. 7, 58 б.); “Китапта Александр Невскийның 
батырлыклары христиан дине күзлегеннəн чыгып сурəтлəнгəн” (т. 7, 
83 б.); “Дөньяга, кешелəргə бары тик законнарда язылган статьялар 
күзлегеннəн генə карый” (т. 9, 307 б.). 

 -Лар/-лəр чире аны да аямаган: “Авыл картлары сарык абзары 
ремонтлыйлар” (т. 7, 77 б.); “Күрəсең, безнең бабайлар бу уенны уйна-
маганнар” (т. 7, 143 б.); “Бер төркем язучылар бер иптəшнең яңа фати-
рын котларга барган идек” (т. 7, 143 б.). Туфан да сайлаулар дип язды, 
шулай дип сөйлəде. Сүз бер сайлау мəгънəсендə булса да (т. 9, 18 б.). 
Шул ук вакытта тел тоемы да “уянып” куя иде: “Тагын сайлаулар килеп 
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җитте. Үткəн сайлаудан соңгы биш ел депутатлык гомере үтте дə ките” 
(т. 9, 99 б.); Тишек-тошыклар, ди (т. 7, 175 б.). Парлы сүзлəргə татар бер 
кайчан да күплек кушымчасы ялгамады. Бүгенге радио, телевидение 
генə ул явым-төшемнəр дип наданлыгын күрсəтеп, сөйлəмен пычрата. 

Яңа калькаларга да Туфан, сизгерелеген югалтып, əсəрлəрендə 
урын биргəли: “Ярым надан буын тəрбиялəгəнбез” (т. 7, 349 б.). 
Язучыларыбызның барысы да ярым караңгы дигəндə, чын татар 
караңгылы-яктылы дия дə бит. 

Тешкə тия-тия аралык сүзе бүтəн мəгънəсендə сөйлəмгə кереп 
бара. Барлык татар авылларындагы кебек Туфан авылында да ул мич 
белəн стена арасыдыр, гадəттə анда кышын яшь бозау, бəрəннəрне 
салкыннан саклыйлар иде. Бүген мəгълүмат чаралары телəсə нинди 
араны аралык дия башлады. Туфан да сизгерлеген югалткалады, əллə 
“заманча” редакторлар “кысылдымы”? “Сталин һəм ул хакимлек 
иткəн вакыт аралыгы инəсеннəн җебенə хəтле тикшерелгəч...” (т. 7, 
375 б.). Кайдан алган ул бу сүзне?.. 

Сүз сайлаудагы, җөмлə төзелешендəге мондый кытыршылыклар, 
кызганыч ки, очрап тора: Мин бер сүз дə дəшмəдем (т. 7, 34 б.); Үзең 
дə сизмəгəндə, сине узып китүе мөмкин (т. 9, 52 б.). (Ихтималдыр? – 
Н.И.) “Үзе ул безнең яшьлəрдə һəм ниндидер заводта эшли иде” (т. 9, 
118 б.). Текст агышында эчтəлек буенча безнең яшьлəрдə дигəн 
сүзтезмə у нашей молодежи дип аңлашыла иде (омоним барлыкка 
килгəн); ”Җан белəн җан сөйлəшеп аңлашканда кайбер хəрефлəрнең 
икенче төрлерəк əйтелеше бигрəк вак мəсьəлə булып кала” (т. 9, 
442 б.). Авазларныңдыр?  

Əйтү белəн язу арасындагы каршылык, хилафлыклар да уйлан-
дыра. Дөресен əйткəндə, Туфанга без бу мəсьəлəне хəл итүдə белгеч 
буларак таяна, өметлəнə идек. Ул бит фикерне əйтеп белдерə торган 
əдəбият белгече. Əйткəнен язуда иң дөрес чагылдыру – аның һөнəри 
белгечлеге билгесе. Бу кыйблада ул, чыннан да, иҗат итə алды, 
əйткəнчə язу өчен татар теленең басым, сингармонизм законнарын 
гамəлдə куллану үрнəклəрен күрсəтə алды. 

Шул ук вакытта һəр очракта үзе дə законнарны бозарга мəҗбүр 
булды, сөрсеп беткəн кагыйдəлəргə азагынача каршы тора алмады. 
Киоск, бомж, факт дип яза (т. 9, 101 б.); Гыйбрəт алырлыклары да əз 
түгел (т. 9, 111 б.). Бу очракта аз сорала бит. 

Шул ук вакытта: “Маташтырмагыз Алимовлар! Мəтəштермəгез, 
Юсиннар!” (т. 9, 115 б.). Ə нигə Юсиннар? (Мəтəштермəгез нечкə бул-
гач, Юсиннəр талəп ителə, лəбаса. Йусыйн булса инде, икенче мəсьəлə).  
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Боларга тукталып та тормас идек, искəртү зарур. Беренчедəн, 
болар типик кимчелеклəр, башка язучыларга да хас, димəк, килəчəктə 
булдырмас өчен аларны һəрдаим кисəтə килергə кирəк. Икенчедəн, 
монысы аеруча мөһим, шул төр кимчелеклəр Туфан драмаларының 
персонажлары сөйлəмендə дə очрый. Димəк, əсəр аша, аннан да 
бигрəк сəхнə аша ул кимчелеклəр тыңлаучы, тамашачыга да барып 
җитə, тискəре тəэсир ясый. Менə кайберлəре. Калькалар: 

Хəмит. Нəчəльство. Авылдан чыккан. Белемле. “Əти капризын-
нан чыгып баш тартыргамы?” (т. 1, 29 б.). 

Хəлим. Авылдан чыккан. Шəһəрдə яши. “Абый тəнкыйтьтəн 
югары” (т. 1, 43 б.). 

Галим. Авыл укытучысы. Мəкальлəр җыя. Китапча сөйлəшə. 
Сөйлəмендə атлаган саен “һəм”. “Бу өченчесе һəм соңгысы; ...Бу таби-
гый. ...һəм күздə тоткан кешегез дə юк; ...һəм, ниһаять, халык 
мəкальлəрен ярдəмгə чакыра алабыз (т. 1, 70 б.); Бу икенче мəсьəлə һəм 
четерекле; Һəм ни өчен? Əйе, минем эш һəм сезнең эш (т. 1, 82 б.); 

Фəния. Əйе, яратам, һəм бик күптəннəн; Менə ул кайтты, һəм 
мин сезнең таныш икəнегезне ишеттем, очрашканыгызны күреп тор-
дым (т. 1, 124 б.); 

Фəнил. Урысча уйлап, татарча сөйлəргə азапланучы. Шəһəрдə 
төплəнгəн: “Һəм ул уегыздан кире кайтачаксыз, əлбəттə? (т. 1, 167 б.). 
Шуннан соң, Марат: Гафу итегез, кысылмыйча түзə алмыйм. Җизни 
нигə татарча сөйлəп интегəсез. Татарча белмисез, сөйлəгез русча. 
Монда бит бөтенесе дə русча əйбəт белə (т. 1, 167 б.); 

Фəнил. Һəм югалуы да ихтимал (т. 1, 169 б.). 
Бу пьесада хəтта татарча бик яхшы белүче уңай персонажлар 

сөйлəмендə дə (Шамбасов, Хəсəнəт, хəтта татарча яхшы белəм дип 
мактанган Марат сөйлəменə дə) əйтмə сөйлəмдə бөтенлəй кулланыл-
маска тиешле (аны пауза алыштыра) һəм кергəли;  

Марат. Һəм, гомумəн, минем белəн авыз чайкама (т. 1, 175 б.); 
Əлмəндəр: Чардуган корыр өчен (корырга) такта кирəкме? 

(т. 2, 18 б.). 
Илгизəр. Авыл тракторчысы: Абый җиңгинең уйнаганын сизми, 

пошаманга төшə, гафу үтенə. Һəм җиңги, ходайның хикмəте, шунда 
ук терелə (т. 1, 305 б.). 

Хəер, кешенекен күрү җиңел ул, аңа күп акыл кирəкми, ə менə 
үзең язып, үзең əйтеп кара! 
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ЙОМГАК УРЫНЫНА 
Татар нəфис сүз сəнгатенең һəм аны өйрəнүче фəннең ике мең 

елдан күбрəк тарихы бар. Татар үзаңына, теленə таянып, 
үзҗирлегендə, Көнчыгыш һəм Көнбатыш риторикаларының да 
тəэсирендə барлыкка килеп, гасырлар буе үсеш алган татар риторика-
сы да гомуммəдəнияткə, сəнгатьнең башка төрлəренə – шигърияткə, 
рəсем, сынлы, музыка сəнгатьлəренə бөрелəнеп, үсеп китəргə нигез, 
этəргеч булган. 

Татар халкы элек-электəн холкы-табигате белəн дə, иҗтимагый 
яшəеш шартлары кушканга да, үзара һəм башка миллəт халыклары 
белəн аралашучан. Тормышта фикерен, ихтыярын ышандырырлык 
итеп, үтемле, тəэсирле итеп белдерү, җиткерү өчен ул акыл һəм хис 
егəрлеген оста җигə белгəн, ана теленең нечкə мөмкинлеклəреннəн, та-
выш, моң-көй, ым, ишарə кебек чаралардан да һəрдаим файдаланган, 
шул тəэсир хəзинəсен, аны оста куллану тəҗрибəсен бөртеклəп туплап, 
гасырлар буе чарлап, буыннан-буынга мирас итеп тапшыра килгəн. 

Кызганыч ки, яңа буыннарга ул хəзинəне файдаланырга, эзлекле 
тапкырларга насыйп кына булмый – иҗтимагый, милли изелү шарт-
ларында ана телебезнең кулланылуы бетү хəленə җиткəндə, тулаем 
мəдəниятнең, аерым алганда, милли сəнгатьлəребезнең күпчелеге аяк 
сузам дип торганда, шул сəнгатьлəрнең чишмə башы, үзəге булган 
нəфис сүз сəнгате генə (риторика дип тə атыйк) исəн-бөтен сакланып 
кала алыр идемени! 

Шулай да халыкның милли рухы, теле, көй-моңы, гореф-
йолалары, дине нəфис сүз хəзинəсен азмы-күпме саклап кала алган, 
хəлдəн килгəнчə хəрəкəтлəндерергə, яшəтергə көч тапкан. Моның 
өчен халык авыз иҗатына, əдəбиятебезгə, театрларыбызга, матбуга-
тыбызга рəхмəт əйтик. 

Дөрес, бу кыйблада XXI гасыр башында бераз җанланып алу 
сизелсə дə, соңгы чорларда янə бер урында таптану гына, татар 
нəфис сүз сəнгатенең чын мəгънəсендə милли чəчəк ату чоры, 
күрəсең, əле алда. 

Моның өчен миллəт җанлы һəр татарның үз теле белəн горурла-
нуы, аны яшəтер өчен, килəчəк буыннарга исəн-имин тапшыруы 
өчен, һəркайсыбызның тырышлык салуы сорала. Монда чын 
мəгънəсендə осталык мəктəбе үтү зарурдыр. Шөкер, сабак алыр өчен, 
көндəлек күнегүлəр алу өчен, халык авыз иҗатында да, əдəбият, те-
атр, фəн мирасыбызда да байлыгыбыз җитəрлек. Күрдегез ки, шушы 
җыентыкта гына да ике дистə тирəсе чын мəгънəсендə чыганак бəян 
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ителде. Бүгенге язучыларыбыз, җурналистларыбыз, артистларыбыз 
иҗаты да шушы юнəлештə өйрəнелүдəн туктамаган. Шəхсəн үземнең 
иҗади эш планымда да күренекле публицистларыбыз Рафаэль Мос-
тафин, Радик Фəизев, күренекле шагыйрəбез Лена Шагыйрҗан 
иҗатының нəфис сүз осталыгын тəфсилле өйрəнү күздə тотыла. Ə бит 
бездə бүтəн əдиплəрнең, иҗатчыларның нəфис сүз осталыгы мирасы 
барланган чыганаклар аз түгел. Алар бүген дə фəндə өйрəнелə, 
өстəлə, туплана тора, халыкка җиткерелə тора. Иренмəскə, өйрəнергə 
генə кирəк. Иншаллаһ, тел чишмəлəребез килəчəктə дə челтерəп то-
рыр, томаланмас, тоныкмас, балаларыбыз, оныкларыбыз да аларны 
дəвам иттерер, дигəн өметтəн өзелмик. 



279 
 

ЭЧТƏЛЕК 
КЕРЕШ ................................................................................................ 4 
БУБЫЙЛАР САЛГАН НИГЕЗДƏ ................................................... 10 
ТАТАР РИТОРИКАСЫ ҺƏМ АКМУЛЛА ..................................... 17 
ГАЛИМҖАН ИБРАҺИМОВНЫҢ СУРƏТ КОЛАЧЫ ................... 34 
ИЛ ҺƏМ ТЕЛ (Сибгат Хəким шигърияте хəятендə) ...................... 47 
СҮЗ ТЫЛСЫМЫН ТОЕП (Афзал Шамов иҗатында тасвирлау 

чаралары) ................................................................................................... 68 
ШАГЫЙРЬ ҖАНЫН НИ ТИБРƏТƏ? (Чиклəр чикли алмаган 

иҗатчы) ...................................................................................................... 79 
ТАЛАНТНЫҢ НИГЕЗЕ – СУРƏТЛЕ СҮЗ УЛ (Ибраһим Сəлəхев 

истəлеге) .................................................................................................... 105 
ШАГЫЙРЬНЕҢ ҖАН СУЛЫШЫ ................................................. 113 
УЕЛЫП КАЛДЫ УЙЛАРЫ (Хəсəн Сарьян киңəшлəре) .............. 134 
ҮЗЕБЕЗ ТАБЫП АЧКАН СЕРЛƏР (Чаллы төбəге иҗатчылары 

тəҗрибəсенə бер күзəтү) .......................................................................... 160 
ЯШИ: ЭЗЛƏРЕ, СҮЗЛƏРЕ (Хəкимҗан Халиков шигьрияте 

турында) .................................................................................................... 200 
СЕБЕР ДƏ ҮЗЕБЕЗНЕКЕ (Булат Сөлəймəнов шигьрияте) .......... 205 
ОСТАЛЫКНЫ ТОЕМЛАУ (Туфан Миңнуллинның тел куллану 

тəҗрибəсеннəн) ......................................................................................... 211 
ЙОМГАК УРЫНЫНА ..................................................................... 276 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Низамов Ильдар Маликович 
 

ИСКУССТВО СЛОВА 
учебное пособие по риторике  

 
 
 

 
Корректура и верстка 
Л.Ш. Давлетшиной 

 
Дизайн обложки 

 
 

Подписано в печать 13.11.2013 г. 
Бумага офсетная. Печать ризографическая 

Формат 60х84 1/16. Гарнитура «Times». Усл. печ. л. 16,28 
Уч.-изд. л. 15,34. Тираж 250 экз. Заказ 73/5 

 
 
 

Казанский университет 
 

420008, г. Казань, ул. Профессора Нужина, 1/37 
тел. (843) 233-73-59, 292-65-60 

 
 
 


	73-5-Н~2
	73-5-Н~3
	73-5-Н~4
	7341C0~1
	7341C4~1
	7341CC~1
	7351C8~1
	7351CC~1
	73872D~1


 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20131206090858
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 62.36, top 60.24, right 39.69, bottom 60.24 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     60.2362
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     62.3622
     1
            
       D:20131206092916
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
    
    
     39.6850
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     60.2362
     1
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20131206090858
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 62.36, top 60.24, right 39.69, bottom 60.24 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     60.2362
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     62.3622
     1
            
       D:20131206092916
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
    
    
     39.6850
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     60.2362
     1
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20131206090858
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 62.36, top 60.24, right 39.69, bottom 60.24 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     60.2362
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     62.3622
     1
            
       D:20131206092916
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
    
    
     39.6850
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     60.2362
     1
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20131206090858
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 62.36, top 60.24, right 39.69, bottom 60.24 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     60.2362
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     62.3622
     1
            
       D:20131206092916
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
    
    
     39.6850
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     60.2362
     1
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20131206090858
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 62.36, top 60.24, right 39.69, bottom 60.24 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     60.2362
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     62.3622
     1
            
       D:20131206092916
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
    
    
     39.6850
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     60.2362
     1
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20131206090858
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 62.36, top 60.24, right 39.69, bottom 60.24 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     60.2362
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     62.3622
     1
            
       D:20131206092916
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
    
    
     39.6850
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     60.2362
     1
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20131206090858
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 62.36, top 60.24, right 39.69, bottom 60.24 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     60.2362
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     62.3622
     1
            
       D:20131206092916
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
    
    
     39.6850
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     60.2362
     1
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20131206090858
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 62.36, top 60.24, right 39.69, bottom 60.24 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     60.2362
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     62.3622
     1
            
       D:20131206092916
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
    
    
     39.6850
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     60.2362
     1
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     0.0000
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     0
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20131206090858
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
     0.0000
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: yes
     Allow pages to be scaled: yes
     Margins: left 62.36, top 60.24, right 39.69, bottom 60.24 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Mirror left to right on even-numbered sheets
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 5.827 x 8.268 inches / 148.0 x 210.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Scale by 70.70 %
     Align: centre
      

        
     60.2362
     2.8346
     14.1732
     0
     Corners
     1.4173
     ToFit
     1
     0
     1
     1
     0.7070
     0
     0 
     1
     62.3622
     1
            
       D:20131206092916
       595.2756
       a5
       Blank
       419.5276
          

     Best
     166
     173
    
    
     39.6850
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     60.2362
     1
     2
     1
     1
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





