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Кереш 

Теманың актуальлеге.  Билгеле булганча, XX йөз башы татар телендə 

вакытлы матбугат барлыкка килү һəм аның үсү чоры буларак характерлы. 

1905 елгы революциядəн соң, Россиянең татарлар яшəгəн җирлəрендə татар 

телендə газета һəм журналлар чыга башлый. Шулар арасында “Нур” 

газетасы аеруча мөһим урын алып тора. Россиядəге мөселман 

җəмəгатьчелеге тарафыннан зур телəктəшлек белəн каршы алынган əлеге 

газетаның беренче саны 1905 елның 2(15) сентябрендə дөнья күрə.  

Газетаның мөхəррире, заманы өчен  укымышлы кеше, дин белгече, җəмəгать 

эшлеклесе, коллежский асессор, Тышкы эшлəр министрлыгы тəрҗемəчесе, 

хəрби ахун Гатаулла Баязитов була. Газета 1905-1914 еллар аралыгында 

басыла. Соңгы саны 1914 елның 22 июнендə чыга. Барлыгы 310 сан дөнья 

күрə. Бу газетада мəгърифəт, фəлсəфə, дин, тел, əдəбият, мəдəният, миллəт 

һəм башка мөһим мəсьəлəлəргə кагылышлы язмалар басылып килə. 

Газета битлəрендə, бигрəк тə башлангыч чорында, Р. Фəхретдин, Һ. 

Максуди, Ф. Кəрими, Г. Исхакый, К. Мотыйгый, Ф. Сөлəймания һ. б. 

язмаларын  очратабыз. Биредə дəүлəт думалары əгъзалары С. Максуди, Г. 

Еникиев, К. Тəвкилев һ. б.  думада ясаган чыгышлары басыла.  Газета 

редакциясендə Ш. Камал, С. Сүнчəлəй, К. Бəкер кебек мəшһүр шəхеслəр 

эшли. 

Газетада С. Сүнчəлəй һəм М. Сабитовның шигырьлəре басыла. 

Озак еллар дəвамында бу газета игътибардан читтə кала бирде. Совет 

власте елларында “Нур” газетасына буржуаз-миллəтчелек идеялəрен 

яклаучы газета дигəн тамга салынды һəм онытылуга дучар ителде. Лəкин 

газетаның сəяси йөзен түгел, ə анда басылган мəкалəлəрнең тел 

үзенчəлеклəрен өйрəнүгə вакыт җитте. 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрнең тел үзенчəлеклəрен тикшерү, 

XX йөз башындагы татар əдəби теленең публицистик стильдə, ягъни 

вакытлы матбугатта ни дəрəҗəдə кулланылганлыгын да ачыкларга ярдəм 

итə. 
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“Нур” газетасының лексик-грамматик үзенчəлеклəрен өйрəнергə 

кирəклеге безнең эшебезнең фəнни-теоретик һəм практик яктан 

актуальлеген билгели. 

Теманың өйрəнелеше. Тюркологиядə газета телен өйрəнеп язылган 

күп кенə  хезмəтлəр бар. Татар тел белемендə Ш. Рамазанов, В. Хаков, Ə. 

Ишморатов, С. Ибраһимов һ. б. ның хезмəтлəрен билгелəп үтəргə мөмкин.  

Хəзерге көндəге вакытлы матбугат телен өйрəнүдə И.М. Низамов,  В.З. 

Гарифуллин, Р.Х. Мөхиярова хезмəтлəре дə əһəмиятле урын алып тора. 

Шулай ук башка төрки халыкларның галимнəреннəн: С. Исаев, Б. 

Əбелхасимов, А. Ахабаев (казакъ телендə), М. Мирзаев (үзбəк телендə), Т. 

Алиев (əзербайҗан телендə) һ.б. ның хезмəтлəре игътибарга лаек. 

 “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрнең лексик, графо-фонетик һəм 

морфологик үзенчəлеклəренə системалы һəм комплекслы анализ ясау 

диссертациянең төп максаты булып тора. Максатка ирешү юлында 

түбəндəге бурычлар куелды: 

– XX йөз башындагы социаль-сəяси һəм мəдəни-тарихи ситуацияне 

өйрəнү; XX гасыр башындагы тел ситуациясен ачыклау; Татар телендə 

вакытлы матбугат барлыкка килү тарихын яктырту; 

– “Нур” газетасының басылу тарихын һəм Г. Баязитовның гыйльми-

иҗтимагый эшчəнлеген тикшерү; 

– “Нур” газетасының лексикасына системалы анализ ясау; 

– Газетада басылган мəкалəлəрнең графо-фонетик һəм морфологик 

үзенчəлеклəрен тикшерү; 

Диссертациянең фəнни яңалыгы. Диссертация шул чордагы тел 

ситуациясенə бəйле рəвештə “Нур” газетасының лексик-грамматик 

үзенчəлеклəрен тикшерүне үз эченə ала. Структур планда ул, XX гасыр 

башында чыккан периодик басмаларның лексик, графо-фонетик һəм 

грамматик үзенчəлеклəрен системалы анализлауның бер үрнəге булып тора. 
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Хезмəтнең фəнни-теоретик кыйммəте.  

Диссертациянең фəнни əһəмияте шунда: беренчедəн, “Нур” газетасында 

басылган мəкалəлəрнең тел үзенчəлеклəрен анализлау, XX йөз башы татар 

вакытлы матбугатының лексик составын, грамматик төзелешен ачыкларга 

ярдəм итə һəм татар əдəби теле тарихын өйрəнүгə өлеш кертə. Икенчедəн, 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрнең тел үзенчəлеклəрен анализлау, 

татар əдəби теленең үсеш тенденциялəрен ачыклау өчен өстəмə тел 

материалы бирə. Өченчедəн, əлеге хезмəт XX йөз башында чыккан башка 

газета-журналларның тел үзенчəлеклəрен өйрəнүдə файдаланырга мөмкин. 

Гамəли яктан диссертация татар вакытлы матбугатының тел 

үзенчəлеклəрен тикшерү буларак, əдəби тел тарихы һəм тарихи грамматика 

курсларын укытканда һəм шулай ук махсус курсларда файдаланылырга 

мөмкин. 

Тикшерүнең методологик нигезен тюрколог галимнəрдəн Н.А. 

Баскаков, А.М. Щербак, рус галимнəреннəн Г.О. Винокур, Д.П. Вовчок, 

татар телчелəреннəн, Л. Җəлəй, Ф. Фасиев, В.Х. Хаков, Ə. Ишморатов, С.М. 

Ибраһимов, Ф.М. Хисамова, И.М. Низамов, Ф.С. Сафиуллина, И.Б. 

Бəширова, В.З. Гарифулин, Р.Х. Мөхиярова, һ.б. ларның хезмəтлəре тəшкил 

итə. 

Газетада басылган мəкалəлəрнең тел үзенчəлеклəрен тикшергəндə, без 

хəзерге тел белемендə кабул ителгəн тарихи-чагыштырма, функциональ-

стилистик һəм лингвистик барлау методларыннан файдаландык.  

Тикшерүнең чыганаклары. Диссертациянең төп чыганаклары булып, 

“Нур” газетасының Казан дəүлəт университеты Н.И. Лобачевский 

исемендəге фəнни китапханəнең сирəк китаплар һəм кулъязмалар бүлегендə 

саклана торган басмалары хезмəт итте. 

Апробация. Диссертациянең аерым өлешлəре төрле чыгышларда, 

фəнни-гамəли конференциялəрдə ясаган докладларда, В.И. Ульянов-Ленин 

исемендəге Казан дəүлəт университетының еллык йомгак 
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конференциялəрендə (2004-2006) ясаган чыгышларда һəм 6 мəкалəдə 

чагылыш тапты.  

Диссертациянең төзелеше. Диссертация керештəн, өч бүлектəн, 

йомгак, əдəбият исемлегеннəн гыйбарəт. 

Хезмəтнең төп эчтəлеге 

Керештə теманың актуальлеге, хезмəтнең максаты, бурычлары, фəнни 

яңалыгы, тикшерү методлары күрсəтелə.  

Беренче бүлек “Татар вакытлы матбугатын булдыру өчен көрəш” 

дип атала. Əлеге бүлектə татар телендə вакытлы матбугат булдыру өчен 

алып барылган бер гасырлык көрəш тарихы, “Нур” газетасының мөхəррире 

Г. Баязитовның иҗтимагый эшчəнлеге һəм “Нур” газетасында барган 

“Əдəби тел бəхəсе” мəсьəлəлəре тикшерелə.  

Икенче бүлек “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрнең лексик 

үзенчəлеклəрен өйрəнүгə багышлана.  

Өченче бүлектə “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрнең графо-

фонетик һəм морфологик үзенчəлеклəре өйрəнелə. 

Бу хезмəттə, “Нур” газетасының тел үзенчəлеклəрен тикшерүдə, 

түбəндəге транскрипция кулланылды:  

آ  ا ه س  ى ث ص , – a ه  ط  ,    i, y - s – , ,  , h - 

ا ه  – ă – ,                        k – t ,ت   ک

 - u,ü  و   ق – b –    qب

ل   و – w – l ف    f - 

و ؤ خ   م  , – v – ,     m –   x ح

, – gگ ک   n – ن   c - ج 

و  ع غ  - ğ - , o,ö –   č چ

ش - d – p –   š پ   د

ز ض ظ ر ذ   , , , – z ڭ  r –    ŋ - 
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Беренче бүлек 

Татар вакытлы матбугатын булдыру өчен көрəш 

1.1. Татар телендə газета чыгару өчен алып барылган эшлəр 

XIX гасыр ахыры, XX йөз башында татарларның иҗтимагый-мəдəни 

тормышында кардиналь үзгəрешлəр башлана. Алар төрле сəбəплəргə бəйле. 

Бу, беренчедəн, социаль-икътисади хəлнең үзгəрүе һəм социаль 

структуралар формалашуга бəйле. Əлеге үзгəрешлəр иҗтимагый-сəяси һəм 

рухи-мəдəни тормышта яңа фикерлəр барлыкка килүгə этəргеч була. Бу 

күренешлəр күпмедер дəрəҗəдə XVIII гасырның икенче яртысында 

самодержавиянең милли сəясəтендəге үзгəрешлəр белəн бəйле.  

Мəгълүм булганча, 1789 елда Екатерина II указы белəн Россия 

мөселманнарының Дини идарəсе оеша һəм рəсми рəвештə мөселман 

җəмгыяте барлыкка килə. Шул ук вакытта татарлар мəктəп-мəдрəсəлəр һəм 

мəчетлəр төзү эшен дə киңəйтеп җибəрə. Инде XIX гасырның икенче 

яртысында татарларның бəйсез халык мəгарифе системасы барлыкка килə.  

Болар барысы да татарларга үзлəренең рухи ихтыяҗларын 

канəгатьлəндерə башларга мөмкинлек бирə. Җəмгыятьтə милли зыялылар 

катламы формалашу бара. Аның барлыкка килүе милли дəүлəтчелек, 

дөньяви уку йортлары, милли матбугат булмавы шартларында дəвам итə. 

Татар, Урта Азия, мөселман көнчыгышы мəдрəсəлəрендə гыйлем алган 

зыялылар актив рəвештə, халыкны борчыган мəсьəлəлəрне күтəреп чыгалар. 

Алар үз эшчəнлеклəрен мəгариф, əдəбият, мəдəният, дин өлкəсендə алып 

баралар. Шулар арасында иң мөһиме газета чыгару була.  

Лəкин XIX гасырның икенче яртысында, XX йөз башында фəн, 

мəгариф, əдəбият, сəнгать, мəдəният өлкəсендə үзгəрешлəр башланса да, 

татарлар арасында вакытлы матбугат булмый. Татарлар арасында рəсми 

вакытлы матбугат бер гасырлык көрəш нəтиҗəсендə генə туа. 

Мəгълүм булганча, милли матбугат булдыру өчен көрəш мəсьəлəсе 

төрле фəнни хезмəтлəрдə, фəнни һəм фəнни популяр журналларда 

яктыртылды. Узган гасырның 20-90 елларында бу өлкəдə Г. Ибраһимов,  И. 
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Рəмиев, Җ. Вəлиди, С. Атнагулов, Г. Сəгъди, Ə. Кəримуллин, М. Госманов, 

В. Хаков, М. Мəһдиев, ə соңгы елларда Р. Əмирхан, Р. Нуруллина кебек 

галимнəр зур өлеш кертəлəр. Əлеге галимнəрнең хезмəтлəреннəн 

күренгəнчə, милли матбугатны булдыру өчен көрəш XIX гасырның I 

яртысында башлана. XIX йөз башында прогрессив Казан галимнəре, 

укымышлылары халыкның иҗтимагый һəм рухи-мəдəни тормышларын 

үзгəртү өчен, татар телендə вакытлы матбугат булдыру чараларын күрə 

башлыйлар. Шундый галимнəрнең берсе – Казан университеты профессоры 

И.И. Запольский, 1808 елда рус һəм татар теллəрендə “Казанские известия” 

дигəн газета чыгаруны сорап, патша хөкүмəтенə мөрəҗəгать итə. Əмма 

хөкүмəт əлеге үтенечне канəгатьлəндермəс өчен барысын да эшли. 1810 

елда, И.И. Запольский үлгəннəн соң гына, əлеге газета рус телендə чыга 

башлый. 

Татар телендə газета чыгаруга икенче адымны 1834 елда Казан 

университетының көнчыгыш бүлеге укучысы М.Г. Никольский ясый. Ул 

“Бəхрел-əхбəр” (“Яңалыклар диңгезе”) дип аталган газета чыгару өчен 

эшчəнлек башлый. М.Г. Никольскийның проекты Казан университеты 

профессоры, көнчыгышны өйрəнүче галим мəшһүр А.К. Казембек һəм Казан 

укыту округы попечителе М.Н. Мусин-Пушкин тарафыннан да зур яклау 

таба. Алар, Никольский үтенече буенча, газета чыгару өчен рөхсəт сорап, 

Эчке эшлəр министрлыгына мөрəҗəгать итəлəр, лəкин бу адым да нəтиҗəсез 

кала. 

1864 елда татар телендə вакытлы матбугат булдыру өчен тагын бер 

омтылыш ясала. Бу юлы “Файда” исемле журнал чыгару өчен эш алып 

барыла. Əлеге басманың инициаторы коллежский асессор, Эчке эшлəр 

министрлыгы тəрҗемəчесе П.И. Пашин була, əмма журналны чыгаруга бу 

очракта да рөхсəт бирелми. 

1864 елда Азия департаменты тəрҗемəчесе И. Нафальның да Санкт- 

Петербургта татарча газета чыгарырга дип язган үтенече кире кагыла. 
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1865 елда рус армиясе капитаны В.С. Курочкин матбугат эшлəре баш 

идарəсенə “Файда” исемле газета чыгарырга рөхсəт сорап үтенеч яза. Бу 

үтенеч тə шулай ук кире кагыла. 

XIX гасырның 60 елларыннан башлап, туган телдə газета чыгару өчен 

көрəшкə татарлар үзлəре кушылалар. 1863 елда Каюм Насыйри һəм 

литотипография тотучы Мөхəммəтгали Яхин Казан хəрби губернаторы 

Козлянинга газета чыгару өчен рөхсəт сорап үтенеч язалар. Бу хат Ə. 

Кəримуллинның хезмəтендə китерелгəн [143; 151]. Үтенеч түбəндəгедəн 

гыйбарəт: “Россия империясендə рус булмаган миллəтлəр арасында татарлар 

иң күп санлы халыкларның берсе булуларына карамастан, аларның үз 

теллəрендə əлегə хəтле вакытлы матбугатлары юк. Шунлыктан аларга 

хөкүмəтнең вə урындагы даирəлəрнең татарларга кагылышлы күрсəтмəлəре 

икенче кулдан, колактан-колакка гына ирешə. Хəзерге көндə зур тизлек 

белəн үсеп барган сəнəгать вə сəүдə мəсьлəлəренə караган яңалыклар белəн 

алар соңга калып танышалар. Ə бу сəүдə сəнəгать эшлəренə аерата һəвəс 

татарларның эшчəнлегендə зур комачаулыклар тудыра. Ниһаять, үзлəренең 

гореф-гадəтлəре вə дине буенча татарлар башка халыклар белəн бик үк 

аралашып яшəмəсəлəр дə, кеше табигатенə хас булган яңалыклар белəн 

кызыксыну аларга да ят нəрсə түгел. 

Татарларның күпчелеге рус грамотасын белми, рус газеталарын укып 

барырлык дəрəҗəдə рус телен белүчелəр аз. Татар телендə газета чыгару 

югарыда күрсəтелгəн кимчелеклəрне бетерергə ярдəм итəр иде. 

...Сез галиҗəнəптəн “Таң йолдызы” исеме белəн газета чыгарырга безгə 

рөхсəт бирүне яклап эчке эшлəр министрына үтенечебезне җиткерүне 

түбəнчелек белəн сорыйбыз.”  

Татар телендə газета-журналлар кирəклеген дəлиллəп язылган əлеге 

үтенеч тə хөкүмəт тарафыннан кире кагыла. К. Насыйри татар телендə газета 

чыгарырга рөхсəт ала алмагач, 1811 елдан башлап журнал характерындагы 

өстəл календарьлары чыгарырга əзерлəнүе турында язып чыга. 
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Санкт-Петербург университетында төрки теллəр укытучысы булып 

эшлəүче Х. Фəезханов та татар телендə газета чыгарырга рөхсəт алу өчен 

омтылыш ясап карый. Лəкин əлеге үтенеч тə алдагыларының язмышын 

кабатлый.  

XIX гасырның 70 еллары башында А. Котлыяров, Х. Бикбулатов 

“Дəфтəр мөҗдəвəр” (“Яңалыклар җыентыгы”) дигəн газета чыгарырга 

хөкүмəттəн рөхсəт сорыйлар. Газетаның проекты Россия һəм чит ил 

тормышын, əдəбиятын, мəдəниятен пропагандаласа да, газетаны чыгарырга 

рөхсəт бирелми. 

1885 елда Казан губернасы Спасс өязе крестьяны С. Əхмəровның да 

газета чыгарырга рөхсəт сорап язган үтенече кире кагыла. 

XIX гасырның 80 елларында газета чыгаруга Г. Ильяси һəм башкалар да 

омтылып карыйлар. Лəкин аларның үтенечлəре дə хөкүмəт тарафыннан 

канəгатьлəндерелми. 

Шулай да татар телендə вакытлы матбугат булдыру өчен көрəш дəвам 

итə. 1893 елда Көнчыгышны өйрəнү буенча Император җəмгыятенең 

почетлы рəисе О.С Лебедева (Гөлнар ханым) Петербургта Матбугат эшлəре 

буенча баш идарə начальнигы Е.Фиоктистовка татарлар өчен газета чыгару 

планын аңлатып бирə һəм яклау да тапкан кебек була. Лəкин тиздəн Гөлнар 

ханымга кыска итеп язылган рəсми кəгазь килə, “Чишмə” исемле русча-

татарча газета чыгару проектын эчке эшлəр министры кулай тапмый диелə, 

анда [143; 158]. Чөнки газета мөселманнарга аң-белем бирүне, рус тарихы, 

əдəбияты белəн таныштыруны максат итə. 

Патша хөкүмəте халыкны караңгылыкта тотарга тырышып, руслаштыру 

сəясəте алып бара. Мондый җəмгыятьтə рус һəм татар мəгърифəтчелəренең 

телəге тормышка ашмас бер хыял гына булып кала. Озак еллар буена 

татарлар өчен вакытлы матбугат функциялəрен календарьлар һəм мəдрəсə 

шəкертлəре чыгарган кулъязма газет һəм журналлар үтəп килə. 

Шундый газеталарның берсе Җаекта Камил Мотыйгый Төхфəтуллин 

тарафыннан чыгарыла. Əлеге газетада Г. Тукай үзенең журналистлык 
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эшчəнлеген башлап җибəрə. Газета “Əль-Мəгариф” дип атала. Камил 

Төхфəтуллин 1903 елда Əл-Əсхар университетын тəмамлап, туган иленə 

кайтканнан соң, əдəби эшчəнлек белəн шөгыльлəнүен дəвам иттерə, 

“Мотыйгия” мəдрəсəсендə гарəп һəм төрек əдəбиятларын укыта башлый. 

Газетада мəгариф өлкəсенə кагылышлы мəкалəлəр, кыска хикəялəр, 

фельетоннар, яңа китапларга күзəтүлəр язылып килə [127; 10].  

Ни өчен соң патша хөкүмəте татарларга үз ана теллəрендə газета-

журнал чыгарырга рөхсəт бирми? Ə бит, чыганаклар күрсəткəнчə, татарлар 

Россиядə укый-яза белү җəһəтеннəн беренче урында булганнар. 

Шулай ук татарлар сан ягыннан да Россиядə руслардан, украиннардан, 

белоруслардан, яһүдилəрдəн һəм казакълардан кала җиденче урында 

торганнар. Татар телендə вакытлы матбугат  булдырмауның үз сəбəплəре 

бар. Татарлар элек-электəн укымышлы халык булсалар да, Россиянең төрле 

почмакларында сибелеп яшилəр, ə татар телендə газета чыгару, халыкның 

милли аңын үстерүгə ярдəм итə. Бу исə, үз чиратында, патша хөкүмəтенең 

милли-колониаль изүенə каршы килə. Царизм “бүлгəлə һəм хакимлек ит” 

дигəн гыйбарəсен бик уңышлы куллана. 

“Татар демократик матбугаты” исемле китабында Р. Əмирханов XIX  

гасырда татарча газета яки журнал чыгарырга рөхсəт сорап патша 

хөкүмəтенə егермелəп гариза кергəнен əйтеп үтə [17; 65], лəкин 

самодержавия үзенчə бер үҗəтлек белəн татарча вакытлы матбугатның 

юлын биклəп торган. Ə бит XIX гасыр азагында инде Россиядə ул чакта 

“инородцы” дип йөртелгəн миллəтлəр теллəрендə дə газеталар дөнья күрə. 

Мəсəлəн, Кырымда Исмəгыйль бəк Гаспралы наширлегендə һəм 

редакторлыгында “Тəрҗеман” исемле газета 1895 елдан чыга башлый. 

Кавказда шулай ук төрки əзербайҗан телендə “Молла Насретдин” исемле 

журнал һəм “Шəркый рус” исемле газета нəшер ителə.   

XX йөз башында да татарларны мəдəни яктан кагу, кысу, рəнҗетү 

сəясəте дəвам итə. Башка халыклар яңадан-яңа басмалар чыгарганда, татар 

зыялылары һаман милли матбугат булдыра алмыйлар. 
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1903 елда Һ. Максудый белəн И. Терегулов үтенечлəренə хакимият 

болай дип җавап бирə: “Татар телендə газета чыгару, милли үзаңны үстерə, 

рус телен, дəүлəт теле буларак өйрəнүгə, руслашуга комачаулык тудыра”[18; 

239]. Əлбəттə, газета чыгаруга рөхсəт бирелми. 

Бу чорда вакытлы матбугат өчен көрəш мəсьəлəсе Г. Исхакыйның 

“Тəрҗемəи хəлем” кулъязмасында да чагыла. Əдип түбəндəгечə яза: “Бу 

дəвердə Кырымда чыккан атналык “Тəрҗеман” гəзитəсеннəн башка гəзитə 

мəҗмугамыз булмаганга, без яшерен гəзитəлəр нəшер итə башладык һəм 

мəкалəлəребезне халыкны агарту өчен, һəркайсыбыз үзе фикерли алганча, 

милли хəятебезне үзгəртү, яхшырту темасына багышлый идек” [142; 390]. 

1883 елдан башлап Россиядəге төрки халыклар бер-берсенең 

тормышлары белəн, мəдəнияте, əдиплəре белəн шул бердəнбер “Тəрҗеман” 

газетасы аша танышып килəлəр. 

 Татар телендə газета чыгару өчен мөмкинлеклəр 1905 елгы 

инкыйлабтан соң ачыла. Санкт-Петербург ахуны Гатаулла Баязитов татар 

телендə беренче газета чыгаруга ирешə. Газета “Нур” дип атала. 

1.2. Г. Баязитовның гыйльми-иҗтимагый эшчəнлеге  

Г.Баязитов турында мəгълүмат бирү өчен без, “Нур” газетасының 1911 

елгы, 231 санында басылган “Ахун Гатаулла хəзрəт Баязитовның тəрҗемəи 

хəле” дип аталган мəкалəне, “Шура” журналының 1911 елгы, 10 санында 

басылган “Гатаулла ахун хəзрəтлəре” дигəн язманы һəм  Г. Баязитовның 

оныгының оныгы Ялкын Сафа кызы Янбаеваның “Потомки Баязитова” 

(Харьков 2003) дигəн китабын, шулай ук “Нур” газетасының басыла 

башлавына 95 ел тулу уңае белəн чыккан фəнни-гамəли конференция 

материалларыннан файдаландык. Əлеге хезмəтлəрдəн күренгəнчə, Г. 

Баязитовның тормыш юлы түбəндəгечə күз алдына килə:  

Күренекле дин белгече, танылган җəмəгать эшлеклесе, Петербург собор 

мəчетен төзетүче, Россиядə татар телендə беренче газета чыгаручы һəм аның 

мөхəррире, имам-хатип һəм Тышкы эшлəр министрлыгында тəрҗемəче 

вазифаларын башкарган күренекле шəхес  Г. Баязитов (чын фамилиясе 
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Шахсуаров) 1846 елда Касыйм өязе Темников карьясында мулла гаилəсендə 

дөньяга килə. Баштарак Касыйм янындагы Чутай авылы мəдрəсəсендə укый, 

аннан Казан арты Кышкар мəдрəсəсенə килеп, дамелла Шиһабетдин 

җитəкчелегендə укуын тəмамлый. Кышкарда калып, үзе дə берничə еллар 

дəвамында дəрес бирə. 1871 елда Петербургтагы касыйм татарлары үзлəренə 

бер мəхəллə төзүгə ирешəлəр. Бу урынга мулла итеп Кышкардан 

Г.Баязитовны чакыртып алалар. Гатаулла хəзрəт тə якташларының бу 

гозерен кабул итə һəм шул елны Петербургка килеп, яңа оешкан мəхəллəгə 

имамлык итə башлый. Əмма дəүлəт властьлары белəн эш итү өчен рус телен 

белү кирəк була. Г.Баязитов зур көч сарыф итеп, рус телен өйрəнə башлый, 

рус галимнəре, язучылары белəн таныша. Арада берсе шагыйрь, публицист, 

тəнкыйтьче, дин галиме Владимир Соловьев (1853 – 1900) була. Г. Баязитов 

тəэсирендə ул “Мөхəммəт һəм аның хəяты” исемле хезмəт яза. В. Соловьев 

белəн аралашу нəтиҗəсендə Г. Баязитов русчаны камил рəвештə үзлəштерə, 

рус телендə мəкалəлəр язарлык дəрəҗəгə җитə. Хөкүмəт аны Петербургның 

хəрби ахуны (өлкəн мулла) итеп билгели. Моның асылы болай. Петербург 

һəм Кронштад базаларында, хəрби гарнизонда мөселман-татар солдатлары 

һəм матрослары хезмəт итə.  Башкаланың югары уку йортларында байтак 

əзербайҗан, татар егетлəре белем ала. Хəрбилəр арасында хəрби муллалар 

тотарга рөхсəт ителə. Хəрби ахун əнə шул частьларда кораблардагы 

муллаларның эшенə күзəтчелек итə. Моннан тыш ул Петербургның хəрби 

уку йортларында, Пажеский корпуста, Николаевский, Александровский, 

“Беренче хəрби-инженерлык корпусларындагы мөселман хəрбилəренə 

(курсантларына) дин гыйлеме укыта. Бер үк вакытта ул Азиатский 

департамент хезмəткəрлəренə төрек теле укыта, тəрҗемəче хезмəтен 

башкара. Польша татарлары өчен дəреслек эшли. Аның ташбасмада чыккан 

“Татар теленең сарыфы вə нəхүе” дигəн китабы да бар. Бу турыда “Нур” 

газетасының 1911 елгы 10 санында басылган “Ахун Гатаулла хəзрəтнең 

тəрҗемəи хəле” дигəн мəкалəдə хəбəр ителə. “Дөнья вə мəгыйшəть” дигəн 

китабы рус педагогы К. Д. Ушинскийның “Родное слово” китабына ияреп 
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язылган. Г. Баязитов русларның зур-зур күлəмле газета-журналларына төрле 

зурлыктагы мəкалəлəр яза. Аның мəкалəлəре “Восточное обозрение” 

журналында, “Голос”, “Санкт-Петербургские ведомости” һəм “Сын 

отечество” газеталарында басылган. Бу мəкалəлəрдə ул Россия 

мөселманнары арасында мəктəп-мəдрəсəлəр челтəрен киңəйтү кирəклеге 

турында яза, мөселманнарны башка миллəтлəр кимсетүеннəн яклый, 

хөкүмəтне алар белəн сак эш итəргə чакыра. Француз философы Жозеф 

Эрнест Ренан (1823 – 1892) “ислам дине бернинди прогрессны кабул итми” 

дип белдергəч, Г. Баязитов аның белəн бəхəскə керə һəм “Возражение на 

речь Эрнеста Ренана” дигəн китап яза. Г. Баязитовның “Ислам вə 

тəрəкъкый”, “Отношение ислама к науке и иноверцам” дигəн хезмəте 

Истамбулда төрек телендə һəм Парижда француз телендə басылып чыга.  

Аның йортында шул чорның башка күренекле шəхеслəре: премьер-

министр Витте, “Тəрҗеман” газетасы мөхəррире И. Гаспралы, “Вакыт” 

газетасы мөхəррире Ф. Кəрими һəм башкалар булалар. Г. Баязитов һəм аның 

улы С. Баязитов патша гаилəсе белəн дə якыннан таныш була [128; 8]. 

Татар укымышлылары арасында Г. Баязитов дəүлəт бүлəклəрен иң күп 

алган кеше. Тышкы эшлəр министрлыгында тəрҗемəче вазифаларын үтəгəн 

өчен ул 3 нче дəрəҗə “Станислав”, 2 һəм 3 нче дəрəҗə “Анна” орденнары 

һəм биш медаль белəн бүлəклəнə, дəүлəт иерархиясендə аңа “Коллежский 

советник” дигəн дəрəҗə бирелə. Г. Баязитовның чит ил орденнары да 

байтак: Бохара əмире аны өч тапкыр “Йолдыз” ордены, Төркия дəүлəте 3 

нче дəрəҗə “Мəҗидия” ордены, Иран дəүлəте “Алтын таш ордены” белəн 

бүлəкли. Г. Баязитовны хөкүмəт Дəмəшкъка илче итеп җибəрергə тели. 

Əмма ул андый зур дəрəҗəдəн баш тарта һəм бөтен калган гомерен газета 

чыгару эшенə багышлый. Җиһанда якты нур булып, 1905 елның 2 

сентябрендə (иске стиль белəн) империя башкаласы Санкт-Петербургта 

Казан шивəсендəге беренче татар газетасы чыга башлый. Газета “Нур” дип 

атала. 
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Татар халкының танылган шагыйре Г. Тукай газета чыгуга куанып, 

“Шималь яктан чыгын бəркъ орды бер нур”, - дип язды, газетага багышлап 

язган шигырендə. Шигырь “Нур” ның 1905 елгы 6 декабрь санында 

басылган. 

 “Нур” газетасын булдыру өчен алып барылган эшлəр, газетаның 

басылу тарихы соңгы елларда Р.У. Əмирхановның “Иманга тугрылык” [131; 

384] һəм “Татарская дореволюционная пресса (в контексте “восток-запад”) 

[18; 239] хезмəтлəрендə, яктыртылды. Əлеге хезмəтлəрдə “Нур” 

газетасының нинди шартларда барлыкка килүе галим тарафыннан 

җентеклəп тасвирлана. 

1905 елның көзендə дөньяга килсə дə, аны чыгару өчен көрəшнең 

башлануы 1871 елга ук карый һəм шактый озак дəвам итə. 1871 елда 

Петербург шəһəре ахуны Гатаулла Баязит улы Баязитов цензура күзəтүе 

астында чыгачак русча-татарча “Һəфтə” газетасына рөхсəт сораган була. 

Заманы өчен дəүлəт хезмəтендə югары гына дəрəҗəгə ирешкəн, ягъни 

коллежский асессор булган, Тышкы эшлəр министрлыгында тəрҗемəче 

вазифасын үтəгəн, егерме ике ел буена “хакимияткə тугрылык белəн” хезмəт 

иткəн, Россиянең төрле орденнары белəн бүлəклəнгəн мəшһүр бер зат булса 

да, Баязитов үтенеченə кат-кат тискəре җавап ала. Янəсе, “рус-татар 

газетасына ихтыяҗ аз”. Шулай ук татар телендə “Туркестанские ведомости” 

һəм “Приложения к Акмолинским ведомостям” дигəн газета бар дип, гозер 

кире кагыла [18; 239]. 

Бу җавапка каршы Г. Баязитов яңа үтенеч юллый, Россиядə чыга торган 

рус-мөселман газеталарының берсе дə бəян ителгəн максатка җавап 

бирмəгəнен əйтə. Дала генерал губернаторлыгы газетасы кыргыз телендə 

чыга, ул татарларга аңлаешсыз. Бакчасарайда нəшер кылына торган 

“Тəрҗеман” татар-рус телендə түгел, бəлки төрек-татар телендə, ул 

татарларга аңлашылмый. Əлеге үтенеченə Баязитов гомумəн җавап алмый 

[131; 258].  1893 елда милли матбугатка юл ачу өчен, ул тагын бер омтылыш 

ясап карый. Бу юлы ул “Чишмə” исемле газета чыгару мəсьəлəсен күтəрə. 
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Лəкин бу инициатива да беренчесенең язмышын кабатлый. Ə Г. Баязитов 

моның белəн һич кенə дə килешергə телəми. Петербург ахуны патша 

хөкүмəтенең милли сəясəттə ташламага баруын дəгъва итə. 1895 елның 

апрелендə ул матбугат эшлəренең баш идарəсенə инде өченче тапкыр, бу 

юлы “Нур” исемендəге русча–татарча газета чыгарырга рөхсəт сорап яңа эш 

кузгата. Баязитовның үтенечен В.К. Плеве кебек зур дəрəҗəдəге 

чиновниклар яклый. Казаннан махсус кешелəр килеп, газета файдасына 

тырыша. Тик хакимияттə Санкт-Петербург цензура комитетының көнчыгыш 

цензоры В.А.Смирнов утырганда, бу изге омтылыш хыял гына булып кала 

бирə [18; 239]. 

Матбугат эшлəре баш идарəсе начальнигына юллаган үтенечендə 

булачак мөхəррир газетаның төп мəслəге итеп, Россиядə яшəүче күпсанлы 

мөселман халкына хөкүмəт əмерлəренең чын максатын аңлатуны күрсəтə. 

Аңлатма язуында ул хаклы рəвештə татарларның үз теллəрендə газета 

булдыруга мохтаҗ икəнлеклəрен əйтə, басманың дəүлəт күлəмендə 

əһəмиятле булуын да ассызыклый. 

Булачак рус-татар газетасы сəяси тотрыксызлык шартларында яшəгəн 

самодержавияле хөкүмəтне тулысынча канəгатьлəндерə. Ул əлеге газетаны 

үз максатларында файдаланырга уйлый. Ниһаять, хөкүмəт əлеге эшне үзенең 

ышанычлы кешесенə, танылган дин эшлеклесенə, ягъни Г. Баязитовка 

йөкли. 

Шулай ук дəүлəт башкаласында газета чыгарырга рөхсəт бирү 

мөселманнарга мəрхəмəт күрсəтү үрнəге дə булып тора. Чынлыкта исə эш 

бик гади була, хөкүмəт татар җəмəгатчелегенə Санкт-Петербург шəһəрендə 

газета чыгарырга рөхсəт биреп, аның эшчəнлеген контрольдə тотарга һəм 

татарлар яшəгəн башка шəһəрлəрдə, бигрəк тə Казанда газета чыгарырга 

рөхсəт бирмəскə уйлый. 

Менə ни өчен Г. Баязитов тарафыннан Матбугат эшлəре баш идарəсенə 

бирелгəн үтенеч һəм аңлатма язуы югары даирəлəрдə тоткарланмый. Баш 

идарə дə, полиция департаменты да, Петербург генерал-губернаторы да, 
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хəтта татарларга кискен мөнəсəбəттə булган баш цензор В.Д. Смирнов та 

тышкы эшлəр министрлыгы тəрҗемəчесенə киртə куймыйлар. Нəтиҗəдə, 

1905 елның 4 апрелендə бирелгəн үтенеченə Г. Баязитов, барлык даирəлəрне 

тоткарлыксыз үтеп, шул елның 7 июнендə таныклык ала. Смирнов газета 

чыгарырга рөхсəткə кул куя [18; 239]. Бу хəл унбиш ел дəвамында аңлы 

рəвештə киртə корып торганнан соң була. 1905 елның 2 сентябрендə “Нур” 

газетасының беренче саны чыга. 

Татар əдəбияты тарихында, матбугат тарихын өйрəнгəн 

тикшеренүчелəрнең хезмəтлəрендə “Нур” газетасы беркадəр тискəре яктан 

бəялəнə. Мəсəлəн, журналист Исмəгыйль Рəмиев, совет чынбарлыгы белəн 

бəйле рəвештə 1926 елда Казан шəһəрендə, “Гажур” нəшриятендə басылып 

чыккан “Вакытлы татар матбугаты (Альбом). 1905-1925) дигəн хезмəттə 

“Нур” газетасына түбəндəге бəяне бирə: “Фикер ягыннан алсак, бик 

консервативный, бюрократ-клерикалларның фикерлəрен хуплап, шуны дини 

пəрдəлəргə өреп, укучыларына тəкъдим итте. Башлыча язган 

мəсьəлəлəреннəн берсе – руханиларның тормышларын ничек, нинди юллар 

белəн яхшырту, халык арасында аларның игътибарларын күтəрү дигəн 

мəсьəлə булды. Баштарак моның битлəрендə бик күплəрнең имзалары 

күренсə дə, соңга табарак, правительство кешелəре, бюрократлар 

тарафыннан чыгарылган казенный гəзит икəне мəгълүм булу белəн күзгə 

күренерлек язучылар аның тирəсеннəн киттелəр. Аннан соң татарның 

мəдəни кыйбласы саналган Казанда татарча гəзит-журналлар чыга башлау 

белəн үк, бу гəзит бик нык кеше күзеннəн төште, халык Казан гəзитəлəрендə 

язарга, Казан гəзитəлəрен укырга салышты. Исеме “Нур” булса да, эчке һəм 

тышкы күренешлəре белəн бик нурсыз, ямьсез, укырга күңелсез гəзит иде... 

Моның бердəнбер яхшы булса, яхшы кəгазьдə басылуы булды”. 

Лəкин “Нур” газетасына карата нинди генə тəнкыйть сүзлəре яңгыраса 

да, шунысын онытмаска кирəк: йөз елга якын тигезсез көрəш нəтиҗəсендə 

мəйданга килгəн бу газета җитəрлек күлəмдə таралган, миллəтнең мəгълүм 

катламнарының ихтыяҗларын канəгатьлəндергəн. 
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“Нур” газетасының чыга башлавы уңаеннан төрле урыннардан 

тəбрикнамəлəр килə. Оренбург шəһəреннəн Фатих Кəрими (соңыннан 

оештырылган “Вакыт” газетасының мөхəррире) котлавында, мəсəлəн, менə 

мондый юллар бар: “...Татар миллəтенең дөньйайа кəлдегеннəн бирле 

беренче дəфга уларак ана телендə зоһур килмеш бу гəзитə өчен бөтен җан вə 

күңелемнəн дəвам вə муаффəкыять эстəйүб, мөндəриҗəсен укымага 

башладым”. (“Нур”, 1905, №6). 

Җаек шəһəреннəн “Фикер”, “Уклар”, “Əл-гасрел-җəдит”исемле газет 

һəм журналларның нашире һəм мөхəррире Камил Мотыйгый Төхфəтуллин 

исə болай яза: “Тəрҗеман” да егерме сəнəлəрдəн бире безгə нур иде. Хəзер 

дə нурдыр. Чук җирлəре вə чук адымнарымызы сəйəрə итмəйə муаффəкъ 

улды... Лəкин чук озакта булындыгыннан безə нуры лязем кадəр 

җитешмийүр иде. Шимди затыңыз нуры урта бер җирə куйдыңыз, бу нурың 

бөтен Русияне истигаб итəчəге шөбһəсездер, “Нур” исə миллəтемезнең 

җəһалəт-караңгылыкларына изалə əйлəсен”.     

Газетаның беренче санында нашир һəм мөхəррир Г. Баязитов “Нур” 

гəзитəсенең мəслəге” дигəн мəкалəсендə игътибарны басманың төп 

максатына юнəлтə. Мəкалəдə ватанда күркəм мөгамəлə, берлек, дуслык 

төшенчəлəренə басым ясала, аннары шул җирлектə рəхəтлеккə чыгу юлында 

гыйлем мəгърифəттə ныклык һəм гайрəт тиешлеге искəртелə. XX гасырның 

цивилизациясен бөтен җир шарындагы адəм балалары дəгъвəт итəлəр, 

нишлəп əле без моннан мəхрүм калырга тиеш, диелə баш мəкалəдə. Аннары 

бу максатлар ислам җирлегендə дəлиллəнə. “Чөнки, - ди Гатаулла Баязитов, 

- ислам рухында һəм борынгы тарихта тəраккый вə мəдəният яратыла торган 

һəм мактауга лаек нəрсəлəрдер...” (“Нур”, 1905, №1). 

Г. Баязитов “Нур” газетасын башта Петербургта атнага бер, я ике, я өч 

чыга торган гыйлем һəм дөнья вакыйгаларын бəхəс итүче төрек-татар 

гəзитəседер дип игълан итə. Тора-бара, атнага бер мəртəбə чыгачагын 

искəртə. Лəкин əүвəлге чорында атнага бер-ике тапкыр басылып килсə дə, 
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беркадəр вакыттан соң, даимилеген югалта. Соңга таба хəтта айга, ай ярымга 

бер мəртəбə дөнья күргəн вакытлары да була.  

Аның иң беренче саннары Ильяс Мирза Бораганский басмаханəсендə, 

аннары (1906 елның 29 мартыннан) аның махсус электрик матбагасында, 

1908 елдан Г. Баязитовның (1911 елдан соң Сафа Баязитовның) шəхси 

типографиясендə нəшер ителə.           

  Бу шəхеслəр хакында, ягъни беренче нашир Г. Баязитов һəм аның улы 

С. Баязитов турында Ф. Кəриминең “Ауропа сəяхəтнəмəсе” хезмəтендə 

берникадəр мəгълүмат бирелə [144; 181-182], “...Сафа əфəнде əүвəл Казан 

мəдрəсəлəренең берсендə гомум диния тəхсил итмеш. Мантыйк, гыйльме 

калям1, дəреслəре алмыш булып, хəзер дə исə, махсус сурəттə, мөгаллимнəр 

тотып, җəбер 2 , һəндəсə 3 , хикмəт табигыя 4 , вə кимья 5 , кеби фəннəр илə, 

лисаны əҗнəбия тəхсиленə башланмыш иде. Кəндесе мөстəгыйд6 вə ачык 

фикерле вə һəр шəйгə сəлəтле бер кəнеҗдер...”. 

“Гатаулла хəзрəт Баязитов вакыт илə, мəдрəсə тəхсил итəрəк, фикъһы, 

калям, мантыйк, ысул вə хикмəт илаһия кеби безнең мəдрəсəлəрдə укылган 

гыйлемнəрдəн бик гүзəл хиссамəнд улмыштыр. 7  Русчаны дəхи гүзəл 

үгрəнеп, һəр җəһəтчə тəүсигъ мəгълүмат итмеш вə тəрəкъкыят фикриягə, 

башка муллаларыбызга нисбəтəн бик зыядə илəрү китмештер. Гатаулла 

хəзрəт безнең Русия голямəсе эчендə, хакыйкатəн, иң ачык фикерле 

тəрəкъкый пəрвəр, вə зыялы бер имамдыр... “Дөнья вə мəгыйшəт” вə 

“Ислам” нам əсəрлəре булдыгы кеби, “Исламият вə гомүм мəгариф”, 

“Ренанга җавап” вə иң соң əсəрлəре булган “Ислам вə тəракъкый” нам 

китаплары, кыйммəтлəрен тəкъдир итə белгəннəр алдында, гаять мəкъбул 

булып, мөхəррирен хəер илə яд иттермичə8 вə намыны əбкая кяфидер...”9. 

                                                 
1 Гыйльме калям – дин гыйлеме. 
2 Җəбер – алгебра. 
3 Һəндəсə - геометрия. 
4 Хикмəт табигыя – табигать фəннəре. 
5 Кимья – химия. 
6 Кəндесе мөстəгыйд – ачык фикерле. 
7 Хиссамəнд улмыштыр - өлеш алган.  
8 Яд иттерү – искə төшерү. 
9 Намыны əбкая кяфидер – исемен мəңгелəштерергə җитəрлек. 
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Ильяс морза – Кырым задəнəсеннəн 1  булып, асыл ватаны 

Багъчасарайдыр. Əйям сабувəтен2 Кырымда кичердектəн соңра Петербургка 

килеп тəватəн итмеш”.  

“Нур” газетасы дүрт битле булып басыла. Бу газетада заманның күп 

төрле актуаль мəсьəлəлəре күтəрелə. Газетада басылган язмалар күбесенчə 

Г. Баязитовның үзе тарафыннан язылалар. 1905-1909 елларда аның 

мəгърифəт, фəлсəфə, дин, тел, миллəт һəм башка мөһим мəсьəлəлəргə 

кагылышлы язмалары басылып килə. Ул татар халкын милли-патриотик, 

дини, мəгърифəт рухында тəрбиялəргə тырышып, газетада төрле күлəмдəге 

мəкалəлəр бастыра. 

Кайбер саннарда Г. Баязитовның үз имзасы белəн басылган өчəр-дүртəр 

мəкалəсе очрый. Аларның нигезендə мəгърифəткə, камиллеккə, прогресска 

омтылыш, үзара аңлаешлы гамəл кылу, тигезлек һəм гаделеккə 

кешелеклелек аша ирешү принциплары ята. Ул миллəт, дин, тел язмышы 

хакында борчыла. Һəр чыгышында диярлек милли бердəмлек, оешканлык 

идеясен алга сөрə. 

1911 елның 21 апрелендə вафат булган Гатаулла ахун хакында 

Ризаэтдин Фəхретдин нəшер иткəн “Шура” журналында мондый көенечле 

сүзлəр бар. “Миллəтебезнең олуг адəмнəреннəн бу кимсəнең үлеме зыягы 

газыйм3 саналырга тиешледер”. (“Гатаулла ахун хəзрəтлəре”, 1910, №10). 

Г. Баязитовның газетаның 1911 ел, 15 апрель санында басылган 

мəкалəсе васыять буларак яңгырый. “Без, Русия татарлары өчен, үзара улан 

ихтиляфларны4 ташлап, тəрəкъкый эшлəре илə улынырга кирəк. Безем кеби 

артта калмыш, тəрбиясез вə мəгарифсез татар миллəте өчен шуннан башка 

юл  тотарга ярамый”- дип яза үзенең соңгы мəкалəлəренең берсендə.  

Газетаның абруен һəм популярлыгын еш кына аңа язышкан мəшһүр 

шəхеслəр, аларның язмалары билгели. Аның битлəрендə, бигрəк тə 

                                                 
1 Задəнə - аксөяк. 
2 Əйям сабувəтене – сабыйлык көннəрен. 
3 Зыягы газыйм-чиксез зур югалту. 
4 Ихтиляф-дау, ызгыш. 
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башлангыч чорында, без Р. Фəхретдин, Һ. Максудый, Ф. Кəрими, Г. 

Исхакый, Г. Еникиев, Ш. Камал, К. Мотыйгый, Ф. Сөлəймания, Г. 

Биктимерия һəм башкаларның исемнəрен очратабыз. 

Алга таба Ф. Кəрими, Р. Фəхретдин, Г. Исхакый, Һ. Максудый, К. 

Мотыгый кебек күренекле калəм иялəре үзлəре дə матбугат ачып җибəрəлəр 

һəм көчлəрен күбесенчə шунда сарыф итəлəр. 

Биредə дəүлəт думалары əгъзалары Г. Еникиев, С. Максудов, С. 

Максуди, Ш. Мəхмүдов, К. Тəфкилев һəм башкалар төрле язмалар белəн 

чыгыш ясый, яки аларның думада ясаган чыгышлары басыла. Газетага 

күренекле дин эшлеклелəре ахун əл-Мəсгуди, казыйлар Г. Капкаев, К. 

Тəрҗемани, Мотыгулла хəзрəт, Мөхəммəт хəзрəт əл-Хəсəни, Насретдин əл-

Хуҗами, берничə мəртəбə хəтта мөфти М. Солтанов та языша. Əлбəттə, Г. 

Баязитовның улы, булачак мөфти Сафа Баязитов та үз материалларына 

байтак урын бирə. 

Газетада С. Сүнчəлəй, М. Сабитовның лирик əсəрлəре басыла. 

 “Нур” газетасы төрле зурлыктагы тезмə һəм чəчмə əсəрлəргə дə бай. 

Анда Риза Фəхретдиннең “Манчжурия мəктүплəре”, Ильяс Ашказарскийның 

“Милли театр кичəсе”, Фатих Кəриминең “Укыгыз” кебек мəкалəлəре 

басыла. Газетада имзасыз басылган мəкалəлəр, хəбəрлəр дə күп. Бер-ике 

хəрефле инициаллар белəн дөнья күргəннəре дə бар. 

Татар миллəтенең язмышы өчен борчылып, аның прогрессив юнəлештə 

үсүенə телəктəшлек белдергəн материаллар арасында Ш. Камалның “Əфгале 

миллəтə бер əмган” (Миллəт хəленə бер караш) фельетоны, “Инде”, “Хакы 

бар” шигырьлəре, Зыя Насрыйның “Хəят вə сəгадəт”, “Татар бае” кебек 

хикəялəре, М. Хəмидинең “Сəяхəт хатирəлəре” дə игътибарны җəлеп итə. 

XX йөз башында татар мəктəп-мəдрəсəлəренə реформа ясау 

мəсьəлəлəре газета игътибарыннан читтə калмый. Татар мəктəп-

мəдрəсəлəрендə яңача укыту, аның проблемаларын хəл итүгə багышланган 

мəкалəлəр Г. Баязитов тарафыннан һəрдаим басылып килəлəр. 
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Газетаның “дөньяви ягын”, аны соңгы саннарына кадəр Кəбир Бəкер, 

Сəгыйть Сүнчəлəй, Зыя Насрый, Мостафа Сабитов, Мөхəммəд Хəмиди 

кебек күренекле шəхеслəр тəэмин итə.  

Башлангыч чорында “Нур” Россия агентлыгының телеграф 

хəбəрлəренə, рус телендə басылган “Новое время”, “Слово”, “Русь”, 

“Тəрҗеман” газет-журналларыннан алынган материалларга урын бирсə, 

соңрак, “Казан мөхбире”, “Азат”, “Фикер”, “Вакыт”, “Йолдыз”, “Идел”, 

“Кояш” һ.б. басмалардан алынган язмалар да күбəя. 

“Нур” түбəндəге бүлеклəрдəн гыйбарəт була: 

1. Рəсми хəбəрлəр бүлеге. Биредə хөкүмəт əмерлəре басыла. 

2. Алмəкалə. (мəҗбүри түгел) 

3. Əхбəре хариҗи (тышкы хəбəрлəр), əхбəре дахили (эчке 

хəбəрлəр). Анда Россия генə түгел, бик күп чит иллəр турында да мəгълүмат 

биреп барыла. Басмада “Император əгъзамның манифесты”, “Падишаһ 

əгъзам император хəзрəтлəренең фəрманы галилəре”, “Хөкүмəт тарафыннан 

бəян” кебек материалларга да урын түрдəн бирелə.  

4. Фельетоннар. (мəҗбүри түгел) 

5. Телеграммалар. 

6. Белдерүлəр. 

7. Төрле тəрҗемəлəр.  

Татар вакытлы матбугатын алкышлап каршы алган Г. Тукайның исеме 

дə “Нур” белəн тыгыз бəйлəнгəн. Мəсəлəн, 1909 елда “Нур” “Г. Тукаев 

диваныннан” дигəн исем астында аның “Бəйрəм бүген” шигырен бастыра. 

Шагыйрьнең вакытсыз үлеме “Нур”ны да тетрəтə. 

1913 елның 12 апрель санының бер бите тулаем Г. Тукай иҗатына 

багышланган. 

“Нур” мəрхүм шагыйрьнең якты истəлегенə 1914 елгы апрель саннарын 

да багышларга онытмый. Мəсəлəн, газетаның 306, 307 саннарында нашир 

һəм мөхəррир С. Баязитовның “Мəрхүм шагыйремез Габдулла Тукай” дигəн 

мəкалəсе басыла. 

 24 
 

 



1.3. “Нур” газетасында əдəби тел турында бəхəслəр 

XIX гасыр ахыры, XX йөз башы татар əдəби телендə борынгы төрки 

һəм  иске татар теле формалары билгеле бер урын алып торалар. 

Татар милли əдəби теле формалашкан чорда, əдəби телне халык сөйлəм 

теле үзенəлеклəре белəн якынайтырга телəүче язучылар белəн, иске татар 

теле һəм төрек теле үзенчəлеклəрен сакларга омтылучылар арасында кискен 

көрəш башлана. 

 Əлеге көрəш иң беренчелəрдəн булып “Нур” газетасы битлəрендə 

чагылыш таба. Газета чыга башлау белəн, Г. Баязитов “Нинди телдə языйк? 

Төрек-госманлы теленме яки борынгы иске татар телемезнеме алайык”, дип 

киң катлам укучыларга мөрəҗəгать итə. Газетага күп хатлар килə. “Нинди 

телдə языйк?” дип куелган сорауга бер генə төрле җавап алына: “Əлбəттə, 

Казан телендə!” (“Мəкəрҗəдə яшь əдиплəр белəн бер сөхбəт”, 1905, №4). 

Əлеге бəхəслəр барышында Казан теле дип йөртелə торган телнең бер төрле 

түгел икəнлеге ачыклана. 

Гатаулла Баязитов бу турыда “...хəзер безнең Казан шивəсендə диелгəн 

телдə язылган китаплардан мөмкин күрсəтергə: Каюм əфəнде, Ризаэтдин 

əфəнде, Фатих əфəнде һəм башка гайрелəр. Һəр каюсының сүз вə гыйбарə 

йөреше бер-берсенə башкаракдыр. Бəгъзесе госманлы деленə мəел идеб, 

бəгъзесе гарəб вə фарсыны күп катыштырыб язалар. Димəк ки, бер төсле 

йиңел, асат аңлаешлы бер  куелган дел йукдыр. Инде ни кыйламыз?” 

(“Мəкəрҗəдə яшь əдиплəр белəн бер сөхбəт”, 1905, №4). 

Дамелла Галимҗан Баруди мəдрəсəсенең пишкадəм хəлфəлəре һəм татар 

əдиплəреннəн мөхтəрəм Һадый Максуди белəн берлектə əлеге мəҗлестə 

булган əдип Хəсəн Гата Габəши бу сорауга болай дип җавап бирə: “əгəр дə 

без гавам аңламый, ничек языйк икəн дип торсак. Ул вакыт асыл язуга 

ирешү мөшкил булыр түгелме? Əдəби телне аңламасалар, ул вакытта 

мəдрəсəлəрдə гаеб калыр. Гəзитə мəдрəсə түгел, тел үгрəтəсеңне аны 

мəдрəсəлəрдəн сорарга кирəк буладыр. ...Гəзитəдə мəүзүгъ мəсьəлəгə, сүзгə 

карап язмак кирəк булыр. Бəгъзе гавам өчен булган вакыйгъ-əхбəрлəр, 
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хөкүмəт əмерлəре мөмкин кадəр йиңел, асатлатырга кирəк. Əммə гыйльми 

мəсьəлəр булганда, чара юк, əдəби телдə язмак лязем калыр”. Г. Баязитов 

əлеге җаваптан риза калуын белдерə: “...Бу кеби ... безем татар голямасы 

арасында əдəби делемез нə делдер вə нə улачак бəхəслəре иделгəн сөхбəт бу 

əүəлге мəртəбəдəге сөхбəт иде. ...Яшь əдиблəр туктамаңыз, əдəбият 

мəйданында күренеңез, иң мəкъбуль, иң газиз вə мактаулы бер хезмəт вар 

исə, ул да гыйльме əдəбиятка хезмəтдер” (“Мəкəрҗəдə яшь əдиплəр белəн 

бер сөхбəт”, 1905, №4). 

Казан төркисе-шивəсе-диле, беренче мəртəбə буларак нəкъ менə əлеге 

сөхбəттə, əдəби тел, əдəби телебез дип əйтелə һəм башка мəкалəлəрдə 

кабатлана-тəгаенлəнə. Мəсəлəн, “Нур” газетасының 7 санында Г. Баязитов 

болай дип яза: “Татар телендə язылган дип əйтелə торган китапларның 

барчасын безнең халык аңлап йитмəй торгандыр. ...Хəзер бу соңгы елларда 

йəнə бигрəк төрек-госманлы телендə язалар. ...Имде кайсына тотынаек? 

Шушы соңгы төрек-госманлы теленме яки борынгы иске татар телемезнеме 

алайык? Бу бер зур педагогически мəсьəлəдер...” (“Мөхəррирдəн берничə 

сүз”, 1905, №7).                       

Аерым авторлар халык сөйлəшə торган, җиңелəйтелгəн телне тəкъдим 

итəлəр. Бу турыда танылган əдип Гаяз Исхакый “…Əдəби дип мəгънəсен ап-

ачык иттереп аңлата торган һəр гыйбарəгə əйтелə. Бер мəкалə əдəби булыр 

өчен, ни хакында язылганлыгы һəр укый белə торган кешегə тəмам 

аңлашылырдай булырга тиеш. Шуның өчен мин “əдəби телне” үз телемез 

димен. Үземез сөйли торган телдə язарга тиеш, димен. Һəм язамын. Минем 

мəслəгемдə язылган китаплар һəрвакыт халык арасында күп таралып, күп 

укылачак вə халыкка күп файда китерəчəклəр”,-дип ассызыклый автор 

(“Тел”, 1905, №8). 

Г. Баязитов Г. Исхакыйның əлеге фикеренə билгеле бер дəрəҗəдə 

кушылганлыгын аңлата: “Без татармыз, гарəб яки төрек түгелмез. Шулай ук 

телемез үземезгə бер телдер. ...Фəкать безнең телемез кагыйдəгə 

салынмагандыр. ...Телемезнең сарыфы вə нəхүе юкдыр дип, читкə кагып, 
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башка ят теллəр кушмак безгə мөнасиб булмаска кирəк...”. Əмма лəкин ул 

үзенең шиклəнүен дə белдерə: “... имде гəзитəне ничек вə кайсы телдə 

языйк? Иске телемездə язсак, бу соңгылар хəзер үк яңа ысул мəктəплəрендə 

яңа телне алып чыксалар, бер-беремезгə каршы бару булыр...” (“Татар теле”, 

1905, №11). 

Мөхəррирнең бу шөбһəлəрен таратырга телəп, “яшь фикерле галим” Һ. 

Максуди “Казан теле” дигəн мəкалəсен җибəрə: “һəрникадəр госманлы 

шивəсене сөйсəм дə вə һəрникадəр төреклəрнең эшлəнмеш вə 

фəсыйхлəнмеш шивəлəренə охшатып язуны йиңелрəк күрсəм дə, Казан 

төреклəренең лисаны əдəбилəре өчен аны кабул итмəк фикерендə түгелмен. 

...Руссия мəмлəкəте эчендə төрле кабилəлəрдəн мөрəккəб ун миллион кадəр 

улан төрек бардыр ки, аларның һəрберсе Казан шивəсенə якын төрекчə бер 

тел илə сөйлəшмəктəдерлəр. Һичбер вакытта максудларыны бер-беренə 

аңлатышмак өчен тəрҗеман вə толмачка мохтаҗ булганнары юкдыр. 

...Безлəргə дə шул тукыз миллион кадəр төркинең һəрберсе аңларлык бер тел 

тапмак, китапларымызны да, гəзитəлəремезне дə шул тел илə генə язарга 

тырышмак лязем”, - дип Əхмəт Һадый Максуди Россия мəмлəкəте эчендəге 

барлык төрки халыклар өчен “уртак тел” вариантын тəкъдим итə. Бу 

уңайдан “Тəрҗеман” газетасы мөхəррире И. Гаспралы “Тəрҗеман” газетасы 

яза торган тел, барлык төрки халыклар өчен уртак булган тел ди. 

“Нур”ның 14 нче санында Г. Баязитов И. Гаспралының “Тəрҗеман” 

газетасында басылган (1905, №90-91) “Лисан мəсьəлəсе” дигəн мəкалəсенə 

мөнəсəбəтен белдерə. И. Гаспралы: ”...без дə егерме ел җөдəдек, чалышдык, 

муафəкъ улдык. ...Җаным хəзрəт, сез сөйлəйə җавап көтəсез, əмма сөйлəйə 

җавап калмамыш”,-дип язган була. Г. Баязитов болай ди: “...Егерме сəнə 

мөкатдəм заман башка иде. Сез бер генə идеңез. Шимди гасыр башка һəм 

халык та башкадыр. Һəм дə башкача караучылар да табылыр...” (“Тел 

бəхəсе”, 1905, №14). “Башкача караучылар”ның күплеге мəхəррирне 

куандыра, һəр мəкалə газета битлəрендə урын ала, анализлана. Мəсəлəн, 15 

санда түбəндəге хат урнаштырылган: “...Мөхəррир хəзрəт! Зинһар, мөмкин 

 27 
 

 



кадəр гарəп, фарсы, госманлы төрек сүзлəрене катыштырмай яза күреңез. 

Гəзитə мəдрəсə түгел. Без ничек аңлыймыз, шул телдə языңыз”. Г. Баязитов 

мондый аңлатма бирə: “шушындый хатларны алгач, безем тел хакында 

зиһен салып мөляхəзə кыйлмакны лязем күреп, бу хакда фикерлəрне 

ишетмəк матлуб булды. Голяма əдиблəремездəн башка укый-яза белгəн, “ак 

өстенə кара таныган” халкымыз күбдер. Шулар өчен нə эшлəймез? Менə 

бəхəс шунда иде. Иске аркадашымыз  “Тəрҗеман” шивəсендə язуны мəгъкул 

күрəдер. Без исə үземезнең “Нур” яза торган тел - татар-төрек шивəсендə 

язмакны хуш күрəмез. “Казан мөхбире” дəһа ачыграк-кулайрак дип, Казан 

халкы сөйлəшə торган телдə булуны артыграк күрүе аңланадыр”. (“Тел 

бəхəсе”, 1905, №15).”Нур” газетасының 16 нчы санында Г. Исхакыйның 

“Тел” мəкалəсенə мөнəсəбəт белдергəн мəкалə басыла. Алабуга өязеннəн 

ахун Мəсхүдов болай дип яза: “...һəр укый белгəн кеше танымак димəк, язу 

таныган һəр татар кулына тотканда, ап-ачык аңлап чыкса, татар 

əдəбиятыннан берсе шушы булачак. Лəкин кызганыч, Исхаков 

җəнəплəренең ни сурəттə яздыкы мəкалəсе бу үлчəү белəн тотканда да, үзе 

янə əдəбиятка кермидер”.  

“Тел бəхəсе”  уңаенда басылган мəкалəлəрдə халык, миллəт һəм аның 

атамасы мəсьəлəлəренə дə игътибар ителə. Мəсəлəн, “Татар углы” 

псевдонимы белəн басылган “Төрек теле” дигəн мəкалəнең авторы Г. 

Баязитовның “без татармыз, гарəп, яки төрек түгелмез, шулай ук телемез 

үземезгə аерым бер телдер” дигəн фикеренə карата мондый искəрмə ясый: 

“татар вə төрек икесе бер кавемнең атыдыр һəм теллəре бердер... Лəкин 

татар Русия каланларының узурында, вə төрек госманлы хөкүмəтене тəшкил 

итдеклəренең узурында калмыштыр...”(“Төрек теле”, 1906, №19). Г. 

Баязитов исə тагын да ачыграк итеп “кайчандыр без төркилəр идек, хəзер без 

татар чыгар, төрек-татар түгелдермез”, дип тəкърарлый. (“Без татармы, 

түгелме”, 1906, №22). Əлеге ике мəкалəдə Г. Баязитов газета битлəрендə 

бара торган тел бəхəсенең нинди юнəлеш алуына да игътибар итə: 

“Тəрҗеман”сезнең тел арба, извошчик теледер дийəрəк, иштибдахтан 

 28 
 

 



чыгарып, безне бик мəмнүн итте. Димəк ки, “Нур”ны түбəндəге гавам һəм 

урам халкы да аңларлык имеш”( “Татарлыктан роҗуг”, 1906, №21).    

Шулай итеп, Г. Баязитов үзенең газетасында басыла торган 

мəкалəлəрнең “ак өстендə кара таныган” халыкка аңлаешлы булган тел 

белəн язылуына куанычын белдерə. Лəкин үз чоры əдəби мохитеннəн 

аерылып китə алмавын да искəртə.           

  Əмма соңрак чыккан Казан газеталары, шул исəптəн “Нур” газетасы да 

халык сөйлəшə торган, ягъни Казан шивəсендə язарга карар бирəлəр.  

“Нур” газетасы битлəрендə басылган мəкалəлəрдəн аңлашылганча, 

“Казан теле” дип аталган телнең, нигездə, өч төрле вариантта кулланылышта 

булуы ассызыклана: 1) традицион иске татар əдəби теленең дəвамы булган 

һəм əдəби тел дип аталганы; 2) шул ук əдəби телнең госманлы төреклəре 

теленə якынайтыбрак языла торган “Тəрҗеман теле” җəдиди-госманлы 

дигəн варианты; 3) һəм шул ук əдəби телнең татар халкының гомумсөйлəмə 

һəм аерым төбəк сөйлəшлəренə хас булган сүз һəм сүз формалары белəн 

баетылган һəм гамəли гавамлашкан дип аталган варианты. Лəкин укучының 

кем булуына карап, əлеге вариантларның өчесе дə кулланылышта йөри. 

Шул ук вакытта татар теле структур һəм функциональ планда 

өйрəнелүен дəвам итə, нəшрият эшчəнлеге киңəя, төрле жанр-стильлəрдə, 

əдəби телнең өч вариантында да язылган күп санлы əдəбият барлыкка килə. 

Шулай да гомумсөйлəмə сүз һəм сүз формалары белəн баетылган һəм 

гамəли гавамлашкан вариант алгарак чыга башлый. “Урта тел” термины 

əйлəнешкə керə.   

 Шул ук бəхəстə əлеге вариантларның исем-атамалары да, мəсəлəн, əдəби 

тел, гавами тел, халык теле, гыйльми əдəбият, төрек-госманый шивасе, 

төрек-госманлы теле, татар-төрек теле, урта тел һ.б. нигездə, беренче 

мəртəбə киң кулланылыш ала. 

 Əлегə кадəр болай ачыктан-ачык күтəрелмəгəн, əмма язма əдəби телнең 

табигатен һəм вазифасын аңлау өчен гаять əһəмиятле булган əлеге фикерлəр 
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белəн бергə, аерым теллəрнең хуҗасы булган халык һəм аның исем-атамасы 

мəсьəлəсе дə игътибар үзəгенə куела. 

«Нур» да күтəрелгəн татар язма əдəби теле мəсьəлəсе башка газета һəм 

журнал битлəрендə киң чагылыш таба. 

Шунысы сөенечле: саф Казан шивəсендəге беренче татар газетасының 

аягы җиңел булып чыга. Россиянең төрле шəһəрлəрендə татарча газета-

журналлар барлыкка килə. 

Казанда “Казан мөхбире”, “Азат халык”, “Йолдыз”, “Əл Ислах”, Җаекта 

“Фикер”, “Əл-гасрел җəдид”, “Уклар”, Оренбургта “Вакыт”, “Карчыга”, 

“Чүкеч”, “Урал” һəм башка органнар чыга башлый. Əлбəттə, бу беренче 

милли матбугат органнарының байтагы кыска гомерле булды. Цензура 

эзəрлеклəүлəре яки материаль кыенлыклар сəбəпле алар туктатылды. Əмма 

аннан соң чыккан яки чыгуын дəвам иткəн газета-журналлар арасында 

“Вакыт”, “Шура”, “Яшен”, “Ялт-йолт”, “Аң”, “Йолдыз”, “Кояш”, “Ак юл”, 

“Тормыш” һəм башка шундыйлар татар милли матбугатының дəвамлы һəм 

тотрыклы җирлеккə басканлыгын күрсəтə иде. Татар вакытлы матбугаты 

тууга бəйле бу күренешне галимнəр татар җəмгыятенең төрле катлаулары 

үзлəренең фикерлəрен, телəклəрен əйтергə мөмкинлек барлыкка килү дип 

атыйлар.                                                        
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Икенче бүлек 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрнең лексик үзенчəлеклəре 

Төрки теллəрнең, шул исəптəн татар теленең дə лексикасын өйрəнү ерак 

гасырларга барып тоташа. Төрки теллəрне өйрəнүгə багышланган беренче 

хезмəт Мəхмүт Кашгарыйның сүзлеге була. Бүгенге көнгə кадəр төрки 

теллəр һəм татар теленең лексикасы буенча фəнни хезмəтлəр, 

монографиялəр язылган. Лəкин күп кенə галимнəр тарихи истəлеклəрнең 

лексикасын һəм хəзерге əдəби теллəрнең лексикасын өйрəнеп язылган 

фəнни хезмəтлəрнең җитмəвен язалар. Мəсəлəн, К.М. Мусаев “Төрки 

теллəрнең лексикологиясе” дигəн хезмəтендə күп кенə төрки теллəрнең 

лексик байлыгы билгеле бер системага салынмаган, - дип яза [80; 226].  

Соңгы елларда хəзерге татар теле лексикасын һəм язма истəлеклəр 

теленең лексикасын тарихи юнəлештə өйрəнү өлкəсендə сизелерлек хəрəкəт 

башланды дияргə мөмкин. Бу уңайдан Г.Ф. Саттаровның “Атамалар 

дөньясына сəяхəт” (1992), “Татар топонимиясе” хезмəтлəрен, Р.Г. 

Əхмəтьяновның “Татарский язык в Волго Камском языковом союзе” (1993) 

монографиясе, И.С. Насипованың “Древний тюркский пласт диалектной 

лексики Мензелинского говора”(1994) хезмəтен, Э.Х. Кадыйрованың 

Мөхəммəдьяр поэмаларының лексикасын тикшерүгə багышланган 

кандидатлык диссертациясен (2000), М.Б. Хəйруллинның “Развитие 

татарской лексики” дигəн докторлык диссертациясен (2000), Х.Х. 

Кузьминаның ”Лексика поэмы “Кыйсса-и Йусуф” Кул Гали” хезмəтен искə 

алып китəргə мөмкин. 

Шул ук вакытта Г.Ибраһимов исемендəге Тел, əдəбият һəм сəнгать 

институтының тел бүлеге татар теле лексикологиясе буенча планлы һəм зур 

күлəмле тикшеренүлəр алып бара.  

Татар теле лексикасын һəм аның тарихи яссылыкта үсеш-үзгəрешен 

күрсəтүдə XX йөз башыннан ук басма рəвештə чыгып килгəн газета-

журналлар телен өйрəнүнең дə əһəмияте бар.  
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2.1. “Нур” газетасы теленең лексикасы (лексик-тематик төркемнəр) 

Язма истəлеклəрнең лексик составын анализлаган вакытта 

тикшеренүлəрнең системалылыгы мəсьəлəсе алга килеп баса. Лексика 

буенча югарыда күрсəтелгəн хезмəтлəрдə сүзлəрне лексик-семантик яктан, 

ягъни мəгънə бердəмлеге, мəгънə уртаклыгы принцибы нигезендə төркемлəп 

өйрəнү урын алып тора. Лəкин лексик-семантик төркемнəр һəм тематик 

төркем төшенчəлəре фəнни əдəбиятта һəрвакытта да бертөрле 

аңлатылмыйлар. 

Лексик-семантик төркем дигəн термин белəн лексикологиядə уртак 

лексик мəгънəгə берлəшкəн сүзлəрне атыйлар. Телəсə нинди телнең сүзлəре 

семантик нигездə, ягъни мəгънə уртаклыгы нигезендə берлəшə ала. Мəсəлəн, 

морфологиядə телнең сүзлек составы сүз төркемнəренə бүленə һəм бер үк 

вакытта уртак лексик мəгънə белдерүче семантик категория дə булып 

саналалар. Һəр сүз төркеме эчендə үзлəренең семантик үзенчəлеклəре 

буенча якын булган сүзлəр (семантик компонентлар, семалар) бар. Шуңа 

күрə сүзлəр тематик төркемнəргə бүленəлəр, ə аларны үз чиратында лексик-

семантик төркемчəлəргə һəм синонимик ояларга бүлəргə мөмкин. Мондый 

бүленеш, ягъни лексиканы лексик-семантик төркемнəргə бүлү 

лингвистикада универсаль алым булып санала. “Лексик-семантик төркем” 

дигəн термин белəн лексикологиядə уртак лексик мəгънəгə ия сүзлəрне 

атыйлар, ə семасиологиядə алар сүзлəрнең мəгънəлəре арасындагы 

бəйлəнешкə нигезлəнə. 

А.А. Уфимцева лексик-семантик төркемнəрне һəр телнең сүзлəре бер-

берсе белəн төрле мəгънəви бəйлəнештə һəм лексик-грамматик мөнəсəбəттə 

торып, бербөтен система тəшкил итəлəр, дип билгели [119; 132].  

 Ф.П. Филин лексик-семантик төркемнəр үз эчлəренə ике, яки берничə 

лексик мəгънəле сүзне берлəштерə ала ала дип карый. Лексик мəгънə 

дигəндə исə Ф.П. Филин сүзлəрнең предметлык мəгънəсен, сүзнең объектив 

əйберлəр дөньясына, процессларга, күренешлəргə һ.б. ларга каравын 

күрсəтə. [118; 231]. Лексик-семантик төркемдə сүзнең конткрет мəгънəсе 
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бер-берсенə туры килмəве дə ихтимал, əмма аларны уртак мəгънə якынлыгы 

берлəштерə. Мəсəлəн, й�р�к, к��ел, б�гырь, сүзлəре мəгънə ягыннан 

якын, ə урындык, юл, кеше, сүзлəре мəгънə ягыннан бер-берсенə бөтенлəй 

туры килми. 

Лексик-семантик төркемнəн аермалы буларак,  тематик төркемнəр 

киңрəк төшенчəгə ия. Мондый төркемдəге сүзлəр предметларның, 

процессларның, күренешлəрнең бəйлəнешенə таяна мəсəлəн, кул, аяк, баш 

сүзлəре төрле мəгънə аңлаталар, лəкин бер тематик төркемгə карыйлар, 

чөнки алар кеше тəненең өлешлəрен тəшкил итəлəр.  

Лексиканы тематик төркемнəргə бүлеп өйрəнү XI-XII гасырларда ук 

кулланыла. Мəсəлəн, күренекле көнчыгыш филологы Зəмəхшəри үзенең 

“Мөкаддимəт əл-əдəб” дигəн гарəп-фарсы сүзлегендə (1143 ел) сүзлəрне 

тематик төркемнəргə аерып бирə [27; 54]. 

Лексиканың системалылыгы һəм аның берəмлеклəре арасындагы 

мəгънəви бəйлəнешлəр рус галимнəреннəн, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, 

Д.М. Шмелев, А.А. Уфимцева һ.б. ның хезмəтлəрендə карала. 

А.А.Уфимцева сүзлəрнең мəгънə бəйлəнешлəре буенча лексиканы 

шулай ук тематик һəм лексик-семантик төркемнəргə аерып карый. Ул  

тематик төркемнəргə сүзлəр, үзлəренең номинатив һəм сигнификатив 

билгелəре буенча берлəшəлəр дип билгели һəм түбəндəге тематик 

төркемнəрне аерып күрсəтə: ”Йорт кирəк-ярагы əйберлəре”, “тəн төзелеше”, 

“кием төрлəре”, “төзелеш” һ.б. [119; 132-133]. Галимнəр шул юл белəн бөтен 

лексиканың системалылыгына ирешергə һəм тарихи-лингивистик 

тикшеренүлəрдə һəм шулай ук тикшерүнең башка төрле методларын 

кулланып, тел структурасында сүзнең эчке бəйлəнешлəрен ачыкларга 

мөмкин, дип саныйлар.  

Бу өлкəдə билгеле бер тəҗрибəлəр аерым галимнəрнең хезмəтлəрендə 

дə чагыла. Р. Рахлин һəм В. Вартбург, мəсəлəн, француз теленең лексик 

универсумын өч төркемгə бүлəлəр: Гал�м. Кеше һəм Гал�м. Төркемнəр 
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үзлəре төркемчəлəргə бүленəлəр, əлеге төркемнəр үз чиратында тагын да 

ваграк төркемчəлəргə бүленəлəр. 

50 нче еллардан башлап лексиканы тематик һəм лексик-семантик 

төркемнəргə бүлеп өйрəнү тюркологиягə дə килеп керə. Мондый хезмəтлəр 

исəбеннəн Н.К. Дмитриев, Н.З. Бакеева, Э.Р. Тенишев, А.А. Юлдашев, Н.З. 

Гаджиева һ.б. ның хезмəтлəрен күрсəтергə мөмкин.          

А.Г. Шəйхулов лексик-семантик классификация лексиканы тикшерүнең 

башлангыч этабын тəшкил итə, лексиканы тикшерүнең соңгы этабы булып 

лексик-тематик классификация санала, - дип саный һəм түбəндəге тематик 

төркемнəрне аера: 1.Табигать. Органик һəм органик булмаган дөнья, терек 

һəм терек булмаган табигать. Табигать күренешлəре. Җир. Су. Һава. 

Үсемлеклəр дөньясы (флора), хайваннар дөньсы (фауна), хайваннар дөньясы 

һəм кеше.  

       2. Кеше. Ш�хес. Яш�еш. Кешенең биологик үзенчəлеклəре. Гаилə һəм 

туганлык мөнəсəбəтлəре. 

       3. ��мгыять. Җəмгыятьнең икътисади тормышы. Халык хуҗалыгы. 

Шəһəр. Промышленность. Авыл. Авыл хуҗалыгы. Транспорт. Элемтə. 

Тормыш-көнкүреш өлкəсе хезмəте. Иҗтимагый җитештерүчəнлек. 

Җəмгыятьнең иҗтимагый-сəяси тормышы. Дəүлəт. Дəүлəт власте. 

Дəүлəтнең территориаль бүленеше. Иҗтимагый оешмалар. Җəмгыятьнең 

сəяси тормышы. Җəмгыятьнең мəдəни тормышы. Рухи мəдəният. Фəн, 

мəгариф. Мəктəп. Тел һəм əдəбият. Фəн һəм техника. Музей. Китапханə. 

Матбугат. Нəшрият. Сəнгать һ.б. [122; 121]. 

        Без үзебезнең тикшеренүебездə А. Шəйхулов, К. Мусаев һ.б. галимнəр 

тəкъдим иткəн тематик төркемлəүне нигез итеп алдык.  

   Газета-журналлар телендə гомумкулланылыштагы сүзлəр белəн бер- 

рəттəн, сүзлек хəзинəсенең төрле катламнарына караган сүзлəр дə күп була, 

алар киң планда нормалашу процессы кичерəлəр. Шулар арасында аеруча 

иҗтимагый-сəяси төшенчəдəге сүзлəрнең күбəюен һəм активлашып китүен 

күрсəтергə кирəк. Бу, һичшиксез, “Нур” газетасы теленə дə кагыла. Газета 
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текстларында иҗтимагый-сəяси лексика, нигездə, фəнни-публицистик 

əдəбиятның гомуми тукымасын тəшкил итсə дə, ул һəр стильгə, һəр жанрга 

үтеп керə.  

Иҗтимагый-сəяси лексиканың таралышын күзəтү телдəге төрле 

тенденциялəрне ачыкларга мөмкинлек бирə. Тарихи-лингвистик яктан 

караганда, телнең сүзлек хəзинəсендəге төрле катлам сүзлəренең барлыкка 

килү һəм үсү юлларын тикшерү бик əһəмиятле. Бу–иҗтимагый төшенчəдəге 

сүзлəргə дə карый. Алар җəмгыятьтəге үзгəрешлəрне, тарихи вакыйгаларны 

чагылдырган яңа төшенчəлəрнең мəйданга чыгуы белəн турыдан-туры 

бəйле. Бу төшечəлəрнең төрле чаралар белəн белдерелеп, үзлəшеп китүе, 

телнең лексик үсеш закончалыклары нигезендə бара. “Төрле тематик 

төркемдəге аерым сүзлəрне бер-беренə бəйлəмичə карау мөмкин түгел, алар 

бер-берсе белəн бик нык керешəлəр. Бер үк сүзлəр тышкы яктан төрле 

предметларга, күренешлəргə атама булсалар да, эчтəлек ягыннан ул 

күренешлəр бер-берсенə охшаш булалар. Моннан форма белəн эчтəлекнең 

диалекталь берлеге телнең лексик составында ачык чагылганлыгы күренə” 

[163; 76-77].  

Газета теле тел өлкəсендə барган һəр үзгəрешне беренчелəрдəн булып 

тотып ала, чөнки ул һəрвакыт хəрəкəттə, динамикада. Шуның өчен газета 

теле милли əдəби телдəге һəр яңалыкны үзе аша кичерə. Газета язмаларында 

кулланылган сүз байлыгының зур өлешен нейтраль лексика алып тора. 

Шулай да биредə нейтраль лексикадан кала, ике төрле төп лексик 

берəмлеклəр булуы мəгълүм. Гадəттə, аларны даими һəм вакытлы 

берəмлеклəр дип атыйлар [147; 144]. 

Хезмəтебезнең бу бүлеге газета теленең даими лексик берəмлеклəрен  

өйрəнүгə багышлана.  

 “Нур” газетасы  теленең сүзлек составын түбəндəге тематик 

төркемнəргə бүлəргə мөмкин:  
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1. Ялгызлык исемнəр 

 Ялгызлык исемнəр бер предмет, зат яки күренешне башка шундый ук 

предмет, зат һəм күренешлəрдəн аерып атыйлар “Нур” газетасында 

басылган мəкалəлəрдə дə ялгызлык исемнəр зур урын тота. Алар 

диссертацидə өч өлешкə бүлеп өйрəнелде. 

1. Кеше исемн�ре ��м фамилиял�ре. Һадый Атласов, Гатаулла 

Баязитов, Хəсəн Гата Габəши, Исмəгыйль Гаспринский, Муса Бигиев, Гаяз 

Исхакый, Кəбир Бəкер, Габдулла Тукай һ.б. 

 Һадый Атласов. 

س وب اڒون بر مقا هادی ات رنی اثبا ت قي . ه يا ڒمش اڧ ندی موسا بيگييفنڭ قران درس

Hadıy Atlasov äfände Musa Bigievneŋ qor΄ăn däreslärene isbat qılıb ozın 

ber mäqalä iazmıš. (“Муса Бигиев дəресенə”, 1911, №181). 

�адый Атласов �ф�нде Муса Бигиевне� коръ�н д�ресл�рен исбат 

итеп озын бер м�кал� язган.  

Хəсəн Гата Гəбаши. 

ه سنده من حا ڒ رينڭ فكحسن عطارگه مكا رخه ده مقا  سون ادی ديامریخنب  قبوڶ اد

Min xäzergă “Mäkärcädä” mäqaläsendä Xäsän Gata cänäbläreneŋ fikere  

qabul idelsen ide diyäm. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Мин х�зерг� “М�к�р��д�” м�кал�сенд� Х�с�н Гата 

��н�пл�рене� фикере кабул ителсен иде диям.  

Исмəгыйль Гаспринский.   بك يا ڭا ايسمده بر ت چعاردی       ايسمغيايسكی آرقداشم 

   İske arqadašımız İsmäğil bäk yaŋa isemdä ber tel čıgardı. (“Тел бəхəсе”, 

1905, №16). 

Иске аркадашыбыз Исм�гыйл б�к я�а исемд� бер тел чыгарды.  

Муса Бигиев غا ن تا ريح درسنينی اوقوب بتون اورينبورغ موسا بيگييفنڭ   شورا ده باص

درگه ن ايدی مسی پروتيست ب .ع

Musa Bigievneŋ “Šura” da basılğan “Tarix” däresene uqıb böten Orenburg 

golamäse protest beldergän ide. (“Муса Бигиев” дəресенə, 191, №181). 

Муса Бигиевне� “Шура “да басылган басылган “Тарих” д�ресен укып, 

б�тен Оренбург голам�се протест белдерг�н иде.  
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يدوفكه آحوند ،بو ساعتده منم قوانغا ننی براو آورسه ی ديو باي دی اآا ن بو  نی بو

ور ايدی . تعخبكه قا   

Баязитов.

Bu sägät΄dä minem quanğannı beräü kürsä, axun Baiyazitovqa ni buldı ikän 

bolay diü, tägäcebkä qalır ide. (“Тел”, 1905, №8). 

Бу с�гатьт� минем куанганны бер�� к�рс�, ахун Баязитовка ни 

булды ик�н болай диеп, га��пк� калыр иде.  

Габдулла Тукай.  ه طوقای گرمه دكعبد ا ه سوڒگه آرشرگه ئو وب،ا   آبير افندی آي

. آردی

Gabdulla Tuqay ilä süzgä kerešergä ölgermädek, Käbir äfände kilüb kerde. 

(“Шагыйремез Габдулла Тукай”, 1914. №307). 

Габдулла Тукай бел�н с�зг� керешерг� �лгерм�дек, К�бир �ф�нде 

килеп керде.  

Кəбир əфəнде. 

میطوقا ينڭ موسا اف! صفا افندی:  بڭاآبيرافندی ده ،ندی ده طوراسی آي  آنده بيك قصنقی حا 

. طورا ايكا ن

Käbir äfände bäŋa: Safa äfände! Tuqay Musa äfändedä torasi kilmi, anda 

bik qısınqı xäldä tora ikän. (“Шагыйребез Габдулла Тукай”, 1914, №307). 

К�бир �ф�нде ми�а: Сафа �ф�нде! Тукайны� Муса �ф�ндед� 

торасы килми, анда бик кысынкы х�лд� тора ик�н.  

Мөхəммəдъяр Солтанов.  تا نارينبورغ مفتيسی اڶ حاخ ریمحمديار س .                خنب

       Orenburg möftise äl-xaci Möxämmäd΄yar Soltanov cänäbläre. (“Мөфти 

хəзрəт юбилее”, 1911, №230). 

Оренбург м�фтие �л-ха�и М�х�мм�дьяр Солтанов ��н�бл�ре.  

Камил Мотыйгый.   يته سی محرری فكر .                                    افندیآام مطيعیع

  “Fiker” gäzitäse möxärrire Kamil Motigıy äfände. (“Татарлыктан 

рөҗуг”, 1906, №21). 

“Фикер” г�зит�се м�х�ррире Камил Мотыгый �ф�нде.  

Ризаетдин əфəнде.  

ددين افندیمحترم اديب فا ض  وحه رضا ا می سر رنده ب تاتارمی دگ  ترخما نڭ بر نيچه نومر

ه يا ڒدی .سنده اوڒون تا ريحی بر مقا    
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Möxtäräm fazıyl Rizaetdin äfände “Tätceman“nıŋ berničä numirlärendä 

“Bez tatarmı, dägelme? ” särläüxäsendä ozın, tarixi ber mäqalä yazdı. (“Без 

татармы, түгелме? “, 1906, №22). 

М�хт�р�м фазыйл Ризаэтдин �ф�нде “Т�р�еман “ны� бернич� 

номерында “Без татармы. т�гелме? ” исеменд� озын тарихи бер м�кал� 

язды.  

Х.Бигиев. يتسنده ح بيگيي افندی يا ڒا                                        .            محترم وقت غ

Möxtäräm “Waqıt” gäzitäsendä X.Bigiev äfände yaza. (“Төркестан 

мөселманнары хакында”, 1914, №307). 

М�хт�р�м “Вакыт” г�зит�сенд� Х.Бигиев �ф�нде яза.  

Ильяс Кудашев Ашказарский. 

ياس افندی قوداش آشقا ذارسكی ه  اوڒينڭ اي ق قوشدی ٣١تروپپا سی اي  نچی ديكابرده آچ

 اثرينی صحنگه قويدی. 

İl΄iyas äfände Kudašev Aškazarskiy üzeneŋ truppası ilä 31 nče dekabr΄dä 

“Ačlıq qušdı” äsärene säxnägä quydı. (“Ильяс əфəнде Кудашев 

Ашказарскийның беренче гастроле”, 1914, №303) 

Ильяс �ф�нде Кудашев Ашказарский �зене� труппасы бел�н 31 нче 

декабрьд� “Ачлык кушты” �с�рен с�хн�г� куйды.  

2. Географик атамалар. 

 а. Шəһəр исемнəре: Сембер, Тифлис, Хан Кирмəн (Касыйм), Оренбург, 

Уфа, Мамадыш, Бохара, Хива, Əстерхан, Уральск, Истанбаул, Казан, 

Самара, Тройцк һ.б. 

Сембер. 

يه نظا رتينه منسوب عنيراڶ مايور اصتا رينقيويچ  نمشسمبرداح غينه تغيين قي . عوبرنا طور

Daxiliyä näzarätenä mönasib general–maiyor Starinkovič Sember 

gubernatorlığına tăğain qılınmıš. (“Эчке хəбəрлəр”, 1906. №60). 

Эчке эшл�р министрлыына м�насиб генерал-майор Старинкович 

Сембер губернаторлыгына билгел�нде.  

يس وناتيف يگينتسيا آريست قي  . .Тифлис شهرنڭ ايچنده آوب انتي

 38 
 

 



Tiflis šähäreneŋ ečendä küb inteligentsiyä arest qılına. (“Телеграф 

хəбəрлəре”, 1905, №19). 

Тифлис ш���рене� эченд� к�п интеллигенция арест кылына.  

عه سنڭ هر اطرفنده طورا طورغا نحا ن آرما ن قا سوم .Хан Кирмəн (Касыйм).  ق

Xan Kirmän (Qasiym) qal΄gasınıŋ här ätrafında tora torğan. 

Хан Кирм�н (Касыйм) кальгасыны� ��р �трафында тора торган. 

(“Хан Кирмəн”, 1905, №1). 

ی اڶ محم رنڭ قا رغا   آراسنده پا روحود يورتورگه ا ارينبورگود با ی اواريس

دی ا ری شهه ر د وما سنده قا را . رحسا ت سورا ب برگه ن عري

Оренбург.

Mäхmüd bay varislarınıŋ Qarğalı ilä Orenburg arasında paroxod yörtergä 

röxsät sorab birgän garizaları šähär dumasında qaraldı. (“Сакмарда 

пароходчылык”, 1914, №304). 

М�хм�т бай варисларыны� Каргалы бел�н Оренбург арасында 

пароход й�ртерг� р�хс�т сорап бирг�н гаризалары ш���р думасында 

каралды.  

غا ن اوفا ده نچی نومرنده ١٤٨وقت نڭ  چغی يا ڒ ر اوچون پراآتيكا قورصری آچ  اما م

 .ادی

Уфа.

“Waqıt”nıŋ 167 nče numirendä Ufada imamnar öčen praktika kursları 

ačılačağı yazılğan ide. (”Имамнар өчен практика курслары”, 1914, №307). 

 “Вакыт”ны� 167 нче санында Уфада имамнар �чен практика 

курслары ачылачагы язылган иде.  

Бохара, Хива. 

نوب طورادر.  ر باش ه بخا راده ده، خيوه ده ده بيك خدی اصحات ترو اي حا ن او   ياڭی 

İyaŋa xan ultıru ilä Boxarada da, Xivada da islaxätlär bašlanıb toradır. 

(“Хивада ислахəт”, 1911, №230). 

Я�а хан утыру бел�н Бохара да, Хивада да реформалар башланып 

тора.  

 

Əстерхан. 
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دقينه آوره حا نسترآ رنده يا ڒ ته  ش ياصا ب مفتی ٣ ع م خمعيتی خيي ده شورای اس  نچی آپري

عا ن  رت عمراوفنی يبا ررگه قرار قي رحمن ح يسنه ايدڶ نا شری محترم عبدا حضرتنڭ يوبي

Ästerxan gäzitälärendä iyazıldıqına küră, 3 nče aprel΄dă “Śuraί islam” 

cămgeiyăte cıelıš yasab möfti xăzrătneŋ yubileesına “İdel” našire, möxtărăm 

Gabdelraxman xăzrăt Gömărovnı yibărergă qarar qılgan. (“Əстерхан 

хəбəрлəре”. 1911, №231). 

�стерхан г�зт�л�рене� язуына караганда, 3 нче апрельд� “Шураи 

ислам” ��мгыяте �ыелыш ясап, м�фти х�зр�тне� юбилеена “Идел” 

нашире, м�хт�р�м Габдерахман х�зр�т Госмановны �иб�рерг� карар 

кылган.  

سكیبو سنه  ر آراسندا آثا ر ترقی آورندی        اورا م ن ی مس  .Уральск شهرنده بر نيچه تور

Bu sänä Ural΄sk šähärendä berničä törle möselmanlar arasında asar 

täräqqıy kürende. (“Уральск хəбəрлəре”, 1910, №183). 

Бу айда Уральск ш���ренд� бернич� т�рле м�селман арасында 

асар т�р�ккый к�ренде.  

Истанбул.                             .مكده در ر آ س حبر رده آوب آوڭ ده صوڭغی آون استا مبو

       İstanbuldan bu könlärdä bik küŋelsez xäbärlär kilmäkdäder. (“Истанбул 

хəбəрлəре”, 1910, №200). 

Истанбулдан бу к�нн�рд� бик к��елсез х�б�рл�р кил�дер.  

Казан.  

ی  وش ری اوڒينڭ سياحتندن قايتوب آي يپين خنب ر صا ويتی رئيسی اصطا اننیمينيستر  ڒيا رت ق

. ايدمشدر

Ministrlar sovetı räyse Stolıpin cänäbläre üzeneŋ säyäxätendän qaytıb kilešli 

Qazannı häm zıyarat idmešder. (“Столыпин Казанда”, 1910, №206). 

Министрлар советы р�исе Столыпин ��н�пл�ре �зене� 

с�ях�тенн�н кайтып килешли Казанны зыяр�т итк�н.  

Самара.  ر ظهور ايته با ی اوياڒی با شقورد رنده شوندای اش م صما را غوبيرنا سی نيكو ب

ش دى

Bezem Samarа gubernası, Nikolay öyäze bašqortlarında šundıy ešlär zahir 

itä bašladı. (“Самарадан”. 1906, №25). 
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Безне� Самара губернасы, Николай �язе башкортларында шундый 

эшл�р була башлады.  

Троицк.                      . ر ايكا ترويسكده غا ن رن استمكچی بو رجمعيت يصا ب حاجت به   ط

    ن

Troiskida talibälär cämgıyät yasab, xacätlären istämäkče bulğannar ikän. 

(“Троицкида мəктəп”, 1906, №29). 

Троицкида укучылар ��мгыят ясап, кир�кл�рен тел�м�кче 

булганнар ик�н.  

ə. Ил исемнəре: Төркия, Иран, Төркестан, Кытай, Япунстан, 

Франкистан, Кара Таг (Черногория), һ.б. 

Төркия. غا ندهترآيه  رتنڭ بودخه سی قا ر تسندا حرخی ن ...                                         پا

  

Törkiyä palatasında xaricıyä näzäräteneŋ budcäse qaralğanda. (“Төркия 

палатасында”, 1911, №230). 

Т�ркия палатасында тышкы эшл�р министрлыгыны� бюджеты 

каралганда.  

قادر  غا نايرا ن ترآيه ماموری عبد .Иран.                                                       حدمنده بو

Törkiyä mä΄müre Gäbdelqadir İran xadimendä bulğan. (“Иран хəбəрлəре”, 

1909, №180). 

Т�ркия м�эм�ре Габделкадир Иран хадименд� булган.  

Кытай. ن ياڒغا ن ايدك ای قت يكت چغو ايحتيما  ه ن يا پونيا آراسنده آونف .                           ب

        Qıtay belän Yaponiya arasında konflikt čığu ixtimalın yazğan idek. 

(“Кытай, Япония, Америка”, 1911, №230). 

Кытай бел�н Япония арасында конфликт чыгу ихтималын язган идек.  

Япунстан. (“Тышкы хəбəрлəр”, 1914, №305). 

Франкистан. (“Тышкы хəбəрлəр”, 1906, №30). 

Кара тау (Черногория). 

رده پتربورغه  ی نڭ خصوصیقا را طاغبو آون دی قرا ری آي چسی ميوشقوويچ خناب .           اي
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Bu könlärdä Piterburğa Qara tağ koroleneŋ xosusıy ilčese Mioškovič 

cänäbläre kilde. (“Кара тау илчесе Миошкович”, 1911, №233). 

Бу к�нн�рд� Питербургка Кара тау королене� хосусый илчесе 

Миошкович ��н�пл�ре килде.  

Рум иле (Греция). 

ی قطعه سنه سياحتی          رنڭ روم اي طا ن جنا ب سو

Šoltan cänäbläreneŋ Rum ile qıytgasına säyäxäte. (“Арнаудлар һəм 

солтанның сəяхəте”, 1911, №232). 

Солтан ��н�бл�рене� Рум иле кыйтгасына с�ях�те. 

Лəһия (Польша)  هيه ده                                                                       .     گا گا دا 

        Gagada (Lăhiyă) dă... 

 Гагада (Польша) да...  

б. Кыйтга исемнəре: “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə 

түбəндəге кыйтга исемнəре кулланыла. Ауропа, Африка, шəрыкъ, җəнүб 

гаребе, котып. 

Ауропа. 

ه سنیآوروپابو صوڭ بر آی ظرفنده  و مسئ ورغه آيه ترآيه نی بو قدی بو ك  يا ڒا يا ڒا يا 

Bu soŋ ber ay zarifında Auropa Törkiyäne bülü mäs΄äläsene yaza-yaza 

yalıqdı bulırğa kiräk. (“Тышкы хəбəрлəр”, 1914, №305). 

Бу со�гы бер ай эченд� Европа Т�ркияне б�л� м�сь�л�сен яза-яза 

ялыкты булса кир�к.  

Африка. 

اراسنی قورو اوچنآفريكدا نچی سنه ١٩١١  ، احمد فوه د پاشا تحد رييستندا عموم آفريكا من

مش . محصوس آاميتيد ايد

1911 nče sänä Afrikada šahzädä Äxmäd Fuad paša täxed riestında gomüm 

Afrika manzarasını qoru öčen, maxsus komitet idelmeš (“Гомүми Африка 

манзарасы”, 1910, №200). 

1911 нче елда Африкада ша�з�д� �хм�д Фуад паша т�хет 

риестында гом�м Африка манзарасын кору �чен, махсус комитет 

т�зег�н.  
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Шəрыкъ. 

رندن ڒور بر هي ر نظا رتی ماءمور وب يراق اوشبوي يا ڒنده يو  با راچقشرقغهئت ياصا 

Ošu el yazında yullar näzaräte mä΄mürlärendän zur ber häyät yasalıb, eraq 

šäreqqa baračaq. (“Ерак шəрыкъка сəяхəт”, 1911, №226).  

Бу ел язында юллар министрлыгы чиновникларыннан зур бер экспидиция 

ясалып, ерак ш�рыкъка барачак.  

Җəнүб гаребе. 

گا ن دآتا فون ما جنوب عربیآيفده  نڭ ادارهسی مشهورئه دسون طرفندن اخترع ايتو  تيمر يو

گه قويوب قا راغا ن .شينه سن عم    

Kievda cänüb garebe timer yulınıŋ idaräse mäśhür Edisson tarafından 

ixtirag itelgän “diktafon” mašinasın gamälgä queb qarağan. (“Яңа машина”, 

1911, №226). 

  Киевта к�ньяк к�нбатыш тимер юлыны� идар�се м�ш��р 

Эдиссон тарафыннан уйлап табылган “диктафон” машинасын гам�лг� 

куеп караган.  

Шималь котыбы (төньяк котып). 

گا ن قا رارعا موافيق بحريه مينستری ر آيڭشنده بير ه ب  ڶ قوتبشيما ،مينستر  نقتاسن ي

نه بر هايه ت ييبره  ه و اوچين شيما ڶ بوڒ ديڭگ رن ي غا ن  آپيتا ن سيدوڧ و ايبده ش آيتب ايوغا

Ministrlar kiŋäšendä birelgän qararga muafiq bäxriyä ministrı šimal΄ qotıb 

noqtasın ezläb kiteb yuğalğan kapitan Sidov wä ibdäšlären ezlăü öčen, Šimal΄ Boz 

diŋgezenä ber häyät yibärä. (“Котыпка таба китүче беренче мөселман”. 1914, 

№305). 

Министрлар ки��шенд� бирелг�н карарга муафикъ ди�гез министры 

т�ньяк котып ноктасын эзл�п китеп югалган капитан Сидов ��м 

ипт�шл�рен эзл�� �чен Т�ньяк Боз ди�гезен� бер экспедиция �иб�р�.  

в. Су исемнəре: Газетада басылган мəкалəлəрдə түбəндəге су исемнəре 

очрады: Сакмар, Сиүнгəр, Идел, Азов диңгезе, Боз диңгезе. 

Сакмар. (1914, №304). 
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Сиүнгəр.  ری يوریسيونعا ر رنڭ پا روحود رنڭ هم قيتا ي                .              سويندا روس

         Syungär suında ruslarnıŋ häm qıtaylarnıŋ paroxodları yöri. (“Сюнгар 

суында”, 1911, №232). 

Си�нг�р суында русларны� ��м кытайларны� пароходлары й�ри.  

Идел. (1914, №306). 

Азов диңгезе. (1914, №305). 

Төньяк Боз диңгезе. 

ر آيڭش گا ن قا رارعا موافيق بحريه مينستریمينستر ه ب ،نده بير  شيما ڶ قوتب نقتاسن ي

ه و اوچی رن ي غا ن  آپيتا ن سيدوڧ و ايبده ش نهآيتب ايوغا  بر هايه ت ييبرهن شيما ڶ بوڒ ديڭگ

Ministrlar kiŋäšendä birelgän qararga muafiq bäxriyä ministrı šimal΄ qotıb 

noqtasın ezläb kiteb yuğalğan kapitan Sidov wä ibdäšlären ezläü öčen, Śimal΄ 

Boz diŋgezenä ber häyät yibärä. (“Котыпка таба китүче беренче мөселман”. 

1914, №305). 

Министрлар ки��шенд� бирелг�н карарга муафикъ ди�гез министры 

т�ньяк котып ноктасын эзл�п китеп югалган капитан Сидов ��м 

ипт�шл�рен эзл�� �чен, Т�ньяк Боз ди�гезен� бер экспидиция 

�иб�р�.  

Югарыда санап кителгəн кыйтга исемнəре күбрəк эчке һəм тышкы 

хəбəрлəрдə, публицистик язмаларда кулланыла 

г. Газета-журнал исемнəре: “Нур” газетасында басылган язмаларда 

түбəндəге газета-журнал исемнəре очрый: “Нур”, “Тəрҗеман”, “Вакыт”, 

“Өлфəт”, “Əхбəр”, “Йолдыз” һ.б. 

“Нур”. سندن بحث اچقان ايدوك نوردا ب  .                                               ادبی ت دي مسي

  

Bez “Nur” da ädäbi tel-dil mäs΄äläsennän bäxäs ačqan idek. (“Без татармы, 

түгелме?”. 1906, №22) 

Без “Нур”да �д�би тел-дил м�сь�л�сенн�н б�х�с ачкан идек.  

“Тəрҗеман”. 

ی دعوت نا مه يا ڒوب شو ترجما ناسماعي ميرڒا عا سپرينسكی  يته سنده بيك مهم صورت  ع

ه دير .اي   
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İsmägıyl mirza Gasprinskyi “Tärceman” gäzitäsendä bik möhim surätle 

däğwätnamä yazıb, šu iıä dir. (“Янə тел мəсьəлəсе”, 1906, №20). 

Исм�гыйл мирза Гаспринский “Т�р�еман” г�зит�сенд� бик м��им 

сур�тле м�кал� язып, шулай дияр.  

يته سی ق ق ايشتكه ن بر حبرنی دقتس يا ڒما یوقتمحترم   .”Вакыт“ .                        ع
   

Möxtäräm “Waqıt” gäzitäse qolaq išetkän xäbärne diqqatsez yazmay. 

(“Вакыт” гəзитəсенə”, 1907, №95). 

М�хт�р�м “Вакыт” г�зит�се колак ишетк�н х�б�рне 

игътибарсыз язмый.  

فت  درما یا رنڭ برسينده قا  ق آشي ه اچن پوشرور  .”Өлфəт“         .                حسد اوتی اي

“Ölfăt” xösed ilä ečen pošırırlıq kešel�rneŋ bersen dä qaldırmay. 

(“Өлфəт”нең җавабы”, 1907, №95). 

“�лф�т” х�сет уты бел�н эчен пошырырлык кешел�рне� берсен д� 

калдырмый.  

“Əхбəр”.  يته م برنچی نومرة سندهاخبا رمحترم                            .                           غ

        Möxtäräm “Äxbär” gäzitämez berenče numiräsendä... 

(“Гəзитəлəремездəн” 1908, №180). 

М�хт�р�м “�хб�р” г�зит�без беренче номерында...  

“Йолдыз”.          . دڒ ه مشرڧ ايو يته چغا رمق ي ها دی افندی ده ع  اسمنده اسكی اديبم

دی    او

“Yioldız” isemendä iske ädibemez Hadıy äfände dä gäzitä čığarmaq ilä 

möšärräf uldı. (“Таң йолдызы туды”, 1906. №22). 

“Йолдыз” исеменд� иске �дибемез �адый �ф�нде д� газета чыгару 

бел�н кадерле булды.  

2.Кеше, җəмгыять төркеменə караган лексика 

Газетада басылган мəкалəлəр арасында шактый киң урынны кеше, 

җəмгыять төшенчəлəрен белдергəн сүзлəр алып тора: халык, миллəт, кавем, 

җəмəгать, кеше, адəм, бəндə, зат, ата, кыз, кардəш, рəфикъ һ.б. 

 45 
 

 



Халык.                                          وجونا زور فايداسی بوالجق   کيالجگی  

ادبياتنك حلقمز

Ädäbiyatnıŋ xalqımız kiläčäge öčen zur faydası bulačaq. (“Тел”, 1905, №8). 

�д�биятны� халкыбыз кил�ч�ге �чен зур файдасы булачак. 

کوبايدی بزم تاتار حلقمزده صونكی وقتدا غزيتاالر بيک 

Bezem tatar xalqımızda soŋğı waqıtta gäzitälär bik kübäyde. (“Тел бəхəсе”, 

1905№7). 

Безне� татар халкыбызда со�гы вакытта г�зит�л�р бик к�б�йде.  

Мəкалəлəрдə халык сүзе үзенең туры мəгънəсендə кулланыла. Аерым 

мəкалəлəрдə халык төшенчəсен белдерү өчен синонимик вариант буларак 

миллəт, җəмəгать, кавем терминнары да кулланыла. 

Текстларда кулланылган миллəт сүзе татар халкы мəгънəсен белдерə. 

ن ليسا  تلگی   يله    .باشالنور   ملت     تلگی 

Millät teläge, lisan teläge ilä bašlanur. (“Əдəбият тəрбиясе”, 1906 №52). 

Милл�т тел�ге, лисан тел�ге бел�н башланыр.  

گی.       يته نڭ آيرآ ت اوچون ع مي  

Millät öčön gäzitäneŋ kiräklege. (“Гəзитəнең кирəклеге”, 1905, №4). 

Милл�т �чен г�з�т�не� кир�клеге.  

مه س بر سوڒ ده يوق يدیقومیآندا تا تا ر  مس و ب   آڭ

Anda tatar qaweme aŋlamas wä belmäs ber süz dä yuq ide. (“Əдəбият”, 

1905, №16). 

Анда татар кавеме  а�ламас ��м белм�с бер с�з д� юк иде.  

Ə XX йөз башы татар əдəби телендə дə кавем сүзе халык төшенчəсен 

белдерə торган лексика буларак кулланыла. 

تا تا ر و ترك ايكسی بر قومنڭ آدی د ر.                  

Tatar wä törek ikese ber qäwemneŋ adıdır. 

Татар ��м т�рек икесе бер кавемне� атамасыдыр. 

Б.Əбелхасимов фикеренчə, кавем сүзе XIX ахыры XX гасыр башында 

рус телендəге “общество” сүзенең эквиваленты буларак кулланылган [14; 8]. 
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Җəмəгать.                            عا  يوڒندہ ير نا  مختنڭجی   ن   مدنی  تربيا بو   ح

.آوڒاوخی

Yir yözendä bulğan mädäni, tärbiyäle cämägat΄neŋ xälenä küzäüče. 

(“Гəзитəнең кирəклеге”, 1905, №4). 

�ир й�зенд� булган м�д�ни, т�рбияле ��м�гатьне� х�лен� 

к�з��че.  

Алдагы җөмлəдə җəмəгать сүзе, халык сүзенə синоним булып килгəн. 

Кеше. “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə кеше сүзе шактый зур 

урынны алып тора. Кайбер мəкалəлəрдə аның синонимик вариантлары 

бəндə, адəм, инсан сүзлəре очрый. Бу сүзлəр, газетада басылган мəкалəлəрдə 

туры мəгънəдə кулланыла. 

نی نيچه آڭ وچی شوندای ج ور يكه نآشیينا ق ت .         تا ب

Šunday cıynaq telne ničä aŋlaučı keše tabılır ikän? (“Тагы тел бəхəсе”, 

1905, №17). 

Шундый �ыйнак телне нич� а�лаучы кеше табылыр ик�н?  

.    آشتورعان ي ال مقڭآ   هر واقت ب   

Här waqıt belä torğan keše aŋlamaq. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

��р вакыт бел� торган кеше а�ламак.  

             . معلومدرآشگاهر 

Här kešegä mäglümder. (“Татарча”, 1905, №7). 

��р кешег� м�гъл�мдер.  

Адəм.                                                                                و اتيرگ ی   غا     ق

لرنىآدم    

Ğaqıllı adämlärne tirgäü. (“Əдəбият тəрбиясе”, 1906, №52). 

Акыллы ад�мн�рне тирг��.    

ردندر           ی  شي سنا ايڭ  آرآ ق اوچين  آش ، طعام  آبك  آدم  ب ی   ح يتا اقومق  تربيا ع

             Gäzitä uqımaq tärbiyäle xalıq öčen aš, tägam kebek adäm balasına iŋ 

kiräkle šäylärdänder. (“Гəзитəнең кирəклеге”, 1905, №4). 

Газета уку тəрбияле халык өчен аш, тəгам кебек адəм баласына иң 

кирəкле нəрсəлəрдəндер.  
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Кеше, адəм терминнары күбрəк тел, əдəбият, миллəт һəм сəясəт 

өлкəсенə караган мəкалəлəрдə очрый һəм тигез дəрəҗəдə кулланыла. 

ری اوقب ر و ادبيا ت ريس يتا  قاينسا ننڭ ،ع      .Инсан.             جا نينا حا سي او ن شا د

Gäzitälär wä ädäbiyat risaläläre uqıb, insannıŋ canına xasil ulan šadlıq... 

(“Укыгыз”, 1905, №9). 

 Г�зит�л�р ��м �д�бият рисал�л�ре укыб, инсанны� �анына 

хасил булган шатлык ...  

Кайбер мəкалəлəрдə кеше атамасы синонимик варианты зат сүзе белəн 

белдерелə.   

ی ساعيم   ری  شيك .  يمدی ايتمڒاتداناواقيغان بونی  خنب  

Waqıyğan bunı cänäbläre šikelle säğıym zatdan imdi äytämez. .(“Əдəбият”, 

1905, №16). 

Вакыйган моны ��н�бл�ре шикелле тырыш, заттан инде �йт�без. 

Аерым мəкалəлəрдə рəфикъ сүзен очратырга мөмкин. XX – йөз башы 

татар əдəби телендə еш кулланылган əлеге сүз дус, иптəш, юлдаш мəгънəсен 

белдергəн. 

سينی قوڒعا ر  رفيقماسماعي بك  ه ياڒوب  ت مسي سی اسمنده اوڒون بر مقا يسا ن مس  

Ismägil bäk räfiqımız lisan mäs΄äläse isemendä ozın ber mäqälä yazıb, tel 

mäs΄äläsene quzgar. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Исм�гыль б�к р�фигыбыз лисан м�сь�л�се исеменд� озын бер 

м�кал� язып, тел м�сь�л�сен кузгатыр.  

Кешел�рне туганлык атамалары буенча атый торган терминнар 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə туганлык атамаларын 

белдергəн терминнар да еш очрый. Мəсəлəн: ата, ана. бала, кыз, хатын, ул, 

кардəш. Əлеге сүзлəр күбрəк тел, əдəбият һəм иҗтимагый мəсьəлəлəрне 

яктырткан мəкалəлəрдə кулланныла. 

ه  حضرتنڭ د شحان  آرمن  قاسم  آتاسی  آحون عتأ خرندگی  تيمگناو قرياسنڭ  امامی باي

.                         حضرت  

Ата.  
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Axun Čataulla xäzrätneŋ atası, Xan Kirmän, Qasıym šähärendäge Timgenäü 

qar΄yasınıŋ imamı Bayazid xäzrät. (“Ахун Гатаулла хəзрəт Баязитовның 

тəрҗемəй хəле”, 1911, №231). 

Ахун Гатаулла х�зр�тне� атасы, Хан Кирм�н, Касыйм �иренд�ге 

Тимген�� каръясыны� имамы Баязид х�зр�т.  
Ана, бала.                  كتنی تشكي  ربا  قچعندہ ترب يه يدآن ٱنابو آون چكدہ مم  آي

ايدچك

Bu kön ana qočağında tärbiyä idkän balalar, kiläčäkdä mämläkätne täšqil 

idäčäk. (“Əдибə, Галимə ханым Биктимирия мəктүплəре”, 1905, №14). 

Бу к�н ана кочагында т�рбия алган балалар кил�ч�кт� 

м�мл�к�тне т�шкил ит�ч�к.  

دعی تربيه سیسنڭ آنا سندنبا   .            آ

Balasınıŋ anasından aldıgı tärbiyäse. (“Нур”, 1905, №11). 

Баласыны� анасыннан алган т�рбиясе.  

Ата, ана, бала, терминнары əлеге мəкалəлəрдə туры мəгънəдə килə. 

Татар телендə əлеге сүзлəр күбрəк əдəби телдə кулланыла һəм җыелма 

төшенчə белдерə. Сөйлəм телендə əти, əни сүзлəре кулланыла. Ата, ана 

сүзлəре исə күп очракта өченче затка карый. Мəсəлəн: атасы, анасы. 

Тикшерелгəн мəкалəлəрдə дə ата, ана терминнары өченче затка карый 

һəм өченче зат тартым кушымчасы –сы (атасы) белəн һəм кушымчасыз (ата, 

ана) язылалар. 

ه  حضرتنڭ  آتاسی        عتأ

Ğataulla xäzrätneŋ atası. (“Нур”, 1911, №12). 

Гатаулла х�зр�тне� атасы.  

Шулай ук аерым мəкалəлəрдə ир бала сүзе гомум төшенчə белдерə һəм 

күбрəк халык мəгънəсенə якын тора.  

م دهمس سه ده ب رن اران آراسندا آڒمی  آوبمی بو   .ر  اوقتو بایبا 

Bezdä, möselman arasında, azmı-küpme bulsa da ir balalarnı uqıtu bar. 

(“Кызларны укыту”, 1911, №233). 

 49 
 

 



Безд�, м�селман арасында, азмы-к�пме булса да ир балаларны укыту 

бар.  

ر ادبی تربيه  ب قا ربا   ریايوعا ريدغ .                      بو

Yugarıdagılar ädäbi tärbiyä balaları bulıp qalır. (“Тагы тел бəхəсе”, 1905, 

№16). 

Югарыдагылар �д�би т�рбия балалары булып калыр.  

Бала сүзе ир бала, кыз бала тезмəсендə дə еш очрый. 

Угыл. Хəзерге татар əдəби телендə ул сүзе ир бала, малай, егет 

мəгънəлəрен белдерə. “Нур” газетасында басылган кайбер мəкалəлəрдə исə, 

угыл сүзе миллəт улы мəгънəсендə дə кулланыла. 

ی تاتار  راوع .              ديمكدن قاچمس

Tatar uğılı dimäktän qačmaslar. (“Төрек теле мəсьəлəсе”, 1906, №19). 

Татар углы дим�кт�н качмаслар.  

رغه رهم ق با رنی اوقتو و تربيه گه بيك آڒ ا همت  بير . آن  

Qız balalarğa wä anlarnı uqıtu wä tärbiyägä bik az ähämiyät birälär. 

(“Кызларны укыту”, 1911, №233). 

Кыз балаларга һəм аларны укыту һəм тəрбиягə бик аз əһəмият бирəлəр.  

Хəзерге татар телендə һəм башка төрки теллəрдə кыз сүзе туганлык 

төшенчəсен белдерүче термин буларак урын алган. “Нур” газетасында 

басылган “Кызларны укыту” мəкалəсендə əлеге термин кешенең җенесен 

белдерү мəгънəсендə килгəн. 

Кардəш. Төрки теллəрдə һəм хəзерге татар телендə кардəш сүзе 

карендəш сүзе белəн янəшə йөри һəм ике варианты да кулланыла. С.Е.Малов 

фикеренчə, кардəш борынгы чорда ир туган мəгънəсен белдергəн. [70; 452]. 

Хəзерге төрки телдə исə туган, ир туган, дус, таныш мəгънəлəрендə йөри. 

“Нур” газетасында, аерым мəкалəлəрдə кардəш сүзе туган, тугандаш 

мəгънəсендə кулланылган һəм миллəт буенча кардəшлекне белдерə. 

ه تورعا ن -اوقی نی يا ڒا ب رم ودن محروم ايتميكقا رد ش ه غا قي .  عه ڒيت و آيتا ب مت

Ukıy-yaza  belä torgan qärdäšläremezne gäzit wä kitap motaläğä qıyludan 

mäxrüm itmik. (“Без татармы, түгелме?”, 1906, №22). 
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Укый-яза бел� торган кард�шл�ребезне газет ��м китап укудан 

м�хр�м итмик.  

Этикет с�зл�р. Кеше, җəмгыять терминнарын белдерə торган сүзлəр 

арасында, аерым затларга олылап эндəшү мəгънəсендə этикет сүзлəр дə 

аерым урын алып тора. Мəсəлəн: бəк, җəнəб, хəзрəт һ.б. 

Бəк. Кешегə олылап эндəшү мəгънəсендə кулланыла.  

.             افندی   ايسمغي بك محترم   

Möxtäräm Ismäğil bäk äfände. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

М�хт�р�м Исм�гыйль б�к �ф�нде.  

Җəнəб. Олылау с�зе, аерым ихтирамлык билгесе. 

رنڭاسحاقوڧ                          .ه  سی  نوردا ياڒد قی مقاخنب

Isxakov cänäbläreneŋ “Nur” da yazdıqı mäqaläse. (“Əдəбият”, 1905, 

№16). 

Исхаков ��н�бл�рене� “Нур” да язылган м�кал�се.  

طانف مفتی حضر رنڭ ت حاخی محمديار س ی بايرمی  خناب .                                         يوبي

Möfti xäzrät xaci Möxämmäd΄yar Soltanov cänäbläreneŋ yubiley bäyräme. 

(“Мөфти хəзрəт юбилее, 1911, №232). 

М�фти х�зр�т ха�и М�х�мм�дьяр Солтанов ��н�бл�рене� 

юбилей б�йр�ме.  

Əлеге сүзлəр, “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə синонимик 

вариант буларак тигез дəрəҗəдə урын алганнар. 

Югарыда күрсəтелгəн халык, миллəт, кеше, җəмəгать, кардəш, ата, 

ана, ул, кыз, бала кебек сүзлəр бүгенге телдə дə актив кулланылалар. 

3. Уку-укыту, фəн белəн бəйлəнешле лексика 

Уку-укыту, фəн өлкəсенə караган сүзлəр “Нур” газетасында басылган 

мəкалəлəрдə шактый еш очрый. Чөнки газетада əдəби тел, əдəбият, мəгариф 

мəсьəлəлəренə кагылышлы мəкалəлəр даими басылып килə. Əлеге сүзлəрнең 

күбесе гарəп теленнəн кергəн терминнар, аерым мəкалəлəрдə рус теленнəн 

кергəн терминар да очрый: мəктəп, мəдрəсə, ибтидаи мəктəп, рөшди мəктəп, 

дарелфөнүн, дəрелгыйлем, тел, иске татар теле. лөгать, лисан, шивə, имла, 
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китап, дəреслек, сарыф, нəхү, əдəбият, шəкерт, талибə, укучы, мөдəррис, 

галим, учитель, ысул, имтихан.     

 Мəктəп, мəдрəсə. Газетада басылган фəн һəм мəгариф өлкəсенə караган 

мəкалəлəрдə мəктəп һəм мəдрəсə сүзлəре синонимик вариант буларак тигез 

дəрəҗəдə кулланыла. Дəрес укыла торган урын яки уку йорты мəгънəлəрен 

белдерəлəр.  

ر سی مكتب .                    حقندا آيڭاش مخ

Mäktäblär xaqında kiŋäš mäclese. (“Нур”, 1911, №232). 

М�кт�пл�р хакында ки��ш м��лесе.  

ر اوچون بعع رد ه ق با  رضی ير ردا مكتبده يوق مكتب سه د ه آوب اورن   اوقتو ده يوق، بو

Bäğze yirlärdä qız balalar öčen mäktäblär bulsa da, küb urınlarda mäktäb 

dä yuq, ukıtu da yuq. (“Кызларны укыту”, 1911, №233). 

Кайбер �ирл�рд� кыз балалар �чен м�кт�пл�р булса да, к�п 

урыннарда м�кт�п т� юк, укыту да юк. 

رڒيمسسكی اوپراواسنده گ ی  سی  يڭاشک  حقندا مكتب . مخ  

Zemskiy upravasındagı mäktäblär xaqında kiŋäš mäclese. (“Мəктəплəр 

хакында киңəш мəҗлесе, 1911, №233). 

Земский управосындагы м�кт�пл�р хакында ки��ш м��лесе.  

يته      سررعا ك يرك .  ت اوگرتسننی آ نيی مدرسدن، توگ مدرسهع

  Gäzitä mädräsä tügel, tel ügrätsenne anı mädräsädän sorarga kiräk. (“Тел 

бəхəсе”, 1905, №14). 

Г�зит� м�др�с� т�гел, тел �йр�т�не аны м�др�с�д�н сорарга 

кир�к. 

قمدرسهقا ڒان  ده اقطونڭ اصوڶ ترتيبندن ضور رضاس  رم ری مدرس ر اظهار ايتمكته شكرد   

Qazan mädräsä šäkerdläre mädräsäläremezdä uqıtunıŋ ısul tärtiblärendän 

zur rizasızlıqlar izhar itmäktä. (“Шəкертлəр”, 1906, №26). 

Казан м�др�с� ш�кертл�ре м�др�с�л�ребезд� укытуны� ысул 

т�ртипл�ренн�н зур ризасызлыклар белдер�л�р.  

نی رم رمدرس د ر سي ح آرك ديو آوب سو . اص
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Mädräsäläremezne islax kiräk diyü, küb süzlär söylädelär. (“Мəдрəсəлəрне 

ислах, 1906№60). 

М�др�с�л�ребезг� реформа кир�к диеп, к�п с�зл�р с�йл�дел�р.  

گه صدقه، ڒآوة، فديه آوتوب طرودن باشقه نی بيرم ر ب مدرس   

М�кт�п с�зе, м�гариф ��м ф�н �лк�сен� караган м�кал�рд� 

бернич� т�рле атама бел�н бирелг�н. 

Ибтидаи мəктəп (башлангыч мəктəп). 

رنڭ مكتب ر ده ضرريوقدر .ابب تيدای مس چا ب يمه  عثمان يبه سی بر     ت

Ibtidaiy mäktäblärneŋ talibäse ber kälimä gosmanlıča bekmäsälärdä, zarar 

yuqdır. (“Казан теле”, 1905, №15). 

Ибтидаи м�кт�пл�рне� укучысы бер с�з госманлыча белм�с�л�р 

д�, зарар юктыр.  

Рөшди мəктəп (урта мəктəп).                                             

رنڭرشد   بمكتب رندن بش     . برنچی سينف

Röšdi mäktäblärneŋ berenče sıynıflarından bašlab. (“Казан теле”, 

1905№16). 

 Р�шди м�кт�пл�рне� беренче сыйныфларыннан башлап.  

نڭ  بواوقتودا  رم يدك شا اورتآ مكت ورغه تييش رنه گنه محصوص  بو .Урта мəктəп     .ير د

Bu uqıtu da urta mäktäbläremezneŋ šäkerdlärenä genä maxsus bulırğa 

tiešleder. (“Казан теле”, 1905, №16). 

Бу укыту да урта м�кт�пл�ребезне� ш�кертл�рен� ген� махсус 

булырга тиешледер.  

Югары белем бирə торган мəктəплəр мəгънəсендə дарелфөнүн һəм 

дəреголүм сүзлəре кулланыла. 

Дарелфөнүн (университет). 

رده مسكاو  فنونندهبو صونگی آون ردار دي مقده بو ری قي س ی خمعيت مخ ر هر تور  شاآرد

Bu soŋğı könlärdä Mäskäü därelfönünendä šäkerdlär här törle cämäğät΄ 

mäclesläre qıylmaqda buldılar. (Мəскəү дарелфөнүн талибəлəре илə 

профессор Мануйловский сөхбəте, 1906, №68). 
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Бу со�гы к�нн�рд� М�ск�� д�релф�н�ненд� ш�кертл�р ��р 

т�рле ��мгыять м��лесл�ре ясадылар. 

Дəрелголүм  (институт).                    

فنون يه موڒ ندا دار ومدارگه يآوروپا اصو    تاسيس ايته رعه .ع

Üzemezgä Yaurupa ısulında därelfönün yä darelgölüm tä΄sis itärgä. 

(“Дарелгыйлем вə мəгариф”, 1906№34). 

�зебезг� Европа ысулында д�релф�н�н я д�релг�л�м булдырырга.  

Тел. Газетада басылган мəкалəлəрдə тел сүзе берничə төрле вариант: 

тел, дил, иске татар теле, урта тел, лисан, лөгать, шивə терминнары 

белəн белдерелə. 

تاتارم متو  عرب ياآه ترك ،ب ی اوق ، گ م شو گه آی رم بر  ت                  ردتاوڒ م

  Bez tatarmız, gäräb yäki törek tügelmez, šulay uq telemez üzemezğä 

ayırım ber telder. (“Татар теле”, 1906, №11). 

Без татарбыз, гар�п яки т�рек т�гелбез, шулай ук телебез �зебезг� 

аерым бер телдер.  

ه سنده نور محررينڭ اص بر با سی يوتياوشبو  قدر مسي

Ošbu tel mäs΄äläsendă “Nur” möxärrireneŋ asıl ber bäyäse yuqdır. (“Төрек 

теле мəсьлəсе”, 1906, №19). 

Ошбу тел м�сь�л�сенд� “Нур” м�х�ррирене� асыл бер б�ясе 

юктыр.  

سندن بحث اچقان ايدوك. ب  نوردا ادبی ت دي مسي  

Иске татар теле. Хəзерге тел фəненə кадəр килеп җиткəн бу термин 

газетада миллəткəчə чордагы татар язма əдəби теленə карата кулланыла. 

ی ی توگ ايدیايسكی تاتار ت ر ضامناسندعی چغاتای ت دن موراد حان  . ديگنم

Iske tatar tele digänemezdän Morad xanlar zamanasındagı čığatay tele tügel 

ide. (“Тел бəхəсе”, 1905, №8). 

Иске татар теле диг�небезд�н Морат ханнар заманасындагы 

чыгатай теле т�гел иде.   

نمی ياآی برنگی  ی ت نيمیترك عسمان م يقيسكی تاتار ت . آ
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Törek gosmanlı telenme, yäki borıŋgı iske tatar telemezneme alayq? 

(“Татарча”, 1905, №7). 

Т�рек госманлы теленме, яки борынгы иске татар телебезнеме 

алыйк?  

 Урта тел.    Бу термин, бөтен төрки халыклар өчен уртак булган төрки 

əдəби телне дə, татар укучыларына тəъдим ителə торган вариантларның 

берлəшмəсен дə белдерə.                                                    

عان  ی بو يش برگه آڭ ده  ت ز .امياڒورتا ت

Talibälärgä aŋlaešlı bulgan urta teldä yazamız. (“Янə тел бəхəсе”, 1906, 

№71). 

Укучыларга а�лаешлы булган урта телд� язабыз.  

Газетада басылган бер үк мəкалəлəрдə тел терминының гарəп теленнəн 

кергəн синонимик вариантлары лөгать һəм лисан сүзлəре дə очрый. 

سينی قوڒعان  يسااسماعي بك رفيقم  ه ياڒوب  ت مسي سی اسمنده اوڒون بر مقا ر  مس  Лисан.

Ismägil bäk räfiqımız lisan mäs΄äläse isemendä ozın ber mäqälä yazıb, tel 

mäs΄äläsene quzgar. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Исм�гыль б�к р�фикымыз лисан м�сь�л�се исеменд� озын бер 

м�кал� язып, тел м�сь�л�сен кузгатыр.  

سی بحسی ياڒوچين  يسا نی حرآتكه آيتردیمس .رم

Lisan mäs΄äläse bäxäse yazučılarımıznı xäräkätkä kiterde. (“Без татармы, 

түгелме?”, 1906, №22). 

Лисан м�сьл�се б�х�се язучыларыбызны х�р�к�тк� китерде.  

مادوقن  يسا غوڒ قا سنده ب يا .مس

Lisan mäs΄äläsendä bez yalğız qalmadıq. (“Татарлыктан рөҗуг”, 1906, 

№21). 

Лисан м�сь�л�сенд� без ялгыз калмадык.  

رعرب ری فارسی،ترآ غت ر  رنی طوطوردي ن آيتب ری ب .Лөгать                                 . سو

Töreklär ğäräp, farsı löğätläre süzläre belän kitaplarını tutırdılar. (“Тел 

бəхəсе”, 1906, №21). 
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Т�рекл�р гар�п, фарсы телл�ре с�зл�ре бел�н китапларын 

тутырдылар.  

Шивə. Газетада басылган мəкалəлəрдə шивə термины диалект 

мəгънəсен белдерə. 

.  آوب ايشتمك شيواسنیترك 

Törek šiwäsene küp išetmäk. (“Казан теле”, 1905, №13). 

Т�рек шив�сен к�п ишетм�к.  

رنڭ اوڒ  رنیقاڒان ترآ ور شيوا رگه مخبور قي ه سي يسنی ا  ونتدرب هر برسنی ادبی عسمانين 

 .دوماي

Qazan törekläreneŋ üz šiwälärene onıttırıb, härbersenе ädäbi ğosmanıyn 

lisanı ilä söylärgä măcbür qıylır idüm. (“Казан теле”, 1905, №13). 

Казан т�рекл�рене� �з шив�л�рен оныттырып, ��рберсен �д�би 

госманлы теле бел�н с�йл�рг� м��б�р кылыр идем.  

Уку-укытуга б�йле лексика: китап, имла, дəреслек, сарыф, нəхү һ.б. 

نمش يدیيم اع باش ری حاقندا اوڒون بر ني        .Имла                                         . قاغيد

Imla qağidäläre xaqında ozın ber nizag bašlanmıš ide. (“Казан теле”, 1905, 

№15). 

Имла кагыйд�л�ре хакында озын бер низаг башланган иде.  

Китап.                                         .ر رنی طوطوردي ن آيتب ری ب ری سو غت  عرب، فارسی 

Gäräp farsı  löğätläre, süzläre belän kitablarını tutırdılar. (“Тел”, 1905, 

№8). 

Гар�п фарсы л�гатьл�ре, с�зл�ре бел�н китапларын тудырдылар.  

ررنیآيتبباقرعان  ف گوچی ح ده سوي . ياڒغان ت

Baqırğan kitablarını yazgan teldä söyläüče xälfälär. (“Тел бəхəсе”, 1905, 

№17). 

Бакырган китапларын язган телд� с�йл��че х�лф�л�р.  

تاتار  دىب ايتله تورعان کيتابلرنی  بارچەسن بزنڭ  حالق آنکالب يتمای تورعاندر 

گانتلندە  ياڒ   
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Tatar telendä yazılgan dib äytelä torğan kitablarnı barčasın bezneŋ xalıq 

aŋlab yitmäy torğandır. (“Татарча”, 1905, №7). 

Татар телнд� язылган дип �йтел� торган китапларны барчасын 

безне� халык а�лап �итми торгандыр.  

Дəреслек. 

Сарыф, нəхү (морфология, синтаксис).  

ر. چق يته اوقودن محروم قا رداع نه هو، سا رڧ بترب چققن  

Näxü, sarıf  betereb čıqqanlarda gäzitä uqudan mäxrüm qalačaqlar. (“Тел 

бəхəсе, 1905,№16). 

Н�х�, сарыф бетереп чыкканнарда г�зит� укудан м�хр�м калачаклар.  

نڭ  م گه مناسب  يوقدر ديوب چيتكنحوسی و صرفیت ر قوشماق ب ه قاعوب باشقا يا ت ت

ماسقا آيرك .بو

 Telemezneŋ sarıf wä näxüe yuqdır dieb čitkä qagıb, bašqa yat tellär qušmaq 

bezgä monasib bulmasqa kiräk. (“Татар теле”, 1905, №11). 

Телебезне� сарыф ��м н�х�е юктыр диеп, читк� кагып, башка ят 

телл�р кушу безг� монасип булмаска кир�к.  

عانمدنآدبيات عه قي .Əдəбият                                                       .  عثمانيه نی آوب مطا

Ädäbiyat gosmaniyäne küb motalagä qılganımdan. (“Казан теле, 1905, 

№16). 

Госманлы �д�биятын к�п укыганымнан.  

نور عصرگه ختدكدبيات اب  ن اداره قي                   .ب

Bez ädäbiyat belän idarä qılınır gasırga cittek. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

 Без �д�бият бел�н идар� кылыныр гасырга �иттек.  

ضمندا م ی و تي نی بحت ی ادچگیبياتادتم رندا ، خمعياتنده بحت    قوياش آبی مغرڧ نور

ی ادی ي قتچاغندن بيوك د  .با

Millätemezne bäxetle wä tiz zamanda ädäbiyat cämğeyätendä bäxetle 

idäčäge, qoyaš kebi mäğärif nurlarında balqıtačağından böyek dälile ide. 

(“Җəмгыяте əдəбия”, 1906, №23). 
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Милл�темезне б�хетле ��м тиз заманда �д�бият ��мгыятенд� 

б�хетле ит�ч�ге, кояш кеби м�гариф нурларында балкытачагыннан 

б�ек д�лиле иде.  

چقادبياتنڭ چگی اوچن ڒور فايدسی بو قم آ . ح

Ädäbiyatnıŋ xalqımız kiläčäge öčen zur faydası bulačaq. (“Тел”, 1905, №8). 

�д�биятны� халкыбыз кил�ч�ге �чен зур файдасы булачак.  

رنڭشهری قاڒاندا  رندهشكرد                                          .Шəкерт.                       خمعيت

Šähri Qazanda šäkerdlärneŋ cämgeyätlärendä. (“Мəдрəсəлəрне ислах”, 

1906, №60). 

Ш��ри Казанда ш�кертл�рне� ��мгыятл�ренд�.  

گه اندا  .           ان اتمسكهسابرانيده امتحشكرد

Šäkertlägä sobraniyädä imtixan itmäskä. (“Мөгаллимнəрнең имтихан 

мəсьəлəсе”, 1910, №188). 

Ш�кертл�рг� собранияд� имтихан бирм�ск�.  

ریقاڒاندا مدرسه  ر اڒهار اتمكده شكرد ق رندن ڒور رڒس ده اوقتونڭ اصوڶ ترتب رم  مدرس

ونوب ردن آي،بو ر مدرس د . ته باش

Qazanda mädräsä šäkerdläre, mädrsäläremezdä uqıtunıŋ ısul tärtiblärendän 

zur rizasızlıqların izhar itmäkdä bulınıb, mädräsälärdän kitä bašladılar. 

(“Шəкертлəр”, 1906, №26). 

Казанда м�др�с� ш�кертл�ре, м�др�с�л�ремезд� укытуны� 

ысул т�ртибенд�н зур ризасызлыкларын белдереп, м�др�с�л�рд�н 

кит� башладылар.  

Талибə. Əлеге сүз, гарəп теленнəн килеп кергəн термин, гыйлем 

эстəүче, укучы, шəкерт мəгънəлəрен белдерə. 

برگه  ده  ياڒامت عان ورتا ت ی بو يش   .آڭ

Talibälärgä aŋlaešlı bulgan urta teldä yazamız. (“Янə тел бəхəсе”, 1906, 

№71). 

Укучыларга а�лаешлы булган урта телд� язабыз.  

Мөдəррис, мөгаллим. Дəрес бирүче, укытучы. 
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گه امام يه     ه آردرمدرريسبرر مح و نيه تی اي .  بو

Berär mäxällägä imam, yä mödärris bulu niyäte ilä keräder. 

(“Мəдрəсəлəрне ислах”, 1906, №60). 

Бер�р м�др�с�г� имам, я м�д�ррис булу максаты бел�н кер�дер.  

ناچاق  متده او گه ح تم يمم ر ،مغاا                     . ايتشترمكمدرريس

Millätemezgä xezmätdä ulınačaq möğällim, mödärrislär yiteštermäk . 

(“Уфада диния Галия” 1906, №68). 

Милл�тебезг� хезм�тт� булачак м�галлим, м�д�ррисл�р 

�итештер�.  

ارده بيوك     يمنڭفكير مح درغ وی بيك موشق ه ن اش قي سفه اي .Галим                           . ف

Fäkir mäxällälärdä biyük ğalimneŋ fälsäfä ilän eš qıyluı bik möšqelder. 

(“Мəдрəсəлəрне ислах”, 1906, №60). 

Ф�кыйрь м�х�лл�л�рд� б�ек галимне� ф�лс�ф� бел�н эш кылуы 

бик м�шкелдер.  

Шулай ук мəгариф өлкəсенə караган сүзлəр арасында рус теленнəн 

килеп кергəн лексемаларны да очратырга мөмкин. 

ندا تاتار  یآو راوچيت مسا نيش .Учитель                                                                 . بو

Awılında tatar učitele bulmasa nišlär? (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Авылында татар учителе булмаса нишл�р?  

Образования وابراڒاوانياياوروپاچا  م تاپمق مغنسنده در، ا ندا تربيه تغ .             ياوروپا اسو

.    

Yauropača obrazovaniya alu, Yauropa ısulında tärbiyä täğälim tapmaq 

mäğnäsendäder. (“Дəрелгыйлем вə əл мəгариф”, 1906, №34). 

Европача образования алу, Европа ысулында т�рбиял�н� 

м�гън�сенд�дер.  

داياڭا  رنی اوقواسو رنڭ ياڒو ر نيچ،ب قاراساع آوررس اقوب چققان .Ысул ك ياڒا    

Yaŋa ısulda uqıp čıqqanlarnıŋ yazuların uqıp qarasağız kürersez, niček 

yazalar. (“Мөхəррирдə берничə сүз”, 1905, №7). 
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Я�а ысулда укып чыкканнарны� язуларын укып карасагыз, к�рерсез 

ничек язалар.  

مش،مر اتمسكه ديگان اامتحانگه سابرانيده رشكرد رنی ڒور تاشويشكه سا .Имтихан.  شكرد

Šäkerdlärgä sobraniygä imtixan itmäskä digän ämer, šäkerdlärne zur 

täšwiškä salmıš. (“Мөгаллимнəрнең имтихан мəсьəлəсе”, 1910, №188). 

Ш�кертл�рг� собранияг� имтихан итм�ск� диг�н �мер, 

ш�кертл�рне зур борчуга салды.  

Югарыда санап кителгəн терминнарның күбесе (мəктəп, мəдрəсə, китап, 

дəреслек, əдəбият, шəкерт, галим һ.б.), алынма сүзлəр булуга карамастан, 

хəзерге татар əдəби телендə дə актив кулланылышта йөрилəр. 

4.Əдəбият, нəшрият, публицистика, язучылык эше белəн 

бəйлəнешле лексика 

Газета язмаларында əдəбият, нəшрият, публицистика, язучылык эше 

белəн бəйлəнешле терминнар да зур урын алып тора: матбугат, газета, 

мəҗмуга, нөсхə, идарə, мөхəррир, мөхбир, əдип, язучы, шагыйрь, шигырь 

һ.б. 

Матбугат. Газетада бу сүз атнага яки айга берничə мəртəбə чыга торган 

газета я журнал терминын аңлата, болар вə теркəгече белəн парлашып та 

кулланыла. 

ری آراسندا گه ڒيته و ماتبوعتنڭ هيچ اهه ميه تی ايوق ايدی .                قاڒان تاتار

Qazan tatarları arasında gäzitä wä matbugatnıŋ hič ähämiyäte yuq ide. 

(“Чук сөендем”, 1905, №6). 

Казан татарлары арасында г�зит� ��м матбугатны� �ич 

���мияте юк иде.  

Гəзитə.                                       . گی ظاهر و آشكاره يته نڭ آرآ ت اوچن ع خمعيت و م

        Cämgeyät΄ wä millät öčön gäzitäneŋ kiräklege zahir vä äškarä. 

(“Гəзитəнең кирəклеге”, 1905, №4). 

��мгыять ��м милл�т �чен г�зит�не� кир�клеге ачык ��м 

билгеледер.  

ی  نڭ م رماوڒيم يته  دیع .                       ده آورنمگه باش
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Üzemezneŋ milli gäzitäläremez dä kurenmägä bašladı. (“Мөхтəрəм 

мөхəррир Гатаулла Баязитов əфəнде”, 1905, №4). 

�зебезне� милли г�зит�л�ребез д� к�рен� башлады.  

Газетада басылган мəкалəлəрдə газета сүзенең синонимик варианты, 

җəридə  термины да очрый. 

يته سیءخريدهمحتبر و محترم  ن وقت ع نڭ برنچسی او يه م .  م  

Möxtäbär wä möxtäräm cäridäy milliyämezneŋ berenčese ulan “Waqıt” 

gäzitäse. (“Имамнар мəсьəлəсенə моталагə” 1905, №6). 

М�хт�б�р ��м м�хт�р�м милли журналыбызны� беренчесе 

булган “Вакыт” газетасы.  

Мəҗмуга (җыентык). 

دقينمخموعه سندهاقتصاد                                                                    .  ا ياڒ

“Iqtisad” mäcmuğasıdna yazıdıqına.  

“Икътисад �ынтыгында язылганына.  

Хəзерге татар əдəби телендə мəҗмуга сүзе урынына, журнал термины 

кулланыла. 

Мəкалə.                                               رنڭ سی نی سورده ياڒدقی اسحاقوڧ خنب .       مق

       Isxaqov cänäbläreneŋ ni surädä yazdıqı mäqäläse. (“Əдəбият”, 1905, 

№16). 

Исхаков ��н�пл�рене� ни сур�д� язган м�кал�се.  

Нөсхə. 

ته سينڭ  يستوك ع ی ٣٥٩ نچی دآابرده چقغان ٣٥پيتربورعسكی  وه نسحسنڭ نچی نومير  ع

.آوردك سنده بر رسم    

“Peterburgskiy listok” gäzitäseneŋ 30 nčı dekabr΄dä čıqqan 309 nčı nomerlı 

nöxsäseneŋ glavasında ber räsem kürdek. (“Матбугатка мөнəсəбəтсезлек”, 

1913, №279). 

 “Петербургский листок” г�зит�сене� 30 нчы декабрьд� чыккан 309 

нчы номерлы н�сх�сене�  главасында бер р�сем к�рдек.  

Идарə (редакция).  تسنڭ                                                      اوتنمادره سندننور ع
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“Nur” gäzitäseneŋ idaräsennän ütenämez. (“Зилзилəдəн зыян күрүчелəргə 

иганə”, 1911, №230). 

“Нур” газетасыны� идар�сенн�н �тен�без.  

وبادرسیسوڭرا آبير افندی نور  چا فايدا آ متندن اواقت ...  ح  

Soŋra Käbir äfände “Nur” idäräse xezmätendän waqıtlıča fayda 

alub…(“Мəрхүм шагыйремез Габдулла Тукай”, 1914, №301). 

Со�ра К�бир �ф�нде “Нур” идар�сенн�н вакытлыча файда алып...  

Мөхəррир (редактор). 

يتی اسكی  .                       ايسمعي بك  محرريریمعتبر ترخمان ع  

Mögtäbär “Tärceman” gäzite iske möxärrire Ismäğil bäk. .(“Тел бəхəсе”, 

1905, №14). 

М�хт�б�р “Т�р�еман” г�зите иске м�х�ррире Исм�гыйл б�к. 

ته سينڭ اوفاده ع .Мөхбир (хəбəрче)                                          .   محبيرییاوقت  ع

 “Waqıt” gäzitäseneŋ Ufadagı möxbire. (“Тентүлəр хакында”, 1911, 

№220). 

“Вакыт” газетасыны� Уфадагы м�хбире.  

مك ايدی ر فكرينی ايشتمك و بي مده مقصودمڒ اديبب .                                        .Əдип ب

كين            

Läkin bezem dä maqsudımız ädiblär fikеrene išetmäk wä belmäk ide. (“Тел 

бəхəсе”, 1905, №14). 

Л�кин безне� д� максатыбыз �дипл�р фикерен ишет� ��м бел� 

иде.  

رآنخ    بو شوه آسنرقدر                     اوچناديب

Gänč ädiblär öčen bu šiwä asanraqdır. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Яшь �дипл�р �чен бу шив� ансатрактыр.  

سی بحسی  يسان مس نی  رم                              .Язучы.               حرآتكه آيتردی ياڒوچي

Lisan mäs΄äläse bäxäse yazučılarımıznı xäräkätkä kiterde. (“Без татармы 

түгелме”, 1906, №22). 
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Лисан м�сь�л�се б�х�се язучыларыбызны х�р�к�тк� китерде.  

Əдип һəм язучы терминнары газетада басылган тел һəм əдəбият 

турындагы мəкалəлəрдə синоним буларак кулланылалар. 

ی   .Шагыйрь                                    .  حساب بيرمی يورگان شاعرينهموڭا قدر اوڒينڭ م

Moŋa qadär üzeneŋ milli šagirenä xisab birmi yörgän. (“Күңел 

җимешлəре”, 1911. №230). 

Мо�а кад�р �зене� милли шагыйрен� хисап бирми й�рг�н.  

Əдəбият, язучылык эше, нəшрият белəн бəйлəнешле сүзлəр күбрəк тел. 

əдəбият мəсьəлəлəрен яктырткан мəкалəлəрдə кулланылалар. 

5.Дини төшенчəлəрне белдергəн лексика 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə дини темага караган 

терминнар да актив кулланыла, чөнки Г.Баязитов газетада дини 

мəсьəлəлəрне яктыртуга да киң урын бирə. Алар нигездə гарəп һəм фарсы 

теллəренəн ислам дине белəн килеп кергəн сүзлəр: имам, мөдəррис, мулла, 

мөфти, мөəзин, ахун, хаҗи, казый, мəчет, мəхəллə, корьəн, шəригать һ.б. 

Имам. Кешелəрне үзенə ияртеп намаз укытучы, мəхəллə мулласы 

мəгънəсен белдерə. 

گه  ونور  يه مدرس ب، امامبوندن چعب برر مح .                       نيتی اي آردرو  

Bundan čıgıb, berär mäxällägä imam yä mödärris bulınır niyäte ilä keräder. 

(“Мəдрəсəлəрне ислах”, 1906, №60). 

Моннан чыгып, бер�р м�х�лл�г� имам, я  м�д�ррис булыр �чен 

кер�дер.  

Мөфти. Руханилар башлыгы, берəр мəсьəлə буенча диннең карашы 

ничек булуын белдерүче кеше. 

ی بيرمنڭ اوتديگی حبری هر آمنڭ مفتی  مايده ینچ ٢ ی صورتده يوبي  حضرتنڭ طنطنه 

دی  ومی او . مع  

2 nče mayda mufti xäzrätneŋ tantanalı surättä yubilei bäyrämeneŋ ütdege 

xäbäre härkemneŋ mäglüme uldı. (“Мөти хəзрəт юбилее”, 1911, №231). 
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2 нче майда м�фти х�зр�тне� тантаналы сур�тт� юбилей 

б�йр�мене� �тк�н х�б�ре ��ркемг� билгеле булды.  

Мөəзин.  غانده حذمت قي وب چعو بو ق بو وعه يارار ذن ، مدرس بو شوشی حدمت امام، م

مايم .آ  

Šušı xezmät imam, möäzin, mödärris buluğa yararlıq bulıb čığu bulğanda 

xezmät qıla almamız. (“Мəдрəсəлəрне ислах”, 1906, №60). 

Шушы хезм�т, имам, м��зин, м�д�ррис булуга ярарлык булып чыгу 

булганда хезм�т кыла алмабыз.  

Ахун. ه حضرت احوند مش       ١٨۴۶ عطاء ده دنيغه آي                                         نچی ي
 

Axun Gataulla xäzrät 1846 nčı elda dön΄yača kilmeš. (“Ахун Гатаулла 

хəзрəт Баязитовның тəрҗемəй хəле”, 1911, №231). 

Ахун Гатаулла х�зр�т 1846 нчы елда д�ньяга килг�н.  

Хаҗи.                                                .ری تا ن خنب ارينبورغ مفتيسی اڶ حاخ محمديار س
 

 Orenburg möftise äl-xaci Möxämmäd΄yar Soltanov cänäblre. (“Нур”, 1911, 

№230). 

Оренбург м�фтие �л-ха�и М�х�мм�дьяр Солтанов ��н�бл�ре.  

Казый. Хөкем итүче мəгънəсен белдерə торган сүз. 

يته سنڭ  ه  نچی نومرنده٥٧نور ع ی بر مكتوبی قاضينڭ عنايه تو ر پراواسی رعايه يو   حاتون

مشدر    درخ اد

 “Nur” gäziteneŋ 70 nče nomerında, Ğıyniyatulla qazıynıŋ “xatınlar pravosı” 

rigayä yullı ber mäktübe därec itelmešder. (“Афəрин Гыйниятулла казый”, 

1906, №61). 

“Нур” газетасының 70 нче номерында, Гыйниятулла казыйның 

“Хатыннар правосын” кайгыртып язылган бер мəкалəсе басылып чыкты.  

Мəчет, мəхəллə. 

ر  ر توڒوب اورناشد ه و مسخد منی رسمی صورتده قابوڶ ايتوب مح بو آون دين اس  

Bu kön din islamnı räsmi surätdä qabul iteb, maxilla wä mäčetlär tözeb 

urnaštılar. (“Петербург мəсҗет җəмигы”, 1906, №61). 

 64 
 

 



Бу к�н дин исламны р�сми сур�тт� кабул итеп, м�х�лл� ��м 

м�четл�р т�зеп урнаштылар.  

Коръəн. 

س افندی موسا بيگييفنڭ  رنی قرانهادی اط عه ياڒمشاثبا ت ق درس وب بيك اوڒون مطا    .ي

Hadıy Atlasov äfände Musa Bigievneŋ qor΄än däreslärene isbat qılub, bik ozın 

mötäläğä yazmıš.  

�адый Атласов �ф�нде Муса Бигиевне� коръ�н д�ресл�рен исбат 

кылып, бик озын бер м�кал� язды. 

Шəригать. Дини законнар җыентыгы. 

ر فقط دين  نڭ حاضرگی مدرسه  غاچ شريعت ،ب به اوڒی اوچن  اوقو اوچون بو موندن اقوب چقغان ط

ب چغايم ديو آرادر  . دين ب  

Bezneŋ xäzerge mädräsälär fäqat΄ din, šäriğat΄ uqıtu öčen bulğač, monda 

uqub čıqqan talibä üze öčen din beleb čıgaem dib keräder. (“Мəдрəсəлəрне 

ислах”, 1906, №60). 

Безнең хəзерге мəдрəсəлəр фəкать дин, шəригать укыту өчен булгач, 

монда укып чыккан укучы үзе өчен дин белеп чыгам дип керəдер  

6. Иҗтимагый-сəяси, икътисади лексика 

Матбугат күбрəк иҗтимагый-сəяси, икътисади тормышны яктырта. XIX 

- йөзнең икенче яртысында Россиядə капиталистик мөнəсəбəтлəр туу, XX - 

йөз башындагы иҗтимагый-тарихи вакыйгалар, 1905-1907 нче еллардагы 

революцион күтəрелеш, иҗтимагый-сəяси төшенчəлəрне белдергəн 

сүзлəрнең киң рəвештə үсеп, бу катламның ныклап урнашып һəм 

нормалашып китүе өчен зарури шартлар тудыра. Бу турыда Вахит Хаков 

хезмəтлəрендə күрсəтелə. [165; 326]. 

Татар вакытлы матбугаты туу да татар телендə иҗтимагый-сəяси һəм 

икътисадый төшенчəгə караган сүзлəрнең күбəюенə һəм активлашып 

китүенə китерə. “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə дə иҗтимагый-

сəяси өлкəгə караган терминнар зур урын алып тора: дума, хөкүмəт, дəүлəт, 

мəмлəкəт, ватан, пайтəхет, өяз, дахилия министры, падишаһ, бəк, солтан, 

король, император, князь, губернатор, министр, малия министры, мəэгмүр 
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председатель, хариҗия нəзарəте, җəнəб, секретарь, начальник, 

уполномоченный, сəясəт, конституция, партия, фракция, совет, сыйныф, 

опозиция, сыйныф, революционер, фетнə, погром, бюджет гаскəр, армия 

штабы, штаб, военный положения, солдат, офицер һ.б.  

Югарыда санап үтелгəн терминнар күбрəк Россиянең эчке һəм тышкы 

сəясəтен, чит иллəрдəге вакыйгаларны яктырткан хəбəрлəрдə очрый. 

Бу чорда  дəүлəт төзелеше, ил белəн идарə итү органнары 

төшенчəлəренə бəйле сүзлəр дə актив кулланылышта була: хөкүмəт, дума, 

парламент, дəүлəт, мəмлəкəт, ватан, пайтəхет, император, падишаһ, король 

һ.б. 

Хөкүмəт. Дəүлəт белəн идарə итү органын белдерə торган сүз. 

رحكومت ه ری آرسندا يورگا ن رسمی معم                                       .       اوآي

 Xökümät wäkilläre arasında yörgän räsmi mögamälälr. (“Русия белəн 

Кытай арасында”, 1911, №231). 

Х�к�м�т в�килл�ре арасында й�рг�н р�сми м�гам�л�л�р. 

Дума. Ил белəн идарə итү органы төшенчəсенə бəйле сүз. Газетада 

басылган хəбəрлəрдə шактый еш кулланыла.   

دیغ دومانڭ ك حس ايتو كده ن بيگره ك بايرام پآسحا خيتككان ي ك .  بو صوڭغی آتناسندا اش  

G.Dumanıŋ bu soŋgı atnasında ešleklelekdăn bigrăk, băyrăm (pasxa) 

citkănlek xis itelde. (“Г.Дума мəҗлеслəре”, 1911,№229). 

Г.Думаны� бу со�гы атнасында эшлеклелекд�н бигр�к, б�йр�м 

(пасха) �итк�нлек хис ителде.  

Парламент. Илнең югары закон чыгару органы. 

ه کرشو حصوصنده شو رينه  نوبت اشیه س فرقينتمپا ر دیقرا ر قي                     . ي

Parlament firqase näübät ešlärenä kerešü xosusında šu ilä qarar qıldı. 

(“Думаның карары”, 1906, №41). 

Парламент партиясе чираттагы эшл�рен� кереш� хосусында 

шуны� бел�н карар кылды. 
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Шулай ук газетада басылган мəкалəлəр арасында парламент сүзе 

урынына аның синонимик варианты, татар теленə гарəп теленнəн кергəн 

мəҗлес сүзе дə кулланыла. 

سی سنڭ حکومتکه بيک قا تی معا م ...مج

Mäclesneŋ xökümätkä bik qatı mögamäläse... (“Иран хəллəре”, 1911, 

№232). 

М��лесне� х�к�м�тк� бик каты м�гам�л�се... 

ر شندی  آابينتی  مينيستر        .Министрлар кабинеты                             .ا

    فرانسيه

Fransiyădă ministrlar kabinetı alıšındı. (“Франция хəбəрлəре”, 1911, 

№232). 

Францияд� министрлар кабинеты алышынды.  

ت  ردو ه طورعا ن بغضی آدم مغا ن اشنی ايحشی ب  .Дəүлəт                          .   حذمتنده بو

Däülät xezmätendä bulmağan ešne yaxšı belä torgan adämlär. (“Эчке 

хəбəрлəр”, 1905, №6). 

Д��л�т хезм�тенд� булмаган эшне яхшы бел� торган ад�мн�р.  

Мəмлəкəт (республика). Дəүлəт төзелешен аңлата торган термин. 

كت  توگهمم توب اي رنی نی درخگه يونا .اش

Mämläkät ešlärene ni däräcägä yünältüb iltügä... (“Статс секретарь граф 

Витте җəнəплəренең патша əгъзам император хəзрəтлəренə тəкъдим кылган 

доклады”, 1905, №10). 

М�мл�к�т эшл�рен ни д�р���г� юн�лтеп илт�г�...  

Ватан.                                                          . و، وطن سويو ايمندن ديگه ن وطن صا ق
   

Watan saqlau, Watan söiyü, imandan digän. (“Ватанны саклау”, 1911, 

№231). 

Ватан саклау, Ватан с�ю иманнан диг�н.  

Пайтəхет. Дəүлəт башкаласын белдерə торган сүз. 

وب قويدیپايتحتپتربورغ                               .         شهرنده بيوك بر واقغه بو
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Peterburg paităxet šähärendä böek ber waqiyga bulıb quidı. (“Петербург 

вакыйгасы”, 1910, 180). 

Петербург пайт�хет ш���ренд� б�ек бер вакыйга булып куйды.  

ن آورگ ايدمويه  قاڒاندا واسي   پوپنڭ مامادش مين رنه اياڒغان بر واغ .      .Өязڒی آرشن    
    

Min Qazanda Vasiliy popnıŋ Mamadıš öyäze keräšenlärenä iyazğan ber 

wäğäzen kürgän idem. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Мин Казанда Василий попны� Мамадыш �язе кер�шенн�рен� язган 

бер в�газен к�рг�н идем.  

Вилаять. Вилаять кечерəк административ-территориаль берəмлекне 

аңлаткан төшенчə. 

م ،شهر پتربورغ پای تحت سه ده ب وغ بر شهر او يت  او قادراهميتی و ری اوچون او م اس

.مایآور   

Šähri Peterburg Paitäxet, olug ber šähär ulsa da, bezem wilayät islamları 

öčen ul qädär ähämiyäte kürelmäy. (“Петербургта никах мəҗлесе”, 105,№47). 

Ш��ри Петербург пайт�хет, олуг бер ш���р булса да. безне� 

вилаять имамнары �чен ул кад�р ���мияте к�ренми.  

Карья. Авыл төшенчəсен белдерə торган сүз. 

ب قارشقريه ده سنی ب ر بو طانسق قوناقنڭ آ رده آڒ توگ ايدى آوب آش .         یوچي

Qar΄iyada küb kešelär bu tansıq qunaqnıŋ kiläsene beleb, qaršılaučılar da az 

tügel ide. (“Бай бəтчə”, 1906,№67). 

Карьяд� к�п кешел�р бу тансык кунакны� кил�сен белеп, 

каршылаучылар да аз т�гел иде.  

Падишаһ. ی اآنچی  امپيراطور هم بتون روسيه نڭ مستق                        . پادشاهی ب نيق

       Bez imperator Nikolai ikenče häm böten Russiyäneŋ möstäqıyı΄ padišahı. 

(“Император хəзрəтлəренең манифесты”, 1905, №9). 

Без император Николай икенче ��м б�тен Руссияне� м�ст�кыйль 

падиша�ы.  

ح عقدنامه سی تصديق ايپادشاهمتابرده آنچی او١ ری طرفندن ص دی حضرت .ت   

 68 
 

 



 1 nče oktäbr΄dă padišahımız xäzrätläre tarafından solıx gaqıydnämäse 

tasdıyq itelde. (“Телеграф хəбəрлəре”, 1905, №1). 

1 нче октябрьд� падиша�ыбыз х�зр�тл�ре тарафыннан солых 

килеш�е т�зелде.  

ده انور  گه نبكصوڭره آفتامابي   .Бəк                                                                     .  آي

Soŋra avtomobil΄dä Anur bäk kilgän. (“Төркиядəге үзгəреш”, 1913, №279). 

Со�ра автомобильд� Анур б�к килг�н.  

Солтан. Əлеге термин титулга бəйле дəрəҗəне белдерə. Газетада ул 

Төркия дəүлəте башлыгының (монархның) дəрəҗəсен аңлаткан. 

گه اوطوروب  تا ناوڒی آفتامابي                                       .  يا نينا سريغا آيتكا نس

Üze avtomobil΄gä utırıb, soltan iyanına, sarayğa kitkän. (“Төркиядəге 

үзгəреш, 1913, №279). 

Үзе автомобильгə утырып, солтан янына, сарайга киткəн.  

Хан. Хан титулы Урта Азиядəге мөселман дəүлəтлəренең башлыгын 

белдергəн.  

نوب طورادر.        ر باش ه بخا راده ده، خيوه ده ده بيك خدی اصلحات ترو اي حا ن او     ياڭی 

Yaŋa xan ultıru ilä Boxarada da, Xivada da islyäxätlär bašlanıb toradır. 

(“Хивада ислахəт”, 1911, №230). 

Я�а хан утыру бел�н Бохара да, Хивада да реформалар башланып 

торадыр.  

Шаһзəдə (принц).  Шаһ яки патшаның улы мəгънəсен белдерə торган 

төшенчə. 

اراسنی قورو پاشا تحد احمد فوه د ده سهز نچی سنه آفريكدا١٩١١  رييستندا عموم آفريكا من

مش،اوچن .  محصوس آاميتيد ايد

1911 nče sänä, Afrikada šahzädä Äxmäd Fuad paša täxed riestında gomüm 

Afrika manzarasını qoru öčen, maxsus kаmitet idelmeš. (“Гомүми Африка 

манзарасы”, 1910, №200). 
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1911 нче елда, Африкада ша�з�д� �хм�д Фуад паша т�хет 

риестында гом�м Африка манзарасын кору �чен, махсус комитет 

т�зег�н.  

Паша сүзе, Төркия дəүлəтендə генерал дəрəҗəсен белдергəн. 

يه ده  نڭآنگ رقارو   .Король                                .  تاخ آييو بيرمنی بيك ڒور اتوب اوتكرد

Angliyädä korol΄neŋ tac kiyü bäyrämene bik zur itüb ütkärdelär. (“Тышкы 

хəбəрлəр”, 1911, №232). 

Англияд� корольне� та� кию б�йр�мен бик зур итеп �тк�рдел�р.  

Таҗ кию. Монархның тəхеткə утыруын, ягъни коронацияне белдерə. 

Император. 

ی اآنچی   امپيراطورب  نيق    

Bez, imperator Nikolai ikenče... (“Император хəзрəтлəренең манифесты”, 

1905,№9). 

Без, император Николай икенче... 

Кенəз. 

سكی امپيراطورب ی اآنچی هم بتون روسيه نڭ مستق پادشاهی سا ر پو وغ ، نيق ه آنه ڒ او  فين

   ندسكی

Bez, imperator Nikolai ikenče häm böten Russiyäneŋ möstäqıyl΄ padišahı 

sar΄ pol΄skiy, oluğ kenäz finländskiy. (“Император хəзрəтлəренең манифесты”, 

1905,№9). 

Без, император Николай икенче ��м б�тен Россияне� м�ст�кыйль 

падиша�ы, царь польский, олуг кен�з финляндский. 

Губернатор. Аерым административ-территориаль берəмлек белəн идарə 

итүче кеше төшенчəсен белдерə. 

رغه رينه عوبرناطور ق  .                                             بيورغا نو شهر باش

Gubernatorlarga wä šähär bašlıqlarına biyurğan. (“4 нче думага 

сайлаулар”, 1911, №232). 

Губернаторларга ��м ш���р башлыкларына боерган.  

Шəһəр башлыгы, мэр дəрəҗəсен белдерə торган термин. 
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Дахилия министры (эчке эшлəр министры). 

يه مينسترنڭ ه ع، آورستمكیداح در اشارتی اي نمقی مامو ن قي .موما اع  

 Daxiliyä ministrınıŋ kürsämäke, išaräte ilä gomümä iglan qılınmaqı 

mä΄mülder. (“Əхбəре дахилия”, 105, №5). 

Эчке эшл�р министрыны� к�рс�т�е, ишар�се бел�н гомуми 

игълан кылынуы билгеледер.  

Малия вəзире (икътисад министры). 

يه وڒيری ڒمما مق  يون آقچه تعين قي ی مي ىو د  اي

Maliyä wäzire ille milion aqča tägayen qıylmaq lazem diyü. (“Думада 

министр финансов”. 1906, №53). 

Икътисад министры илле миллион акча билгел�рг� тиеш дию. 

 Диңгез министры. 

گا ن قا رارعا موافيق ر آيڭشنده بير ه ب ،بحريه مينستری مينستر  شيما ڶ قوتب نقتاسن ي

نه بر هايه ت ييبره  ه و اوچين شيما ڶ بوڒ ديڭگ رن ي غا ن  آپيتا ن سيدوڧ و ايبده ش آيتب ايوغا

Ministrlar kiŋäšendä birelgän qararga muafiq bäxriyă ministrı, šimal΄ qotıb 

noqtasın ezläb kiteb yuğalğan kapitan Sidov wä ibdäšlären ezläü öčen, Śimal΄ Boz 

diŋgezenä ber hăyăt yibärä. (“Котыпка таба китүче беренче мөселман”. 1914, 

№305). 

Министрлар ки��шенд� бирелг�н карарга муафикъ ди�гез 

министры, т�ньяк котып ноктасын эзл�п китеп югалган капитан Сидов 

��м ипт�шл�рен эзл�� �чен, Т�ньяк Боз ди�гезен� бер экспидиция 

�иб�р�.  

Министр һəм вəзир терминнары газетада басылган мəкалəлəрдə 

параллель кулланылалар. 

Хариҗия нəзарəте (тышкы эшлəр идарəсе). 

تسندا  رتنڭحرخی ترآيه پا غا ندهن                                ... بودخه سی قا ر

Törkiyä palatasında xaricıyä näzäräteneŋ budcäse qaralğanda... (“Төркия 

палатасында”, 1911, №230). 

Т�ркия палатасында тышкы эшл�р идар�сене� бюджеты 

каралганда.  
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Председатель. 

ر قميتيتنڭ  یپمينستر دیريدسيدات ری امر قي رينه پادشا اعظم ضرت .  ويتته خنا ب

Ministrlar komitetınıŋ predsedatele Vitte cänäblärenä padša ägzäm 

xäzrätläre ämer qıldı. (“Патша əгъзам император хəзрəтлəренең фəрманы 

галилəре”, 1905, №10). 

Министрлар комитетыны� председателе Витте �ан�бл�рен� 

патша �гъзам х�зр�тл�ре �мер кылды.  

        Мəэмүр (чиновник).                              .غا ن قادر ايرا ن حدمنده بو ترآيه ماموری عبد

     Törkiyä mä΄müre Găbdelqadir İran xadimendä bulğan. (“Иран хəбəрлəре”, 

1909, №180). 

Т�ркия м�эм�ре Габделкадир Иран хадименд� булган.  

عی  ينا باش نيگیآحراننی آتدي دی         ناچا تر قاونيك قارپوڧ آتوب او            .Начальник پا 

Oxrannıy otdelenie bašlıgı (načal΄nigı) palkaunik Karpov atıb ülterelde. 

(“Петербург вакыйгасы”, 1910, №180). 

Охранный отделение башлыгы (начальнигы) полковник Карпов атып 

�терелде.   

Уполномоченный. 

غا ن اون رند ن صاي رن آرا گا ن صوراۋ وب حاضر رينڭ خيو متچي تيمر يوڶ ح    

ر ناموچينا  راوپو مش رينه با روب سوي ی پريدسيدات ويتته خنا ب . آرق

Timer iyl xezmätčeläreneŋ cıelıb xäzerlägän sorauların, aralarından 

saylağan un upolnomočinalar arqılı, predsedatel΄ Vitte cänäblärenä barub 

söylämešlär. (“Витте җəнəплəренең хезмəт ташлаганнарга нотык-рече”, 1905, 

№9). 

Тимер юл хезм�тчел�рене� �ыелып х�зерл�г�н сорауларын, 

араларыннан сайлаган ун уполномоченныйлар аркылы, председатель 

Витте ��н�пл�рен� барып с�йл�г�нн�р.  

ریحكومت  روآي ه   .Вəкил                                               . آراسنده يورگان رسمی معام

Xökümät wäkilläre arasında yörgän räsmi mögämälälär. (“Руссия белəн 

Кытай арасында”, 1911, №231). 
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Х�к�м�т в�килл�ре арасында й�рг�н р�сми м�гам�л�л�р.  

ه ر طوعريسنده هر ايكی طرفدن  ی ير اع رن شرگه آيره ك وآي ه ن آي ح ب  صاي ب ص

گا  نديو

Nizaglı yirlär tugrısında här ike tarafdan wäkillär saylab, solıx belän 

kilešergä kiräk dielgän. (“Төркия палатасында”, 1911, №230). 

Низаглы �ирл�р турысында ��р ике тарафтан да в�килл�р сайлап, 

солых бел�н килешерг� кир�к диелг�н.  

Илче. ی نڭ خ رده پتربورغه قا را طاغ قرا چسیصوصی بو آون دیاي ری آي .  ميوشقوويچ خناب

       Bu könlärdä Piterburğa Qara tağ koroleneŋ xosusıy ilčese Mioškovič 

cänäbläre kilde. (“Кара тау илчесе Миошкович”, 1911, №233). 

Бу к�нн�рд� Петербургка Кара тау королене� хосусый илчесе 

Миошкович ��н�бл�ре килде.  

Депутат. یديپوتات                                    .  ياقوپسون بو پاعرومغه دائر آيسكن نطق سوي

 Deputat Yаkobson bu pogromga daiyr bik kisken notıq söyli. (“Депутат 

Якобсонның рече”, 1906, №52). 

 Депутат Якобсон бу погромга караган бик кискен нотык с�йли.  

Сəясəт. 

رندان عايری  ه رنده سيه سی اوين ب آن كتده اينقي ونمعا ن آبكباشدا هر مم  ترآيه ده هم سيه ،بو

ندیست ری بو .  غا وغ

Bašda här mämläkätdä inqıylab könlärendä säiyäsät uenlarından gayre 

bulmağan kebek, Törkiyädă häm säiyäsät ğauğaları bulındı. (“Төркиядə 

үзгəреш”, 1913, №279). 

Башта ��р м�мл�к�тт� инкыйлаб к�нн�ренд� с�яс�т 

уеннарыннан гайре булмаган кебек, Т�ркияд� һəм с�яс�т гаугалары 

булды.  

Бюджет. عنڭ ت تاسنده حرخی مينستر عا نده بودخه سیرآيه پا                                ... قا ر

  

Törkiyä palatasında xariciyä министрлыгының budcäse qaralğanda... 

(“Төркия палатасында”, 1911, №230). 

 73 
 

 



Төркия палатасында тышкы эшлəр министрлыгының бюджеты 

каралганда...  

“Нур” газетасы язмаларында чагылыш тапкан х�рби лексика. 

“Нур” газетасы язмаларында хəрби өлкəгə караган терминнарны да 

очрый: гаскəр, армия штабы, штаб, военный положения, солдат, офицер. 

Гаскəр – гарəп алынмасы, хəзерге əдəби телгə якын мəгънəдə 

кулланыла. ر ک ينی تا راتر اوچون د رنهعسکرم سيا .  د یه ريبن فند تريه سا بران ،رو رسا يتب

       İslam gäskärlärenä taratır öčön, dini kitablar wä risalälär, sabraniyä 

tarafından yibärelde. (“Манчжурия мəктүплəре”, 1905, №6). 

Ислам гаск�рл�рен� таратыр �чен, дини китаблар ��м 

рисал�л�р, собрания тарафындан �иб�релде. 

ی پا  سه ، بوش (حا  ستوی) پا ترون آتمسقا ، اما تو ک کورست عسکرگه قا رشی ايته عتس

                        .      ما سقايا ترون آ

Gäskärgä qaršı itägätsezlek kürsätelsä, buš (xalastoy) patron atmasqa, 

ämma tulı patron aiyamasqa. (“Хөкүмəт əмерлəре”, 1905, №6). 

Гаск�рг� каршы итаг�тсезлек к�рс�телс�, буш (холостой) патрон 

атмаска, �мма тулы патрон аямаска. 

Гаскəрия. Армия төшенчəсенə якын мəгънəдə кулланыла. 

دی امر بگه يه عسکر .یکير  

Gäskäriyägä ämer birelde ki... (“Хөкүмəт əмерлəре”, 1905, №6).  

Гаск�рияг� �мер бирелде ки... 

Армия штабы. 

. دیسدر اوی  هپا دشافرمن مس حقنده يب يد ناسر اما می  ننيااواا ورندح یر بيه يشتا آرم  

Armiyä ıštabları xozurında waiyannıi imamlar nasib idelmäs xaqında 

färman padišahı sadir ulındı. (“Манчжурия мəктүплəре”, 1905, №6). 

Армия штаблары хозурында военный имамнар насип ителм�ве 

хакында падиша� ф�рманы билгеле булды. 

Военный положения. ڶ مغقکويونی  قودهينيه ژوپوی اواننی عسکررنی شهريه روس

  .       ىکورم
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Rusiyä šähärlärene gäskäri-waiyännıiy polojeniyädä quyunı mägqul΄ 

kürmäy. (“Витте җəнəблəренең хезмəт ташлаган забастовкачыларга нотык 

сөйлəве”, 1905, №9). 

Россия ш���рл�рен гаск�ри-военный положенияд� куюны тиеш 

к�рми. 

Офицер. 

ه   رفيتسها . ورندهحری بيه يشتا آرمي

Äfitsär ilä armiyä ıštabları xozurında. (“Манчжурия мəктүплəре”, 1905, 

№6). 

Офицер ��м армия штаблары хозурында. 

Солдат. د سا ، رده هم عسکرجو .                                 یه حوش کورمی ون سا ق رت 
 

C ullarda häm gäskär, soldatlar quyunı xuš tabmay. (“Витте 

җəнəблəренең хезмəт ташлаган забастовкачыларга нотык сөйлəве”, 1905, 

№9). 

Юлларда ��м гаск�р, солдатлар куюны хуш к�рми. 

И�тимагый агымнар, партия, сыйныфлар т�шенч�сен белдерг�н 

лексика 

“Нур” газетасында, публицистик жанрга караган мəкалəлəрдə 

иҗтимагый формациялəрне, төрле агымнарны чагылдырган партия, фирка, 

оппозиция, мөселман фракциясе, кадет, суллар кебек сүзлəр дə кулланыла, 

чөнки газетада илдə һəм дөньяда булган сəяси вакыйгалар турындагы 

хəбəрлəр һəрвакыт басылып килəлəр. 

Фирка. Сəяси партия төшенчəсен белдерə торган сүз. 

ه کرشو حصوصنده شو رينه  نوبت اشیه سفرقينت مپا ر دیقرا ر قي .            ي

Parlament firqase näübät ešlärenä kerešü xosusında šu ilä qarar qıldı. 

(“Думаның карары”, 1906, №41). 

Парламент фираксе чираттагы эшл�рен� кереш� хосусында шулай 

карар кылды. 

Фракция. Парламент яки дəүлəт думасындагы депутатлар төркеме. 
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.                             د رمکته يکرن حترد  بو حسوسده مدرسگهفرکسيه پتربوردا    

Peterbuda bu xosusta fraksiyägä xatlar kilmäktäder. (“Мөселманнарның 

имтихан мəсьəлəсе”, 1910, №188). 

Петербургта бу хакта фракцияг� хатлар кил�дер. 

Оппозиция. Идарə итүче хөкүмəткə каршылыкта торучы сəяси агым, 

яки партия төшенчəсен белдерə торган сүз. 

رآپاڒيتسيه ر، آاديت ورعا ديپ تا وش بيرد ر  ڒاپروص قي ر هم صو من .          مس   

Oppozitsiyä (kadetlar, möselmanlar hăm sullar) zapros qılurga dib tawıš 

birdelăr. (“Соңгы хəбəрлəр”, №180). 

Оппозиция (кадетлар, м�селманнар ��м суллар) запрос кылырга дип 

тавыш бирдел�р. 

 XX йөз башы татар вакытлы матбугатында, шулай ук сайлау сүзе дə 

иҗтимагый-сəяси төшенчəне белдерə торган сүз буларак кулланыла 

башлый.  

ی درجده روح يت ا عر و يسابو  ق . یچقدب بوی ق

Bu sailaular gayät däräcädä ruxlı, qızıqlı bulıb čıqdı. (“Думага сайлаулар”, 

1911, №231). 

Бу сайлаулар гаять д�р���д� рухлы, кызыклы булып чыкты.  

Крестьян. 

وب ق  يتشکر ه يسيحقندا کامير  طورنه جيرناغوبڭ نيرنا غوبهربر ينيستری ميه داح ياکرستي  

.يدیايرمش امر ويب مشا وره گه چا قررعا دحت مص رنین

Daxiliyä ministrı härber gubernanıŋ gubernatorına cir xaqında komissiylär 

täšqil qılub, krestianlarnı mäsalixät möšawärägä čaqırırga dib ämer wirmeš ide. 

(“Əхбəре хариҗи” (эчке хəбəрлəр), 1906, №52). 

Эчке эшл�р министры ��рбер губернаны� губернаторына �ир 

хакында комиссиял�р оештырып, крестьяннарны ки��шл�шерг� 

чакырырга дип �мер бирг�н иде. 

И�тимагый х�р�к�тк� караган терминнар 

XX йөз башында Россиядəге революцион вакыйгалар уңае белəн, татар 

теленең сүзлек составында яңа төшенчəлəр барлыкка килə: инкыйлаб, фетнə, 
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погром, сходка, ихтилал, каршылык, эш ташлау. Бу терминнарны “Нур” 

газетасында басылган язмалар арасында да очратырга мөмкин. 

Инкыйлаб. Гарəп теленнəн кергəн термин. Үзгəрү, переворот, 

революция төшенчəсен белдерə торган сүз. Кайбер мəкалəлəрдə синонимик 

варианты, ихтилал сүзе кулланыла. 

كتده  بباشدا هر مم ه رنده سيه ساينقي ونمعا ن آبكت آن رندان عايری بو  ترآيه ده هم سيه ، اوين

ندی ری بو . ست غا وغ

Bašda här mämläkätdä inqıylab könlärendä säiyäsät uenlarından gayre 

bulmağan kebek, Törkiyädä häm säiyäsät ğauğaları bulındı. (“Төркиядə 

үзгəреш”, 1913,№279). 

Башта ��р м�мл�к�тт� инкыйлаб к�нн�ренд� с�яс�т 

уеннарыннан гайре булмаган кебек, Т�ркияд� с�яс�т гаугалары булды. 

بانيا  ی آ  .Ихтилал                     دوام ايته                                                          احت

Albaniya ixtilalı däwam itä. (“Албаниядə ихтилал”, 1911, №230). 

Албания ихтилалы д�вам ит�.  

 Фетнə. Чуалыш, гауга төшенчəсен аңлата.                      

ق و  رتنچس م فتنه  رج ب ه توتورد رنی ڒور حسرت اي ...        ره آ

Tınıčsızlıq wä fetnälär bezem cöräklärne zur xäsrät ilä tutırdılar. 

(“Император əгъзамның манифесты”. 1905, №9). 

Тынычсызлык ��м фетн�л�р безне� й�р�кл�рне зур х�ср�т 

бел�н тутырдылар.  

                           .Погром.          ی دائر آيسكن نطق سويپاعرومغهبو  ديپوتات ياقوپسون 

Deputat Yakobson bu pogromga daiyr bik kisken notıq söyli. (“Депутат 

Якобсонның рече”, 1906, №52). 

 Депутат Якобсон бу погромга карата бик кискен нотык с�йли.  

Сходка. Студентлар яки эшчелəрнең, үзлəренең сəяси талəплəрен 

кəнəгатьлəндерү өчен ясалган массакүлəм чыгышлары. 

ه رنڭ  مشسحودآسنداشكرد ر ده بو  .                                                   ايا ت آش
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Šäkerdlärneŋ sxodkasında yat kešelär dä bulmıš. (“Мəскəү дарелфөнүн 

талибəлəре илə профессор Мануйловский доклады”, 1906, №68). 

Ш�кертл�рне� схоткасында ят кешел�р д� булган.  

Каршылык (забастовка) 

ه رنڭ ٩ متچي سی ح ر ق د عی ڒاباستوفقا نچی اوآته بر مسكه وده ن آيته ترعا ن پوي  قا رش

ر .سببنده ن توقتاد   

9 nčı üktäbr, Mäskäüdän kitä torğan poezdlar klassı xezmätčelărneŋ 

qaršılıqlığı (zabastovka) säbäbendän tuqtadılar. (“Телеграф хəбəрлəре”, 1905, 

№8). 

9 нчы октябрь, М�ск��д�н кит� торган поездлар класcы 

хезм�тчел�рне� каршылыклыгы (забастовка) с�б�бенн�н туктадылар.  

ستوك ب ، اوآتابر٩ ،بي ر آراسندا ايشنی تا ش مت ايتوچي  نيه تی ستوفقاڒابا ،فا بريكاده ح

.آورينب تورا  

 Belostok, 9 üktăäbr, fabrikada xezmät itüčelär arasında ešne tašlab, 

zabastovka niyäte küreneb tora. (“Телегрф хəбəрлəре”, 1905, №8). 

Белосток, 9 октябрь, фабрикада хезм�т ит�чел�р арасында эшне 

ташлап, забастовка нияте к�ренеп тора.  

Медицина �лк�сен� караган лексика 

“Нур” газетасында басылган текстлар арасында медицина өлкəсенə 

караган сүзлəр дə очрый. Алар күбрəк медицина темасын яктырткан 

язмаларда кулланыла: шифаханə, больница, сырхау, авыру, чахотка. 

Шифаханə, больница. 

بحيو عنا مرخعا ت قي ری ما سكه وده شهر با ش ن چ سرحا والر و حيوده،ا حا نی اسفنديه ر خنب

نيتسا  ونی اوتنگه نردای ماهير بر مهه نديس آرحيتيكتر ساشيفاهنه  بو ت قي ه      نی ده 

Xiva xanı Äsfändiyar cänäbläre Mäskäüdä šähär bašlığına möräcägät qılıb, 

Xivada sırxaular öčen šifaxanä (bolnitsa) salırday mahir ber möhändis 

(arxitektor) nı dälalät qılunı ütengän. (“Хивада шифаханə”, 1911, №232). 

Хива ханы �сф�ндияр ��н�пл�ре М�ск��д� ш���р башлыгына 

м�р���гать кылып, Хивада сырхаулар �чен шифахан� (больница) 

салырдай ма�ир бер оста (архитектор) ны �иб�р�не �тенг�н.  
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Амбулатория.  ك بر نو اوچن ايكی يوڒ آش توريهداوا چقآمبو                                 او

       Däwalanu öčen ike yöz kešelek ber ambulatoriya ulačaq. (“Хивада 

шифаханə”, 1911, №232). 

Д�валану �чен ике й�з кешелек бер амбулатория булачак.  

مش فايداسی  اوچن اس نديه ر حا ن يوڒ الرحستا                 .Хаста.                سوم ايعا نه ق

       Xastalar faydası öčen Äsfändiyar xan yöz sum iganä qılmıš. (“Хивада 

шифаханə”, 1911, №232). 

Хасталар файдасы �чен �сф�ндияр хан й�з сум иган� кылган.  

Үпкə авыруы, чахотка. 

ه ب آشياروسيه ده  ه نيچه مڭ رندن و ر چاحوتقه   وقتس دنيادن آوچه رگه مخبور اوپكه آورو

ر .بو     

Rusiyädä ällä ničä meŋläb kešelär čaxotka wä üpkä awırularından waqıtsız 

dönyadan küčärgä mäcbür bulalar. (“Ак чəчəк бəйрəме”, 1911, №232). 

Россияд� �лл� нич� ме�л�п кешел�р чахотка ��м �пк� 

авыруларыннан вакытсыз д�ньядан к�ч�рг� м��б�р булалар. 

7. Абстракт төшенчəлəрне белдерəн лексика 

Газета язмаларында абстракт төшенчəлəрне белдергəн сүзлəр дə 

кулланыла: куəт, морад, максат, хəрəкəт, файда, фикер һ.б. 

ده اوقو اوقيتو   .Куəт                                                                   تا بدیقوه تاياڭا يصو

Yaŋa ısulda uqu-uqıtu quăt tabtı. (“Татарча”, 1905. №7). 

Я�а ысулда уку- укыту ку�т тапты.  

Морад. دم مرادبو توغرده برآڒ سوڒنی آيڭايتوب ه يا ڒمق بو راوچون من ده بر مقا  .           آ

  Bu tuğrıda beraz süzne kiŋäyteb morad aŋlar öčen, min dä ber mäqalä yazmaq 

buldım. (“Əдəбият”, 1905, №6). 

Бу турыда бераз с�зне ки��йтеп морад а�лау �чен, мин д� бер 

м�кал� язарга булдым.  

مده  مك امقصودمب ر فكرينی ايشتمك و بي   .                                 .Максатيدی اديبب

كين    
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Läkin bezem dä maqsudımız ädıblär fikrene išetmäk wä belmäk ide. (“Тел 

бəхəсе”. 1905, №14). 

Л�кин безне� д� максатыбыз �дипл�р фикерен ишет� ��м бел� 

иде.  

نی  رم سی بحسی ياڒوچي    .Хəрəкəт                                        . آيتردیحرآتكهيسان مس

 lisan mäs΄äläse bäxäse yazučılarımıznı xäräkätkä kiterde. (“Без татармы, 

түгелме?”, 1906, №22). 

 Лисан м�сь�л�се б�х�се язучыларыбызны х�р�к�тк� китерде.  

Файда.                                                         يسا ندا اياڒمق بو آونده یقايسی   فايد

ور . بو

Qaysı lisanda iyzmaq bu köndä faydalı bulur. (“Янə тел мəсьəлəсе”, 1906, 

№71). 

Кайсы лисанда язу бу к�нд� файдалы булыр.  

م و چنكه  يته نڭ مند رخا تنه دگفكرمعق ره آيتدی، غ كه بش بتون باشقه ير .Фикер.             ب

Čönki ğaqılım wä fikerem gäzitäneŋ möndäricätenä dägel, bälki biš böten bašqa 

yirlärä kitde. (“Чук сөендəм”, №1905, №6). 

Ч�нки акылым ��м фикерем газетаны� темасына т�гел, б�лки 

биш б�тен башка �ирл�рг� китте.  

2.2. Рус теле аша кергəн алынма лексика 

 Төрки-татар халкының борынгы бабалары славян кабилəлəре белəн 

тыгыз бəйлəнештə яшəгəннəр. Алар славяннардан бик күп сүзлəр алганнар. 

Арыш, сука, бүрəнə, салам һ.б шундыйлардан. Казан ханлыгы яулап 

алынганнан соң да рус сүзлəренең татар теленə үтеп керүе активлаша. 

XIX гасырда һəм XX йөз башында Россиядə капиталистик мөнəсəбəтлəр 

урнашу, эшчелəр сыйныфы формалашу татар теленə Көнбатыш Европа 

теллəреннəн һəм рус теленнəн алынма сүзлəр килеп керүгə китерə. Аларның 

шактый өлеше нормалашып та китə. [165; 166]. 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə кулланылган рус һəм 

Көнбтыш Европа алынмаларын түбəндəге төркемнəргə бүлəргə мөмкин: 
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1. Ш���р, д��л�т атамалары: Берлин, Гелсингфорс, Кронштад, 

Киев, Лондон, Мəскəү, Севастополь, Одесса, Орск. Париж, Петербург, 

Англия, Америка, Германия һ.б. 

Берлин.                                . ينده ری توگراگنده ضور شا و بير  گرما نيه  يهود

  شوچقمشدر

Berlinda Germaniya yähüdläre tügärägendä zur šau-šu čıqmıš. 

Берлинда Германия я��дл�ре т�г�р�генд� зур шау-шу чыккан. 

Гелсингфорст.                                                  ... سينگفورستا ن غا گي ك او  بر سعت

  ن

Gelsingforsdan ber sägätlek ulğan... (“Телеграф хəбəрлəре”, 1905,№12). 

Гелсингфорстан бер с�гатьлек булган...  

ما دی، بو آون تنوچ اوتب، اوآتبر٢٨ ، قرا نشتا د ك و آطشو بو .Кронштад.    ترتيبس

Kronštad, 27 üktäbr, bu kön tınıč uteb, tärtibsezlek wä atıšu bulmadı. 

(“Телеграф хəбəрлəре”, 1905, №12). 

Кронштад, 17 октябрь, бу к�н тыныч �теп, т�ртипсезлек ��м 

атышу булмады.  

Мəскəү. ه رنڭ قامسكه وده ن  نچی اوآته بر ٩ متچي سی ح ر ق د عی  آيته ترعا ن پوي رش

ر .ڒاباستوفقا سببنده ن توقتاد   

9 nčı üktäbr Mäskäüdän kitä torğan poezdlar klassı xezmätčelärneŋ 

qaršılıqlığı (zabastovka) säbäbendän tuqtadılar. (“Телеграф хəбəрлəре”, 1905, 

№8). 

9 нчы октябрьд� М�ск��д�н кит� торган поездлар классы 

хезм�тчел�рне� каршылыклыгы (забастовка) с�б�бенн�н туктадылар. 

Одесса.  

ك باوديسده غا ن ترتيبس ر ،و ی اود يسا اي ن سواستوپ آراسنده پراحود ق سبب . رمی ج قا رشي

         Odessada bulğan tärtibsezlek, qaršılıq säbäble, Odessa ilä Sevastopol΄ 

arasında poezdlar сörmi. (“Телеграф хəбəрлəре”, 1905, №10). 

Одессада булган т�ртипсезлек, каршылык с�б�пле, Одесса бел�н 

Севастополь арасында поездлар й�рми.  
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Англия. يه ده  نڭ تاخ آنگ ر قارو                      .            آييو بيرمنی بيك ڒور اتوب اوتكرد

       Angliyädä korol΄neŋ tac kiyü bäyrämene bik zur itüb ütkärdelär. (“Тышкы 

хəбəрлəр”, 1911, №232). 

Англияд� корольне� та� кию б�йр�мен бик зур итеп �тк�рдел�р.  

Германия. يته يا ڒوچی م رحقنده غ وق برفكری با رڭن ايمپيراطوريگرما نيهحرر       . بيك ق
     

Gäzitä yazučı möxärirlär xaqında Germaniya imperatorınıŋ bik qızıq ber 

fikere bar. (“Германиядə матбугат”, 1906, №62). 

Газета язучы м�х�рирл�р хакында Германия императорыны� бик 

кызык бер фикере бар.  

Америка.       . ی ب ن ‘ ميكسقاده،نوب طرفندهج مريقا نڭا اآانر  بر ترك بر نيچه ميكسقا

   يورو

Amerikanıŋ cănüb tarafında, Meksikada, ber törek berničă meksikanlılar 

belăn iyörer ikăn. (“Тышкы хəбəрлəр”, 1906, №21). 

Американы� к�ньяк-к�нбатыш тарафында, Мексикада, бер т�рек 

бернич� мексикалы бел�н й�рер ик�н.  

Əлеге атамаларның күбесе эчке һəм тышкы хəбəрлəрне яктырткан 

мəкалəлəрдə очрый. 

2. Тормыш-к�нк�реш �лк�сен� караган с�зл�р. “Нур” газетасында 

басылган язмаларда тормыш-көнкүреш өлкəсенə караган сүзлəр дə очрый: 

өстəл, диван, пальто, эшлəпə, сетка һ.б. Əлеге сүзлəрнең кайберлəре татар 

теленə яраклашып, фонетик яктан үзгəреш кичергəннəр.  

ما،صنا ما يده با ڶاوستا ڶ  ،نعمت آوب ر گنه يوق، قويما قده قا ط    .Өстəл           .           ني

Niğmät küb, östäl sana may da bal, qoymaq da qatlama, nilär genä yuq. 

(“Бай бəтчə”, 1906, №67). 

Нигъм�т к�п, �ст�л сана май да бал, коймак та катлама, нил�р 

ген� юк.  

Диван. اروب ن ق رنڭ  ،آرو ا                                                          برينه آودیديوا ن

       Kerü ilän qızarub, divanlarnıŋ berenä audı. (“Гөнаһ шомлыгы”, 1906, 

№24). 
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Кер� ил�н кызарып, диваннарны� берсен� ауды.  

ر کرکشگه .Караватاوت بو                                                                              .  

وڒى  

Yöz kešegä karavat bulır. (“Хивада шифаханə”, 1911, №232). 

Й�з кешег� карават булыр. 

Пальто.  توسندناوڒون دراب                    .  بر ضور عنه صا قوايا ژ ده با ر ايدی، با شقاپا 

       Ozın drab pal΄todan bašqa, ber zur gına sakvoyaj da bar ide. (“Гөнаһ 

шомлыгы”. 1906, №24). 

Озын драп пальтодан башка, бер зур гына саквояж да бар иде.  

په سن ك وباش ن سيتكه گه قويدی، صا    .                           .Эшлəпə د يوان با شنده او

  يفا

Efäk ešläpäsen salub, divan bašında ulan sitkägä quydı. (“Гөнаһ 

шомлыгы”, 1906, №24). 

Еф�к эшл�п�сен салып, диван башында булган сеткага куйды.  

توسندن با شقا  .Саквояж                  . ده با ر ايدیصا قوايا ژ بر ضور عنه ،اوڒون دراب پا 

Ozın drab pal΄todan bašqa, ber zur gına sakvoiyaj da bar ide. (“Гөнаһ 

шомлыгы”, 1906, №24). 

Озын драп пальтодан башка, бер зур гына саквояж да бар иде.  

Сетка.                                                                . ن   سيتكه گهد يوان با شنده او

  قويدی

... divan bašında ulan sitkаgа quydı. (“Гөнаһ шомлыгы”, 1906, №24). 

... диван башында булган сеткага куйды.  

 

Лексиканы тематик төркемнəргə бүлеп өйрəнүдəн түбəндəге нəтиҗəне 

чыгарырга мөмкин: газетада басылган мəкалəлəрдə лексиканың нигезен 

төрки-татар сүзлəре алып тора. Болардан тыш, шактый дəрəҗəдə алынма 

сүзлəр дə кулланыла. Нигездə алар төрле сəбəплəр нəтиҗəсендə гарəп-

фарсы, рус теле һəм аның аша көнбатыш европа теллəреннəн кергəннəр. 

Аларга без кеше семантик төркемчəсенə караган ад�м-инсан-зат сүзлəрен, 
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җəмгыять семантикасына мөнəсəбəтле халык, ��м�гать, милл�т, кавем 

һ.б. Уку-укыту, фəн, мəгариф белəн бəйлəнешле лексиканы: м�кт�п, 

м�др�с�, м�гариф, образования, учитель, галим, м�д�ррис, м�галлим, 

китап, �д�бият, л�гать, лисан һ.б. Дини лексиканы: м�чет, ш�ригать, 

мулла, м��зин, имам, м�фти, ахун, казый, корь�н һ.б. Язучылык эше 

белəн бəйле лексиканы: матбугат, н�шрият, газета, м�х�ррир, м�кал�, 

м��муга һ.б. сүзлəр Иҗтимагый-сəяси, икътисади лексиканы: �яз, губерна, 

падиша�, король, император, министр, чиновник, м�эм�р, губернатор, 

бюджет һ.б. Ил, шəһəр исемнəрен: Америка, Германия, Венгрия, М�ск��, 

Владивосток, Берлин, Лондон һ.б. ларның урын алуын күрсəтергə мөмкин. Ə 

туганлык атамаларын белдерүче сүзлəр арасында нигездə татар теленең үз 

сүзлəре кулланыла. Аларга: ата, ана, бала, ул, кыз, кард�ш кебек сүзлəр 

керə. 

Йомгаклап шуны əйтергə кирəк: югарыда санап үтелгəн сүзлəрнең 

күбесе бүгенге телебезгə яңадан əйлəнеп кайттылар һəм актив 

кулланылышта йөрилəр. 

2.3. “Нур” газетасы теленə лексик-семантик анализ 

1.Полисемия. Дөньяның телəсə кайсы телендə сүзлəр үзара лексик, 

грамматик һəм стилистик мөнəсəбəткə кереп, семантик яктан киңəялəр. Сүз 

бер генə мəгънə түгел, ə берничə мəгънə белдерə башлый. Бу күренеш тел 

белемендə сүзнең күпмəгънəлелеге, ягъни полисемия дип атала. 

Шулай ук тормыш-көнкүрештə гомумкулланылышта булган гади генə 

сүзлəр иҗтимагый-сəяси мəгънə төсмерлəре алып, яңа төшенчə белдерə 

башларга мөмкиннəр. Шул рəвешчə, нейтраль сүзлəрнең мəгънəсенə 

нигезлəнгəн яңа публицистик мəгънə төрлелеклəре дə туа.  

Газета теле мисалында кайбер полисемантик үзгəрешлəргə күзəтү 

ясыйк. Мəсəлəн, баш сүзе газетада түбəндəге мəгънəлəрдə кулланыла: 

Саквояжын ачып, �ылы фуражка чыгарып, аксыл башына киде. (“Гөнаһ 

шомлыгы”, 1906, №24). Бу очракта əлеге лексема туры мəгънəдə кулланыла. 

Ə икенче мисалда шул ук сүзнең башка мəгънəсе урын ала. Еф�к 
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эшл�п�сен салып, диван башында улан сеткага куйды. (“Гөнаһ шомлыгы”, 

1906, №24). 

Газетада басылган публицистик мəкалəлəрдə баш сүзе, башлык 

(начальник) мəгънəсендə кулланылып, иҗтимагый төшенчə дə белдерə. 

Охранный отделение башлыгы (начальнигы) полковник Карпов атып 

�терелде.   

Көнкүрештə гади төшенчəдə йөргəн сайлау сүзе, XX йөз башында 

иҗтимагый төшенчə белдерə башлый. 

Бу сайлаулар гаять д�р���д� рухлы, кызыклы булып чыкты. 

(“Думага сайлаулар”, 1911, №231). 

XX йөз башы публицистикасында һəм вакытлы матбугатында �ир сүзе 

иҗтимагый эчтəлек ала.  

 ...�ир хакында комиссиял�р т�шкил кылып... (“Əхбəре хариҗи” (эчке 

хəбəрлəр), 1906, №52).                           

Газетада басылган язмаларда, телнең төрле лексик катламнарында туры 

мəгънəдə йөргəн сүзлəр күчерелмə мəгънəдə кулланылып, иҗтимагый-сəяси 

төшенчə белдерəлəр. Мəсəлəн: миллəт тамырлары. 

 Милл�т тамырларын черетеп й�рил�р. (“Болгар бабае”, 1907, №98). 

Гади сөйлəмдə туры мəгънəсендə йөргəн кеше сүзе дə аерым 

публицистик мəкалəлəрдə иҗтимагый төшенчə белдерə. 

Безне� м�др�с�л�р �ичбер н�рс� безг� бирм�й, безне кеше 

итм�й. (“Безем мəдрəсəлə”, 1906, №30). 

Татар теленең сүзлек составына гарəп теленнəн кереп, күптəн үзлəшеп 

киткəн м�сь�л� сүзе бар. Бу сүзнең төп мəгънəсе - математик төшенчəне 

белдерүдəн гыйбарəт. XX йөз башында бу сүз иҗтимагый-сəяси характерда 

кулланыла башлый һəм иҗтимагый эчтəлек алган икенчел номинатив 

мəгънə белдерə. Бу очракта ул ниндидер бер хəл ителəчəк проблема 

мəгънəсендə кулланыла.  

Бу м�сь�л� б�генге к�нд� бик зур ��м кир�кле эштер. (“Тел”, 

1905, №8). 
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Газета язмаларында мəйдан сүзе дə туры мəгънə белдерүдəн тыш, 

икенчел мəгънəдə килə. Мəсəлəн, газета м�йданы, �д�бият м�йданы 

һ.б. 

Бернич� с�н�л�р элек м�йданга чыккан иде. (“Тел бəхəсе”, 1913, 

№279). 

Шулай итеп, “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə сүзнең төп 

мəгънəсеннəн тыш, өстəмə мəгънə белдергəн очракларга да мисаллар 

табарга мөмкин. 

2. Синонимнар. Синонимнар (грек – synonimos – бер исемле) дип якын 

мəгънəле, ягъни мəгънəдəш сүзлəрне атыйлар. Синонимнар чынбарлыкның 

бер үк күренешен атыйлар, лəкин аны төрле яктан, төрле күзлектəн 

тасвирлыйлар [158; 36]. Югарыда карап үтелгəн тематик төркемнəргə 

бүленгəн сүзлəрнең күбесе үзлəренең синонимнары белəн кулланыла. Алар 

газетада басылган төрле мəкалəлəрдə, əдəби əсəрлəрдə урын ала. Газетада 

кулланылган синонимик парлар төрки-татар сүзлəреннəн һəм алынмалардан 

гыйбəрəт. Бу урында күбрəк тел, əдəбият, фəн, мəгариф, сəясəт өлкəсенə 

караган мəкалəлəрдə кулланылган синонимнарга игътибар итəбез: 

б�хет, с�гад�т. 

Русия падиша�ыны� б�хет в� с�гад�те халык, ��м�гатьне� 

б�хете в� с�гад�те бел�н узылмышлык берлект� тоташкандыр. 

(“Нур”, 1905, №4). 

 Синонимик парның кабатланып бирелүе мəгънəне көчəйтə һəм 

падишаһ белəн халыкның берлеген-бөтенлеген искəртү өчен файдаланыла. 

XX йөз башы татар əдəби телендə бу сүзлəр параллель кулланыла. 

Хəзерге татар əдəби  телендə с�гад�т искергəн сүз булып санала. Аның 

урынына хəзерге əдəби телдə б�хет сүзе кулланыла. Семантик 

үзенчəлеклəре буенча, бу синонимнарны абсолют синонимнар дип карарга 

мөмкин. 

багу, карау, к�р�. 
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Без ватандашларымыз булган русларга баксак, уку в� укыту 

эшл�ренд�, ��р ����тт�н алда торалар... Бу йортларны� яннарына 

барып карасак, эре х�рефл�р бел�н “зимский школа” дип язылган”. 

(“Укыту эше хакында”, 1914, №309). 

Ауропалылардан Францияне мисал �чен алып, эченд�ге тормышына 

бакарсак, к�рермез ки... (“Япониядə хатыннар”, 1905, №7). 

Багу сүзе иске татар телендə һəм XX башы татар əдəби телендə актив 

кулланылган сүз, бүгенге көндə бу сүзнең мəгънəсе тарайган, ул “багучы” 

мəгънəсендə сакланып калган. Хəзерге татар əдəби телендə карау, к�р� 

сүзлəре актив кулланылышта йөри. Əлеге контекста бу синонимнар абсолют 

синоним буларак бирелгəннəр. 

кайгы, х�ср�т. 

Халыкны� кайгы в� х�ср�те аны� кайгы в� х�ср�тедер. 

(“Император əгъзам хəзрəтенең манифесты”, 1905, №9). 

Кешенең хис-кичереш дəрəҗəсен белдерə торган бу синонимнар хəзерге 

татар əдəби телендə дə кулланылуларын дəвам итəлəр. Контекста абсолют 

синоним булып килгəннəр. 

к��елле, муаф�кыятле. 

Ак ч�ч�к б�йр�ме Петербургта бик к��елле в� бик муаф�кыятле 

�тте. (“Ак чəчəк бəйрəме”, 1911, №231). 

Иске татар телендə һəм XX йөз башы татар əдəби телендə к��елле 

сүзенə синоним булып йөргəн муаф�кыятле сүзе хəзерге вакытта 

кулланылыштан төшеп калган. Абсолют синоним. 

каршы тору, аяк чалу. 

Каршы торуны, аяк чалуны бер тарафка куеп, ул эшне� ахырыны 

к�т�рг�. (“Зыялылык вə миллəтчелек”, 1914, №306). 

Каршы тору, аяк чалу биредə нинди дə булса бер эшне эшлəргə каршы 

килүне аңлата. Контекста стилистик синонимнар буларак кулланылалар. 

иган�, ярд�м. 
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Иган� в� ярд�м булынуларына бер чара ясап, шул к�нне “Ак ч�ч�к” 

б�йр�ме дию т�смия кылдылар. (“Ак чəчəк бəйрəме”, 1911, №231). 

Ярдəм итү, булышу мəгънəсен белдерə торган абсолют синонимнар. 

м�гыйш�т, тормыш, тереклелек, к�н ит�. 

“Уфа м�семаннарында борынгы халыкыны� м�гыйш�ть в� 

тормышларын ��м д� к�з к�рг�н ш���р в� йирл�рне к�реп чыгарга 

м�мкин. (“Нур” 1911, №222). 

К�бр�к м�селманлар ил�н уланга к�р�, к�бр�к анларны� 

х�лл�рен�, тереклекл�рен�, к�н ит�л�рен� ��лак в� гад�тл�рен� 

т�шендем. (“Мəскəү вə мөселманларның хəллəре”, 1905, №10). 

Əлеге сүзлəр тормыш, яш�еш мəгънəсендə кулланылып, абсолют 

синоним булып килəлəр. 

т�ртибсезлек, гауга. 

М�мл�к�тд� ��р тарафта т�ртибсезлек в� гаугалар хакында 

т�рле х�б�р в� сораулар килм�кд�л�р. (“Хөкүмəт тарафындан бəян”, 

1905,  №11).  

Чуалыш, тынычызлык мəгънəсендə кулланыла торган абсолют 

синонимнар. 

 

д�нья кую, к�з йому. 

Йомарсы� к�зе�не, д�ньяны м��гег� куярсы�. (“Кабер 

ташындан”. Үлү, вафат булу мəгънəсен белдерə торган сүзлəр. Контекста 

идеографик синоним булып килгəннəр.  

зарур, кир�кле. 

Г�зит� укымак т�рбияле халык �чен аш, т�гам кебек ад�м 

баласына и� кир�кле, зарур ш�йл�рд�ндер. (“Гəзитəнең кирəклеге”, 1905, 

№4). 

Кир�клек мəгънəсен белдерə торган абсолют синонимнар.  

хуш, м�л�ем, м�х�бб�тле. 
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Бу - хуш, м�л�ем, м�х�бб�тле юлдашдыр. (“Гəзитəнең кирəклеге”, 

1905, №4). 

Контекста якын, кирəкле, яхшы мəгънəлəренə ия идеогафик синонинар. 

аш, тəгам. 

 Г�зит� укымак т�рбияле халык �чен аш, т�гам кебек ад�м 

баласына и� кир�кле ш�йл�рд�ндер. (“Гəзитəнең кирəклеге”, 1905, №4). 

Ризык мəгънəсен белдерəлəр. Гарəп теленнəн кергəн т�гам сүзе 

хəзерге телдə дə кулланылышта йөри. Контекста бу сүзлəр идеографик 

синоним булып килгəннəр. 

�т�, кич�. 

К�нл�р �тде, вакытлар кичде. (“Байбəтчə”, 1906, №67). 

Əлеге сүзлəр абсолют синонимнар буларак, вакыт узу мəгънəсен 

белдерəлəр.  

т�р�еман, тылмач. 

Һичбер вакытта максудларыны бер-беренə аңлатышмак өчен тəрҗеман 

вə тылмачка мохтаҗ булганнары юкдыр. (“Казан теле”, 1905, №13). 

Т�р�ем�че мəгънəсен белдерə торган абсолют синонимнар. Хəзерге 

əдəби телдə тылмач сүзе кулланылмый. 

исем, ат. 

Татар в� т�рек икесе бер кавемне� адыдыр. Югарыда димеш идек 

ки: татар в� т�рек икесе бер кавемне� исемедер. (“Төрек теле 

мəсьəлəсе”, 1905, №). Исем мəгънəсен белдерəлəр. Ат сүзе борынгы телдə 

һəм иске татар телендə шулай ук исем мəгънəсенə ия булган. Бүгенге көндə 

күбрəк диалектларда кулланыла. Абсолют синонимнар. 

ишет�, ты�лау, колак салу. 

М�сь�л�не м�йданга салдык, �авабы тиз ген� бер кешед�н 

бирел�ч�к т�гелдер, елларча с�йл�нер м�сь�л� дидек, ��р кемне� 

с�зен ишетм�к, ты�ламак м�насиб дидек. (“Татарлыктан рөҗуг”, 1906, 

№21). 

 89 
 

 



Бу со�гы заманда халык фикрене ишетм�к, колак салмак игътибар 

алды. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Ишет� мəгънəсендə кулланылалар. Контекста идеографик 

синонимнар. 

аптырау, га�из булу. 

Укымаган инсан ��рбер эш в� ��рбер м�сь�л� хакында абдыраб 

в� нишл�рг� белм�енч� га�из булыб тора. (“Укыгыз”,1905,  №9). 

Аптырау мəгънəсен белдерəлəр. Əлеге синонимнар хəзерге əдəби телдə 

дə актив кулланылышта йөрилəр. Контекста абсолют синонимнар. 

ышану, инаб�т. 

Падиша�ны� �мер иделмеш реформа в� низамлары халыкны� 

инаб�те в� ышанмакы �чен лязем улган и�ти�ад ил� куелачакдыр. 

(“Хөкүмəт тарафындан бəян”, 1905, №4). 

Ышану мəгънəсен белдерə торган абсолют синонимнар. XIX гасыр 

ахыры, XX йөз башында иҗат иткəн кайбер язучыларның əдəби əсəрлəрендə 

ышану мəгънəсен белдерү өчен гарəп теленнəн кергəн инаб�т сүзе дə 

кулланылган.   

туздырылу, юк булу. 

Искел�рне туздырмаудан я�аларны салырга, со�ыннан искел�р 

�зл�ренн�н �зл�ре юк булырлар. (“Шəкертлəр”, 1906, №26). 

Туздыру, юкка чыгару мəгънəсендə бирелгəннəр. Хəзерге татар əдəби 

телендə дə актив кулланылышта йөрилəр. Контекста идеографик синоним 

буларак килгəннəр. 

 

х�зерл��, чыгару. 

Без артта калган татарларга бар эшне кеше х�зерл��д�н, гыйлем, 

м�гариф к�себ ��н�р ил�н ад�мл�р чыгарудан башларга кир�к. 

Х�зерл��, �итештер� мəгънəсен белдерə торган абсолют 

синонимнар. 

к�ч, ку�т. 
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Б�тен көч, куəт в� гакыл ил�н падиша�лыкка х�веф х�т�рле 

булган фетн�не и�ти�ад кылырга. (“Император əгъзамның манифесты”, 

1905, №4). 

Абсолют синонимнар, көч мəгънəсен белдерəлəр. 

фетн�, тынычсызлык. 

Ш���рл�рд� в� империяны� башка к�б �ирл�ренд� булган 

тынычсызлык в� фетн�л�р безне� ��р�кне зур х�ср�т ил�н 

тудырды. (“Император əгъзамның манифесты”, 1905, №4). 

Баш к�т�р�, б�релеш мəгънəсенə ия булган абсолют синонимнар. 

солых, тынычлык. 

Без гом�м�н солых, тынычлык �чен. (“Император əгъзамның 

манифесты”, 1905, №4). 

Тынычлык мəгънəсендə кулланылучы абсолют синонимнар. 

шатлык, лəззəт. 

 Г�зит�л�р в� �д�бият рисал�л�ре укыб, инсанны� �анына хасил 

улан шадлык в� л�зз�т башка �ичбер н�рс�д�н хасил улмышдыр. 

(“Укыгыз”, 1905, №9).  

Шатлык мəгънəсен белдерəлəр. Контекста идеографик синоним булып 

килгəннəр.  

берлек, б�тенлек. 

Безне� ша�ин�не� берлек в� б�тенлеген� х�веф в� х�т�р килер. 

(“Император əгъзамның манифесты” 1905, №4). 

Берлек, берд�млек мəгънəсендə кулланылган идеографик синонимнар. 

�д�п, инсаф. 

М�хт�р�м �ф�ндене� ад�п, инсаф дайр�сенд� кылган 

т�харезл�ре безг� ��м в��дан� б�х�с бер ислах вирм�г� м��б�р 

иде. (“Бераз ислах”, 1909, №182). 

�д�п мəгънəсен белдерүче абсолют синонимнар. Хəзерге татар əдəби 

телендə дə актив кулланылышта йөрилəр. 

төрмə, хибесханə. 
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Ун�иденче гыйнварда т�рм�, хибесхан� башлыкларына, гаделия 

министрлыгындан игълан йеб�релг�н булган. (“Думага гаеп”, 1909, №179). 

Т�рм�, зиндан мəгънəсендə кулланылучы абсолют синонимнар. 

к�сеп, ��н�р. 

Баларны к�сеп, ��н�рг� �гр�т�. (Һөнəр мəктəплəре вə җəмгыяте 

хəйрия, 1911, №260). 

��н�р, профессия мəгънəлəрен аңлаталар. Абсолют синонимнар. 

Гар�п ��м фарсы телл�ренн�н алынган синонимик вариантлар. 

 Газетада басылган мəкалəлəрдə гарəп һəм фарсы теллəреннəн кергəн 

сүзлəр синоним буларак азрак теркəлгəннəр. Алар нигездə, стилистик яктан, 

кабатлаулардан котылу өчен кулланылалар. 

дəүлəт. (“Нур”, 1905, №4). 

мəмлəкəт. (“Нур”, 1905, №4). 

пайтəхет. (“Нур”, 1905, №10) 

мəркəз. (“Нур”, 1905, №10). 

падишаһ. (“Нур”, 1905, №9, 11) 

патша. (“Нур”, 1905, №9, 11) 

шаһ. (“Нур”, 1910, №200).  

Гарəп һəм фарсы теллəреннəн кергəн бу сүзлəр бүгенге көндə дə татар 

телендə куллануларын дəвам итəлəр. 

хөрмəт. (“Нур” 1905-1906). 

илтифат. (“Нур” 1905-1906). 

җəбер. (“Нур” 1905-1906). 

золым. (“Нур” 1905-1906). 

фəрман. (“Нур”, 1905, №6). 

əмер. (“Нур”, 1905, №6) һ.б. 

Тикшеренүлəрдəн күренгəнчə, газетада басылган мəкалəлəрдə синоним 

сүзлəр буларак күпчелек урынны төрки-татар сүзлəре һəм гарəп-фарсы 

теллəреннəн кергəн алынмалар алып тора. Төрки-татар, татар, гарəп-фарсы 

сүзлəре күбрəк кулланылалар. Гарəп-фарсы сүзлəреннəн генə торган 
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синонимнар аз очрыйлар. Алар газетада икенче урынны тоталар. Шунысын 

əйтергə кирəк синоним сүзлəр тел, əдəбият, миллəт, фəн, мəгариф, сəясəт 

өлкəсенə караган мəкалəлəрдə күбрəк кулланылалар. Төрле хəбəрлəрдə (эчке 

һəм тышкы, чит ил яңалыкларында) һ.б. да алар очрамый диярлек. 

3. Антонимнар. Капма-каршы мəгънəдəге сүзлəр антонимнар (грек, 

anti–каршы, onuma–исем) дип аталалар. Антонимнарның үсеше кешенең 

чынбарлыктагы капма-каршы күренешлəрне танып белүенə бəйле: ачы-төче, 

ак-кара, керү-чыгу, иртə-кич, салкын-җылы, дус-дошман һ.б. [158; 36]. 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə кулланылган антонимнарны 

түбəндəге төркемнəргə бүлəргə мөмкин. 

1. Лексик антонимнар.    

ас-�с. 

Х�зерге м�др�с�л�рне берд�н тиз �к астын-�ск� китереп. 

(“Безем мəдрəсəлəр”, 1906, №30). 

иске-я�а. 

Искел�рне� �зл�рен�, я�аларны� �зл�рен� куелган максатлары 

бардыр. (“Безем мəдрəсəлəр”, 1906, №34). 

кер�-чыгу. 

Ауропа м�йданына чыгабыз дис�к, алар коралланган коралдан башка 

алар м�йданына кер�д�н �ич файда юкдыр. (“Мəдрəсəлəрне ислах”, 1906, 

№30). 

б�хет-б�хетсезлек, шатлык-кайгы. 

Бу ел башка еллар шикелле, бер��л�рг� б�хетл�р, икенчел�рг� 

б�хетсезлекл�р, бер милл�тл�рг� шатлыклар, икенче милл�тл�рг� 

кайгы в� х�ср�тл�р алып килеп �л�ште. (“Нур”, 1906, №28).  

бар-юк. 

Халыкны б�гъзе эшл�ренн�н тыю, б�гъзе эшл�рг� кызыктыру, 

язучыларны� эше ис� д�, барны киметеп, юкны арттырып язу ис� 

халыкны уйгату булмас. (“Казан сəүдəгəрлəре”, 1905, №14).  

кайчандыр-х�зер. 
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Кайчандыр бер вакыт без т�ркил�р идек, х�зер без татар. (“Без 

татармы түгелме”, 1906, №22). 

карт-яшь. 

Фикерл�рене картлар да, яшьл�р д� язсыннар. (“Казан теле”, 1905, 

№13).  

�кен�-шат булу. 

Гыйлем булсак, шат булырмыз, 

Со�ындан ��м �кенермез. 

ярау, ярамау. 

Яраган, ярамаганны аерган к�е. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

яхшы, усал. 

Бу яхшымы, усалмы? (“Татарча”, 1905, №7).  

2. Фразеологик антонимнар. 

бишек-л�хет. 

Бишектəн лəхеткəчə гыйлем эзлəгез. (“Укыгыз”, 1905, №9). 

арыслан-б�ре. 

Арыслан бул бүрелəргə, изелмə бердə, яшь түкмə. (“Кабер ташыннан”, 

1914, №305). 

капланып яткан, яктылык к�рм�г�н. 

  Без ябылып, капланып яткан, яктылык к�рм�г�н бер халык 

ик�нмез. (“Əдəбият мəсьлəге”, 1906, №52).  

Шулай итеп, “Нур” газетасында кулланылган антонимнар, газетада 

басылган мəкалəлəрнең телен яңгырашлы итүдə, сөйлəмне укучыга 

җиткерүдə əһəмиятле роль уйныйлар. 

4. Парлы сүзлəр. Төрки теллəрдə кайбер сүзлəр, үзара семантик 

мөнəсəбəттə торып, парлар барлыкка китерəлəр. Парлы сүзлəрнең куллану 

киңлеге шактый зур. Бер үк вакытта тел һəм стилистик берəмлек буларак, 

парлы сүзлəр гади сөйлəмдə дə, əдəби телдə дə кулланылалар. Лəкин парлы 

сүзлəр төрки теллəрдə, шул исəптəн татар телендə, аз өйрəнелгəн өлкəлəрнең 

берсе. Əлеге өлкəгə Н.К. Дмитриев (1930), С.К. Кенесбаев(1946), О.С. 
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Ахманова (1954), Ж.Ш. Шакурова (1955), татар галимнəреннəн Г.Алпаров 

(1945),  Ш.А. Рамазанов (1954), В.Н. Хангилдин (1959),  Д.Г. Тумашева 

(1964), Ф.А. Ганиев (1976), Г.Х. Əхəтов (1995) Ф.С. Сафиуллина һ.б. 

хезмəтлəрен күрсəтергə мөмкин.  

Парлы сүзлəр тарихи яктан тотрыклы лексик категория булып торалар. 

Төрки теллəрдə мондый сүзлəрнең барлыкка килү сəбəбе булып теллəрнең, 

халыкларның бер-берсе белəн катышуы һəм аралашуы тора. Т.А. Дегтярова 

бу турыда “əлеге парлы сүзлəр кабилəара мөнəсəбəтлəр чорында, төрле 

кабилə сүзлəрен кулланырга кирəклек килеп чыкканда туа. Билгеле бер 

очракта башка тел лексикасын, төрле тугандаш теллəр өчен аңлаешлы итү 

максатында да кулланырга кирəк була”, дип яза [50; 13]. 

Лексик-семантик категория буларак парлы сүзлəрне “Нур” газетасында 

түбəндəге билгелəр буенча төркемлəргə мөмкин. 

1. Компонентлары үзара синоним булган парлы сүзлəр. 

тир�-як. 

�н� к�рче, тир�-янымда т�рле ч�ч�кл�р тулган. (“Кабер 

ташыннан”, 1914, №305). 

х�веф-х�т�р. 

Падиша�лыкка х�веф-х�т�рле булган фетн�не басуга и�ти�ад 

кылырга. (“Император əгъзамның манифесты”, 1905, №9). 

��бер-золым. 

Качмаслык юкдыр я��, 

��бер-золым кир�кме? (“Хакы бар”, 1906, №40). 

кара-каршы. 

�ст�л янына кара-каршы утырып в� ч�керд�шеп ч�й 

китерттел�р. (“Болгар бабае”, 1906, №28). 

аш-су. (“Кəсеп, һава, яһүд гыйбрəтле үзгəрү, 1906, №32). 

аз-азлап. (“Заманча мəслəк”, 1905, №15).  

шик-ш�б��. (“Нур”, 1905, №18). 

2. Компонентлары үзара антоним булган парлы сүзлəр. 
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ас-өс. 

Зур ди�гез т�шкил итде, 

Кайнады асты-�сте. (“Хакы бар”, 1906, №40). 

арт-ал. 

Котырыб, арт-алны белми саташыб чабмакда. (“Əдəбият мəслəге”, 

1905, №). 

юк-бар. 

М��лесл�рд� корсак тултырыб, б�леш ашаб, юкны-барны с�йл�б 

с�д�кал�р алыб, фатихалар биреп, м�нб�р с�д�ка гомер тугърысындан 

в�газьл�р с�йл�б �тк�рде. (“Болгар бабае”, 1906, №28). 

Газета телен лексик яктан җентеклəп тикшерү кыскача түбəндəге 

нəтиҗəлəрне ясарга мөмкинлек бирə: газетаның эшчəнлегенə бəйле рəвештə 

анда күп төрле лексик-семантик һəм тематик төркемнəргə караган лексик 

берəмлеклəр урын алган. 

Ялгызлык исемнəрнең кулланылышы тел җəһəтеннəн генə түгел, ə шул 

чордагы татар иҗтимагый-сəяси тормышын күз алдына китерү өчен дə 

əһəмиятле (Һадый Атласов, Муса Бигиев, Хəсəн Гата Габəши, Гаяз Исхакый 

һ.б.) 

Топонимик атамаларның бирелеше хəзерге телебезгə якын: Кытай, 

Т�ркия, Иран, Истанбул, Самара, Тройцк һ.б. Шулай ук вакытта Япунстан, 

Франкистан, Л��ия (Польша), Рум иле (Греция), Ауропа, Кара тау 

(Черногория) кебек үзенчəлекле яңгырашлы топонимнар да кулланыла.  

Кеше, җəмгыять  тематик төркемендəге сүзлəр дə хəзерге телгə 

җитəрлек якын торалар, бары тик кайбер искергəн сүзлəрне генə билгелəп 

үтəргə мөмкин: кавем (халык), сəгыйм зат (тырыш кеше), ибтидаи мəктəп 

(башлангыч мəктəп), рөшди мəктəп (урта мəктəп), дəрелгөлум (институт), 

лисан, лөгать (тел), шивə (диалект), имла (язу, графика) һ.б. 
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Өченче бүлек 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрнең графо-фонетик һəм 

морфологик үзенчəлеклəре 

3.1 Графо-фонетика 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə график яктан түбəндəге 

хəрефлəр кулланылган. 

Сузыклар: а- -ä ,ه ,آ -u, ü, о,ö ,ا ,ی ,i-ı-e ;ه ,ا  .و

Маддəле əлиф (  хəрефе мəкалəлəрдə сүз башында килгəн а авазын (آ

белдерə: 

نی کو اينغاي اقيريآم سه ق صاڒم     
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Amerika yağına küzemezne salsaq... (“Тышкы хəбəрлəр”, 1911, №232). 

Америка ягына күзебезне салсак... 

Сүз башында килгəн а авазы һəрвакыт диярлек шул өстəмə билге белəн 

кулланыла.  - ačıqаtan-аčıq, آچقدان آچق آوروپا  - Аuropa. 

Маддəсез əлиф ä авазын белдерə: امر – ämer, الفبا – älfaba. 

Маддəсез əлиф төрле урында килə ала һəм а, ä авзларын белдерə: اورتا 

– urta, تا تا ر – tatar, ادابى – ädäbi. 

گا اڶ استعما ده تڶ او ‘رن توتوبده بسه بو يوسن قاڭ نرت  رنی ن سويتو گا ن نرسه يصا نا و دڒ

                                                                                                        .بر نرسه درك قيين يب

         Tellärneŋ qaysı bulsa da beren totob, ul teldä istigmal itelgän süzlärne 

sanau  digän närsä bik qıyın ber närsäder. (“Бер телдə никадəр сүз бар?”, 1911, 

№230). 

Телл�рне� кайсы булса да берен тотып, ул телд� истигъмал ителг�н 

с�зл�рне санау диг�н н�рс� бик кыен бер н�рс�дер.  

ی  хəрефе барлык позициялəрдə кулланыла һəм i, ı, e авазларын 

белдерə: 

يت ڧعراي  – telegraf, ی لاصو ,iske tatar tele – ايسكی تاتار ت  – ısul, بايرم – 

byräm. 

يتفينا آ .                                                               کورهيروينه خبر بڭ سنينستوا آغڧ عراي
   

Afina tiligraf aginstuasınıŋ xäbär itüenä kürä. (“Тагын бойкот”, 1911, 

№230). 

Афина телеграф агентствосыны� х�б�р ит�ен� к�р�.  

Мəкалəлəрдəге сүзлəрдə ярым тар, бик кыска (редукцияле) ı, e, ä, ö, i 

cузыклары белдерелмəгəн очраклар да еш очрый: فکر–fiker, –gäzitä, يته ع

– läzem, –tel. الزم لت

Рус алынмаларындагы киң əйтелешле о авазы урынына мəкалəлəрдə 

кагыйд� буларак, а авазы кил�: –prаšenia, پراشينيا  – پدا عاعيچيسکی

pidagаgičeski,. 
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Тартыклар: b- -w ,ب -v ,و -g ,ۋ ,و -ğ ,ک ,گ -d ;ع ,غ -z ,د  ,ض ,ڒ

-k ,ذ ,ظ -q ,ک -м ,ق -l ,م -n ,ڶ -p ,ن -r ,پ -s ,ر -t ,ص ,ث ,س -f ,ط ,ت

-x ,ڧ -c ,خ ,ح -ç ,ج -š ,چ -ŋ ,ش -h ,ڭ  .ه

Текстларда b һəм p авазлары график яктан бер-берсеннəн аерылып 

торалар. ب хəрефе сүз башында һəм сүз уртасында яңгырау b тартыгын 

белдереп килə: 

 - balalar,  - berenče,  - bäxäs,  - matbugat,  ر الالبا یبرنچ باحا س  تاما تبوع

تيا اد ب  - ädäbiyat. 

Сүз ахырында килгəндə бу хəреф саңгырау p авазын белдерə: بايتک  - 

kitap, بآ  - alıp, ياڒب - yazıp, سا با ب - säbäp.  

Бары тик  алынма сүзлəрдə генə p авазы پ хəрефе белəн белдерелə: 

 - prašenia,  - pidagagičeski,  - padišah. پراشينيا پدا عاعيچيسکی پاديشاه

Газетада басылган мəкалəлəрдə, ک ,گ хəрефлəре нечкə əйтелешле k 

һəм g авазларын белдерү өчен кулланыла:  - kitap, - küŋel, کيتا ب ڭ کو 

 - tügäräk,  - kerešergä.  توگراك کرشرگه

Аваз �зг�решл�ре. Мəкалəлəр телендə рəт гармониясенең чагылышын 

а, ä авзларының график рəвештə бер-берсеннəн аерымлануында да һəм 

кайбер кушымчаларның ялгану рəвешендə дə ачык күрергə мөмкин. 

Юнəлеш килеше кушымчасының мəсəлəн мəкалəлəр телендə ике варианты 

ачык аерымлана.  - kitabğa,  - mäs΄älägä.  کيتا بغا ,عا ,غا گهمس ئ

Шулай ук -ğan, -gän, -qan, -kän, -maq, mäk, مق ,که ن ,قا ن ,گه ن ,عا ن, 

 кушымчаларының палаталь һəм веляр парлары булу, мəкалəлəр مک

телендə рəт гармониясе саклануына ачык мисал булып тора.  

مک ,کورمک  مق ,کي غا ن,قي گه ن يا ڒ .کي  –  yazılğan, kilgän, qılmaq, kilmäk, 

kürmäk. 

Иренлəшү гармониясенең саклануы буенча мəкалəлəрнең язылышы 

традицион əдəби тел нормаларына якын. Хəзерге телдə -ı, -e авазлары 

катнашында ясалган аффикслар аерым очракларда –u, -ü аша бирелəлəр. 

-ub, -üb: اوقوب - uqub, وب  کي - kilüb,  - ačub. آچوب
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Иренлəшү күренеше сүзлəрнең нигезендə дə чагылыш табарга мөмкин: 

اوقوماغا  ,ozon,  - uqumağa,  - törlö - اوڒون و تور

Бу күренеш исə XX йөз башы татар əдəби телендə традицион 

орфографик нормаларның əле шактый эзлекле саклануы турында сөйли. 

Лəкин алынма сүзлəрдə иренлəшү гармониясенең сакланмау очраклары да 

бар. Мəсəлəн: ادبيا ت - ädäbiyat,  - kitab,  - zasidaniä,  کيتا ب ڒاسيدانيه

Бу - халык сөйлəм теле тəэсирендə дə бара. 

Тартыклар ассимиляциясе мəкалəлəр орфографиясендə өлешчə генə 

чагылыш таба:  - kürgän,  - kilgän,  - yazgan. ن کورگا گک ا ني عا نياڒ

Мəкалəлəр теленə хас фонетик закончалыклардан аерым сүзлəргə аваз 

өстəлү күренешлəрен билгелəп үтəргə кирəк. Мəсəлəн, сүз уртасында-ŋ, -g 

авазлары өстəлү:  - moŋga,  - söiläŋgez,  -salıngız. منگا ڭگ سوي نگ صا 

berlän.  –r авазы өстəлү: ه نلبر  -

Текстлар телендə орфографик нормаларның сакланышы мəсьəлəсе гаять 

катлаулы, шул ук вакытта шактый кызыклы да. Беренчедəн, əлеге 

материалларда язылышның төрле нормалары очрый. Бу – аларны язган 

авторларның күп санлы булуы, күтəрелгəн темаларның нинди булуы һəм 

адресатның кем булуы белəн бəйле. 

Текстларның язылыш үзенчəлеклəрен җентеклəберəк өйрəнү, 

тикшерелə торган материалларда, татарча эш кəгазьлəре һəм язма 

истəлеклəрдəге кебек үк, бердəм орфографик нормаларны саклау омтылышы 

барлыгын күрсəтə. Барлык мəкалəлəрдə диярлек, мəгълүм дəрəҗəдə, 

борынгы төрки язма истəлеклəр өчен хас традицион нормалар саклана [164; 

224]. 

Кушымчалар иренлəшү гармониясенə буйсыналар: 

وبلکي  - kilüb, باروب - barub, ولتور  - törlö. 

й лаштыру күренеше саклана. yide (йиде), yitmeš (йитмеш), йir (�ир), 

yiŋgel (йи�гел) һ.б. 

-й~җ тəңгəллеген галимнəр болай аңлата: “Татар əдəби теле төрле 

кабилə теллəре җирлегендə нормалашкан. Аерым диалектларда җ-лəштерү 
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һəм й-лəштерү күренешенең булуы шуны ачык раслый. й-лəштерү бигрəк тə 

көнбатыш һəм көнчыгыш диалект вəкиллəре өчен хас. Бу көньяк-көнбатыш 

төркилəрнең (кыпчакларның) сөйлəү үзенчəлеклəрен чагылдыра. Татар 

əдəби теле əнə шул сөйлəү теле һəм башка кабилə теле үзенчəлеклəрен дə 

үзенə берлəштерə. Моннан тыш, традиция рəвешендə килгəн язма төрки тел 

элементлары əдəби əдəби телнең нормаларына йогынты ясаганнар. Татар 

телендə, й-лəштерү белəн беррəттəн, җ-лəштерү күренешенең дə киң 

таралыш алуын күрəбез. Татар телендə җ авазының норма булып китүендə 

болгар теленең роле зур. Бу – эпитафик язмаларда, китап телендə һəм җанлы 

сөйлəмдə еш очрый [165; 115]. 

Язма əдəби тел өчен хас күренеш: саңгырау тартыклар урынына 

яңгырау пары килə һəм киресенчə булган очраклары дəвам ителə: کيتا ب-

kitab, -del, -tel. دڶ ت

Фигыльлəрдə b авазы урынына вау əйтелү: اوار-war, اواردی-wardı, 

ягъни угызлаштыру саклана. 

Шул ук вакытта традицион язма формалар белəн рəттəн татар теленə 

хас сөйлəмə тел үзенчəлеклəре өстенлек ала баруын күрергə мөмкин. 

b||m тəңгəллеге: bän-мəн-мин. 

d||t тəңгəллеге: del-тел, dägel-түгел. 

g||y тəңгəллеге: ügrängän-өйрəнгəн. 

Т өрки теллəрнең угыз төркеменə хас булган, сүз башында –b- 

авазының кулланылмавы XIX гасыр ахыры XX йөз башы татар əдəби теле 

өчен хас норма булып санала, мəсəлəн, булды урынына улды һ.б. Əлеге 

күренеш “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə дə чагылыш таба: فيق  موا

قد او  muafiq uldıq. 

Мəкалəлəрнең графо-фонетик үзенчəлеклəрен гарəп язуы мөмкинлек 

биргəн дəрəҗəдə шул рəвешле күзəтүдəн түбəндəге нəтиҗəлəргə килергə 

мөмкин. 

1. Мəкалəлəрдə чагылган əдəби телнең авазлар составы хəзерге татар 

теленең авазлар составына якын тора: a-ä авазлары ачык аерымлана, татар 
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теле өчен хас редукцияле ı,e авазларының кулланылган булуы аерым 

мисаллар белəн дəлиллəнə. 

2. Текстларда сингармонизм законы саклана. Иренлəшү гармониясенең 

кушымчаларда саклануы һəм тартыклар ассимиляциясенең өлешчə генə 

чагылуы буенча текстлар орфографиясенең əдəби телдə язылуын күрсəтə. 

Аерым сүзлəрдə иренлəшү гармониясенең сакланмавы əдəби телнең халык 

сөйлəм теленə якыная баруы турында сөйли. 

3.2. Газета теленең  морфологик үзенчəлеклəре 

“Нур” газетасында басылган күп кенə мəкалəлəрдəге морфологик  

формаларның кулланылыш үзенчəлеклəрен өйрəнү, газета телендə чагылган 

грамматик (морфологик) үзенчəлеклəрне билгелəү өчен гаять əһəмиятле. 

Күпчелек язма истəлеклəрдəге кебек үк, газетада басылган мəкалəлəрдə  

язма традицион грамматик формалар да кулланыла. Алар татар гомум 

сөйлəм теле өчен хас грамматик формалар белəн бергə үрелеп баралар. 

Биредə төп игътибар мөстəкыйль сүз төркемнəрендəге үзенчəлеклəргə 

юнəлдерелə. 

Исем 

Исем предметлыкны белдерə торган сүз төркеме. Исемгə хəбəрлек, сан, 

тартым, килеш, кебек грамматик категориялəр хас.  

Хəбəрлек категориясе. 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə хəбəрлек категориясе 

кушымчасы I затта гына очрады: 

Min yazučı-mın, bez tatar-mız, törek tügel-mez, bän tatar-ım. (“Нур”, 1905, 

№14, 1906, №16). 

Мин язучы-мын, без татар-мыз, төрек түгел-мез, бəн татарым. 

Сан категориясе. 

Грамматик категория буларак, сан исемдə предметның бер яки бердəн 

артыклыгын, ягъни билгесез күплеген белдерə. Газетада басылган 

мəкалəлəрдə исемнең берлек саны кушымчасыз, ягъни нуль форма белəн 

килə [160; 25]. 

 102 
 

 



Санның берлек мəгънəсе газетада семантик  ысул белəн белдерелə: 

Бу ысул, үзенең семантикасы буенча, берлек сандагы исемнəрнең 

абсолют берлеге мəгънəсен белдерə. Əлеге ысулга ялгызлык исемнəр карый: 

а) кеше исемнəре: Ильяс Кудашев Ашказарский. 

 İl΄yas äfände Kudašev Aškazarskiy üzeneŋ truppası ilä 31 nče dekabr΄dä 

“Ačlıq qušdı” äsärene säxnägä quydı. (“Ильяс əфəнде Кудашев 

Ашказарскийның беренче гастроле”, 1914, №303). 

Ильяс �ф�нде Кудашев Ашказарский үзенең труппасы белəн 31 нче 

декабрьдə “Ачлык кушты” əсəрен сəхнəгə куйды.  

М�х�мм�дьяр Солтанов. Orenburg möftise äl-xaci Möxämmäd΄yar 

Soltanov cänäblre. (“Мөфти хəзрəт юбилее”, 1911, №230). 

Оренбург мөфтие �л-ха�и М�х�мм�дьяр Солтанов җəнəблəре. 

(“Мөфти хəзрəт юбилее”, 1911, №230). 

ə) газета-журнал исемнəре: Нур. 

 Bez “Nur”da ädäbi tel-dil mäs΄äläsendän bäxäs ačqan idek. (“Без татармы, 

түгелме?”. 1906, №22) 

Без “Нур”да əдəби тел-дил мəсьəлəсеннəн бəхəс ачкан идек.  

Т�р�еман. İsmägıyl mirza Gasprinskyi “Tärceman” gäzitäsendä bik 

möhim surätle däğwätnamä yazıb, šu ilä dir. (“Янə тел мəсьəлəсе”, 1906, №20). 

Исмəгыйль мирза Гаспринскйи “Т�р�еман” гəзитəсендə бик мөһим 

сурəтле чакыру язып, шулай ди.  

б). географик атамалар: Кытай. 

 Qıtay belän Yaponiya arasında konflikt čığu ixtimalın yazğan idek. 

(“Кытай, Япония, Америка”, 1911, №230).  

Кытай белəн Япония арасында конфликт чыгу ихтималын язган идек.  

(“Кытай, Япония, Америка”, 1911, №230).  

Кара тау. 

Bu könlärdä Piterburğa Qara tağ koroleneŋ xosusıy ilčese Mioškovič 

cänäbläre kilde. (“Кара тау илчесе Миошкович”, 1911, №233). 
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Бу көннəрдə Петербургка Кара тау короленең хосусый илчесе 

Миошкович җəнəблəре килде. (“Кара тау илчесе Миошкович”, 1911, №233). 

Морфологик ысул. Тикшерелгəн мəкалəлəрдə берлек сан мəгънəсе 

тартым кушымчалары ялгану юлы белəн дə белдерелə: 

Tel xaqındagı minem mäslägem. (“Тел”, 1905, №8). 

Тел хакындагы минем м�сл�гем.  

Atam, ataŋ. Атам, ата�. (“Без татармы, түгелме”, 1906, №22). 

Milli matbugatımızda tağı tel mäs΄äläse quzğaldı. (“Тагы тел мəсьəлəсе”, 

1913, №279). 

Милли матбугатыбызда тагы тел м�сь�л�се кузгалды. 

Күплек сан. Санала торган предмет һəм күренеш исемнəрендə күплек 

сан билгесез күплекне белдерə [160; 366].  Мəкалəлəрдə күплек сан формасы 

морфологик ысул белəн, ягъни –lar/ -lär кушымчалары ярдəмендə белдерелə.  

Tik iske qartlarımız gına yazsalar yazalar. (“Нур”, 1905, №7). 

Тик иске картларыбыз гына язсалар язалар.  

Tatar telendä yazılğan dip äitelä torgan kitablarnıŋ barčasın bezneŋŋ xalıq 

aŋlab yitmäi torgandır. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, №7). 

Татар телендə язылган дип əйтелə торган китапларны� барчасын 

безнең халык аңлап җитми торгандыр. 

Хəзерге татар əдəби теле өчен хас булган, борын авазларыннан соң 

кулланыла торган –nar/ -när кушымчалары мəкалəлəр телендə сирəк очрый. 

Mögallimnärebez qaidan šähädätnämä ala bulırlar. (“Мөгаллимнəрнең 

имтихан мəсьəлəсе”, 1910, №188). 

М�галлимн�ребез кайдан шəһадəтнамə ала булырлар. 

Газетада басылган текстларда күплек сан шулай ук синтаксик ысул 

белəн дə белдерелə. Мəкалəлəрдə əлеге ысул берничə төрле юл белəн 

күрсəтелə: 

1). исемнең күплеге, сан, алмашлык, рəвеш сүз төркемнəре ярдəмендə 

белдерелə. Бу очракта ачыкланып килгəн исем берлек санда кулланыла. 
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 Rusiä mämläkäte ečendä törle qabilälärdän möräqqäb un million qadär 

ulgan törek bardır. (“Казан теле”, 1905, №13). 

Русия мəмлəкəте эчендə төрле кабилəлəрдəн оешкан ун миллион кадəр 

булган т�рек бардыр. 

Berničä süz yazub. (“Тел”, 1905, №8). 

Бернич� с�з язып. 

2). күплек мəгънəсен к�п , байтак сүзлəре белəн белдерү. 

Tel xaqındagı minem mäslägem küb kešelärnekennän bašqadır. (“Тел”, 

1905, №8). 

Тел хакындагы минем мəслəгем к�п кешел�рнекенн�н башкадыр.  

Mädräsäläremezne islax kiräk diyü, küb süzlär söylädelär. (“Мəдрəсəлəрне 

ислах”, 1906, 60). 

Мəдрəсəлəребезне ислах кирəк диеп, к�п с�зл�р сөйлəделəр. 

Baitaq säterlär yazıldı. (“Тагын тел мəсьəлəсе”, 1913, №279). 

Байтак юллар язылды. 

Шулай итеп күплек һəм берлек сан мəгънəлəре, мəкалəлəр телендə 

семантик, морфологик һəм синтаксик ысуллар белəн белдерелə. 

Килеш категориясе. 

Мəкалəлəрдə килешлəр алты төрле килеш формасында килəлəр һəм 

асылда төньяк төрлəнеш тибына караган түбəндəге кушымчаларны алалар: 

Баш килеш: нуль форма. 

Иялек килеше:  nıŋ-neŋ. 

Юнəлеш килеше: ga-gä, qa-kä 

Төшем килеше: nı-ne. 

Чыгыш килеше: dan-dän. 

Урын-вакыт килеше: da-dä. 

Төрле килеш формаларының кулланылышын һəм шулай ук килеш 

формалары белдергəн грамматик мəгънəлəрне җентеклəп өйрəнү, мəкалəлəр 

телендə шул чор əдəби теленə хас нормаларның өстенлек алуын раслый. 
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Баш килеш мəкалəлəрдə һəрвакыт кушымчасыз белдерелə һəм түбəндəге 

функциялəрдə килə: 

а) субъект мөнəсəбəтен белдерə. 

Tik iske qartlarımız gına yazsalar yazalar. (“Нур”, 1905, №7). 

Тик иске картларыбыз гына язсалар язалар.  

Tuqay Käbir äfändene kürü ilän šadlanıb kitde. (“Шагыйребез Габдулла 

Тукай”, 1914, №301). 

Тукай Кəбир əфəндене күрү белəн шатланып китте. 

Tatar telendä yazılğan dip äytelä torgan kitablarnıŋ barčasın bezneŋ xalıq  

aŋlab yitmäy torgandır. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, №7). 

Татар телендə язылган дип əйтелə торган китапларның барчасын безнең 

халык аңлап җитми торгандыр. 

b) иялек мөнəсəбəтен белдереп, II төр изафə барлыкка китерə. 

Qazan tele, tatar tele, törek uglı. (“Нур”, 1905, №7,8,9). 

Казан теле, татар теле, т�рек улы һ.б. 

Rusiä mämläkäte ečendä törle qabilälärdän möräqqäb un million qadär ulgan 

törek bardır. (“Казан теле”, 1905, №13). 

Русия м�мл�к�те эчендə төрле кабилəлəрдəн оешкан ун миллион 

кадəр булган төрек бардыр. 

İske tatar tele bötenläi tašlanu däräcäsenä kileb baradır. (“Нур”, 1905, 

№7,8,9). 

Иске татар теле бөтенлəй ташлану дəрəҗəсенə килеп барадыр. 

с) объект мөнəсəбəтен белдерə: “Nur” öčen xäbärlär ezläb torganda.  

(“Шагыйребез Габдулла Тукай”, 1914, №301). 

“Нур”өчен х�б�рл�р эзлəп торганда. 

d) бəйлеклəр белəн кулланыла: Xäteremä kilgän dälillär ilä isbat qılamın. 

(“Казан теле”, 1905, №13). 

Хəтеремə килгəн д�лилл�р белəн исбат кылам. 

Gäneč ädıblär öčen bu šiwä asanraqdır. (Казан теле”, 1905, №16). 

Яшь �дипл�р өчен бу шивə җиңелрəктер.  
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Иялек килеше: нигездə -nıŋ, -neŋ кушымчалары белəн белдерелə. 

Семантикасы буенча иялек килеше мəкалəлəрдə: 

а). иялек мөнəсəбəтен белдерə һəм III төр изафə барлыкка 

китерə: ...Törek qawemeneŋ, här cähätdän törki äytkän ber möxtäräm sıynıfnıŋ 

tele...  (“Казан теле”, 1905, №15). 

...Т�рек кавемене�, һəр җəһəттəн төрки əйткəн бер мөхтəрəм 

сыйныфның теле. 

“Nur” uqučılarınıŋ ıŋ kubese bezem Gabdulla äfände Tuqaev šigırlärenä 

tuqtalıb, ačıq bäyä äytkännäre yuqdır. (“Күңел җимешлəре”, 1911, №231). 

“Нур” укучыларыны� иң күбесе безнең Габдулла əфəнде Тукаев 

шигырьлəренə тукталып, ачык бəя əйткəннəре юктыр. 

Törek ädäbiatınıŋ ni säbäbdän aŋlamaslıq ber xälgä kilü tarixını belgän 

kešelärgä mäğlümder. (“Казан теле, 1905, №15). 

Т�рек �д�биятыны� ни сəбəптəн аңламаслык бер хəлгə килү 

тарихын белгəн кешелəргə мəгълүмдер. 

ə) Иялек килешендəге исем, мəкалəлəр телендə билгелелек төсмерен 

белдерə: İbtiday mäktäblärneŋ talibäse.  (“Казан теле, 1905, №15). 

Башлангыч м�кт�пл�рне� укучысы.  

Юн�леш килеше. Газетада басылган мəкалəлəрдə юнəлеш килеше -ğa,-

gä, -qa, -kä формасы белəн белдерелə. Семантикасы буенча бу килеш хəзерге 

əдəби телдəге кебек үк: 

а) урын мөнəсəбəтен белдерə. 

Bezdä xäzer ike törle tel mäydanga čıqdı. (“Нур”, 1905, №7). 

Бездə хəзер ике төрле тел м�йданга чыкты. (“Нур”, 1905, №7). 

Berničä sänälär elek mäydanga čıqqan ide. (“Тагын тел бəхəсе”, 1913, 279. 

Берничə еллар элек м�йданга чыккан иде. 

Peterburga kilüennän zarlana ide. (“Шагыйремез Габдулла Тукай”, 1910, 

№188). 

Петербургка килүеннəн зарлана иде. 

b) объект мөнəсəбəтен белдерə: 
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Šäkerdlärgä sobraniyägä imtixan itmäskä digän ämer, šäkerdlärne, 

mädräsälärne zur täšviškä salmıš. (“Мөгаллимнəрнең имтихан мəсьəлəсе”, 

1910, №188). 

Ш�кертл�рг� собраниягə имтихан тапшырмаска дигəн əмер, 

шəкертлəрне, мəдрəсəлəрне зур борчуга салды. 

Tel xaqında bik küp törle fikerlär här kešegä mäglüm bulgan kebek. 

 Тел хакында бик күп төрле фикерлəр һəр кешег� мəгълүм булган кебек. 

(“Тел”, 1905, №8). 

Bez ädäbiyatqa bağlı süzsez, telsez üskän xalıq. (“Əдəбият тəрбиясе”, 1905, 

№52). 

Без �д�биятка бəйле сүзсез, телсез үскəн халык. 

Älbättä xalıqqa oxšasın, yaratsınnar digän fiker här möxärrirdä bardır. 

(“Əдəбият тəрбиясе”, 1905, №52). 

Əлбəттə халыкка охшасын, яратсыннар дигəн фикер һəр мөхəррирдə 

бардыр. 

Газетада басылган мəкалəлəрдə юнəлеш килешенең көньяк (угыз) 

варианты -а, -ä кушымчасы да кулланыла: 

İğtibara almalı. (“Əдибə галимə ханым Биктимерия мəктүплəре, 1905, 

№14). 

Игътибарга алырлык. 

Bu mäs΄läyä kilgänčä. (“Мөгаллимнəрнең имтихан мəсьəлəсе”, 1910, 

№188). 

Бу м�сь�л�г� килгəнчə. 

Т�шем килеше -nı, -ne кушымчалары белəн килə һəм туры объект 

мəгънəсен белдерə. 

Ädäbiat gosmaniäne küb mötaläga qılganımdan. (“Нур”, 1905, №13). 

Госманлы  əдəбитын күп укыганлыктан.  

Bu kitablarnı az uqıgan qazanlı, seberle, tatar uglannarı aŋlıydır. (“Тел 

бəхəсе”, 1905, №16). 
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Бу китапларны аз укыган, казанлы, себерле татар угланнары 

аңлыйдыр.  

Чыгыш килеше хəзерге татар əдəби теле өчен хас булган –dan, -dän 

кушымчасы белəн белдерелə һəм текстларда башлыча яңгырау вариантта 

килə һəм түбəндəге грамматик мəгънəлəрдə кулланыла: 

а) эш-хəлнең урынын белдерə: 

Peterburda fraksiyägä bu xosusda mädräsälärdän xatlar kilmäktäder. 

(“Мөгаллимнəрнең имтихан мəсьəлəсе”, 1910, №188). 

Петербургта фракциягə бу хосуста м�др�с�л�рд�н хатлар килə. 

Вакыт төшенчəсен белдерə: 

Tel nizagından soŋra, bezdä dä imla nizagı bašlanačaqdır. (“Нур”, 1905, 

№13). 

Тел низагыннан со�рак, бездə дə имла низагы башланачактыр.  

Эш-хəлнең объектын белдерə: 

Möxärrirdän berničä süz. (“Нур”, 1905, №7). 

М�х�ррирд�н берничə сүз.  

Bez “Nur”da ädäbi tel-dil mäs΄äläsendän bäxäs ačqan idek. (“Без татармы, 

түгелме?”, 1906, №22). 

Без “Нур” да əдəби тел-дил м�сь�л�сенн�н бəхəс ачкан идек. 

Урын-вакыт килеше –da, -dä кушымчалары белəн белдерелə һəм 

түбəндəге грамматик мəгънəлəрдə килə: 

Урын, вакыт һəм башка мөнəсəбəтлəрне белдерə. 

Törek-gosmanlı telendä yazalar. (“Нур”, 1905, №7). 

Төрек-госманлы теленд� язалар.  

Bu soŋgı un el ečendä bezneŋ mädräsälärdä yaŋa ısulda uqu-uqıtu quät taptı. 

(“Нур”, 1905, №7). 

Бу соңгы ун ел эчендə безнең м�др�с�л�рд� яңа ысулда уку-укыту 

куəт тапты.  

Šundain kitablar Qazanda kübder. (“Тел бəхəсе”, 1905, №16). 

Шундый китаплар Казанда күптер. 
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Tuqay Musa äfändedä torası kilmi. (“Шагыйремез Габдулла Тукай”, 1911, 

№301). 

Тукай Муса �ф�ндед� торасы килми. 

Тартым категориясе 

Тартым категориясе предметның нинди дə булса затка караганлыгын 

белдерə. 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə предметның I һəм II затка 

караганлыгы түбəндəгечə тəгъбир ителə: 

1) тартым кушымчалары ярдəмендə (синтетик ысул): 

 Atam, ataŋ. Атам, ата�. (“Без татармы, түгелме” 1906, №71). 

Milli matbugatımızda tağı tel mäs΄äläse quzğaldı. (“Тагы тел мəсьəлəсе”, 

1913, №279). 

Милли матбугатыбызда тагы тел мəсьəлəсе кузгалды. 

Mögallimnärebez qaidan šähädätnämä ala bulırlar. (“Мөгаллимнəрнең 

имтихан мəсьəлəсе”, 1910, №188). 

М�галлимн�ребез кайдан шəһадəтнамə ала булырлар. 

2) иялек килешендəге зат алмашлыгы һəм тартым кушымчалы исем 

белəн (аналитик-синтетик ысул): 

Minem mäslägemdä yazılgan kitablar...  (“Тел”, 1905, №8). 

Минем м�сл�гемд� язылган китаплар... 

Yazıla-yazıla bezneŋ telemez dä šomarır. (“Казан теле”, 1905, №13). 

Языла-языла безне� телебез дə шомарыр. 

Xäzer dä yitärlek bezneŋ qulımızda bu äytkängä dälil bulırlıq närsä budır. 

(“Мөхəррирдə берничə сүз”, 1905, №7). 

Хəзер дə җитəрлек безне� кулыбызда бу əйткəнгə дəлил булырлык 

нəрсə будыр. 

Bezem zanımızä kürä... (“Төрек теле мəсьəлəсе”, 1906, №19). 

Безнең уебызга күрə. 
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Тартым категориясенең III зат формасы мəгънəлəре кулланылышы 

белəн I һəм II затлардан шактый аерыла. Предметның III затка (яки затларга)  

караганлыгы түбəндəгечə белдерелə:  

1). тартым кушымчалары ярдəмендə (синтетик ысул): 

Газетада басылган мəкалəлəрдə III зат тартымлы исем, тартымның I һəм 

II зат формаларыннан аермалы буларак, баш яки иялек килешендəге бер 

исем белəн ачыкланып килə ала.  

Milli matbugatımızda tağı tel mäs΄äläse quzğaldı. (“Тагы тел мəсьəлəсе”, 

1913, №279). 

Милли матбугатыбызда тагы тел м�сь�л�се кузгалды. 

Rusiä mämläkäte ečendä törle qabilälärdän möräqqäb un million qadär ulgan 

törek bardır. (“Казан теле”, 1905, №13). 

Русия м�мл�к�те эчендə төрле кабилəлəрдəн оешкан ун миллион 

кадəр булган төрек бардыр. 

“Nur” uqučılarınıŋ iŋ kübese bezem Gabdulla äfände Tuqaev šigerlärenä 

tuqtalıb, čınlab bäyä äytkännäre yuqdır. (“Күңел җимешлəре”, 1911, №231). 

“Нур” укучыларыны� иң күбесе безнең Габдулла əфəнде Тукаев 

шигырьлəренə тукталып асыл бəя əйткəннəре юктыр.  

Bez isä üzemezneŋ Nur yaza torğan tel, tatar-törek šiwäsendä yazmaqnı xuš 

kürämez. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Без исə үзебезнең “Нур” яза торган тел, татар-т�рек шив�сенд� 

язуны хуш күрəбез. 

Törek tele mäs΄äläsene yazgan möxärrir äfände. (“Нур”, 1905, №13). 

Т�рек теле м�сь�л�сене язган мөхəррир əфəнде.  

İbtiday mäktäblärneŋ talibäse... (“Казан теле”, 1905, №13). 

Башлангыч м�кт�пл�рне� укучысы... 

Gabdulla äfändeneŋ mäslixäte ilän basılgan ide. (“Шагыйребез Габдулла 

Тукай”, 1913, №301). 

Габдулла əфəнденең м�слих�те белəн басылган иде. 
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Газетада басылган мəкалəлəрдə III зат тартымлы исем белəн генə дə 

белдерелə ала. 

Böten gömerene uze kebek ber cahil ädämlärgä kiŋäš, mäslixät uylab ütkärä. 

(“Укыгыз”, 1905, №9). 

Бөтен гомерен үзе кебек җаһил адəмнəргə киңəш, мəслихəт уйлап 

үткəрə.   

Töreklär  gäräb-farsı lögätläre, süzläre ilän kitablarını tutırdılar. (“Тел 

бəхəсе”, 1905, №16). 

Төреклəр гарəп-фарсы лөгатьлəре сүзлəре белəн китапларын 

тудырдылар. 

Fikerlären qartlar häm yäšlär yazsınlar. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 

1905, №7). 

Фикерл�рен картлар һəм яшьлəр язсыннар. 

Шул рəвешчə, газетада басылган мəкалəлəрдə тартым мəгьнəсе 

исемнəрдə синтетик һəм аналитик-синтетик ысуллар белəн белдерелə.   

Тартымлы исемнəрнең килеш белəн төрлəнеше. 

Тартымлы төрлəнештə, хəзерге татар телендəге кебек үк, төньяк 

төрлəнешенə караган аффикслар кулланыла, лəкин кайбер мəкалəлəрдə 

традицион формалар да чагылыш таба. 

Иялек килеше  I һəм III затта кулланыла һəм –em-neŋ, -ı-nıŋ / -mız-nıŋ, -

ımız-emez кушымчалары белəн белдерелə:  

Urta mäktäbläremezneŋ šäkerdlärenä genä maxsus bulırga tiešleder. (“Казан 

теле, 1905, №15). 

Урта м�кт�пл�ребезне� шəкертлəренə генə махсус булырга 

тиешледер. 

Тартымлы төрлəнештə иялек килешенең традицион –iŋ кушымчасы 

белəн белдерелүе тикшерелгəн мəкалəлəрдə бер генə тапкыр очрады.  

Möxärririŋ törek tügelmez dimäktän maqsudı... (“Төрек теле мəсьəлəсе”, 

1906, №19). 

М�х�ррирне� төрек түгелбез диюдəн максаты... 
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 “Nur” uqučılarınıŋ ıŋ kubese bezem Gabdulla äfände Tuqaev šigırlärenä 

tuqtalıb aıq bäyä äytkännäre yuqdır. (“Күңел җимешлəре”, 1911, №231). 

“Нур” укучыларыны� иң күбесе безнең Габдулла əфəнде Тукаев 

шигырьлəренə тукталып, ачык бəя əйткəннəре юктыр. 

Юнəлеш килеше тикшерелгəн мəкалəлəрдə хəзерге əдəби телгə хас –em-

ä, –ın-a, -en-ä вариантлары белəн кулланыла һəм I, III зат тартым 

кушымчаларын ала: 

Süzemä xätimä ularaq täkrar itämen ki... (“Тагын тел мəсьəлəсе”, 1913, 

№279). 

С�зем� хəтимə буларак кабатлыймын ки... 

Isxaqov cänäbläreneŋ “zapadniknı” saf tatar ädäbiyatına uylamastаn tagıp 

quydı šikelle. (“Əдəбият”, 1905, 16). 

Исхаков җəнəблəре “западникны” саф татар �д�биятына уйламастан 

тагып куйды шикелле. 

Min Qazanda Vasiliy popnıŋ Mamadıš öiyäze keräšenlärenä iyazğan ber 

wäğäzen kürgän idem. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Мин Казанда Василий попның Мамадыш өязе кер�шенн�рен� язган 

бер вəгазен күргəн идем.  

Тартымлы юн�леш килешене� традицион формасы сирəк очрый: 

Yitmeš törle därtläreŋezä doga, siksän törle awırularıŋıza šifa estäsäŋez, 

ädäbiyat uqıŋız. (“Укыгыз”, 1905, №9). 

Җитмеш төрле дəртлəрегезгə дога,  сиксəн төрле авыруларыгызга шифа 

телəсəгез, гəзитə укыгыз. 

Тартымлы т�шем килеше тикшерелгəн мəкалəлəрдə күбрəк I һəм III 

затта теркəлгəн: 

Ural bue tatarları alla saqlasın üz ana telemne yugaltırga diyäčäk. (Тагын тел 

мəсьəлəсе”, 1913, №279). 

Урал буе татарлары алла сакласын үз ана телемне югалтырга диячəк. 

Rossiyädä ulğan gomüm cenes törkiläreneŋ tellären ber-bersenä qatıštırıp, 

arpa čumarı yasıymızmı? (Тагын тел мəсьəлəсе”, 1913, №279). 
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Россиядə булган гомум җенес төркилəренең телл�рен бер-берсенə 

катыштырып, арпа чумары ясыйбызмы? 

Шулай ук бу мəкалəлəрдə тартымлы төшем килешендə традицион –ını, -

ene формасы да шактый актив кулланыла: 

Törek tele mäs΄äläsene yazgan möxärrir äfände. (“Нур”, 1905, №13). 

Төрек теле м�сь�л�сен язган мөхəррир əфəнде.  

Böten gömerene uze kebek ber cahil ädämlärgä kiŋäš, mäslixät uylab ütkärä. 

(“Укыгыз”, 1905, №9). 

Бөтен гомерен үзе кебек җаһил адəмнəргə киңəш, мəслихəт уйлап 

үткəрə.   

Töreklär  gäräb-farsı lögätläre, süzläre ilän kitablarını tutırdılar. (“Тел 

бəхəсе”, 1905, №16). 

Төреклəр гарəп-фарсы лөгатьлəре сүзлəре белəн китапларын 

тудырдылар. 

...ber-berseneŋ lisanlarını ügräneb... (Тагын тел мəсьəлəсе”, 1913, №279). 

...бер-берсенең телл�рен өйрəнеп... 

Чыгыш килеше  III зат тартым кушымчаларын ала: 

Yarım tatar lögätlärendän cıyılgan telder. (“Тел бəхəсе”, 1905, №16). 

Ярым татар с�зл�ренн�н җыелган телдер. 

Ädäbi tel-dil mäs΄läsendän bäxäs ačqan idek. (“Без татармы, түгелме”, 

1906, №22). 

Əдəби тел-дил м�сь�л�сенн�н бəхəс ачкан идек.  

Урын-вакыт килешене� тартымлы төрлəнеше мəкалəлəрдə һəрвакыт –

ım-da һəм –ın-da формаларында килə: 

İske telemezdä yazsaq... (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, №7). 

Иске телебезд� язсак... 

Awılında tatar učitele bulmasa nišlär? (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Авылында татар учителе булмаса нишлəр?   
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 Җыеп кына əйткəндə газетада шул чор əдəби теленə хас формаларның 

һəм традицион формаларның кулланылыш чагыштырмасын түбəндəге 

таблицада күрсəтергə мөмкин. 

Тартымсыз төрлəнеш Тартымлы төрлəнеш Килешлəр 
Халыкчан 
формала

р 

Традицион 
формалар 

Халыкчан 
формала

р 

Традицион 
формалар 

Иялек 
килеше 

-nıŋ 
-neŋ 

– -em-neŋ 
-ı-nıŋ 

-iŋ 

Юнəлеш 
килеше 

-ga, -gä 
-qa, -kä 

-а, -ä -ın-а 
-en-ä 

-a,-ä 

Төшем 
килеше 

-nı, -ne – -em-ne 
-ın,-en 

-ın-ı 
-en-e 

Чыгыш 
килеше 

-dan 
-dän 

– -ın-dan 
-en-dän 

– 

Урын 
вакыт 
килеше 

-da,-dä 
 

– -ım-dа 
-ın-də 

– 

 

Күзəтүлəрдəн һəм китерелгəн таблицадан күренгəнчə, текстлар телендə 

чагылган килешлəр системасының нигезендə төньяк төрлəнешкə хас кыпчак 

формалары ята. Лəкин кайбер мəкалəлəрдə көньяк  төрлəнешкə хас 

кушымчаларның урын алуы, XX  йөз башы татар əдəби телендə традицион 

формаларның да кулланылуы һəм əле яңа əдəби телнең формалашып 

җитмəве турында сөйли.  

3.3 Алмашлык 

Алмашлык – башка сүз төркемнəреннəн аермалы буларак, объектив 

чынбарлык күренешлəрен атамый, бары тик аларга ишарəли генə торган сүз 

төркеме. Эчтəлеге, грамматик һəм сүз ясагыч билгелəре ягыннан ул башка 

сүз төркемнəре белəн мөнəсəбəттəш. Аларның үз грамматик категориялəре 

юк, бары тик исем, сыйфат, сан һəм рəвеш сүз төркемнəрен генə 

алмаштырып килəлəр [160; 305]. 
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“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə алмашлыклар үзлəренең 

лексик-семантик мəгънəлəре буенча зат, к�рс�т�, билгел��, сорау, 

юклык, төрлəренə бүленəлəр. 

Зат алмашлыклары 

Зат алмашлыгы нинди дə булса билгеле бер затны күрсəтə торган сүз 

төркеме. Зат алмашлыклары исемнəр белəн мөнəсəбəттəш һəм исемгə хас 

категориялəрне алалар: берлектə һəм күплектə килəлəр, килеш һəм тартым 

белəн төрлəнəлəр. I зат тыңлаучыны, II зат сөйлəүчене, III зат сөйлəмдə 

катнашмаган затны, шулай ук аның турында сүз барган предметны белдерə. 

Тикшерелгəн мəкалəлəрдə түбəндəге зат алмашлыклары очрады: 

Берлек сан.       Күплек сан. 

I з. min, män, bän      I з. bez, bezlär 

II з. sin        II з. sez, sezlär 

III з. ul                 III з. alar 

 Зат алмашлыкларының берлек санда кулланылуларына мисаллар: 

Min dä ber mäqalä yazarga buldım. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Мин дə бер мəкалə язарга булдым. 

   Min Qazanda Vasiliy popnıŋ Mamadıš öiyäze keräšenlärenä iyazğan ber 

wäğäzen kürgän idem. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Мин Казанда Василий попның Мамадыш өязе керəшеннəренə язган 

вəгазен күргəн идем.  

 ...män äl garäb bulgan kebi... (“Татарлыктан рөҗуг”, 1906, №21). 

... мин əл гарəп булган кебек... 

Šušı bänem bašımnı awırttırgan mäs΄älä belän bän yalgız qalam. (“Тел”, 

1905, №8). 

Шушы минем башымны авырттырган мəсьəлə белəн мин ялгыз калам. 

 Minem mäslägemdä yazılgan kitablar...  (“Тел”, 1905, №8). 

Минем мəслəгемдə язылган китаплар... 

Sin kemseŋ dirsäŋ, tatarım diyär. (“Төрек теле мəсьəлəсе”, 1906, №19). 

Син кемсең дисəң, татармын дияр. 
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Зат алмашлыкларының күплек санында I зат без алмашлыгының кайбер 

мəкалəлəрдə уйгыр варианты (bezlär) безл�р формасы да очрый.  

 Bez ädäbiyat belän idarä qılınır gasırga cittek. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

 Без əдəбият белəн идарə кылыныр гасырга җиттек.  

Bez yaŋa lögatlär ügräneb uqırga kermämez. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14).          

Без яңа лөгатьлəр өйрəнеп укырга кермəбез.  

Bezlärne mäxrüm qılmaŋız. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Безл�рне мəхрүм кылмагыз. 

Күплек санының II зат формасы да кайбер мəкалəлəрдə (sezlär) сезл�р 

алмашлыгы белəн бирелə: 

Sezlär törek-gosmanlılarnıŋ un ellarča lisan xaqında mоnazarä 

möbäxäslärendän xäbärdarsız didek. (“Татарлыктан рөҗуг”, 1906, №21). 

Сезл�р төрек-госманлыларның ун елларча тел хакында сүз көрəштерү 

бəхəслəреннəн хəбəрдарсыз дидек. 

Күплек санының II зат формасы хəзерге татар əдəби телендəге кебек   

(sez) сез алмашлыгы белəн дə бирелə: 

Sez söyläyä cawab kötäsez... (“Лисан мəсьəлəсе”, 1905, №14). 

Сез сөйлəп җавап көтəсез... 

Sezneŋ Qazan telendä yaŋa gazita čıguına quanıb torğan idek. (“Тел бəхəсе”, 

1905, №14). 

Сезнең Казан телендə яңа газета чыгуына куанып торган идек. 

İmdi sezdän ütenämez. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Инде сезд�н үтенəбез. 

Зат алмашлыкларының III зат формасы сөйлəмдə катнашмаган затны, 

яки аның турында сүз барган затны белдерə. Текстларда бу алмашлык (alar) 

алар һəм (anlar) анлар формасы белəн бирелə. Anlar формасы күп кенə урта 

гасыр язма истəлеклəре өчен дə характерлы, төрек телендə һəм татар, 

башкорт теллəренең диалектларында очрый [83; 120]. Шулай ук бу форма 

XVI-XVII гасыр эш кəгазьлəрендə дə теркəлгəн [120; 154]. 

Anlarnıŋ bašında här kön berničä törle xällär bulınıb kilmäktäder. 
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Аларны� башында һəр көн берничə төрле хəллəр булынып килмəктəдер. 

...anlarnıŋ da xaqına kerelmeš ulačaq... (“Төрек теле мəсьəлəсе”, 1906, 

№19). 

...аларны� да хакына керелгəн булачак... 

...alarnı onıtıb, xäterlärenä diqqat itmäü yaramasdır. (“Тел бəхəсе”, 1905, 

№14). 

...аларны онытып, хəтерлəренə игътибар итмəү ярамастыр. 

Зат алмашлыкларыны� килеш бел�н т�рл�неше. 

Газетада басылган мəкалəлəрдə зат алмашлыкларының килеш белəн 

төрлəнеше хəзерге татар əдəби телендəге кебек. Лəкин кайбер мəкалəлəрдə 

мин, без һəм алар алмашлыгының иялек килеше традицион bänem, bezem, 

anlar варианты белəн бирелə: 

Bänem bildigem ber zamanlarda bezem Rusiä islamları wä Qazan tatarları 

arasında gäzitä wä matbugatnıŋ hič ähämiyäte yuq ide. (“Чук сөедем”, 1905, №6) 

Мин белгəн бер заманнарда безне� Русия мөселманары һəм Казан 

татарлары арасында газета һəм матбугатның һич əһəмияте юк иде. 

Bezem “Nur” gäzitäseneŋ elekke nomerlarında ädäbi lisan ilä yazılğan xatlar 

kilde. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Безне� “Нур” газетасының элекке номерларында əдəби тел белəн 

язылган хатлар килде. 

Minem yazdıqlarım üz telemezdä bulačaq. (“Əдəбият”, 1905, №6). 

Минем язганнарым үз телебездə булачак. 

...bezem zanımızča... (“Төрек теле мəсьəлəсе”, 1906, №19). 

...безне� уебызча... 

Зат алмашлыкларының I, II һəм III  зат күплек формалары иялек 

килешендə хəзерге телдəге кебек nıŋ, neŋ кушымчасы белəн дə бирелə: 

Bezneŋ fiker wä axırgı süz äytelmägän. (“Татарлыктан рөҗуг”, 1906, №21). 

Безне� фикер һəм ахыргы сүз əйтелмəгəн. 

Sezneŋ Qazan telendä yaŋa gäzitä čıguına quanıb torğan idek. (“Тел бəхəсе”, 

1905, №14). 
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Сезне� Казан телендə яңа гəзитə чыгуына куанып торган идек. 

Alarnıŋ härberse Qazan šiwäsenä yaqın teldä söyläšmäkdäderlär. (“Казан 

теле”, 1905, №13). 

Аларны� һəрберсе Казан шивəсенə якын телдə сөйлəшəлəрдер. 

Зат алмашлыкларының I зат юн�леш килеше формасы тикшерелгəн 

мəкалəлəрдə хəзерге татар əдəби теле өчен норма булып саналган miŋa, 

(bäŋa), bezgä формалары белəн бирелə: 

Miŋa bik yaxšı mäğlümder ki. (“Күңел җимешлəре”, 1911, №230). 

Ми�а бик яхшы мəгълүмдер ки. 

Bu kičmeš xällär bäŋa ber riya kebi kilde. (“Чук сөендем”, 1905, №6). 

Бу үткəн хəллəр ми�а бер риа кебек булды. 

Lisan ğosmanıy bezgä kiräkmäs dimimen. (“Казан теле”, 1905, №15). 

Госманлы теле безг� кирəкмəс димимен.  

Юнəлеш килешенең II зат формасы aŋarga алмашлыгы белəн бирелə: 

...aŋarga häm zur mölähazä lazemder. (“Тагы тел бəхəсе”, 1905, №17). 

...а�арга һəм зур игътибар белəн уйлау тиешдер. 

Текстларда юнəлеш килешенең угыз sezä һəм уйгыр  bezlärgä 

формалары да очрый. 

Sezä nä tä΄sir xasil itde. (“Чук сөендем”, 1905, №6). 

Сезг� ни тəэсир хасил итте. 

Bezlärgä šul tuğız million qadär törkineŋ härberse aŋlarlıq ber tel tabmaq, 

kitablarımıznı da, gäzitäläremezne dä šul tel ilä genä yazarğa tırıšmaq lazemder. 

(“Казан теле”, 1905, №13). 

Безл�рг� шул тугыз миллион кадəр төркинең һəрберсе аңларлык бер 

тел табу, китабларыбызны да, гəзитəлəребезне дə шул тел белəн язарга 

тырышу тиешдер.  

Төшем килеше мəкалəлəрдə bezlärne һəм anı  формасы белəн бирелə: 

Bezlärne mäxrüm qılmaŋız. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Безл�рне мəхрүм кылмагыз. 

Xäzer bezlärne tatar täsmiyä idälär. (“Без татармы, түгелме”, 1906, №22). 
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Хəзер безл�рне татар атамасы белəн атап йөртəлəр. 

Anı qabul itmäk fikerendä tügelmen. (“Казан теле”, 1905, №13). 

Аны кабул итү фикерендə түгелмен. 

Чыгыш һəм урын вакыт килешлəре sezdän, bezdän һəм bezdä 

алмашлыклары белəн бирелə: 

Bu bäxäslär bezdän möqaddäm İsmägıyl bäk cänäblärenä mäğlümder. (“Тел 

бəхəсе”, 1905, №14). 

Бу бəхəслəр безд�н элек Исмəгыйл бəк җəнəблəренə мəгълүмдер. 

İmdi sezdän ütenämez. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Инде сезд�н үтенəбез. 

Bezdä xäzer ike törle tel mäydanga čıqdı. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 

1905, №7). 

Безд� хəзер ике төрле тел мəйданга чыкты. 

Шулай итеп, зат алмашлыкларының килеш белəн төрлəнешен түбəндəге 

таблицада күрсəтергə мөмкин: 

Сан Берлек сан Күплек сан 

    Зат 

 

Килеш 

I II III I II III 

баш min, män 

bän 

sin ul bez, 

bezlär 

sez, sezlär alar, anlar

иялек minem, 

bänem 

- - bezem 

bezneŋ 

sezneŋ alarnıŋ, 

anlarnıŋ 

юнəлеш miŋa, 

bäŋa 

- aŋarga bezgä, 

bezlärgä 

sezä, 

sezlärgä 

alarga, 

anlarga 

төшем - - - bezlärne - - 

чыгыш - - - - sezdän anlardan 

урын-

вакыт 

- - - - bezdä - 

 

 120 
 

 



Күрсəтү алмашлыгы 

Күрсəтү алмашлыклары предметларның, эш-хəллəрнең, билгелəрнең 

билгелəрен күрсəтеп белдерəлəр. “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə 

ul, bu, bolar, boŋar, šul, šundıy, šušı, ošbu алмашлыклары актив кулланыла. 

Мəкалəлəрдə  bu  алмашлыгы төрле килеш формалары белəн шактый еш 

кулланыла: 

Bu nidän wä ni öčen. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, №7). 

Бу нидəн һəм ни өчен. 

Xälbuki här kön berär sägat΄ uqıb, aylarča, yıllarča däwam itsäŋez, bu bik 

kübkä cıyıladır. (“Укыгыз”, 1905, №9). 

Хəлбуки һəр көн берəр сəгать укып, айларча, елларча дəвам итсəгез, бу 

бик күпкə җыелыр. 

Bu mäs΄äläyä ähämiyät ayırmay xäl yuqdır. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Бу мəсьəлəгə əһəмият бирми хəл юкдыр. 

Bunıŋ ilä genä betmäyder. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Моны� белəн генə бетмидер. 

Monıŋ iŋ kiräkle, millätneŋ aldagı töb xezmäte ikänne belüčelär bulmas 

mikän dib awılda torganda. (“Тел”, 1905, №8). 

Моны� иң кирəкле, миллəтнең алдагы төп хезмəте икəнне белүчелəр 

булмас микəн дип авылда торганда. 

Boŋa päk güzäl kürende. (“Чук сөендем”, 1905, №6). 

Моңа бик гүзəл күренде. 

Bunı cänäbläre šikelle säğıyle zatdan imdi äytämez. (“Тел бəхəсе”, 1905, 

№16). 

Моны җəнəблəре шикелле тырыш заттан инде əйтəбез. 

Bunlardan läzzät almağa bašlasağız. (“Укыгыз”, 1905, №9). 

Болардан лəззəт ала башласагыз. 

Bunda nizag yuqdır. (“Без татармы, түгелме”, 1906, №22). 

Монда низаг юкдыр. 

Monda küb kiŋäš lazemder. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, №7). 
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Монда күп киңəш тиештер. 

Тикшерелгəн мəкалəлəрдə bu  алмашлыгы килеш белəн төрлəнгəндə 

үзенең b формасын саклый, бары тик урын вакыт килешендə генə monda 

формасы очрады. 

Без bu алмашлыгының килеш белəн төрлəнүен түбəндəге таблицада 

күрсəтə алабыз: 

Баш.к.   bu   bolar 

Иялек.к.  bunıŋ, monıŋ  bunlarnıŋ, bolarnıŋ 

Юнəлеш.к.  buŋa    - 

Төшем.к.     -   bunlarnı 

Чыгыш.к.  bundan  bunlardan 

Урын-вакыт.к.        bunda, monda   - 

 Мəкалəлəрдə иске татар телендə язылган язма истəлеклəрдə 

кулланылган ošbu алмашлыгы да очрый [72; 184].  

Ošbu tel mäs΄äläsendä däxi “Nur” möxärrireneŋ asıl ber bäyäse yuqdır. 

(“Төрек теле мəсьəлəсе”, 1906, №19) 

Ошбу тел мəсьəлəсендə янə “Нур” мөхəрриренең асыл бер бəясе юкдыр. 

Ošbu sätırlarda... (“Төрек теле мəсьəлəсе”, 1906, №19) 

Ошбу юлларда. 

Тикшерелгəн мəкалəлəр телендə хəзерге телдə актив кулланыла торган 

šul алмашлыгы һəм аның төрле килеш формалары да кулланыла: 

Šul mäsläkne xaq dib tämam ıšanıb, šul mäsläkdä genä xalıqqa xezmät itä 

torğan möxärrirmen. (“Тел”, 1905, №8). 

Шул мəслəкне хак дип тəмам ышанып, шул мəслəктə генə халыкка 

хезмəт итə торган мөхəррирмен. 

Šul Bädäwam, Baqırğan kitabları kebi yazılğan tel ide. (“Тел бəхəсе”, 1905, 

№16). 

Шул Бəдəвам, Бакырган китаплары кебек язылган тел иде. 

Min üzem dä šul mäsläkne totıb yazam. (“Тел бəхəсе”, 1905, №16). 

Мин үзем дə шул мəслəкне тотып язам. 
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Šular öčen ni ešläymez. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

Шулар өчен ни эшлибез. 

Šularnıŋ berse. (“Мəдрəсəлəрне ислах”, 1906, №60). 

Шуларны� берсе. 

Šunı alıp kertegez dide. (1905, №2). 

Шуны алып кертегез диде. 

Šundan ber söyläšeb, bäxäs itärgä niyätemez zur ide. (“Тел”, 1905, №8). 

Шуннан бер сөйлəшеп, бəхəс итəргə ниятебез зур иде. 

Шулай ук газетада басылган мəкалəлəр телендə änä, šundıy, bundıy, ul 

кебек күрсəтү алмашлыклары да кулланыла: 

Änä šušı zur mäs΄älägä xäzergä qadär hič fiker salğan keše yuqdır.  

(“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, №7). 

�н� шушы зур мəсьəлəгə хəзергə кадəр һич фикер салган кеше юктыр. 

Šundıy formalı, ber-bersenä oxšaulı yazular. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 

1905, №7). 

Шундый формалы, бер-берсенə охшаш язулар. 

Ämma bundıy mäs΄läneŋ bez tatar öčen yänä ber cähäte bardır. (“Тагы тел 

бəхəсе, 1905, №17). 

Əмма мондый мəсьəлəнең без татар өчен янə бер җəһəте бардыр. 

Ul xäldä gomereŋezne bušqa ütkärmäŋez. (“Укыгыз”, 1905, №9). 

Ул хəлдə гомерегезне бушка үткəрмəгез. 

Билгелəү алмашлыклары 

Газетада басылган мəкалəлəрдə билгелəү алмашлыклары да шактый зур 

урын алып тора. Алар арасында üz алмашлыгы актив кулланыла. Üz 

алмашлыгы лексик һəм грамматик мəгънə ягыннан исемне алыштырып килə. 

Тикшерелгəн мəкалəлəрдə, ул кушымчасыз, шулай ук тартым һəм 

килеш кушымчалары белəн белдерелə: 

Minem yazdıqlarım üz telemezdä bulačaq. (“Тел”, 1905, №8). 

Минем язганнарым �з телебездə булачак. 

Üz šiwämezne tašlamaq fikerendä tügelmen. (“Казан теле”, 1905, 15). 

 123 
 

 



�з телебезне ташлау фикерендə түгелмен. 

Min üzem šul mäsläkne küzdä totıb yazam. (“Тел”, 1905, №8). 

Мин �зем шул мəслəкне күздə тотып язам. 

Isxakov cänäbläreneŋ “Nur” da yazdıqı mäqaläse bu ülčäü belän totqanda, 

üze yänä ädäbiyatqa kermider. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Исхаков җəнəблəренең “Нур” да язган мəкалəсе бу үлчəү белəн 

тотканда, �зе янə əдəбиятка кермидер. 

Üzemezneŋ här qayuımızğa aŋlana torgan gomumi telemezne tašlab... 

(“Казан теле”, 1905, 15). 

�зебезне� һəр кайсыбызга аңлана торган гомуми телебезне ташлап... 

Üzläreneŋ kübesenä aŋlašılmaslıq ber xälgä kilgäne küz aldımızdadır. 

(“Казан теле”, 1905, №13). 

�зл�рене� күбесенə аңлашылмаслык бер хəлгə килгəне күз 

алдыбыздадыр. 

Üzenä häm kešegä, xättä böten millätkä wä gomum insannarga zararı tiyäder. 

(“Укыгыз”, 1905, №9). 

�зен� һəм кешегə, хəттə бөтен миллəткə һəм гомум кешелəргə зарары 

тиядер. 

Qoyašnıŋ üzen ber tuygančı qaraym äle dib, küzläremezne duğrı qoyašqa 

tekältdek. (“Əдəбият тəрбиясе”, 1906, №54).  

Кояшның �зен бер туйганчы карыйм əле дип, күзлəребезне туры 

кояшка текəлттек. 

Gataulla xäzrät üzene ber tatar idiyur. (“Төрек теле мəсьəлəсе”, 1906, №19). 

Гатаулла хəзрəт �зен бер татар дип əйтер. 

Üzeŋnän bašqanı xatağa salğančı.(“Əдəбият”, 1905, №16). 

�зе�н�н башканы хатага салганчы. 

Här taraf üzeneken yaqlıy, üzeneken quätli. (“Əдəбият тəрбиясе”, 1906, 

№54). 

Һəр тараф �зенекен яклый, �зенекен куəтли. 
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�з алмашлыгы, ешрак исем яки башка алмашлыктан соң килеп, эшне 

зат яки предмет үзе башкарганны яки аңа дучар булганны ассызыклый [160; 

316]. 

Шулай ук мəкалəлəрдə ��р тамырыннан ясалган алмашлыклар да 

очрый: 

 Här millät tarixında bu mäs΄älädän yıllarča bäxäslär ulınmıš. (“Тел бəхəсе”, 

1905, №14). 

��р миллəт тарихында бу мəсьəлəдə елларча бəхəслəр булган. 

 Härniqadär gosmanlı šiwäsene söysäm dä... (“Казан теле”, 1905, №13). 

��рникад�р госманлы телен сөйсəм дə. 

 Härkemgä mäğlümder. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, №7). 

��ркемг� мəгълүмдер. 

Härnärsäne söylärgä xälemezdän kiläder. (“Татар теле”, 1905, №11). 

��рн�рс�не сөйлəргə хəлебездəн килəдер. 

Härber očragan kešegä bäyläneb... (“Əдəбият тəрбиясе”, 1906, №54). 

Һəрбер очраган кешегə бəйлəнеп... 

Dön΄yada härber xalıq üzläreneŋ säyäsi ešläre ilä yörilär. (“Əхүəл сəясия”, 

1911, №232). 

Дөньяда ��рбер халык үзлəренең сəяси эшлəре белəн йөрилəр. 

...härniček bulsa da anı qaldırırğa tırıšqan. (“Иран хəллəре”, 1991, №232). 

...��рничек булса да аны калдырырга тырышкан. 

Бар модаль сүзеннəн ясалган алмашлыклар: barča, barčabız, barıbız. 

Tatar telendä yazılgan dip äytelä torgan kitaplarnŋ barčasın bezneŋ xalıq 

aŋlap yitmäy torgandır. (Тел бəхəсе”, 1905, №7). 

Татар телендə язылган дип əйтелə торган китапларның барчасын безнең 

халык аңлап җитми торгандыр.  

Barčamız šul yulda. (“Əдəбият тəрбиясе”, 1906, №54). 

Барчабыз шул юлда. 

Barımızga bez xäzergä šulayraq dielsä. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Барыбызга без хəзергə шулайрак диелсə. 
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Сорау алмашлыклары. 

Сорау алмашлыклары билгеле булганча, исемне, санны, сыйфатны, 

урынны, вакытны, хəлне һəм чынбарлыктагы башка предмет, күренешлəрне 

белдерү өчен кулланыла. 

“Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə түбəндəге сорау 

алмашлыклары кулланыла: kem, qaysı, niqadär, ničä, nindi, nä, näder. 

Kem алмашлыгы мəкалəлəрдə кешегə карата кулланыла: 

Bu mädräsädän kem bulıb čıgunı tasfir lazemder. (“Мəдрəсəлəрне ислах”, 

1906, №60). 

Бу мəдрəсəлəрдəн кем булып чыгуны аңлату кирəктер. 

Sin kemseŋ dirsäŋ, tatarım diyär. (“Төрек теле мəсьəлəсе”, 1906, №19). 

Син кем дисəң, татармын дияр. 

Шулай ук мəкалəлəрдə qay тамырыннан ясалган алмашлыклар да 

очрый: 

Qaysı: imdi qaysına totınayiq. (“Татарча”, 1905, №7). 

Инде кайсына тотыныйк. 

Qaysı telne alačaqmız. (“Тагы тел бəхəсе”, 1905, №17). 

Кайсы телне алачакбыз. 

Ni тамырыннан ясалган алмашлыклар: 

Šundıy ciŋel telne ničä aŋlaučı keše tabılır ikän. (“Тагы тел бəхəсе”, 1905, 

№17). 

Шундый җиңел телне нич� аңлаучы кеше табылыр икəн. 

Ädäbiyatnıŋ nindi nik faydalı, nindi nik zararlı buluın uylau. (“Тел”, 1905, 

№8). 

Əдəбиятның нинди ник файдалы, нинди ник зарарлы булуын уйлау. 

Ni xäbär alırmız, ni išetermez dib tormaqda idek. (“Тел”, 1905, №8). 

Ни хəбəр алырбыз, ни ишетербез дип тора идек. 

Аерым мəкалəлрдə nä тамырыннан ясалган сорау алмашлыклары да 

очрый. 

Nä mönäsäbät ilä... (“Төрек теле мəсьəлəсе”, 1906, №19). 
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Ни мөнəсəбəт белəн... 

...xäzerdä xalqımıznıŋ tele näder... (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

... хəзердə халкыбызның теле нидер... 

Югарыда күрсəтелгəн алмашлыклар кешегə һəм предметларга карата 

кулланылалар.  

Юклык алмашлыклары. 

Тикшерелгəн мəкалəлəрдə юклык алмашлыклары аз очрый: 

Hičbernärsä tügelder. (“Тагы тел бəхəсе”, 1905, №17). 

�ичберн�рс� түгелдер. 

Kön dä ber ike säğät waqıtnı uqırğa bilgeläb quysagız, bernärsä dä tügelder. 

(“Укыгыз”, 1905, №9). 

Көн дə бер-ике сəгать вакытны укырга билгелəп куйсагыз, берн�рс� дə 

түгелдер. 

Йомгаклап шуны əйтергə мөмкин: тикшерелгəн мəкалəлəрдə зат, 

күрсəтү, билгелəү, сорау, юклык алмашлыклары кулланыла. Хəзерге тел 

өчен архаик булып саналган ošbu, šu алмашлыклары да очрый. Зат 

алмашлыкларының төрлəнешендə шулай ук традицион формаларның да 

кулланылуын күзəтергə мөмкин. 

3.4. Сыйфат 

 Билгеле булганча, сыйфат - зат һəм предметларның сыйфатын, 

билгесен белдереп килə торган сүз төркеме. Без тикшергəн мəкалəлəрдə 

күбрəк асыл сыйфатлар кулланыла.  

Асыл сыйфатлар предметның саф билгелəрен белдерəлəр. Без аларны 

түбəндəге семантик төркемнəргə бүлəбез: 1) төсне белдерүче; 2) предметның 

физик сыйфатын белдерүче; 3) күлəм, чама ягыннан билге белдерүчелəр; 4) 

вакыт ягыннан билге белдерүчелəр; 5) кешенең характерын һəм психологик 

үзенчəлеклəрен белдерүче сыйфатлар. 

 Төсне белдерүче сыйфатлар: qızıl, yäšel, qara, aqsıl. 

Qaysı qızıl, qaysı yäšel ber yalğan sıyfatda kürenä bašladılar. (“Əдəбият 

мəслəге, 1905, №52). 
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Кайсы кызыл, кайсы яшел бер ялган сыйфатта күренə башладылар. 

...qızıl töymäle, biš bille kazakilı avıl kešelärenе... (“Болгар бабае”, 1906, 

№28). 

...кызыл төймəле, биш билле казакилы авыл кешелəрен... 

Cılı furažka čıgarıb, aqsıl bašına kide. (“Гөнаһ шомлыгы”, 1906, №24). 

Җылы фуражка чыгарып, аксыл башына киде. 

Barmaqları berlä qara saqalın sıpırmaqda ide. (“Гөнаһ шомлыгы”, 1906, 

№24). 

Бармаклары белəн кара сакалын сыпыра иде. 

Шулай ук газета текстларында предметны� физик сыйфатын 

белдер�че сыйфатлар да еш очрый: yäš΄, qart, yaxšı, gаyrätle, sırxau, suıq, 

aru. 

Mäkärсädä yäš΄ ädib (yazučılar) berlän ber söxbät. (“Тел”, 1905, №8). 

Мəкəрҗəдə яшь əдип (язучылар) белəн бер əңгəмə. 

Minem urınga yaxšıraq, gayrätleräk keše saylaŋız disä dä, ay-vaena 

qaramıy saylağannar. (“Нур”, 1911, №231). 

Минем урынга яхшырак, гайр�тлер�к кеше сайлагыз дисə дə, ай-

ваена карамый сайлаганнар. 

Qartı, yäše härberse köymägä qarıy. (“Һавада очу”, 1911, №232). 

Карты, яше һəрберсе көймəгə карый. 

Kitüenä iŋ berenče säbäb, ulınıŋ sırxau bulmaqı ikän. (“Иран хəллəре”, 

1911, №232). 

Китүенə иң беренче сəбəп, улының сырхау булуы икəн. 

...suıq cil kerdekennän, pal΄to yaqasın kütärsä dä... (“Гөнаһ шомлыгы”, 

1906, №24). 

... суык җил кергəннəн, пальто якасын күтəрсə дə. 

Šulqadär yaxšı, tämle ašlar. (“Кəсеп һава яһүд гыйбрəтле үзгəрү”, 1906, 

№32). 

Шулкадəр яхшы, т�мле ашлар. 

 Тышкы билгене белдер� торган сыйфатлар: 
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küzläre döb-dörest, kiemnäre aru, gaqılı bašında kebi küreb... (“Кəсеп һава 

яһүд гыйбрəтле үзгəрү”, 1906, №32). 

Күзлəре д�п-д�рес, киемнəре ару, акылы башында кебек күреп... 

Yata torğan urınlarınıŋ arulığına, bik yaxšı tüšäklärenä iseŋ kitär. 

Ята торган урыннарының арулыгына, бик яхшы түшəклəренə исең 

китəр. 

Yaŋa sakvoyažına bik käef wä šadlıq ilän qaramaqda ide. (“Гөнаһ 

шомлыгы”, 1906, №24). 

 Я�а саквояжына бик кəеф һəм шатлык белəн карый иде. 

К�л�м-чама ягыннан билге белдер�че сыйфатлар да мəкалəлəр 

телендə еш кулланыла: zur, qısqa, kečkenä, kečeräk, ozın һ.б.  

Peterburgnıŋ zur uramnarı tırısında yörde. (“Һавада очу”, 1911, №232). 

Петербургның зур урамнары турысында йөрде. 

Qısqa mäqalälär belän genä bäyan mömkin bulmaganga... (“Тел”, 1905, 

№8). 

Кыска мəкалəлəр белəн генə бəян мөмкин булмаганга. 

...qısqa kiemle baynı... (“Болгар бабае”, 1906, №28). 

...кыска киемле байны... 

Kečkenä genä ber öyäz qal΄gası bulsa da... (“Хан кирмəн”, 1905, №1). 

Кечкен� генə бер өяз каласы булса да. 

Konlärdän ber könne bu čäyxänägä ike keše kerdelär häm tuğrı zalğa kereb, 

ber kečeräk östäl yanına qara-qaršı utırıb, čäy kitertdelär. (“Болгар бабае”, 1906, 

№28). 

Көннəрдəн бер көнне бу чəйханəгə ике кеше керделəр һəм туры залга 

кереп, бер кечер�к өстəл янына кара-каршы утырып, чəй китерттелəр. 

Ozın cilänle, tükäl bürekle mellanı... (“Хан кирмəн”, 1905, №1). 

Озын җилəнле, түкəл бүрекле мелланы... 

Кешене� характерын ��м психологик �зенч�лекл�рен белдер� 

торган сыйфатлар без тикшергəн мəкалəлəрдə азрак кулланыла: 

Čaqıllı adämlärne tirgäü. 
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Акыллы адəмнəрне тиргəү. (“Əдəбият тəрбиясе”, 1906, №52). 

... ber awılnıŋ don΄ya kürgän, xıyalıy mäğlümätle kešese süzgä bašlab dide. 

(“Болгар бабае”, 1906, №28). 

... бер авылның хыялый м�гъл�матлы кешесе сүз башлап əйтте. 

Вакыт ягыннан билге белдер� торган сыйфатлар: 

Bu soŋgı zamanda. (“Голəмə татар”, 1905, №4). 

Бу со�гы заманда. 

Bu mäs΄älä bügenge köndä zur häm kiräkle ešder. (“Тел”, 1905, №8). 

Бу мəсьəлə б�генге көндə зур һəм кирəкле эштер. 

Millätemezneŋ bügenge täräqqıyse mellalar arqasında dide. (“Болгар 

бабае”, 1906, №28). 

Миллəтебезнең б�генге прогрессы меллалар аркасында диде. 

Bu soŋgı zamannarda yänädä bigräk törek gosmanlı telendä yazalar. 

(“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, №7). 

Бу со�гы заманнарда янəдə бигрəк төрек госманлы телендə язалар. 

Šušı soŋgı törek gosmanlı telneme, yäki borıngı iske tatar tеlemezneme 

alamız. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 19054, №7). 

Шушы со�гы төрек госманлы телнеме, яки борынгы иске татар 

телебезнеме алабыз. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 19054, №7). 

...ütkän waqıtlarınıŋ berendä dustlarından beräüne očratmıš. (“Кəсеп һава 

яһүд гыйбрəтле үзгəрү”, 1906, №32). 

...�тк�н вакытларның берендə дусларыннан берəүне очраткан. 

Тикшерелгəн мəкалəлəрдə к�черелм� м�гън� аңлата торган 

сыйфатлар да кулланыла: 

Bu fiker, güzäl fikerder. (“Дарелгыйлем вə əл мəгариф”, 1906, №32). 

Бу фикер, г�з�л фикердер. 

Bez inde süzneŋ düğrısını söylärgä mäcbür bulamız. (“Дарелгыйлем вə əл 

мəгариф”, 1906, №32). 

Без инде сүзнең турысын сөйлəргə мəҗбүр булабыз. 
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...här kon iserek bašlıq ilän gomereneŋ iŋ bähäle wä iŋ qıymmätle 

sägätlärene cilgä cibärergä gädätlänmeš. (“Кəсеп һава яһүд гыйбрəтле үзгəрү”, 

1906, №32). 

... һəр көн исереклек белəн гомеренең и� б���ле, и� кыймм�тле 

сəгатьлəрен җилгə җибəрергə гадəтлəнгəн. 

Сыйфат дəрəҗəлəре. 

Асыл сыйфат белдергəн билге төрле дəрəҗəдə килергə мөмкин. 

Тикшерелгəн мəкалəлəрдə күбрəк т�п д�р���д�ге сыйфатлар очрый. 

Ozın cilänle mella; qısqa kiemle bay. (“Болгар бабае”, 1906, №28). 

Озын җилəнле мелла; кыска киемле бай. 

Zarur, kiräk mäs΄lä. (“Тел”, 1905, №8) 

Зарур, кир�к мəсьəлə. 

Qaysı qızıl, qaysı yäšel ber yalğan sıyfatda kürenä bašladılar. (“Əдəбият 

мəслəге, 1905, №52). 

Кайсы кызыл, кайсы яшел бер ялган сыйфатта күренə башладылар. 

Текстларда чагыштыру һəм артыклык дəрəҗəсендəге сыйфатлар 

азрак кулланыла. 

Чагыштыру д�р���се нигездə хəзерге əдəби телдəге кебек –raq/-räk 

кушымчасы белəн ягъни морфологик ысул ярдəмендə белдерелə:  

Minem urınga yaxšıraq, gayrätleräk keše saylaŋız disä dä, ay-vayına 

qaramıy saylağannar. (“Нур”, 1911, №231). 

Минем урынга яхшырак, гайр�тлер�к кеше сайлагыз дисə дə, ай-

ваена карамый сайлаганнар. 

Konlärdän ber könne bu čäyxänägä ike keše kerdelär häm tuğrı zalğa kereb, 

ber kečeräk östäl yanına qara-qaršı utırıb, čäy kitertdelär. (“Болгар бабае”, 1906, 

№28). 

Көннəрдəн бер көнне бу чəйханəгə ике кеше керделəр һəм туры залга 

кереп, бер кечер�к өстəл янына кара-каршы утырып, чəй китерттелəр. 

Артыклык дəрəҗəсе тикшерелгəн мəкалəлəрдə күбрəк bik һəм iŋ 

кисəкчəсе белəн белдерелə: 
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Bik yaxšı ber yirder. (“Кəсеп һава яһүд гыйбрəтле үзгəрү”, 1906, №32). 

Бик яхшы бер җирдер. 

Saxibdaräneŋ kitüenä säbäb, mäclesneŋ xökümätkä bik qatı mögamäläse... 

(“Иран хəллəре”, 1911, №232). 

Сахибдарəнең китүенə сəбəп, мəҗлеснең хөкүмəткə бик каты 

мөгамəлəсе... 

Bu mäs΄älä bügenge köndä bik zur häm kiräkle ešder. (“Тел”, 1905, №8). 

Бу мəсьəлə бүгенге көндə бик зур һəм кирəкле эштер. 

...iŋ kiräkle, millätneŋ aldagı töb xezmäte... (“Тел”, 1905, №8). 

...и� кир�кле, миллəтнең алдагы төп хезмəте...  

Шулай ук газетаның 1906 елгы 32 санында препозитив кисəкчə 

ярдəмендə ясалган артыклык дəрəҗəсендəге сыйфат та очрады. 

küzläre döb-dörest, kiemnäre aru... (“Кəсеп һава яһүд гыйбрəтле үзгəрү”, 

1906, №32). 

Күзлəре д�п-д�рес, киемнəре ару... 

Артыклык дəрəҗəсе гаять, шул д�р���д� кебек сүзлəр ярдəмендə 

дə белдерелə: 

Bu gäyät΄ tuğrı ber süzder. (“Укыгыз”, 1905, №9). 

Бу гаять тугры бер сүздер. 

Ädäbiyat wä gäzitälär adäm öčen šul däräcädä faydalıdır. (“Укыгыз”, 

1905, №9). 

Əдəбият һəм гəзитəлəр адəм өчен шул д�р���д� файдалыдыр. 

Кимлек дəрəҗəсе –sıl кушымчасы ярдəмендə ясала: 

Cılı furažka čıgarıb, aqsıl bašına kide. (“Гөнаһ шомлыгы”, 1906, №24). 

Җылы фуражка чыгарып, аксыл башына киде. 

Шул рəвешчə, тикшерелгəн текстларда төп, чагыштыру, артыклык һəм 

кимлек дəрəҗəсендəге сыйфатлар очрады. 

Сыйфат ясалу ысуллары. 

Продуктив сыйфат ясагыч кушымча буларак мəкалəлəрдə күбрəк -lı/ -

le аффикслары кулланыла:  
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Xälem qayğilı. (“Шəригатьле имам”, 1906, №35). 

Хəлем кайгылы. 

... ber awılnıŋ don΄ya kürgän, xıyalıy mäğlümätle kešese süzgä bašlab dide. 

(“Болгар бабае”, 1906, №28). 

... бер авылның хыялый м�гъл�матлы кешесе сүз башлап əйтте. 

...törle xat, mäktüblär kildelär. (“Тел бəхəсе”, 1905, №14). 

...т�рле хат, мəктүплəр килделəр.  

-sez кушымчасы ярдəмендə яңа сүз ясала: 

...üksez, yätim zäğıyflär. (“Гөнаһ шомлыгы”, 1906, №24). 

...�ксез, ятим зəгыйфлəр. 

-lı/-le, -sız/-sez кушымчалары ярдəмендə ясалганнар сыйфатлар белəн 

бергə газетада басылган мəкалəлəрдə гарəп-фарсы теллəреннəн кергəн 

алынмалар да очрый: milli, säyäsi, ädäbi һ.б. 

Сыйфатларны лексик-семантик төркемнəргə бүлеп өйрəнү шуны 

күрсəтте: мəкалə авторлары сыйфатларны текстка эмоциональ-экспрессив 

төсмер бирү өчен кулланалар. Моңа синоним һəм антоним парлардан 

файдалану, шулай ук сыйфатларны туры һəм күчерелмə мəгънəдə куллану 

юлы белəн дə ирешелə: 

Bu - xuš, möläem, mäxäbbätle yuldašdır. (“Гəзитəнең кирəклеге”, 1905, 

№4). 

Бу - хуш, м�л�ем, м�х�бб�тле юлдашдыр.  

İskelärneŋ üzlärenä, yaŋalarnıŋ üzlärenä quyılgаn maqsadları bardır. 

(“Безем мəдрəсəлəр”, 1906, №34). 

Искел�рне� үзлəренə, я�аларны� үзлəренə куелган максатлары 

бардыр.  

3.5 Сан 

Төрки теллəрдə сан мөстəкыйль сүз төркеме булып санала һəм башка 

сүз төркемнəреннəн үзенең семантик, морфологик, синтаксик үзенчəлеклəре 

белəн аерылып тора. 

Тикшерелə торган мəкалəлəрдə түбəндəге сан төркемчəлəре очрыйлар: 
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Микъдар саны 

Тикшерелгəн язмаларда микъдар санының берничə төрле кулланылышы 

бар: 

Бер�млек атамалары: ber, ike, biš. 

...söylängän ber süz tügel... (“Тагы тел бəхəсе”, 1905, №17). 

...сөйлəнгəн бер сүз түгел... 

...comgada ike märtäbä zasidaniyäläre bulmadı. (“Мөселманнар 

гөруһы(фракциясе)”, 1906, №52). 

...җомгада ике мəртəбə заседаниялəре булмады. 

...biš tawišniŋ küblege ilä flot yasarğa aqča birüne otqaz itdelär. (“Флотка 

акча бирү мəсьəлəсенə комисиянең карары”, 1908, №125) 

...биш тавышның күплеге белəн флот ясарга акча бирүне кире кактылар. 

Дист� атамалары: un, yöz, yitmeš. 

Šul säbäbdän törek gäzitäläreneŋ här yöz süzendän yitmeše gäräbi, farsı 

kälimäläreder, unı Auropa tellärendän alınmıš süzlärder. (“Тагы тел бəхəсе”, 

1905, №17). 

Шул сəбəптəн төрек гəзитəлəренең һəр й�з сүзендəн �итмеше гарəб, 

фарсы сүзлəредер, уны Европа теллəреннəн алынган сүзлəрдер. 

Унберд�н алып унтугызга кад�ре, ягъни кушылу юлы бел�н ясалган 

саннар: 

Undürt tawıš aqča birergä, untugız tawıš aqča birmäs tarafında büleneb... 

(“Флотка акча бирү мəсьəлəсенə комиссиянең карары”, 1908, №125) 

Унд�рт тавыш акча бирергə, унтугыз тавыш акча бирмəс тарафында 

бүленеп... 

Кушма саннар: 

Bu kongä qadäre dürt meŋ qadär gäräblär marokkošlılardan ülterelmešder. 

(“Мəдəниятле Ауропа вафасы”, 1907, №107). 

Бу көнгə кадəре д�рт ме� кадəр гарəплəр марокколылар тарафыннан 

үтерелгəндер. 
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Ministr finansov ille million sorab virde. (“Соңгы хəбəрлəр”, 1906, №52). 

Финанс министры илле миллион сорап бирде.  

Ğosudarstvennıy sovet dumadan ač vilayät`lärgä iganä xosusında yärdäm 

itügä unbiš million tägayen qılırğa qarar bireb, šul proektasını Ğ. Sovetqa quyğan 

ide. (“Соңгы хəбəрлəр”, 1906, №54). 

Государственный совет думадан ач вилаятьлəргə иганə хосусында 

ярдəм итүгə унбиш миллион тəгаен кылырга карар биреп, шул проектын Г. 

Советка куйган иде.  

Russıä mämläkäte ečendä törle qabilälärdän qušılgan, un million qadär törek 

bardır. (“Казан теле”, 1905, №13). 

Руссия мəмлəкəте эчендə төрле кабилəлəрдəн кушылган, ун миллион 

кадəре төрек бардыр. 

Тəртип саны 

Безнең тарафтан карап үтелгəн мəкалəлəрдə тəртип саны хəзерге татар 

əдəби телендəге кебек -nčı,- nče  кушымчасы ярдəмендə ясала. 

...üzemezneŋ berenče xalqımız söyli torgan... (“Тел”, 1905, №8). 

...үзебезнең беренче халкыбыз сөйли торган... 

Kitüenä iŋ berenče säbäb, ulınıŋ sırxau bulmaqı ikän. (“Иран хəллəре”, 

1911, №232). 

Китүенə иң беренче сəбəп улының сырхау булуы икəн. 

...dürtenče nomer gäzitämezdä... (“Тел”, 1905, №8). 

...д�ртенче номер гəзитəбездə... 

“Nur” gäzitäseneŋ altınčı numiräse basılıb čıqqan irtäsendä... (“Тел”, 1905, 

№8). 

“Нур” гəзитəсенең алтынчы номеры басылып чыккан иртəсендə... 

Кайбер мəкалəлəрдə �леш һəм чама саннары да очрый, лəкин аларның 

саны аз. 

Anlarnıŋ yözdän qırıgı yaza belmäsälär dä, törki tanımaqtadırlar. (“Казан 

теле”, 1905, №13). 

Аларның й�зд�н кырыгы яза белмəсəлəр дə, төрки таныйлар. 
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...undan bišäwe aŋlamıydır... (“Мөхəррирдəн берничə сүз “, 1905, №7). 

...уннан биш�ве аңламыйдыр. 

Yözlärčä bulmas, meŋärčä bulır. (“Тагы тел бəхəсе”, 1905, №17). 

Й�зл�рч� булмас, меңнəрчə булыр. 

Шул рəвешчə, тикшерелгəн мəкалəлəрдə сан сүз төркеменең микъдар, 

тəртип, өлеш һəм чама төркемчəлəре очрады. 

3.6 Рəвеш 

Рəвеш – эш, хəл, билгелəрнең, сирəгрəк предмет һəм затларның 

процесска бəйле булмаган билгелəрен белдерə торган сүз төркеме [160; 318]. 

Газетада басылган мəкалəлəрдə рəвеш семантик мөнəсəбəте буенча 

хəзерге рəвешлəрдəн аерылмый, ягъни хəзерге татар əдəби телендəге кебек 

төрле төркемчəлəргə бүленə. 

Вакыт р�вешл�ре: bu arada, aldan, här kön, soŋra, xäzer, bu yıl, bu kön, 

berwaqıt, xäzer, kön urtasında. 

...bu arada küb keše ülem cäzası almıšdır. (“Полевой суд бетерелде”, 1907, 

№95). 

...бу арада күп кеше үлем җəзасы алган. 

Xökümät aldan bonı beterergä xäzerlängän ide. (“Полевой суд бетерелде”, 

1907, №95). 

Хөкүмəт алдан моны бетерергə хəзерлəнгəн иде. 

...här kön iserek bašlıq ilän... (“Кəсеп һава яһүд гыйбрəтле үзгəрү”, 1906, 

№32). 

...��р к�н исерек баш белəн... 

...här kön berär säğät uqıb... (“Укыгыз”, 1905, №9). 

...��р к�н берəр сəгать укып. 

...soŋra šul mäclestä xäzer ulğan... (“Болгар бабае”, 1905, №28). 

...со�ра шул мəҗлестə хəзер булган кебек...  

Ällä bu yıl käseb hawa öčen güzäl hawalı, suı yaxšı berär sayfiyädä (dačada) 

waqıt ütkärdeŋezme. (“Кəсеп һава яһүд гыйбрəтле үзгəрү”, 1906, №32). 
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Əллə бу ел кəсеп һава өчен гүзəл һавалы, суы яхшы берəр сайфиядə 

(дачада) вакыт үткəрдегезме. 

Xäzer bez yaxšı belä almaybız. (“Голамə татар”, 1906, №19). 

Х�зер без яхшы белə алмабыз. 

...berwaqıt böten turanilarnı tatar täsmiyä itmešlär. (“Без татармы, түгелме”, 

1906, №22). 

...бервакыт бөтен туранлыларны татар атамасы белəн атаганнар. 

Bezdä xäzer ike törle tel mäydanga čıqdı. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 

1905, №7). 

Бездə х�зер ике төрле тел мəйданга чыкты. 

К�л�м-чама р�вешл�ре: az, küp, beraz, šulqadär, , bašqa räwešdä. 

...az miqdarda aqča sorar irsä... (“Болгар бабае”, 1905, №28). 

...аз микъдарда акча сораса... . 

..bašqa räwešdä kürmeš... (“Кəсеп һава яһүд гыйбрəтле үзгəрү”, 1906, 

№32). 

...башка р�вешт� күргəн... 

Bezdä, möselman arasında azmı-küpme bulsa da ir balalarnı uqıtu bar. 

(“Кызларны укыту”, 1911, №233). 

Бездə, мөселман арасында азмы-к�пме булса да ир балаларны укыту 

бар.  

Bu waqıt qoyaš šulqadär küzne qamaštıra. (“Əдəбият мəслəге”, 1906, №51). 

Бу вакыт кояш шулкад�р күзне камаштыра. 

Beraz süzne kiŋäyteb... (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Бераз сүзне киңəйтеп... 

Эш-х�лне� �т�л� р�вешен белдер� торган р�вешл�р:  

Тикшерелгəн мəкалəлəрдə эш-хəлнең үтəлү рəвешен белдерə торган 

рəвешлəр  азрак очрыйлар: tiz, tizräk һ.б. 

...bezne xalıq sayladı, bu mäs΄älä tüzräk qaralsın ide diü... (“Думага 

китерелгəн проектлар”, 1907, №89). 

...безне халык сайлады, бу мəсьəлə тизр�к хəл ителсен иде дип... 
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Nindi tiz bara bit, iseŋ kitär. (“Һавада очу”, 1911, №232). 

Нинди тиз бара бит, исең китəр. 

Урын р�вешл�ре: šundıy yıraq һ.б.   

 Šundıy yıraq mengännär, dön΄yada nindi osta kešelär bar ikän. (“Һавада 

очу”, 1911, №232). 

Шундый ерак менгəннəр, дөньяда нинди оста кешелəр бар икəн. 

Шулай итеп безнең тарафтан тикшерелгəн текстларда күбрəк вакыт һəм 

күлəм-чама рəвешлəре кулланыла. Эш-хəлнең үтəлү рəвешен һəм урынын 

белдерə торган рəвешлəр тикшерелгəн язмаларда азрак очрыйлар. 

Рəвеш ясалу ысуллары. 

Морфологик төзелеше төзелеше ягыннан караганда, “Нур” газетасында 

басылган мəкалəлəрдə рəвешлəр тамыр һəм ясалма төрлəргə бүленəлəр. 

Мəсəлəн, а) тамыр рəвешлəр: 

Bezdä xäzer ike törle tel mäydanga čıqdı. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 

1905, №7). 

Бездə х�зер ике төрле тел мəйданга чыкты. 

Nindi tiz bara bit, iseŋ kitär. (“Һавада очу”, 1911, №232). 

Нинди тиз бара бит, исең китəр. 

...az miqdarda aqča sorar irsä... (“Болгар бабае”, 1905, №28). 

...аз микъдарда акча сораса... . 

Ясалма рəвешлəр сүзлəрнең кушылуы, кабатлануы һəм кушымчалау 

юлы яки конверсия ысулы белəн барлыкка килəлəр. Мондый рəвешлəр 

текстларда күпчелекне тəшкил итə. 

Xökümät aldan bonı beterergä xäzerlängän ide. (“Полевой суд бетерелде”, 

1907, №95). 

Хөкүмəт алдан моны бетерергə хəзерлəнгəн иде. 

Beraz süzne kiŋäyteb... (“Əдəбият”, 1905, №16). 

Бераз сүзне киңəйтеп... 

Monı kiräk ozın-ozın söyläšergä... (“Мөхəррирдə берничə сүз”, 1905, №7). 

Моны кирə озын-озын сөйлəшергə... 
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Димəк, газетада басылган мəкалəлəрдə вакыт, күлəм-чама, урын һəм эш-

хəлнең үтəлү рəвешен белдерə торган рəвешлəр кулланыла. Аларның төп 

өлешен ясалма һəм өлешчə тамыр рəвешлəр алып тора. 

3.7 Фигыль 

Фигыль - предметның эшен, хəлен процесс рəвешендə белдерə торган 

һəм барлык-юклык, юнəлеш, дəрəҗə, наклонение, заман, зат-сан белəн 

төрлəнə торган сүз төркеме . 

Х�зерге заман хик�я фигыль текстлар телендə хəзерге татар əдəби 

телендəге кебек, -а/ -ä, -ıy/, -i кушымчалы хəл фигыльгə нигезлəнə һəм I, II, 

Ш зат кушымчалары белəн ясала.  

Семантик яктан бу заман формасы хəзерге əдəби телдəге кебек, сөйлəү 

моментында үтəлə торган яки даими, кабатланган эш-хəллəрне белдерə. 

Хəзерге заман хикəя фигыльнең беренче зат барлык формасы 

мəкалəлəрдə - mın/ -men/ -m кушымчалары белəн килə: 

...aŋlıymın digäne dä undan bišäwe aŋlamıydır. (“Нур” 1905, №8). 

 ...а�лыймын дигəне дə уннан бишəве аңламыйдыр.... 

Ädäbi telne üz telemez dimen. (“Нур”, 1905, № 7). 

 Əдəби телне үз телебез димен.  

Minem šul mäqalämne gäzitägezneŋ ber počmagına därec qılüıŋıznı ütenäm. 

(“Нур”, 1911, №230). 

 Минем шул мəкалəне газетагызның бер почмагына урнаштыруыгызны 

үтенəм.  

Беренче зат күплек формасы -mız/-mez кушымчалары белəн белдерелə:  

...fikereneŋ iğlanında uqıymız... (“Нур”, 1906, № 21). 

...фикеренең игланында укыйбыз...  

...talibälärneŋ islax digändän moradların ačıq aŋlab yitmäymez. (“Нур”, 

1906, №60). 

...укучыларның ислах дигəннəн морадларын ачык аңлаб �итмибез.  

Tel mäs΄äläsendä bäxäs ačamız. (“Нур”, 1905, № 14). 

Тел мəсьəлəсендə бəхəс ачабыз.  
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Хəзерге заман хикəя фигыльнең икенче зат төре, тикшерелгəн 

мəкалəлəрдə күбрəк күплек формасында очрады: 

...xäräkätkä totınırğa ašıqmaysız... sez tirän yoqıga kitkänsez. 

...хəрəкəткə тотынырга ашыкмыйсыз...сез тирəк йокыга китк�нсез. 

 Өченче зат хəзерге əдəби телдəге кебек кушымчасыз килеш тə, шул чор 

əдəби теле өчен хас булган -dır, -der кушымчалары белəн дə белдерелə. 

Möxtäräm Gayaz äfände İsxaqov bu tel xosusında menä ni yaza. (“Тел” 

1905, № 7). 

 Мөхтəрəм Гаяз əфəнде Исхаков бу тел хосусында менə ни яза.  

Gabdulla äfände haman üzeneŋ käefsezlegen söyli. (“Шагыйремез Габдулла 

Тукай”, 1914, № 301). 

Габдулла əфəнде һаман үзенең кəефсезлеген с�йли. 

Tabigi, här taraf üzeneken yaqlıy, üzeneken quätli. (“Тагын тел мəсьəлəсе”, 

1913, № 279). 

 Табигый, һəр тараф үзенекен яклый, үзенекен ку�тли.  

İranda bu köndä yaŋa waqıygalar bulıb toradır. (“Тышкы хəбəрлəр”, 1911, 

№ 232). 

 Иранда бу көндə яңа вакыйгалар булыб торадыр.  

Qızlarnı uqıtmau däwam itäder. (“Кызларны укыту”, 1911, № 232). 

Кызларны укытмау д�вам ит�дер.  

Аерым авторларның мəкалəлəрендə-ur/-yur аффикслары белəн ясалган 

фигыльлəр дə кулланыла. Бу ХХ йөз башы татар вакытлы матбугатында 

язма традицион формаларның дəвам итүен күрсəтə. 

Gäzitäne haman sägät ber suz ilä söküt äytdermägä čalıšıyur.. (“Тел бəхəсе”, 

1905, № 9). 

 Гəзитəне һаман сəгать бер сүз белəн дəштерми торырга тырышалар...  

...kitab diniyäneŋ sinzor näzarätendän azat bulunı taläb idiyurlar. (“Нур”, 

1910, № 188). 

 ...китаб диниянең цензор нəзарəтеннəн азат булуын талəб ит�рл�р.  

 140 
 

 



Фигыльнең юклык формасы -mıy/-mı, -may/-mäy аффикслары белəн бел-

дерелə. 

Tatar telendä yazılgan kitablarnıŋ barčasın bezneŋ xalıq aŋlab yitmäy 

torgandır, aŋlıymın digäne dä undan bišäwe aŋlamıydır. (“Мөхəррирдəн 

берничə сүз”, 1905, № 7). 

 Татар телендə язылган китабларның барчасын безнең халык а�лап 

�итми торгандыр, аңлыймын дигəне дə уннан бишəве а�ламыйдыр. 

...aŋlatučılar küb kürenmi. (“Нур”, 1911, № 233).    

 ...аңлатучылар күб к�ренми.  

Шул рəвешле, бу заман формасының төрлəнеш парадигмасы газетада 

басылган мəкалəлəрдə түбəндəгечə чагыла: 

   Берлек     Күплек 

I –зат -ıy-mın, -i-men / -ay-mın, -äy-men      -ıy-mız, -i-mez / 

                                                                               -ay-mız/ -äy-mez 

II- зат                    -                                                 -ıy-sız, -sez 

III-зат -a, -i / -a-dır, -ä-der    -lar / -lär 

Кил�ч�к заман хик�я фигыль. Газетада басылган мəкалəлəрдə килəчəк  

заман хикəя фигыльнең ике төре актив кулланыла. 

1) Билгесез кил�ч�к заман хик�я фигыль -ır/-er/-r, -ar/-är  

кушымчалары ярдəмендə ясала һəм беренче, икенче, өченче затларда килə. 

Uzemez söyli torgan teldä yazarga tieš dimen häm yazarmın. (“Тел”, 1905, 

№ 9). 

 Үзебез сөйли  торган телдə язарга тиеш димен һəм язармын.  

...ber keše yazgan dib uylarsıŋ. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, № 7). 

...бер кеше язган дип уйларсы�.  

...šöbxä yuqdır ki, šayät΄ yaza-yaza telemez dä šomarır, bara torgač, härtörle 

fänni wä ğıyl΄mi fikerlärne yazarlıq ber tel bulib kitär. (“Казан теле”, 1905, № 

13). 

...шөбһə  юкдыр ки, шаять яза-яза телебез дə шомарыр, бара торгач, 

һəртөрле фəнни  һəм гыйльми фикерлəрне язарлык бер тел булып кит�р.  
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Килəчəк заман фигыльнең əлеге формасы газетада басылган фəнни 

мəкалəлəрдə, əдəби əсəрлəрдə даими кулланылып килə. 

Šäyäd ber kön kiler, bolar ağlayunı tašlar, ütär yıllar, isär cillär, agar su. 

 Шəяд бер көн килер, болар елауны ташлар, үтəр еллар, ис�р җиллəр, 

агар су. (“Аваз”, 1911, № 233). 

…yugarıgılar ädäbi tärbiyä balaları bulıb, tübändägelär bötenläy bašqa qarga 

bulub qalır. 

…югарыгылар əдəби тəрбия балалары булыб, түбəндəгелəр бөтенлəй 

башка карга булыб калыр. (“Без татармы, түгелме”, 1906, № 22).  

Билгесез кил�ч�к заман хик�я фигыль формасы мəкалəлəрдə күбрəк 

берлек сан формасында очрый. 

2) -ačaq/-äčäk кушымчалы билгеле килəчəк заман хикəя фигыльлəр дə 

газетада басылган мəкалəлəр телендə шактый еш очрый, алар беренче һəм 

өченче затларда кулланыла. 

 Берлек                                       Күплек 

I – зат     -        -ačaq-mız , -äčäk-mez 

III-зат -ačaq/-äčäk     -ačaq-dır, -äčäk-der            - 

Minem mäslägemdä yazılğan kitablar härwaqıt xalıq arasında küb taralıb, 

küb uqılačaq wä xalıqqa küb fayda kiteräčäkder. (“Тел” 1905, № 8). 

Минем мəкалəмдə язылган китаблар һəрвакыт халык арасында күп 

таралып, күп укылачак һəм халыкка күп файда китер�ч�кдер.  

...ničä yıllar gäzitä uqudan mäxrüm qalğan kebek, xäzer dä šul xälgä 

töšäčäkmez. (“Казан теле”, 1905, 14). 

...ничə еллар гəзитə укудан мəхрүм калган кебек, хəзер дə дə шул хəлгə 

т�ш�ч�кбез.  

...saf tatar ädäbiyatı arasında rus tele butalsa da, šul isem bireläčäkder. 

(“Əдəбият”, 1905, №16). 

...саф татар əдəбияты арасында рус теле буталса да, шул исем 

бирел�ч�кдер.  
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Gäräbi, farsi telenä genä bulgan eš, rus telenä genä bulačaqdır. (“Тел 

бəхəсе” 1905, № 16). 

Гарəби, фарсы теленə генə булган эш, рус теленə генə булачакдыр.  

Юклык төре –mas формасында килə: 

Quy, bulmas, šärigem diyäčäk. (“Тагын тел мəсьəлəсе”, 1913, №279). 

Куй, булмас, шəригым диячəк. 

Үткəн заман хикəя фигыльлəр 

Категорик �тк�н заман хик�я фигыль.  II төр зат кушымчалары ала, 

беренче, икенче һəм өченче зат берлектə һəм күплектə килə, -dı/-de аффикс-

лары белəн белдерелə. 

                       Берлек                                                Күплек 

I – зат     -dı-m / -de-m                                             -dı-q / -de-k 

II- зат           -                                                           -dı-ŋız 

III- зат    -dı / -de                                                     -dı-lar    

Юклык формасы –ma/-mä кушымчалары ярдəмендə ясала. 

Мисаллар: 

...bäğze duslarımdan mäktüblär aldım. (“Чук сөендем”, 1905, № 6).   

... кайбер дусларымнан хатлар алдым. 

...zahir šäklenä baqdım. 

...тышкы күренешенə бакдым. 

Čuq söyendem. (“Нур”, 1905, №6). 

Бик с�ендем.  

“Nur” gäzitäseneŋ berenče nösxäsene niček tabdıŋız. (“Чук сөендем”, 1905, 

№ 6).   

“Нур” газетасының беренче нөсхəсен ничек таптыгыз.  

Bezdä xäzer ike törle tel mäydanga čıqdı. (“Тел”, 1905, № 8). 

Бездə хəзер ике төрле тел мəйданга чыкты.  

Waqıt kilde äfändelär. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, № 7). 

Вакыт килде əфəнделəр.  

 143 
 

 



Milli matbugatımızda tagı tel mäs΄äläse quzğaldı. (“Тагын тел мəсьəлəсе”, 

1913, № 279). 

Милли матбугатымызда тагы тел мəсьəлəсе кузгалды.  

Tomskiy möselmanları soŋgı sänälärdä beraz ačıla bašladılаr. (“Нур”, 1913, 

№ 281). 

Томский мөселманнары соңгы сəнəлəрдə бераз ачыла башладылар.  

...bez dä egerme yıl cödädek, čalıšdıq, muäfäq uldıq. 

...без дə егерме ел й�д�дек, тырыштык, килештек. (“Тел бəхəсе”, 

1905, № 14). 

...mäxäqamä qılğan talibä kürenmäde. (“Нур”, 1906, №60). 

...хөкем кылган укучы к�ренм�де. 

...gosmanlı ädäbiyatın belmäde, aŋlamadı. (“Нур”, 1906, №9). 

...госманлы əдəбиятын белмəде, аңламады. 

Кайбер очракларда категорик �тк�н заманн –dek-mez кушымчасы 

белəн ясала. 

...küb süzlär išetdekmez. (“Нур”, 1905, №3). 

...күп сүзлəр ишеттек. 

Категорик үткəн заман мəкалəлəр телендə, хəзерге татар əдəби те-

лендəге кебек, эш яки хəлнең сөйлəү моментыннан алда үтəлүен белдерə. 

Нəтиҗəле үткəн заман хикəя фигыль 

Нəтиҗəле үткəн заман хикəя фигыль үткəн заман сыйфат фигыльгə 

нигезлəнə, һəм 1 төр зат кушымчалары ала, -ğan/-gän, -qan/-kän кушымча-

лары белəн белдерелə. Өченче зат берлектə һəм күплектə килə. 

...hämmäsene ber keše yazğan dib uylarsıŋ. (“Мөхəррирдə берничə сүз”, 

1905, №7). 

...һəммəсене бер кеше язган дип уйларсың. 

Xökümätneŋ räsmi röxsäte ilä Galimcan xäzrätneŋ ukazı kire qaytarılıb 

birelgän. (“Нур”, 1913, № 282). 

Хөкүмəтнең рəсми рөхсəте белəн Галимҗан хəзрəтнең указы кире 

кайтарылыб бирелг�н.  
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Üzeneŋ šahit bulırğa rizalığın kürsätkän. (“Нур”,1912, № 272). 

Үзенең шаһит булырга ризалыгын к�рс�тк�н.  

        Күплектə: Minem urınga yaxšıraq, gayrätleräk keše saylaŋız disä dä, ay-

vaena qaramıy saylağannar. (“Нур”, 1911, №231). 

Минем урынга яхшырак, гайрəтлерəк кеше сайлагыз дисə дə, ай-ваена 

карамый сайлаганнар. 

Нəтиҗəле үткəн заман хикəя фигыль -mıš/-meš кушымчалары белəн 

ясала. Бу төр кушымчалар нəтиҗəле үткəн заманның өченче зат берлек һəм 

күплек формасында еш кулланылалар: 

...ozın ber nizag bašlanmıš... (“Казан теле”, 1905, № 13). 

...озын бер низаг башланган...  

...ber mäktüb därec itelmeš. (“Нур”, 1912, № 271). 

...бер мəктүб урнаштырылган.  

...ber waqıt böten turanilarnı tatar täsmiyä itmešlär. (“Без татармы, 

түгелме”, 1905, №22). 

...бер вакыт бөтен тураниларны татар исеме белəн атаганнар. 

Bu kongä qadäre dürt meŋ qadär gäräblär marokkošlılardan ülterelmešder. 

(“Мəдəниятле Ауропа вафасы”, 1907, №107). 

Бу көнгə кадəре дүрт мең кадəр гарəплəр марокколылардан 

�терелг�ндер. 

Күптəн үткəн заман хикəя фигыль 

Газетада басылган мəкалəлəрдə синтетик заманнардан кала аналитик 

заманнар да кулланыла. Тикшерелгəн текстларда аналитик заманнарның 

күптəн үткəн заман төре еш очрый. Ул, хəзерге əдəби телдəге кебек, үткəн 

заман сыйфат фигыль формасына иде ярдəмче фигыле өстəлеп ясала, -gan 

ide / -gän ide, -qan ide/, -kän ide. П төр зат кушымчалары алып төрлəнə, 

беренче, өченче зат берлектə һəм күплектə килə. 

Vasiliy popnıŋ Mamadıš öyäze keräšenlärenä yazgan ber wäğäzen kürgän 

idem. (“Əдəбият”, 1905, №16). 
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Василий попның Мамадыш өязе керəшеннəренə язган бер вəгазен 

к�рг�н идем.  

Ütkän nomerda Auropada bäğze rus yäšläreneŋ ni räwešle kön kičerešläre 

xaqında yazılğan ide. (“Нур”, 1913, № 282). 

Үткəн номерда Ауропада кайбер рус яшьлəренең ни рəвешле көн 

кичерешлəре хакында язылган иде.  

Tel-dil mäs΄läse xaqında bäxäs ačqan idek. (“Без татармы, түгелме”, 1906, 

№22).         

Тел - дил мəсьəлəсе хакында бəхəс ачкан идек.  

Tämam ömetemezne kiskän idek. (“Нур”,1906, № 61). 

Тəмам өметебезне киск�н идек.  

Мəкалəлəрдə архаик форма, -mıš ide /-meš ide кушымчалары да 

кулланыла.                                    

...iğanä qilmıš ide. (“Нур”, 1908, № 95).    

...иганə кылган иде.  

...imla qağıydäläre xaqında ozın ber nizag bašlanmıš ide. (“Казан теле”, 

1905, №13). 

...имла кагыйдəлəре хакында озын бер низаг башланган иде.  

Күптəн үткəн заман мəгънəсе газетада басылган мəкалəлəрдə -ıb-ide / -

eb-ide формасы белəн дə бирелə. 

Bu xosusda söyläšeb idek. (“Дарелгыйлем вə əл мəгариф” 1906, №32). 

Бу хосуста с�йл�шк�н идек. 

Unbiš, egerme sänälär bu fikerlärne bezdä söyläb idek. (“Дарелгыйлем вə əл 

мəгариф”, 1906, №32). 

Унбиш, егерме еллар бу фикерлəрне без дə с�йл�г�н идек. 

...yazılıb ide. (“Мəдəрəсəлəрне ислах”, 1908, №119). 

...язылган иде. 

Тəмамланмаган үткəн заман хикəя фигыль 

Аналитик заманнарның тəмамланмаган төре дə мəкалəлəрдə еш 

кулланыла. Бу төр фигыль формасы газета текстларында хəзерге əдəби 
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телдəге кебек, –a кушымчалы хəзерге заман хикəя фигыльгə ide ярдəмче 

фигыле өстəлеп ясала. Күбрəк өченче зат берлектə һəм күплектə килə. 

Bu polevoy sud betereläčägen böten duma aldan uq belä ide. (“Полевой суд 

бетерелде”, 1907, №95). 

Бу полевой суд бетерелəчəген бөтен дума алдан ук бел� иде. 

...dürt, biš čalmalı, čapanlı očrašıb, söyläšeb tora idelär. (“Мөфти хəзрəт 

юбилее”, 1911, №232). 

... дүрт, биш чалмалы, чапанлы очрашып, сөйлəшеп тора иделəр. 

Җыеп кына əйткəндə, “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə хикəя 

фигыльдə татар əдəби теленə хас грамматик формалар белəн беррəттəн язма 

традицион грамматик формаларның да урын алуы, “Нур” газетасы теленең 

гомум халык сөйлəм теленə якын булуы турында сөйли. 

Шул рəвешчə, газетада басылган мəкалəлəрдə кулланылган заманнар 

системасын түбəндəге таблицада күрсəтергə мөмкин: 

 

Текстларда кулланылган хикəялəү наклонениесенең заманнар системасы 

Төрлəнеше Заманның 

атамасы 

Заманн

ың 

формас

ы 

Кайсы зат 

формасы 

очрый 

Зат белəн төрлəнү үзенчəлеклəре 

Искəрмə

лəр 

Хəзерге 

заман 

-a, -ä / -

ıy, -i 

Тулы 

парадигм

а 

I – з, -ıy-mın, -i-men/-a-m,-ä-m  -ıy-

mız, --mez / -a-mız 

II – з –ıy-sız 

III – з –a, -i / a-dır, i-der   -ıy-sız, -

ur-lar 

Хəзерге 

əдəби 

тел өчен 

хас 

Билгеле 

килəчəк 

заман 

-ačaq, -

äčäk 

Икече зат 

формасы 

теркəлмəг

əн 

I – з, -ačaq-mız, äčäq-mez 

III – з –ačaq-dır, äčäk-der 

Хəзерге 

əдəби 

тел өчен 

хас 
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Билгесез 

килəчəк 

заман 

 -ır, -r Тулы 

парадигм

а 

I – з, -r-mın 

II – з, -r-sıŋ 

III – з, -ır, -r 

Хəзерге 

əдəби 

тел өчен 

хас 

Категорик 

үткəн 

заман 

-dı, -de Тулы 

парадигм

а 

I – з, -dı-m / -de-m    -dı-q / -de-k 

II – з,                            -dı-ŋız 

III – з, -dı /-de              -dı-lar  

Хəзерге 

əдəби 

тел өчен 

хас 

Нəтиҗəле 

үткəн 

заман /I/ 

-ğan, -

gän 

Өченче 

затта 

теркəлгəн 

-ğan, gän / -qan, -kän       -ğan-nar  Хəзерге 

əдəби 

тел өчен 

хас 

Нəтиҗəле 

үткəн 

заман /II/ 

-mıš, -

meš 

Өченче 

затта 

теркəлəгə

н 

-mıš, -meš                         -mıš-lar Традици

я буенча 

кулланы

ла 

Күптəн 

үткəн 

заман /I/ 

-ğan ide, 

-gän ide/ 

-qan ide, 

-kän ide 

Икече зат 

формасы 

теркəлмəг

əн 

I – з, -ğan-idem         

III – з, -ğan-ide  -qan-ide-k, -kän-

ide-k 

Хəзерге 

əдəби 

тел өчен 

хас 

Күптəн 

үткəн 

заман /II/ 

-mıš-ide 

-meš-ide 

Өченче 

затта 

кулланыл

а 

-mıš-ide, -meš-ide Традици

я буенча 

кулланы

ла 

Күптəн 

үткəн 

заман /III/ 

-ıb-ide, -

eb-ide 

Өченче 

затта 

кулланыл

а 

-ıb-ide-k, -eb-ide-k Традици

я буенча 

кулланы

ла 
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Боерык фигыльлəр. 

Боеру наклонениесе “Нур” газетасында икенче һəм өченче зат берлектə 

һəм күплектə теркəлгəн. 

Äydä čab, uŋğa qarama, olısına or, bonısın tešlä, äydä tet ber arıb tuyğančı, 

qotır dieb, qotırırğa yaqınlašdıq. (“Əдəбият тəрбиясе”, 1906, №52). 

 Əйдə чап, уңга карама, олысына ор, монысын тешл�, əйдə тет бер 

арыб туйганчы, котыр диеб, котырырга якынлашдык. 

Möxärrir xäzrät! Zinhar mömkin qadär gäräb, farsı süzlären qatıštırmay yaza 

küreŋez. Bez nüček aŋlıymız šul teldä yazıŋız. (“Тел бəхəсе”, 1905, № 14). 

 Мөхəррир хəзрəт! Зинһар мөмкин кадəре гарəп, фарсы сүзлəрне 

катыштырмый яза к�регез.  Без ничек аңлыйбыз, шул телдə языгыз.  

...fikerlären qartlar wä yäšlär yazsınlar, tik yäšereneb yatmasınlar. 

(“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, № 7). 

...фикерлəрен картлар һəм яшьлəр язсыннар, тик яшеренеб ятмасыннар.  

Телəк фигыльлəр 

Телəк модальлеген белдерү өчен газетадагы мəкалəлəрдə -ıy/-i аф-

фикслары кулланыла.  

Äy xörmätle, qaläm yuldašlarım, čiten bulsa da, ğazablanıyq, kitablarımıznı 

da, gäzitäläremezne dä üz telemez ilä yazarga tırıšıyq. Zinһar sigez, tuğız million 

qadär uqıy, yaza belä torgan qardäšläremezne kitab wä gäzit motalaga qıludan 

mäxrüm itmik. (“Казан теле”, 1905, № 15). 

Əй хөрмəтле, калəм юлдашларым, читен булса да, газабланыйк, 

китабларыбызны да, газеталарыбызны дə үз телебез белəн язарга 

тырышыйк. Зинһар сигез, тугыз миллион кадəр укый яза белə торган 

кардəшлəребезне китаб һəм газет укудан м�хр�м итмик.  

Телəк модальлегенең юклык формасын белдерү өчен -gäy кушымчасы 

кулланылган.  

...yiŋel ädäbiyatqa ügräneb kitmägäy idek. (“Əдəбият тəрбиясе”, 1906, № 

52). 
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...җиңел əдəбиятка өйрəнеб китм�г�й идек.  

Шарт фигыль 

Бу форма күпчелек язма истəлеклəрдəге кебек үк, һəм шулай ук 

хəзерге татар əдəби телдə кулланылган, -sa/-sä аффикслары белəн ясала, 

беренче, икенче, өченче зат берлектə һəм күплектə килə. 

Här niqadär gosmanlı šiwäsene söysäm dä, wä här niqadär töreklärneŋ 

ešlänmeš wä fasixlanmıš šiwälärenä oxšatib yazunı yiŋelräk kürsäm dä... 

(“Казан теле”, 1905, №15). 

 Ьəр никадəр госманлы телен с�йс�м д�, һəм һəр никадəр 

төреклəрнең эшкəртелгəн һəм əдəби тел кагыйдəлəренə буйсындырылган 

теллəренə охшатыб язуны җиңелрəк к�рс�м д�...  

... uqıb qarasağız, kürersez, niček yazalar. (“Нур”, 1905, № 7).. 

... укып карасагыз, күрерсез, ничек язалар.  

Bezdä, möselman arasında, azmı-küpme bulsa da ir balalarnı uqıtu bar. 

(“Кызларны укыту” 1911, № 233). 

 Бездə, мөселман арасында, азмы, күпме булса да ир балаларны укыту 

бар.  

Модаль мəгънə белдерə торган формалар 

Модаль мəгънə дип, сөйлəүченең сөйлəмгə мөнəсəбəтең белдерүне 

атыйлар. Процессның үтəлү-үтəлмəвенə телəк, ният, карар белдерү, шулай 

ук мөмкинлек, мөмкин түгеллек, тиешлек, боеру, өндəү кебек мəгънəлəр 

модальлеккə карый [161; 221]. “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə дə 

модаль мəгънə белдерə торган формалар очрый. Биредə тел�к м�гън�се -

sa ide/ -sın ide формалары белəн тəгъбир ителə. 

... ber qat ilä mömkin bulačaq bulsa ide. (“Казн теле”, 1905, № 15). 

 ... бер кат белəн мөмкин булачак булса иде.  

...qabul idelsen ide dimen. (“Əдəбият”, 1905, №16). 

... кабул ителсен иде дим.  

Ният мəгънəсен белдерү өчен - maqčı/ - maqčı bul, -maq формалары 

кулланыла.  
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...Tel mäs΄äläse xaqında beraz yazmaqčı bulam. (“Нур” 1905, №15). 

Тел мəсьəлəсе хакында бераз язмакчы булам. 

...ictixad qılmaqčıdır.  

...и�ти�ад кылмакчыдыр. (“Нур”, 1910, № 188).  

-rga кушымчалы инфинитив мəкалəлəрдə җөмлəнең хəбəре ролендə 

килеп, өндəү мəгънəсен белдерə: 

...monı kiräk ozın-ozın söyläšergä, kiŋäšergä, yazıšırğa. (“Нур”, 1905, №7). 

...моны кирəк озын-озын с�йл�шерг�, ки��шерг�, язышырга.  

Сыйфат фигыльлəр 

Сыйфат фигыль – үзендə сыйфат һəм фигыль бигелəрен берлəштерə 

торган затланышсыз фигыль формасы . 

Х�зерге заман сыйфат фигыль -učı/-üče/, -a torğan/ -ä torğan кушым-

чалары белəн килə.  

Bigräk tä uqučı xalıqnıŋ bašın wata torğan mäs΄äläder. (“Мөхəррирдəн 

берничə сүз”, 1905, №7). 

Бигрəк тə укучы халыкның башын вата торган мəсьəлəдер.  

17 nče oktäbr΄ partiyäsenä čın iman kiterä torğan keše. (“Нур”, 1912, № 

269). 

 17 нче октябрь партиясенə чын иман китер� торган кеше.  

Här eškä qaršı toručı yözlärčä adämnär... (“Нур”, 1913, № 281). 

 һəр эшкə каршы торучы йөзлəрчə адəмнəр...  

�тк�н заман сыйфат фигыль –ğan, -gän / -mıš, -meš / -dıq, -dek фор-

малары белəн белдерелə. 

... xäzer bezeneŋ Qazan šiwäsendä dielgän deldä kitablardan mömkin 

kürsätergä... (“Мəкəрҗəдə яшь əдиплəр белəн бер сөхбəт”,  1905, №4). 

... хəзер безнең Казан телендə диелг�н телдə язылган китаблардан 

мөмкин күрсəтергə...  

Qazan dele dib söyländeke del ber törle tügelder. (“Мəкəрҗəдə яшь 

əдиплəр белəн бер сөхбəт”, 1905, №4). 

Казан теле дип с�йл�нг�н тел бер төрле түгел. 
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...ütmeš, kičmeš zaman.. (“Тел бəхəсе”, 1905, №9).. 

 ...�тк�н, кичк�н заман...  

İskedän qalmıš gadätlär. 

Искедəн калган гадəтлəр. (“Нур”, 1905, №53). 

Кил�ч�к заман сыйфат фигыль -ačaq/-äčäk кушымчалары белəн кул-

ланылa.  

Bu qazalarnıŋ kütäreläčäk waqıtı da bilgele tügel. (“Нур”, 1912, №279). 

Бу казаларның к�т�рел�ч�к вакыты да билгеле түгел. 

...nä ulačaq bäxäslär... (“Мəкəрҗəдə яшь əдиплəр белəн бер сөхбəт”, 

1905, № 4). 

 ... ни булачак бəхəслəр...  

Шул рəвешле, тикшерелгəн текстларда сыйфат фигыльнең өч заман 

төре дə актив кулланыла. 

Хəл фигыльлəр 

XIX гасыр ахыры - XX йөз башында хəл фигыльнең төрле формалары 

киң кулланылышка керə. Газетада басылган мəкалəлəр арасында –ıb, -eb 

кушымчалары белəн ясалган хəл фигыльлəр аеруча зур урын тота. Бу төр 

кушымчалар белəн ясалган хəл фигыльлəр, хəзерге əдəби телдəге кебек үк, 

төп эш белəн бергə, төп эштəн алда булган эшне, төп эшнең үтəлү 

рəвешлəрен белдерəлəр.  

İstanbulda uqıb ügrängän kešelär ide. (“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905, 

№7). 

Истанбулда укып �йр�нг�н кешелəр иде. 

Qıčqırıšıb, mönazarä belän uqudan qalğan ğadät. (“Нур”, 1905, №3). 

Кычкырыб, бəхəс белəн укудан калган гадəт.  

...dürt, biš čalmalı, сapanlı qaršı očrašıb, söyläšeb toralar ide. (“Мөфти 

хəзрəт юбилее”, 1911, № 233). 

...дүрт, биш чалмалы чапанлы, каршы очрашыб, с�йл�шеп торалар 

иде. 
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 Төп эштəн алда үтəлгəн эш хəллəрне белдерү өчен мəкалəлəрдə -ğač, -

gäč кушымчасы белəн ясалган фигыльлəр дə кулланыла: 

...bara torğač, kilä torğač... (“Казан теле”, 1905 № 15). 

 ...бара торгач, кил� торгач... 

Čaqırğač, barıb ğariza birgän bulam. (“Нур”, 1913, № 230). 

Чакыргач, барыб гариза биргəн булам.  

Х�л фигыльл�рне� юклык т�ре -maenča/-mäenčä, -may,-mäy / -mıy, -

mi, -mičä формалары белəн белдерелə.  

Ädäbi telne İstanbul talčugından ezlämäenčä... (“Тел”, 1905, № 8).  

Əдəби телне Истанбул талчугыннан эзл�мич�...  

Zinhar mömkin qädär gäräb, farsı süzlärene qatıštırmıy yaza küreŋez. (“Тел 

бəхəсе”, 1905, №14). 

Зинһар мөмкин кадəр гарəб, фарсы, сүзлəрен катыштырмый яза 

күрегез.  

Mäs΄äläne aŋlamay söylägän. (“Нур”, 1913, №230). 

Мəсьəлəне а�ламый сөйлəгəн. 

... hičber tarafqa qarar birelmičä, mäs΄lä ačıq kileš qalır. (“Казан теле”, 

1905, № 13). 

 ... һичбер тарафка да катгый карар бирелмич�, мəсьəлə ачык килеш 

калыр.  

Исем фигыльлəр 

Исем фигыльлəрдəн мəкалəлəрдə ике төрле форма актив кулланыла. 

Аларның беренчесе - хəзерге əдəби телдə норма булып саналган -u,-ü 

формасы һəм традицион əдəби теллəрдəн үк (борынгы уйгыр, иске үзбəк 

əдəби теллəре) килə торган –maq, -mäk формалары. 

-u, -ü формасы шул чор халык сөйлəмендə кулланылган һəм асылда 

кыпчак теллəре өчен хас норма булып саналган. 

İske tatar telemez bötenläy tašlanu däräcäsenä kileb baradır. 

(“Мөхəррирдəн берничə сүз”, 1905. № 7). 

 Иске татар телебез бөтенлəй ташлану дəрəҗəсенə килеб барадыр.  
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Ber taraf telne berläšderü fikerendä, ikenčese moŋar xilaf. (“Тагын тел 

мəсьəлəсе”, 1913. №279). 

 Бер тараф телне берл�штер� фикерендə, икенчесе моңар каршы.  

-maq, -mäk формалары. 

Lisan gosmanıynı belü ilä, anı üz telemez qıylmaq arasında yir ilä kük arası 

ayırma bardır. (“Казан теле”, 1905. № 15). 

 Госманлы телен белү белəн, аны үз телебез кылу арасында җир белəн 

күк арасы аерма бардыр.  

...süzgä qarab yazmaq kiräk bulır. (“Мəкəрҗəдə яшь əдиплəр белəн бер 

сөхбəт”, 1905, № 4). 

 ...сүзгə карап язу кирəк булыр.  

Инфинитив 

Инфинитивның төп күрсəткече булган –ırğa, -ergä/ -arğa, -ärgä / -rğa,-

rgä кушымчалары – чагыштырмача яңа формалар. Аларның киң 

кулланышка керүе һəм норма булып китүе XIX йөзнең икенче яртысына һəм 

XX йөз башына туры килə. “Нур” газетасында басылган мəкалəлəрдə дə бу 

төр кушымчалар белəн ясалган инфинитив зур урын алып тора. 

Bez yaŋa tel ügräneb uqırğa kermäbez. (“Тел бəхəсе”, 1905, № 15). 

 Без яңа тел өйрəнеб укырга кермəбез.  

...söylärgä mäcbür qıylır idem. (“Казан теле” 1905, № 15). 

... с�йл�рг� мəҗбүр кылыр идем.  

Ädäbiyatımıznı üzeneŋ ruxından aerırğa, xalıqnı ädäbiyatqa došman 

kürsätergä xezmät itä bašladılar. (“Тел”, 1905, №8). 

Əдəбиятыбызны үзенең рухыннан аерырга, халыкны əдəбиятка дошман 

к�рс�терг� хезмəт итə башладылар.  

Газетадагы текстларда инфинитивның хəзерге əдəби тел өчен 

диалекталь күренеш булган –mağa формасы да кулланыла. 

Qazan šiwäsendä yazmağa qarar virdelär. (“Янə тел мəсьəлəсе” 1906, № 

71).  
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Казан шивəсендə язарга карар бирделəр.  

Тикшеренүлəрдəн күренгəнчə, текстларда фигыльлəр кулланылышы-

ның нигезендə шул чор əдəби тел өчен хас нормалар ята. Аерым алганда 

хикəялəү наклонениясенең заманнар системасы тулаем дип əйтерлек хəзерге 

əдəби телдəге заманнар системасына туры килə. Шул ук вакытта фигыльнең 

аерым төркемчəлəрендə иске татар əдəби теле өчен хас архаик формалар да 

очрый. 
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ЙОМГАК 

“Нур” Санкт-Петербургта чыга башлаган татар телендəге иң беренче 

газета. Ул 1905 елның 2 сентябреннəн 1914 елга кадəр басылып килə. 

Барлыгы 310 сан дөнья күрə. Бүгенге көндə əлеге басмалар Казан, Мəскəү, 

Санкт-Петербург, Хельсинки китапханəлəрендə сакланалар. 

 Газетаның мөхəррире заманының укымышлы кешесе, Санкт-Петербург 

хəрби ахуны, Тышкы эшлəр министрлыгында тəрҗемəче булып эшлəүче 

Гатаулла Баязитов була. 

“Нур”ның беренче саннары Ильяс Мирза Бораганский басмаханəсендə, 

аннары (1906 елның 29 мартыннан) аның махсус электрик матбагасында, 

1908 елдан Г. Баязитовның (1911 елдан соң Сафа Баязитовның) шəхси 

типографиясендə нəшер ителə.  

“Нур” газетасы дүрт битле булып басыла. Бу газетада шул заманның 

күп төрле актуаль мəсьəлəлəре күтəрелə. Лəкин Г. Баязитов газетаның 

максатын билгелəгəндə, мəгариф, дин, мəдəният кысаларыннан əллə ни 

читкə китə алмый. Бары тик 1905 елның азагында цензура бетерелгəч кенə, 

“Нур” ның сулышы иркенəеп китə. 1905-1909 елларда аның мəгърифəт, 

фəлсəфə, дин, тел, миллəт һəм башка мөһим мəсьəлəлəргə кагылышлы 

язмалары басылып килə. 

“Нур” XX йөз башында чыккан башка татар газеталарыннан үзенең 

популярлыгы белəн аерылып тора. Газетаның абруен һəм популярлыгын  еш 

кына аңа язышкан мəшһүр шəхеслəр, аларның язмалары билгели. Аның 

битлəрендə без Р. Фəхретдин, Һ. Максудый, Ф. Кəрими, Г. Исхакый, Г. 

Еникиев, Ш. Камал, К. Мотыгый һəм башкаларның исемнəрен очратабыз. 

Газетада С. Сүнчəлəй, М. Сабитовның лирик əсəрлəре басыла. 

 “Нур” газетасы төрле зурлыктагы тезмə һəм чəчмə əсəрлəргə дə бай. 

Анда Риза Фəхретдиннең “Манчжурия мəктүплəре”, Ильяс Ашказарскийның 

“Милли театр кичəсе”, Фатих Кəриминең “Укыгыз” кебек мəкалəлəре урын 

алган.   

“Нур”да түбəндəге бүлеклəр эшли: 
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1. Рəсми хəбəрлəр бүлеге. Биредə хөкүмəт əмерлəре басыла. 

2. Алмəкалə (мəҗбүри түгел). 

3. Əхбəре хариҗи (тышкы хəбəрлəр), əхбəре дахили (эчке хəбəрлəр). 

Анда Россия генə түгел, бик күп чит иллəр турында да мəгълүмат биреп 

барыла. Басмада “Император əгъзамның манифесты”, “Падишаһ əгъзам 

император хəзрəтлəренең “Фəрманы галилəре”, “Хөкүмəт тарафыннан 

бəян” кебек материалларга да урын түрдəн бирелə.  

4. Фельетоннар.  

5. Телеграммалар. 

6. Белдерүлəр. 

7. Төрле тəрҗемəлəр.  

Татар вакытлы матбугатын алкышлап каршы алган Г.Тукайның исеме 

дə “Нур” белəн тыгыз бəйлəнгəн. Мəсəлəн. 1909 елда “Нур” “Г.Тукаев 

диваныннан” дигəн баш астында аның “Бəйрəм бүген” шигырен бастыра. 

XX йөз башы татар вакытлы матбугатында кызу бəхəслəр уяткан 

“Əдəби тел бəхəсе” дə беренчелəрдəн булып “Нур” да күтəрелə. 

Əлеге проблеманы “Нə дилдə йазамыз?” дигəн сорау куеп, шушы 

мəсьəлə мөнəсəбəте белəн газетаның мөхəррире Г. Баязитов күтəреп чыга. 

Газетага бик күп хатлар килə. “Тел бəхəсе” уңае белəн килгəн хатлардан 

аңлашылганча, “əдəби тел” нең өч варианты хəрəкəттə булуы аңлашыла. 

1. Гарəп һəм фарсы сүзлəрен катыштырып язылган классик иске татар 

теленең дəвамы булган əдəби тел дип аталганы. 

2. “Тəрҗеман” газетасының теленə якын булган җəдиди госманлы 

варианты, бу барлык төрки халыклар өчен уртак булган, урта тел дип тə 

аталганы. 

3. Татар халкының үз сөйлəм теленə якын булган, гавамлашкан дип 

атала торган варианты. 

Əлеге вариантларның өчесенең дə кирəк булуы, ягъни укучының кем 

булуына карап, аларны сайлап файдалану кирəклеге күрсəтелə. 
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Тикшеренүлəрдəн күренгəнчə, газетадагы мəкалəлəр татар халкының үз 

сөйлəм теленə якын булган гавамлашкан вариантта языла. Текстларның шул 

чор халык сөйлəм теленə якын телдə язылган булуы, аеруча аларның 

лексикасында һəм грамматик төзелешендə ачык чагыла. 

а) мəкалəлəрнең сүзлек составында татар теленең үз сүзлəре белəн 

беррəттəн гарəп-фарсы алынмалары да кулланыла. Күпчелек сүзлəр һəм 

фонетик яңгыраулары буенча, һəм семантик яктан хəзерге татар теле белəн 

уртак. Алар безнең тарафтан түбəндəге тематик төркемнəргə бүлеп 

өйрəнелде: 

1. Ялгызлык исемнəр.  

2. Кеше, җəмгыять төшенчəлəренə караган лексика. 

3. Уку-укыту, фəн белəн бəйлəнешле лексика. 

4. Əдəбият, нəшрият, публицистика, язучылык эше белəн бəйлəнешле 

лексика. 

5. Дини төшенчəлəрне белдергəн лексика. 

6. Иҗтимагый, сəяси, икътисадый лексика.   

Шулай ук рус теле аша килеп кергəн алынма сүзлəр һəм ялгызлык 

исемнəр аерым алып тикшерелде. 

Лексиканы тематик төркемнəргə бүлеп өйрəнүдəн түбəндəге нəтиҗəне 

чыгарырга мөмкин: газетада басылган мəкалəлəрдə төрки-татар сүзлəреннəн 

тыш, алынма сүзлəр дə еш очрый. Нигездə алар төрле сəбəплəр нəтиҗəсендə 

гарəп-фарсы, рус теле һəм аның аша көнбатыш европа теллəреннəн 

кергəннəр. Аларга без кеше, җəмгыять төшенчəлəрен белдергəн ад�м, 

инсан, ��м�гать, милл�т, кавем һ.б. Уку-укыту, фəн, мəгариф белəн 

бəйлəнешле лексиканы: м�кт�п, м�др�с�, м�гариф, образования, 

учитель, галим, м�д�ррис, м�галлим, китап, �д�бият, л�гать, лисан һ.б. 

Дини лексиканы: м�чет, ш�ригать, мулла, м��зин, имам, м�фти, ахун, 

казый, корь�н һ.б. Язучылык эше белəн бəйле лексиканы: матбугат, 

н�шрият, газета, м�х�ррир, м�кал�, м��муга һ.б. Иҗтимагый-сəяси, 

икътисади лексиканы: �яз, губерна, падиша�, король, император, министр, 
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чиновник, м�эм�р, губернатор, бюджет һ.б. Ялгызлык исемнəрне: 

Америка, Германия, Венгрия, М�ск��, Владивосток, Берлин, Лондон һ.б. 

ны кертеп карарга мөмкин. Ə туган атамаларын белдерүче сүзлəр нигездə 

татар теленең үз сүзлəре. Аларга: ата, ана, бала, ул, кыз, кард�ш кебек 

сүзлəр керə. 

Йомгаклап шуны əйтергə кирəк: югарыда санап үтелгəн сүзлəрнең 

күбесе бүгенге телебезгə яңадан əйлəнеп кайттылар һəм актив 

кулланылышта йөрилəр. 

Хезмəттə төп лексик категориялəр (синоним, антоним, парлы сүзлəр) 

һəм аларның грамматик кулланылышына да игътибар ителде, ягъни аларга 

лексик-семантик анализ ясалды. 

б) графо-фонетик яктан, ягъни орфографик нормаларның кулланылышы 

буенча, мəкалəлəрдə чагылган əдəби телнең авазлар составы, хəзерге əдəби 

телнең авазлар системасына якын тора: a-ä фонемалары ачык аерымлана, 

татар теле өчен хас редукцияле ı, e авазларының кулланылган булуы аерым 

мисаллар белəн дəлиллəнə. 

Текстларда сингармонизм законы саклана. Иренлəшү гармониясенең 

кушымчаларда саклануы һəм тартыклар ассимиляциясенең өлешчə генə 

чагылуы буенча мəкалəлəр орфографиясенең əдəби телдə язылуын күрсəтə. 

Аерым сүзлəрдə иренлəшү гармониясенең сакланмавы, əдəби телгə халык 

сөйлəм теленең торган саен ныграк тəэсир итүе турында сөйли; 

в) мəкалəлəрнең грамматик төзелешен өйрəнү шулай ук бу текстлар 

нигезендə шул чор татар əдəби теле нормалары ятуны раслый. 

Исем һəм алмашлыкның килешлəр системасы тулысынча хəзерге татар 

əдəби теле нормаларына нигезлəнгəн. 

Сыйфат, сан, рəвеш, сүз төркемнəренең кулланылу үзенчəлеклəре, 

хəзерге татар əдəби теленнəн аерылмый диярлек. 

Шулай ук фигыль сүз төркеменең нигезендə дə хəзерге əдəби тел 

нормалары ята. 
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Шуның белəн беррəттəн кайбер мəкалəлəрдə, бигрəк тə тел əдəбият 

өлкəсенə караган мəкалəлəрдə традицион формалар да очрый. Мəсəлəн, 

исемдə угыз теллəре өчен хас булган ( иялек килешенең –ый, -и, юнəлеш 

килешенең –a, -ä, төшем килешенең –ını, -ene вариантлары, фигыльдə -mıš, -

meš, -dıq, -dek формалары) һ.б.  

Диссертациядə күрсəтелгəн грамматик формалар күбрəк публицистик 

жанрга караган мəкалəлəрдə һəм матур əдəбият жанры əсəрлəрендə 

кулланыла.  

Шулай итеп, “Нур” газетасы, көндəлек матбугат буларак, халыкка 

мəгълүмат бирү белəн бергə, татар халкының тарихы, мəдəнияте һəм иң 

мөһиме аның теле хакында беренче мəртəбə колачлы итеп фикер əйтə. “Тел 

бəхəсе” уңаеннан килгəн мəкалəлəрдə язма əдəби телнең төрле вариантларда 

була алуына игътибар ителə, əлеге вариантларда языла торган мəкалəлəр 

басыла. Хəзерге татар филологиясендə эзлекле  файдаланыла торган əдəби 

тел, иске татар теле, борынгы татар теле, гамəли тел, китаби əдəбият 

(лисани) һ.б. терминнар кулланылышка кертелə, аларның мəгънəсе 

ачыклана. Гомумəн, нəкъ менə шушы газета битлəрендə татар язма əдəби 

теленең нинди булырга тиешлеге ачыклана дип əйтергə мөмкин. Һəрхəлдə, 

татар язма əдəби теленең эчтəлеге хакында фикер əйтергə тырышканда, 

“Нур” газетасында башланган эшлəрне нигез итеп алырга туры килə. 

“Нур” газетасының лексик һəм грамматик үзенчəлеклəрен җентеклəп 

тикшерү əдəби телебез тарихының билгеле бер чорын өйрəнүгə өлеш кертə. 
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