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Кереш сүз
Халык белəн аралашуның асылы
«(Ий, Мөхəммəд), син Раббың юлына хикмəтлəр
һəм матур үгетлəр белəн чакыр, алар белəн бик тə
гүзəл рəвештə бəхəслəш. Аллаһ тугры юлдан
язганнарны бик яхшы белеп тора, Ул тугры юлга
басканнарны да бик яхшы белə»
(«Нəхел (Бал корты)» сүрəсенең 125 нче аяте)

Безнең тормыш аралашудан гыйбарəт, аның нигезен сөйлəм
тəшкил итə. Сөйлəм үзе эчке һəм тышкы, көнкүрештə һəм халык
арасында үтə торган аралашу да, вербаль (тел чаралары
ярдəмендə) һəм вербаль булмаган (сүзсез, ым-ишарəлəр
ярдəмендə) аралашу да, табигый яки символик, мəгънəсез яки
яшəеш өчен мөһим була ала. Ничек кенə булмасын, кешелəр
аралашудан башка яши алмыйлар.
Сөйлəмне һəр яклап күзəтсəк, аны аңлау һəм аның төрлəре
эчтəлегенең бер-берсеннəн нык кына аерылып торуын күрəбез.
Мəсəлəн, сөйлəмне үзара мəгълүмат алышу, шулай ук кешелəрне
оештыру һəм җитəкчелек итү ысулы, җəмгыятьне тəртип, яшəү
рəвеше һəм алымнары белəн тəэмин итү дип тə карый алабыз.
Сөйлəмне тагын символлар һəм уйлап чыгарылган чынбарлыкны
оештыру төре, күзалланган дөньяны барлыкка китерү һəм идарə
итүнең универсаль юлы, җиһанның югары дəрəҗəдəге асыл
үзенчəлеге дип тə аңлатырга мөмкин. Сөйлəмне кайсы яктан
аңлатсак та, без ялгышмабыз, чөнки сөйлəм, тел – икесе дə иксезчиксез җиһанның барлыкка килү серенə бəйлəнгəн, чиксез
мөмкинлеклəргə һəм бай эчтəлеккə ия.
Без үзебез гадəтлəнгəн дөньяда яшибез һəм туган көнебездəн
алып сөйлəшəбез. Кеше өчен сөйлəм гадəти һəм табигый күренеш.
Əмма, кайвакыт, күп кеше сөйлəшкəндə кыенсына, дулкынлана,
кызара ук башлый. Бу хəл сөйлəмеңə башкаларның игътибарын
сизгəндə туа. Шул чак табигый сөйлəм тиз арада авырая, кыенлаша.
Без бу очракта бернинди чиклəүлəрсез узган көндəлек сөйлəмнең
иҗтимагый – халыкка ирештерү өчен оештырылган – сөйлəмгə
əверелүен күзəтəбез.
Тышкы яктан көндəлек сөйлəмне халык өчен оештырылган
сөйлəмнəн аеру кыен. Ни өчен барлык кеше дə халык алдында
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сөйли башлагач, киеренкелек кичерə? Моның җавабы җиңел. Без
халык белəн аралашканда җаваплылык сизəбез һəм үз-үзебезне
ниндидер чиклəүлəрдə тотабыз, үз телəгебез белəн кабул ителгəн
талəплəр йогынтысына элəгəбез.
Тирəнрəк уйлап карасак, аралашу кануннары бик күптəннəн
барлыкка килгəннəр һəм алар иҗтимагый берлəшмəнең язмышын
хəл итүче кешелəрнең төрле бəялəренə исəплəнə. Мөгаен, аңсыз
дəрəҗəдə узганда, сөйлəм төркем оештыру һəм тиз арада нинди дə
булса карарга килүдə кирəк булгандыр. Бу яктан караганда, халык
алдындагы чыгышларда киеренкелекнең барлыкка килүе
аңлашыла. Ул җитəкченең идарə итү мөмкинлеклəрен һəм
дəрəҗəсен саклау чарасы булып торган. Халык каршында чыгыш
ясаучы үзенең һəрбер чыгышы дəвамында җитəкче ролендə була.
Без халык алдындагы чыгыш (аралашу рəвеше) дип, билгеле
бер төркем, берлəшмə өчен əһəмиятле эчтəлекле сөйлəм рəвешенə
əйтəбез.
Халык алдындагы чыгыш тыңлаучыларга һəм сөйлəүчелəргə
бүленə. Сөйлəүчелəр аралашу барышында игътибарга лаек була,
тыңлаучылардан аерылып тора, аралашуның нəтиҗəлелеген
арттыру өчен билгеле бер тəртипкə буйсына. Сөйлəүчелəр
берлəшмə язмышы өчен əһəмиятле сорауларга җавап бирə, ə
тыңлаучылар исə аларның карашларын кабул итəргə яки кире
кагарга мөмкин. Халык алдындагы чыгышның нəтиҗəсе булып
берлəшмəне ныгыта торган, барлык кешенең дə мəнфəгатен истə
тоткан карар тора.
Халык белəн аралашуның эчтəлеге хəзер төрле төркемнəрнең
карашларын аңлатуга, ə чыгышлар шул төркемнəр, берлəшмəлəр
җитəкчелəренең бəхəсе, аралашуына əверелə.
Шуның өчен хəзерге заман риторикасында халык алдында чыгыш
дип билгеле бер тəртип һəм йола, гадəт сакланган хəлдə, төркемнəрнең
үз карашлары белəн күмəк алмашу рəвешенə əйтергə була.
Димəк, аралашуның төп рəвеше – халык алдында ясалган
чыгышлар – мəгълүмат тапшыру белəн чиклəнмичə, иҗтимагый
аралашуда зур урын билилəр. Чыгышлар сөйлəмдə чагылыш тапкан
карашлар, фикерлəр белəн алмашу рəвеше генə түгел, ə иҗтимагый
мөнəсəбəтлəрне тудыра торган чарага да əйлəнəлəр.
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I. АРАЛАШУ ЭЧТƏЛЕГЕ
Аралашу даирəсе
XIX гасырның ахырында төрле танып белү объектын аңлатып
бирүнең мөһимлеге аныкланды. Аңлату (интерпретация)
барышында предмет сөйлəм ярдəмендə тəкъдим һəм тəкъдир ителə,
аерым бер мəгънə белəн башкаларыннан аерып күрсəтелə. Өстəвенə
аңлатулар чиклəнмəгəн, күпсанлы була һəм аларның һəркайсы теге
яки бу максатны тормышка ашырырга мөмкинлек бирə.
Мəсəлəн, тыңлаучыларны сүз сөйлəүче үз ихтыярына
буйсындырырга тиешле абстракт кешелəр төркеме һəм нəрсəгə дə
булса инандырырга кирəкле кешелəр итеп аңларга мөмкин.
Тыңлаучыларны сөйлəүче “хезмəт итəргə тиешле ” эш кушучылар
һəм аралашу ысулларын файдаланучылар, яисə чыгыш ясаучының
килəчəген хəл итəрлек кешелəр төркеме итеп аңлатырга була.
Мөмкин булган аңлатуларның саны күп һəм һəр аңлату чыгышның
максатларын, стратегиясен, тактикасын һ.б. аралашу чиклəрен
булдыруга этəргеч ясаячак.
Шунысы билгеле, тыңлаучыларны гына түгел, шулай ук
сөйлəүче шəхесен, мəдəни дəрəҗəне һəм төркемнең, мохитнең
аралашу максатларын һəм шартларын, аралашу нəтиҗəсенə
мөнəсəбəтне, аралашуга ирешү юлларын һ.б. да аңлатып бирергə
мөмкин. Иҗтимагый (халык белəн) аралашуга бу яктан карасаң, ул
чиксез күп санлы үзгəрешлəргə ия булган катлаулы һəм күп
тармаклы системага əверелə. Хəзерге көндə аралашуда өч төрле
нəтиҗəле фикер сөреше күзəтелə:
1) Монистик модель бербөтен, бердəнбер нигезне тəшкил иткəн
асыл (субстанциональ) башлангычны аңлатуга нигезлəнгəн,
мəсəлəн, аралашуны чыгыш ясаучы шəхесенə бəйле дип раслау.
2) Дуализм ике башлангычтан барлыкка килгəн бербөтен
буларак сыйфатлана. Мəсəлəн, аралашу сөйлəүче шəхесенə һəм
тыңлаучылар составына бəйле дигəн фикер.
3) Плюрализм, үз чиратында, күп шартларга бəйле күзаллауга
нигезлəнə: предметны күп кисəклəрдəн торган система итеп аңлата.
Элементларның бəйлəнеше һəм үзенчəлеге бербөтенлек тəшкил
итə, ə бөтенлек, үзлəренең гадəти торышларыннан аерылган
элементлар бəйлəнешен һəм үзенчəлеклəрен билгели. Мəсəлəн,
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аралашуның нəтиҗəлелеген сөйлəм һəм аралашу чараларын
оештырудагы үзара багланыш билгели.
Күпфикерле аралашу рəвешен аралашу даирəсе яки
аралашуда бəйлəнешлəр киңлеге дип атарга мөмкин. Аралашу
даирəсе төрле багланышлар оештыра торган кисəклəрдəн берлəшə,
алар сөйлəүченең максатчанлыгы, сөйлəм сəбəплəре нигезендə һəм
тыңлаучылар мөмкинлеге белəн бербөтенгə əйлəнəлəр.
Аралашу киңлеге – катнашучыларның төрле карашларын
ныгыта, берлəштерə, фикер алышуларына мөмкинлек бирə торган
аралашу эшчəнлеге ул.
Аралашу төре никадəр уйланылган булса, иҗтимагый
мəсьəлəлəрне сөйлəмдə хəл итү һəм тормышка ашыру шулкадəр
җиңелрəк. Аралашу системасы берлəшмəлəрдə иҗтимагый, дини,
сəяси мəсьəлəлəрне анализлау, ирешелгəннəргə нəтиҗə ясау,
хаталарны төзəтү һəм үсеш юлларын үзгəртү программасын аңлау,
тормышка ашыру мөмкинлеген бирə.

Аралашуда катнашучылар
Аралашу мохите, читтəн караганда, үзара аралашучы кешелəрдəн həм аларның əйткəн сүзеннəн, сөйлəмнəрендə белдерелгəн
фикерлəрдəн гыйбарəт. Алда əйтеп узылганча, аралашу мохитендə
берəүлəр – сөйлəүче, икенчелəр исə – тыңлаучы. Аралашу
нəтиҗəле булсын өчен, сөйлəүчелəргə дə, тыңлаучыларга да
билгеле бер ныклы калыпларга нигезлəнеп эшлəү мөhим. Аралашу
максатыннан həм ысулыннан чыгып, əнгəмəдəшлəрне төрлечə
аңларга мөмкин: сөйлəүчене – оратор, хөтбəче, вəгазьче, аралашу
субъекты, автор, сүз остасы, дəлиллəүче, аралашуны тудыручы,
аралашу мохитен тудыручы, ниндидер гамəл кылырга өндəүче,
чыгыш ясаучы h.б. төрле атарга мөмкин. Билгеле бер очракта бу
атамалар синоним булып та, бер-берсен алыштырып та килə
алалар. Сөйлəм үзенчəлеклəрен үз эченə алганда h. б. күп кенə
очракларда бу синонимнар билгелəмəлəргə əверелəлəр. Алар
сөйлəүчене сыйфатлый торган махсус эчтəлекне белдерə башлый.
Димəк, оратор дип үз карашларын яклаучы телəсə кемне – дин
эшлеклесен, укытучы, язучы, рекламачы һ. б. əйтергə була. Шул ук
вакытта
оратор
дип,
үзенең
ораторлык
карашларын
урнаштыручыны, аралашу оештыручыны да əйтеп була.
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Дəлиллəүче дип, сөйлəм вазифаларын тудыручы həм
фикерлəрен раслап ассызыклаучыны əйтергə була. Фикерлəрне
гамəл (акт) аша да дəлиллəп була.
«Актор» – сөйлəм вакытында нык активлык күрсəтүче həм үз
сүзлəрен тормышка ашыручы оратор. Сөйлəм субъекты да шул
мəгънəдə килергə мөмкин. Бу вакытта сөйлəмдə катнашучының
нəтиҗəле эшчəнлеге ассызыклана. Без төрле төшенчəлəр
кулланачакбыз, күп очракта – оратор, чыгыш ясаучы, вəгазьче,
хөтбəче.
Əңгəмəдə катнашучы аралашу субъекты буларак чыгыш ясаганда,
кабул ителгəн кануннарга нигезлəнеп эшлəве мөhим. Аралашуны
оештыручы буларак, шəхес, оратор ролендə чыгыш ясый: ул үз
карашларын тыңлаучылар аңларлык дəрəҗəгə житкерүдə сөйлəменең
максатын билгели. Чыгыш ясауның формасы həм максаты билгеле бер
кагыйдəлəргə нигезлəнеп, берлəшмəдə катнашучыларның талəплəренə
жавап бирергə тиеш. Тыңлаучылар да билгеле бер вазифа үтилəр.
Алар актив рəвештə əңгəмəгə катнашалар. Аларның да актив рəвештə
катнашуы həм жаваплы булуы мөhим. Чөнки бу əңгəмə оештыруга
принципиаль рəвештə йогынты ясый. Хəзерге заман аралашу
даирəсендə тыңлаучыларга сөйлəмне кулланучылар, адресатлар,
реципиентлар, корреспондентлар, оппонентлар h. б. күптөрле
билгелəмəлəр бирəлəр.
«Реципиент»
дип
дəлиллəр,
раслаулар
юнəлтелгəн
тыңлаучыларга əйтəлəр.
«Корреспондент» – ул оратор белəн кара-каршы əңгəмə
урнаштыручы, чыгыш турында фикерлəрен житкерүче.
«Оппонент» дип оратор карашларына бəя бирүче həм тəнкыйть
итүче тыңлаучыга əйтəлəр.
Ораторның карашларын аңлау həм тыңлау, соңыннан шуны
кабул итү яисə кире кагу – тыңлаучының төп бурычы. Мəсəлəн, иң
гади мəгълүмати характерда булган сөйлəмне хөтбəче тыңлаучыга
аңлашылырлык дəрəҗəдə житкерə. Тыңлаучылар үз чиратында бу
мəгълүматны кабул итə, эшкəртə, аңлый. Тыңлаучының карашлары
хөтбəче ярдəмендə барлыкка килгəн кебек, тик тыңлаучының
үзенең дə монда роле зур.

Сөйлəм мөнəсəбəтлəренең төзелеше
Аралашу вакытында ораторлар нинди генə ысуллар
кулланмасыннар, системалылык үрнəге дини, мəдəни, сəяси,
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башка иҗтимагый шартларда да шул ук кала. Кайбер иҗтимагый
хəллəрдə мəдəнилеккə капма-каршы аралашу да очрарга мөмкин.
Мəдəни һəм мəдəни булмаган аралашу асылын аңлау яхшылык
һəм яманлык мəсьəлəсе кебек үк гади түгел. Əйтергə кирəк,
аралашуның мəдəни булмаган төзелеше берлəшүгə комачауларга
мөмкин. Мəдəни һəм мəдəни булмаган аралашу рəвешлəрен
билгелəүдə ораторның үзен аралашу эчтəлеге белəн тиңлəштереп
карарга була.
Сөйлəм җирлегендə оратор (мəсəлəн, вəгазьче) үз карашы
өчен җаваплылык тоя, язмышын сөйлəм максаты һəм кыйммəте
белəн берлəштерə, чөнки бу – мəдəни аралашу барышы. Оратор
үз карашларыннан ераклаштырылган җирлектə чыгыш ясаганда,
үзе өчен түгел, ə тыңлаучылар өчен аралаша, эшчəнлек нəтиҗəсе
өчен җаваплылык тоймый. Бу аралашу төре мəдəни булмаган
аралашу була.
Һəр очракта да аралашуны оештыру оратордан да,
тыңлаучылардан да төгəллек, тəңгəллекне, тик ияреп баруны һəм
нəзəкатьлелекне талəп итə.
Охшаш ситуациялəрне күп кенə фикер иялəре фəлсəфи планда
да караган, бигрəк тə Э.Кант. Аның теоретик һəм практик аң, шулай
ук иҗтимагый мөнəсəбəт этикасын тəнкыйтьлəве тикшерелə торган
ситуацияне шактый ачыклап бирə ала. Катгый боерык (категорик
императив) максатларын аңлаган хəлдə берлəшмəнең кызыксыну
даирəсенə туры килгəн отышлы юлдан барырга киңəш итə Кант.
Проблемалы ситуация теоретик аңны чикли, бу фикерлəү рəвеше
кешенең тəҗрибəдəн тыш проблемаларны чишə алмавы сəбəпле,
каршылыкка очрый. Хəзерге чорда акыл эшчəнлегенə бəйле бу
проблема мəдəни яңарышлар белəн бəйлəнгəн, чөнки халык
мəгълүмати алгарыш, үсеш турында инанып фикер йөртə алмый.
Берлəшмəнең кабул ителгəн үрнəклəр чигеннəн тайпылуы кеше
алдына шəхес характеры мəсьəлəсен куя: җəмгыятькə зыян
китермəс өчен нишлəргə? Кант кешенең фикерлəве һəм иреге башка
кешелəр ихтыяҗына юнəлтелгəн булсын, нигездə, берлəшмə
əгъзалары өчен үрнəккə əверелə алсын дигəн тəкъдим əйтə.
Тикшерелə торган бəйлəнештə оратор үзе дə берлəшмə əгъзасы, ул
берлəшмəнең яңарышына, үзгəрүенə һəм үсешенə ярдəм итə.
Сөйлəм сүзлəр җыелмасы гына түгел, ə тормышны үзгəртү турында
тəкъдимнəр дə. Россия язмышы шуны күрсəтə: идеолог һəм
политиклар керткəн “яңалык”лар һəрвакытта да көтелгəн һəм уңай
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нəтиҗəлəрне бирми. Яңалык тарафдарлары сөйли торган сүзлəр, еш
кына, берəү дə уйламаган хəллəргə əверелə; уйланган һəм
сөйлəнгəн очракларда да, аларның сүзлəренə колак салмаган
булганнар. Хəзерге сөйлəм колакларны матур риторик фигуралар
белəн бик үк "лəззəтлəндерми", ə көчле технологиялəр, ысулларга
ия миллионнарның аңын килəчəк бурычларга юнəлтə.
Əлеге шартларга бəйле рəвештə хəзерге көн сөйлəм
мөнəсəбəтлəренең иң кимендə, өч төрен аерып күрсəтергə мөмкин.
Аларга – фикерлəү, сүз куллану һəм əхлакый үрнəклəр яки сөйлəм
белəн берлəшмəнең бөтенлегенə, иминлегенə аңлы мөнəсəбəт
тəрбиялəү керə.

Хəзерге сөйлəм төзелеше үзенчəлеклəре
Ораторга – бүгенге җəмгыятьтə берлəшмə яңарышын билгелəүчегə – акыл эшчəнлеге белəн бəйле мөстəкыйльлек кирəк.
Оратор “башка кеше акылы белəн” яши алмый, аның, чыгышы
эчтəлеге сыйфатында, тыңлаучыларга алынма һəм тəнкыйди карашсыз фикерлəр тəкъдим итəргə хакы юк, чөнки алар берлəшмə
язмышын хəл итəргə мөмкин. Ораторларның, бигрəк тə дин
эшлеклелəренең битараф чыгышлар ясау вакыты үтте. Шуңа да
хəзерге җəмгыяттə сөйлəмне акыл эшчəнлеге нəтиҗəсендə
үзгамəлгə ашыру дип аңларга кирəк. Ə оратор тəрбиялəү
барышында, аның чыгышына тəңгəл яңгыраячак акыл эшчəнлеген
камиллəштерми мөмкин түгел.
Ораторларның чыгыш үрнəклəре системасы күбрəк аралашуның формаль ягына карый, шуңа күрə риторика иҗтимагый
үсешкə дə, аңга да, чыгыш ясаучы кеше буларак оратор белəн дə
бəйле түгел. Дөресен генə əйткəндə, оратор сөйлəме төзелеше
берлəшмəнең акыллы əгъзасы тəкъдим иткəн фикерлəрне гамəлгə
ашыру омтылышы булып тора. Чын ораторның йөзен акыл һəм
əхлак кушылмасыннан торган чыгышыннан ачыклап була.
Əхлакый үрнəклəргə җавап бирерлек чыгыш ясаган ораторның
сөйлəме берлəшмəне ныгытуга юнəлтелгəн. Əзерлекле оратор
əхлакый темага сөйлəмендə дə акыл һəм танып белү
мөмкинлеклəрен берлəшмəнең кызыксыну даирəсенə əйлəндерə,
тыңлаучы исə бу фикерлəрне үз мəнфəгатьлəре кебек кабул итə.
Шул рəвешчə, сөйлəмнең тулы төзелешен шəхеснең яңача
фикерлəү үрнəклəре белəн берлəшмə мəнфəгатьлəрен истə тоткан
карашлары кушылмасы тəшкил итə. Сөйлəмнең мондый идеаль
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рəвеше тыңлаучыларга нык тəэсир итə. Сөйлəмнең тулы һəм төгəл
төзелеше
оратор
сөйлəменең
тəңгəл
кабул
ителүенə,
тыңлаучыларның фикеренə əйлəнүне исəптə тота. Камил аралашу –
ораторның тыңлаучылардан хуплану, йогынты ясау, алар
тарафыннан кабул ителү мөмкинлеге булган очрак. Нəтиҗəдə,
оратор карашларының тыңлаучыларга күчүе ярдəмендə, гомуми
фикер барлыкка килə. Оратор карашларының берлəшмə фикеренə
əйлəнүе өчен ул кулланган үрнəклəр белəн туры килгəн шартлар
кирəк. Шуңа күрə, əгəр берлəшмə үз эшчəнлегенə төзəтмə кертү
белəн кызыксынса, аралашу даирəсендə тыңлаучыларын да əлеге
карашны кабул итəргə əзерлəп куярга мəҗбүр була. Оратор
карашларын тормышка ашыручы тыңлаучыларның дəрəҗəсе
берлəшмəнең ихтыяҗы һəм ораторның мөмкинлеклəре белəн
билгелəнə. Тулаем алганда сөйлəмнең һəрьяклап уйланылган
төзелеше (универсаль структурасы) оратор чыгышының эчтəлеген
барлыкка китерə. Ул тыңлаучылар тарафыннан тиешенчə кабул
ителə һəм берлəшмə системасын үзгəртү һəм камиллəштерү
максатында файдаланыла.

Максатлы аралашуны оештыру
Аралашуның һəрбер төре максатка буйсына. Максат алдан
уйланылган яки очраклы булырга мөмкин. Максат алдан
билгелəнмəгəн очракларда тыңлаучының бəясе еш кына
каршылыклы була. Мəсəлəн, əгəр тыңлаучылар чыгышны югары
бəялəсəлəр, бу чыгыш ясаучының һəм тыңлаучыларның
максатлары туры килүен аңлата. Əгəр дə, киресенчə, тыңлаучылар
чыгыш ясаучыны кабул итмилəр икəн, димəк, чыгыш максатлары
тыңлаучыларның ышанычын акламый. Бу очракта карашлары
кабул ителмəгəн аралашуда катнашучы, һичшиксез, əлеге
ризасызлыкның сəбəплəренə төшенергə һəм алга таба бу хəлне
булдырмас өчен тырышырга тиеш. Кызганыч ки, тормышта
кешелəр ялгышларының сəбəплəренə җитди карамыйлар, күп
очракта, уйлап эш итмилəр.
Халык алдында чыгыш максатны аңлы рəвештə оештыруны
талəп итə, бу турыда исə күп кенə чыгыш ясаучылар онытып
җибəрəлəр. Ораторлык осталыгының мөһим бер талəбе булып,
конкрет очракта, аралашу шартларын максатка тəңгəл оештыру
санала. Шуны да истə тотарга кирəк, иң гади аралашу ситуациялəрендə дə, катлаулыларында да, чыгыш максатлары күп бу10

лырга мөмкин. Халык алдында чыгыш ясауның иң гади максаты
булып ораторның аңа билгелəнгəн вакыт аралыгында аудитория
тарафыннан аралашу субъекты булып танылуы тора. Аралашуның
иң катлаулы максатлары булып, үз чиратында, тыңлаучыларны
эшчəнлеккə этəрүне, ораторның үз мəдəни дəрəҗəсен танытуны,
профессионал һəм остазлык авторитетын булдыруны санарга
мөмкин. Оратор тарафыннан тормышка ашырылган максатлар
катлаулырак булган саен, аның аралашу дəрəҗəсе һəм статусы
югарырык була. Үз чыгышының максатларын тормышка ашырган
оратор гына, нəтиҗəле аралашу осталыгына ия дип исəплəнə.
Тыңлаучыларга аралашу барышында гына түгел, ə бəлки аннан
тыш та, үзенең мəдəни абруе исəбенə йогынты ясый торган
ораторны гына оста оештыручы дип əйтергə мөмкин.
Максат куюны аралашуның эчке эшчəнлек барышы итеп тə,
чыгыш оештыруның структурасы итеп тə карарга мөмкин. Əлеге
структура төп максатка буйсына. Бу эш максатны тормышка
ашыручының куелган бурычлары белəн чыгыш эчтəлегенең туры
килү исəбенə үтəлə. Төп максат катлаулырак булган саен, нəтиҗəле
аралашу оештыру өчен кирəк булган ярдəмчел максатларның саны
күбрəк була. Аралашуда эшлекле максат куя белү сыйфаты оратор
осталыгының мөһим күрсəткече.
Чыгыш ясаучының гади максатлары түбəндəгелəрдəн
гыйбарəт:
1) дəлилле килешү булдыру (конкрет аралашуның кагыйдəлəре турында килешү);
2) тыңлаучыларга мəгълүмат ирештерү;
3) белем бирү һəм тəрбия чараларын үтəү;
4) булган белемнəрне тирəнəйтү;
5) билгеле хис-тойгы халəте булдыру (мəхəббəт, курку,
кызгану, шəфкатьлелек, мəнфəгатьлəреңнəн баш тарту һ.б.);
6) аралашу эчтəлегенең мөһимлегенə ышану һəм аралашу
сəбəплəрен дəлиллəүне булдыру;
7) билгеле бер рəвешле эш итү телəген һəм халəтен булдыру;
8) карашлар, күнекмəлəр һəм рухи кыйммəтлəр оештыру.
Бу исемлектəн шунысы аңлашыла – катлаулы максатларга гади
максатлар аша гына ирешеп була. Максатларны тормышка ашыру –
нəтиҗəле аралашу мөмкинлегенең мөһим чыганагы.
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Көнкүреш сөйлəменең максаты
Аралашуны төрле яклап күзəтеп була. Кешелəр мəгълүмат
алышу, үз мəнфəгатьлəрен, үзлəренең бу төркемдəгелəрчə
уйлауларын хəбəр итү, иҗтимагый берлəшмəлəрдə үзара
мөнəсəбəтлəрен тормышка ашыру, үз халəтлəрен оештыру, үз
телəклəренə ирешү өчен аралашалар.
Аралашу барышында кабул ителгəн үрнəклəр кулланыла,
аралашу даирəсендə яңа оешкан үрнəклəр үзлəштерелə. Без нигез
үрнəклəрне тəрбия һəм уку барышында үзлəштерəбез. Бергə
аралашуда бу нигез үрнəклəр максатлар, төрле мөнəсəбəтлəр,
иҗтимагый мөмкинлеклəр нəтиҗəсендə үзгəрəлəр.
Көндəлек тормышта аралашканда үз алдыбызга нинди максат
куюыбызны уйлап карасак, төрле җаваплар табарга мөмкин. Мисал
өчен, берлəшмə булып оешуны тəэмин итү өчен без тотрыклы,
алдан əзерлəнеп куелган аралашуны билгелибез. Исəнлəшеп һəм
саубуллашып, бер-беребезгə сораулар бирешеп, котлап һəм нəрсə
дə булса телəп, елмаеп яки чырай сытып берəр оешма вəкиллəре үз
мəнфəгатьлəрен алга сөрəлəр, шəхси һəм уртак кəеф халəте
оештыралар. Шунлыктан коллективта шат күңелле һəм ягымлы
кешелəрне яраталар, лəкин караңгы чырайлы, астыртыннарны күрə
алмыйлар. Шат күңелле кешелəр аралашканда үзлəре башкаларга
күңел күтəренкелеге, көч бирəлəр, ə пессимистлар əлеге рухи
көчтəн файдаланалар.
Моннан тыш, көндəлек сөйлəм үзенең төзелеше белəн билгеле
бер оешу-оештыру максатын күзаллый. Без, аралашу барышында,
үзебезнең телəкне, ниятне, максатка ирешү юлларын, ысулларын
хəбəр итəбез. Кешелəр үзлəренең күңел көчлəрен хислəре, кайгышатлыклары, өмет-телəклəре, истəлеклəре турында сөйлəүгə
багышлыйлар.
Аралашу, һичшиксез, берлəшмə əгъзаларының үзара мəгълүмат алышуында нык əһəмияткə ия. Көндəлек тормышта һəм
кечкенə төркемнəрдə аралашуны күзəтү түбəндəге нəтиҗəгə алып
килə: көнкүрештə аралашуның төп максаты булып катнашучыларның аралашуны оештыра алуы һəм кабатлап торуы, ягъни
кечкенə төркемдə аерым əгъзаны берлəшмə карашларына туры
китереп тəрбиялəве. Көндəлек сөйлəмнең төп эчтəлеге аралашучының бу төркемдə үз урынын табуга, карашларын урнаштыруга юнəлдерелгəн. Аралашу максаты белеп һəм белмичə дə
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урнаша. Əлеге максат бөтен сөйлəмне үзенə буйсындыра, гадəти
сөйлəмне дə катлауландырып, борчылуга кадəр үзгəртə ала.
Сөйлəмне, бу очракта, кешенең үз урыны (статусы) өчен
көрəше дип атап була. Статус өчен көрəштə: сүз мəгънəсе,
интонация, сөйлəмнең эчтəлеге, төрле бəялəр, гəүдə торышы,
ишарə, күңел халəте, йөз чагылышы катнаша. Статус өчен көрəштə
мəгълүмат алмашканда үзеңне тоту гадəте, макияж, имидж, элекке
уңышлар һəм дəрəҗəлəр, аралашу даирəсе, таныш-белешлек тə
ярдəм итə. Мөнəсəбəт төренə: ым-ишарə, алдан-алы кисəтүлəр,
вəгъдəлəр, күз яшьлəре, истерика, янау һəм хəтта гамəл кылу –
сүздəн эшкə күчү дə керə. Алар аралашуда үз урыныңны
билгелəргə булыша.
Көнкүреш һəм кечкенə төркем эчендə аралашуда иң мөһиме –
максатның статус оештыруга юнəлдерелгəн булуы. Аны оештыруда
акыл һəм аңлашылып бетмəгəн тоемлаулар, сүз белəн бəйле
(вербаль) һəм сөйлəмнəн тыш чаралар (караш, кул хəрəкəте, гəүдə
торышы һ. б.) катнаша; килеп туган(ситуатив) яки күптəннəн
таныш (архитипик) хəллəр, гадəтлəнгəн эш-гамəл яки яңалыклар
файдаланыла. Аралашуда катнашучылар бу мəдəни гамəллəрне
аңлап куллансалар, башка кешелəр белəн бертигез дəрəҗəдə
аралаша, үзлəрен уңай хис итə, кечкенə генə төркемнəрдə дə
үзлəренең максатларына ирешə алачаклар.

Халык белəн аралашуның максаты
Халык алдында аралашу, инде билгеле булганча, күпмедер
дəрəҗəдə, иҗтимагый-мəдəни яңарышны тəэмин итə. Ул үтə шəхси
(трансперсональ) үзенчəлеккə ия һəм үзенең максатчан оешуында
тар аралык чиклəреннəн үтеп китə. Җəмгыятьнең сəяси һəм төп
кыйммəтлəре эчтəлегенə бəйле рəвештə, аралашу ике стратегик
юнəлеш ала: гражданлык һəм буйсынучанлык.
Буйсынучанлык юнəлешенең авторитар аралашу кануннары
белəн туры килүе инде билгелəнде. Буйсынучанлык тибы өстенлек
иткəн аралашуда кабул ителгəн үрнəклəрнең оештырылуы, үтəлү
рəвеше җитəкчелектəн тора, берлəшмəнең əгъзалары тарафыннан
көчəйтелгəн аралашу барлыкка килə. Халык алдында аралашу
барышында оешкан мөнəсəбəтлəр эчтəлеге бу очракта читтə кала.
Əлеге аралашу шартларында югары җитəкчелəр (элита) ихтыяры
төп фикергə əверелə, ə бу фикернең эчтəлеге тормышка
ашырылырга тиеш максатка əйлəнə, ə тыңлаучыларга файдасы
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игътибарга алынмый. Буйсынучанлык рəвешендəге аралашуда
оратор берлəшмə җитəкчелегенең телəклəрен үти, аның максатлары
җитəкчелек бурычлары белəн тəңгəллəшə.
Аралашуның демократик рəвешенə гражданлык юнəлеше хас.
Аның асылы – мəдəни-аралашу даирəсенең кагыйдəлəрен төп
үрнəк итеп кабул иткəн субъектның ихтыярын һəм телəген
тормышка ашырудан гыйбарəт. Гражданлык юнəлеше ярыш
шартларында шəхси мөмкинлеклəрне нəтиҗəле үзгəртеп коруга
юнəлтелгəн. Шуңа күрə аралашу барышында сөйлəм эчтəлеге
əһəмиятле булып тора, ə элита карашы тəкъдим ителгəн эчтəлек
белəн туры килүенə бəйле рəвештə кабул ителə яки кире кагыла.
Шул рəвешле, буйсынучанлык стереотибы оратор карашларының элита фикерлəрен яки элита фикере белəн туры килгəн
күпчелек фикерен тəңгəллəштереп карый. Буйсынучанлык стратегиясе белəн чыгыш ясаучы оратор берлəшмə җитəкчелегенə
“лəббəйкə” мөнəсəбəтендə булуын танытырга омтыла.
Халык алдында чыгыш ясауның гражданлык стереотибы
капма-каршы максатны күз алдында тота. Əлеге капмакаршылыкның асылы үзара ярышта шəхси фикер үтəлүдə түгел, ə
ярашуның эчтəлеге белəн билгелəнгəн максатта җиңү яулау
ихтыяҗыннан гыйбарəт. Гражданлык тибындагы аралашуда
ораторның төп максаты тыңлаучыларны үз карашларына ияртүгə
кайтып кала.
Оешу рəвеше ягыннан гражданлык халəте буйсынучан аралашу системасындагы җитəкчелек халəте белəн тəңгəл килə. Аерма
шунда: элита тыңлаучыны үзенə ияртүдə нигез итеп чыгыш
эчтəлеген еш кына икенчел, өлешчə эчтəлек итеп, ə эчтəлекле нигез
сыйфатында берлəшмə җитəкчелеге ихтыяҗын һəм ихтыярын
файдалана.
Оратор-гражданинга тыңлаучыны үз карашларына ияртү өчен
ул карашларның дəлиллəнгəн булуы мəҗбүри. Тыңлаучыларны үз
фикереңə ияртү төрлечə тормышка ашырылырга мөмкин.

Аралашу нəтиҗəлəрен тикшерү, үзгəртү мəсьəлəсе
Аралашуның күп мəсьəлəлəре аның эчке һəм тышкы чагылышы
үзенчəлеклəренə бəйле. Аралашучы, тыңлап кына торучылардан
аермалы буларак, үзенең гел аралашып яшəвен танып-белүнең
башка ысуллары аша аңлый. Мəсəлəн, эчке тавышыңны тоемлау ми
эшчəнлеге аша башкарыла. Аралашучылар тавышны һава
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дулкыннары ярдəмендə ишетəлəр. Техник җиһазлар сөйлəмне
шулай ук һава дулкынлануы аша яздыра.
Бу яңгырау мохитлəрендəге дулкыннар ешлыгы аермасына
бəйле рəвештə һəрбер кеше ике төрле тавышка ия. Берсе – шəхси,
кеше үзе генə ишетə торганы, эчке тавышы. Икенче тавышны
барлык кеше дə ишетə һəм ул техник чаралар ярдəмендə язма
рəвештə «яши». Моңарчы тавышын ишетмəгəн, лəкин бөтен кешегə
таныш булган үз тавышын ишеткəч, кагыйдə буларак, кеше югалып
кала. Ул тышкы тавышын үзе телəгəн рəвешкə яраклаштырырга
омтыла, лəкин бу мөмкин эш түгел. Күп кешелəр, башкаларның
алар белəн генə таныш булуларын, аларны гына ишеткəннəрен
аңласалар да, үзлəренең тышкы тавышларын “тыңлый алмыйлар”.
Шул ук хəл кешенең күрмə образларны кабул итүенə дə хас.
Күп кеше, үзенең тышкы образын танып белүдə үрнəк итеп, көзгедəге кыяфəтен сайлый. Үзенең яңа киемен бəялəүче яшь ханымга игътибар итсəк, ул, ир-атларга бик үк табигый кебек тоелмаган, төрле гəүдə торышын ала. Ир-ат, күпчелек очракта, туры
басып бер-ике тапкыр көзгегə карап алу белəн канəгатьлəнə.
Шул ук вакытта бу ясалма образ тышкы кыяфəтебезгə бəя
бирүдə камиллек үлчəме булып кына калмый, хəтта кеше образын
тулысынча тудыра. Əгəр дə фотосурəтлəрне һəм видео-язмаларны
кабул итүгə игътибар итсəгез, кешелəрнең үзбарлыклары белəн
күзалланган
сурəтлəрен
чагыштырганда
төрле
образлар
тудыруларына ышанырсыз. Үзлəрен күреп, танып белүдəн куркып
калган кайбер кешелəрне дə очратырга мөмкин.
Халык белəн аралашу – ораторның тыңлаучыларга үз йөзен
танытуы. Чыннан да, чыгыш ясаганда без үзебезнең тавышны,
тышкы кыяфəтне, фикерли һəм сөйли белүебезне күрсəтəбез. Без
уй-фикерлəребезне сөйлəп, күңелебезнең сер пəрдəсен ачабыз,
тыңлаучыларны үзебезнең хыялларыбызга, рухи кыйммəтлəребезгə, күзаллауларыбызга багышлыйбыз, ихласлыгыбыз белəн
уртаклашабыз. Аралашу технологиясенə караган барлык шартлар
турында уйлаганда тормышчан аралашуда күзалланган сурəти һəм
камил үрнəклəр чагыштырылганда күп кыенлыклар туа. Бу
кыенлыкларга мөнəсəбəт төрлечə була: бөтен мəсьəлəлəрне инкяр
итүдəн алып, халык алдында аралашудан тулаем баш тартуга кадəр.
Шул ук вакытта аралашу бик мөһим эшчəнлек, аның четерекле
мəсьəлəлəрен мəдəни һəм берлəшмə талəплəре кысаларында да,
аерым кешелəр арасында да чишəргə туры килə.
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Үзлəштерелгəн белемнəрне мөстəкыйль тикшерү өчен сораулар
1.

Нинди һөнəри даирəлəрдə кешенең сөйлəм эшчəнлеге иң əһəмиятлелəрдəн
санала? Ни өчен əлеге даирəлəр “югары сөйлəм җаваплылыгы” һөнəрлəре
дип əйтелə?
2. Кешелəрнең
үзара
мөнəсəбəтлəре
һөнəри
аралашу
даирəсенең
үзенчəлеклəреннəн чыгып билгелəнə дигəн бəялəмə дөресме? Аңлатып
үтегез.
3. Мөгаллимнең сөйлəм оештыру үзенчəлеклəре нидəн гыйбарəт?
4. Аралашу вазыйфасын аңлата торган «коммуникатив» һəм «гностик»
терминнарының синоним булып килə алуын аңлатыгыз.
5. Аралашуның башлангыч элемтə урнаштыру өлешен “коммуникатив атака”
дип əйтəлəр. Ни өчен?
6. Визуаль багланыш нəрсə аңлата? Мөгаллимнең аралашу барышында күз
карашының əһəмиятен фаразлагыз.
7. Төркемдə аралашуның уңай һəм кыен яклары ниндилəр?
8. Күп кеше белəн аралашуда сөйлəм тəртибе нəрсəсе белəн үзенчəлекле?
9. Халык белəн аралаша белү сəлəте нəрсə дигəн сүз?
10. Уңай аралашу стиленең күрсəткечлəре ниндилəр? Нинди киңəшлəрегез бар?
11. Аралашуда (чыгыш, əңгəмə, дəрес барышында) интонация ярдəмендə кабатлау
алымы нидəн гыйбарəт?
12. Укытуда сөйлəм эшчəнлегенең гомумсөйлəм халəтеннəн аермасы нəрсəдə?
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II. РИТОРИКА. ДИНИ РИТОРИКА:
ТАРИХИ КҮЗƏТҮ
Риторика төшенчəсе
Риторика – ораторлык сəнгате, уй-фикер һəм аны яңгыратуның
үзара мөнəсəбəте һəм исбатлау чаралары турындагы фəн.
Гадəттə, риторика төшенчəсен фикернең сүзгə мөнəсəбəтен
белдерə торган филологик дисциплина дип аңлыйлар. Кагыйдə
буларак, риторика җирлегендə аерым бер тел үз системасыннан
тыш күзаллана. Фəнни тикшеренү җирлеге булып чыгыш ясаучы
(оратор яки аралашучы) һəм тыңлаучы (реципиент) сөйлəменең
структурасы тора. Моннан тыш риторикада исбатлауның сөйлəм
технологиясе, максатчан сөйлəм оештыру чаралары тикшерелə.
Хəзерге җəмгыятьтə сөйлəмнең кешегə йогынтысы көчəя бара.
Мəгълүмат чаралары теге яки бу дəрəҗəдə сəяси чиклəүлəрне
алыштырып, күпчелек халыкның аңына тəэсир итə. Бу сөйлəм
аралашу барышында кешелəрнең аңына, үз-үзлəрен тотышына
нəтиҗəле йогынты ясауга исəплəнə. Хəзерге лингвопрагматикада
һəм гамəли риторикада фəннең предметы булып, тел билгелəренең
кешегə булган йогынтысын өйрəнү тора. Риториканы киңəйтелгəн
мəгънəдə, мəдəният җирлегендə аралашу тəгълиматын оештыраберлəштерə торган фəн итеп карарга кирəк.
Риторика, гамəли фəн буларак, төрле җирлектə туган
лингвистик
фəннəрнең,
философия,
логика,
психология,
семантиканың теоретик белемнəрен туплый. Риторика, кабул
ителгəн карашларны тəкъдим итеп һəм халыкка тəэсирен исəплəп,
чыгыш хəзерлəүне һəм яңгыратуның технологиясен, аларны
берлəштерү кагыйдəлəре җыелмасын туплый. Риториканың
теоретик нигезлəре сөйлəмне оештыруда мөстəкыйль һəм иҗади
шөгыльлəнергə мөмкинлек бирə. Практик технологиялəр
сөйлəүченең максатына туры килə торган нəтиҗəле аралашу
оештыруда ярдəм итəлəр. Риториканың теоретик һəм гамəли ягы
бер-берсен тулыландырып тора һəм аларның кушылуы гына
йогынтылы сөйлəм күренешенə мөмкинлек бирə.
Фикерлəүнең башка төрлəре кебек үк, риторика да иҗтимагый
тормышта билгеле вазифалар үти. Аларга гадəттə:
• ораторларның формалашуы – мəдəниятне үстерүгə йогынты
ясаучы, риторик белемнəрне, күнекмəлəрне һəм алымнарны
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профессиональ дəрəҗəдə башкара алучы интеллигентлар
тəрбиялəү;
• иҗтимагый əһəмиятле мəдəни мəсьəлəлəрне хəл итəрлек
аралашу оештыру, чыгышларда риторик дəлиллəрне булдыру
кагыйдəлəрен төзү;
• җəмгыятьнең төрле сфераларында мəдəни казанышлар
алмашу кырын оештыруга йогынты ясау;
• яңа берлəшмəлəр, аларның төрле структурасын оештыруга
этəргеч бирү;
• җəмгыятьнең лаеклы əгъзаларын мəдəниятне җитəклəүчелəр
дəрəҗəсенə җиткерүдə җəмəгать эшлеклелəренең гамəллəрен
бəялəү критерийларын билгелəү.
Риториканы үзлəштерү башлап чыгыш ясаучыга сөйлəмен
мөстəкыйль рəвештə һəм нəтиҗəле итеп оештырырга мөмкинлек
бирə. Риторика телнең дөньяви-мəдəни тəҗрибəсен һəм аның
аралашуда кулланылуын өйрəнеп, əзерлексез уза торган сөйлəмнең
чиклəрен киңəйтə һəм һəрбер чыгыш ясаучыга тагын да тəэсирле
сөйлəм үрнəклəрен үзлəштерергə мөмкинлек бирə. Тəэсирле
сөйлəмгə ия булу тормышта уңышка ирешүдə һəм профессиональ
статусыбызга зур йогынты ясый.

Риторик эшчəнлекнең төп кагыйдəлəре
Тулы эчтəлекле аралашу берлəшмə өчен мөһим карарларны
күмəклəшеп кабул итү вазифасын башкара. Сөйлəм шушы ук
карарларны тормышка ашыруда терəк булып тора. Бу очракта
халык белəн аралашу кануннарын үтəү яки технологик
җайланмаларга таяну, ягъни алгоритмга иярү уңышка алып килə.
Риторик алгоритмның гомум кабул ителгəн төзелеше
түбəндəгечə була ала:
• Кешелəр аралашканда нинди дə булса мəгълүмат
үзлəштерəлəр. Бу мəгълүматны сайлап алып, эчтəлеген аралашу
максатына яраклаштырып, билгеле бер тəртиптə урнаштыралар.
Яхшырак аңлашылсын өчен аны җыйнак фикер – тезис рəвешендə
чагылдырырга кирəк. Риторикада бу эшчəнлек уйлап табу яки концепция – ният төзү дип атала.
• Тыңлучыларга йогынты ясауның нигезен тəшкил итə, шуңа
күрə чыгышка əзерлəнү аудиторияне билгеле бер тəртиптə оештыруны талəп итə. Һəрбер оратор нəтиҗəле аралашуда
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тыңлаучыларның ихтималланган телəклəрен, мөмкинлеклəрен
исəпкə алып, сөйлəменең үзлəштерелү нигезлəрен булдыра.
• Сөйлəмнең эчтəлеге һəм тыңлаучының күңел байлыгы ораторга чыгышы белəн отышлы тəэсир итү юнəлешен (стратегия)
билгелəргə булыша. Чыгыш отышлылыгы билгеле бер максатны,
сөйлəмдə бəхəсле мəсьəлəлəр даирəсен, төп тезисны һəм оратор
карашларын берлəштерə. Аралашуның алдан билгелəнгəн
юнəлешенə тəңгəллеге, чыгышның, гомумəн аралашуның,
нəтиҗəлелеген нык арттыра.
• Алдан билгелəнгəн юнəлеш аралашуның үтəлү рəвешен
(тактик оешуын) билгели. Үтəлү рəвеше аралашу сəбəплəрен
нигезлəргə, тыңлаучыларга эчтəлекне, оратор карашларын кабул
итəргə булыша.
• Оратор максатларына тыңлаучылары белəн нəтиҗəле аралашу барышында гына ирешə ала. Мондый аралашу үзара итагатьле, яхшы мөнəсəбəтлəр урнашканда мөмкин. Уңайлы, нəтиҗəле
аралашу – югары мəдəни байлыклар исəбендə.
• Тотрыклы, нəтиҗəле аралашуны тəэмин итү өчен оратор
тыңлаучылары белəн үзара элемтə халəтен тикшереп тора. Реаль
вакытта аралашуны контрольдə тотуы һəм кирəксə, төзəтмəлəр
кертə алуы ораторның профессиональ дəрəҗəсен билгели.
• Тəҗрибə
туплап,
оратор
үзенең
осталыгын
камиллəштерə.
Тəкъдим ителгəн алгоритм телəсə нинди аралашуның
нəтиҗəлеген арттыра. Нəтиҗəлелек, бу очракта, аралашу максатытыңлаучыларның
мəгълүмати
ихтыяҗларын
на
ирешү,
канəгатьлəндерү, чыгыш ясаучының да максатына ирешеп
канəгатьлəнү хисе кичерүе дигəн сүз. Аралашуда əлеге
кагыйдəлəрнең тотрыклы күнекмəлəргə əверелү мөмкинлеге
ораторның киң күлəмле танып белү һəм гамəли эшчəнлеген
җəелдерүенə бəйле.
Риторика һəм хөтбə-вəгазьчелек багланышлары
Озак дəверлəр яшəешендə риторикага мөнəсəбəт тə үзгəреп
торган. Уку-укыту эшчəнлеге белəн бəйле замандашларыбыз
телендə төрле эчтəлеккə яраклаштырылган риторика сүзе соңгы
вакытта бигрəк тə еш кабатлана башлады. Тормышыбызның башка
өлкəлəрендə дə риторика, бер үк мəгънəдə, бер үк эчтəлектə
аңлашылмаса да, киң кулланышта. Бүгенге көндə дə ул төрле
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яссылыкта яши, күбəеп тə китте, кайвакыт риторика дип тə
аталмый. Шул сəбəпле хəзерге җəмгыятьтə аралашу мəсьəлəлəрен
тикшергəн башка фəннəр чолганышында, риторикага, фəн буларак
үзенең йөзен саклап калырга туры килə.
Сүзебезне риторика белəн бик якын мөнəсəбəттə булган дини
риторика – хөтбə-вəгазьчелек (башка теллəрдəге гомилетика
төшенчəсенə якын; гомилетика – грекчадан όμιλία “əңгəмə,
сөйлəшү”. Хəзерге риторикада гомилетика төшенчəсе уку-укыту
һəм өндəмə сөйлəм əзерлəү теориясе мəгънəсендə дə йөри)
тəгълиматы турында дəвам итик. Риторика белəн хөтбəвəгазьчелекнең үзара бəйлəнеш мəсьəлəлəрен тикшерү берничə
сəбəп белəн аңлатыла.
Хəзерге риторика, аралашуга бəйле башка фəннəр рəтендə, күп
кенə табигый һəм гуманитар фəннəр белəн хезмəттəшлектə. Шулай
булуга да карамастан, риторика һəм дин белеме (теология)
багланышлары турында фикерлəр аз яңгырый. Ислам мəдəниятендə
хөтбəчелек, вəгазь сөйлəү алым-ысулларында нəтиҗəле аралашу
асылына кагылышлы күпме кыйммəтле мəгълүмат һəм тəҗрибə
тупланган. Риторика буенча дəреслек-уку əсбапларында динирухани сөйлəм үзенчəлеклəре турында бүлек-бүлекчəлəр урын алса
да, алар риториканың гомумтеоретик кысаларыннан читлəтелгəн
рəвештə язылган. Дөньяви басмаларда, дини күзлектəн үткəргəндə,
төгəлсезлеклəр очрап тора. Əлеге җитешсезлеклəр бүгенге фəн
юнəлешендə дини тəгълимат һəм тəҗрибəнең тиешенчə өйрəнелеп
бетмəвеннəн, аларның гуманитар белемнəрнең җитди чыганагы дип
кабул ителмəвеннəн килə.
Шул ук вакытта хəзерге сəяси шартлар ислам дине белеменең
тəгълимати һəм кешелəрнең үзара аңлашу барышына (когнитив
яссылык) иҗтимагый əһəмияткə ия максатчан йогынты ясарлык
гамəли өлешлəренə уңай мөнəсəбəт мөмкинчелегенə юл ачалар.
Җəмгыятебездə мөселман өммəте көннəн-көн ишəя, массакүлəм
мəгълүмат чаралары тарафыннан дини тормышның үрнəк яклары
да күбрəк яктыртыла.
Ислам диненең көчəюе, атеистик юнəлештəге гадəти гуманитар
белемнəргə ия булган кешелəрдəн үзгə фикер йөртүче, башка рухи
кыйммəтлəр белəн шөгыль-фигыль кылучы, аралашуда милли
гореф-гадəтне торгызучылар даирəсенең киңəюенə алып килде.
Əлеге күренеш хəзерге җəмгыятьтə мəгълүмати-аралашу
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даирəсенең яңа эчтəлеген һəм аның нинди нəтиҗəлəргə китерəчəген
тəфсилле өйрəнү ихтыяҗын алга куйды.
Риторика кысаларында хөтбəчелек, вəгазьгə игътибар артуның
икенче бер сəбəбе: əлеге аралашу рəвешенең риторика тарихында
һəм, гомумəн, иҗтимагый тормыштагы əһəмиятенə бəйле.
Һичсүзсез, хөтбəчелек, үгет-нəсыйхəт кылу мөселман дөньясында
риториканың билгеле бер чордагы үсешенə дə зур йогынты ясаган.
Хөтбəчелекнең асылын тəшкил иткəн вəгазь сөйлəү ислам
тəгълиматы киң таралганчы ук билгеле булган, шулай ук, дөньяда
ислам дине көчəюдə дə бик əһəмиятле урын билəгəн.
Искəртеп үтик, “Тел-сөйлəм һəм дин” темасы соңгы елларда
татар тел гыйлемендə дə ныклап өйрəнелə башлады. Лингвистик
тикшерүлəргə “Коръəни-Кəрим тексты, пəйгамбəрлəр тарихы,
рухани əдəбият ядкярлəре, догалар җəлеп ителə башлады. Күп
очракларда дини текстлар белəн мəгънəви, грамматик, стилистик
һəм башка лингвистик тикшеренүлəр үткəрелə, дини текстларны
тəрҗемə итү мəсьəлəлəре карала, дини лексиканың мəдəни һəм
көндəлек тормышта кулланылышы өйрəнелə, вəгазь җыентыклары
дөнья күрə. Кайбер очракларда вəгазь сөйлəү турында кызыклы
күзəтүлəр ясала, тик вəгазьнең дини аралашу чарасы буларак
үзенчəлеклəре аңлатылып бетмəгəн əле.
Вəгазь, үзе сəяси һəм хөкем чыгышлары кебек үк, ораторлык
сəнгате үрнəгеме, я булмаса, аның асылы грек-рим классик
риторикасына бөтенлəй туры килмиме? Дөрес, вəгазь сөйлəү
чыгыш ясаудан үзгə, бөтенлəй башка халəттə уза, оештыру
рəвешлəре дə төрле. Бер-ике аерымлыкка карап тел-сөйлəм һəм
үзара аралашу мəсьəлəлəрендə ашыгыч нəтиҗəлəр ясау килешми.
Бүгенге көн дөньяны танып белү фəненə (онтология) нигезлəнеп
лингвистик тикшеренү берəмлеклəре буларак сөйлəм – дискурс
(вакыйгалар узышына бəйле рəвештə текстны эзлекле, ритмик,
мəгънəви яктан оештыру; хисси бəялəү, тыңлаучыга йогынты ясау
(иллокуция); куелган максатка ирешү, төп фикерне ныгыту
чараларын да кертеп), иҗтимагый-мəдəни, күңел-фигыль
мөмкинлеклəре белəн, кеше үзе дə карала. Ə шəхесне яки төрле
төркемнəргə берлəшкəн кешелəрне теленə (сөйлəменə), миллəтенə
һəм диненə карап сыйфатлыйлар. Кешенең тоткан динен аның асыл
сыйфаты дип таныган хəлдə, аралашу даирəсен дини фикерлəренең
тормышта кулланылуы дип күзаллаганда, вəгазь һəм хөтбəчелекне
лингвистика яссылыгында тикшерү бик мөһим.
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Хөтбəчелекнең вəгазь барышында тормышка ашырыла
торган (ашырылырга тиеш) төп кагыйдəлəре кабатланмас
риторик гамəл барлыкка китерə. Əлеге гамəлнең аерылып торган
бер билгесе булып, аның ислам тəгълиматы һəм дини
фикерлəүгə нигезлəнгəн, аермачык белдерелгəн яки фаразланган
максатның үтəлүенə юнəлтелгəн төзелеше (типик хəллəрдə текст
эчтəлеген дөрес аңлату максатыннан сөйлəм оештыру чараларын
билгеле бер рəвештə урнаштыру (сценарий төзү) тора. Икенче
бер күрсəткече – хөтбəченең (вəгазь сөйлəүченең) үзара аралашу
барышына максатчан йогынты ясарлык аралашу даирəсе
оештыруыннан гыйбарəт.
Хөтбəчелекне ислам тəгълиматы һəм гомум риторика
кушылмасы дип, вəгазь кысаларында узган аерым бер төре дип
карый алабыз. Риторикадан аермалы буларак хөтбə-вəгазьчелекнең
үзенчəлеге – Аллаһ юлында нəтиҗəле аралашу ысулларын эзлəү,
тыңлаучыларга Аллаһның ризалыгына, мəрхəмəтенə, рəхмəтенə
өмет-ышаныч уята алырлык сөйлəм чараларын куллана белүдə.
Нəтиҗə ясап, шуны əйтə алабыз:
– филология һəм иҗтимагый аралашуны өйрəнə торган фəннəр
чолганышында хөтбə-вəгазьчелек мөселманча фикерлəү һəм дини
əдəпне аралашуның беренче максаты итеп куя;
– вəгазьне риторик кысаларда оештыручы буларак, вəгазьче
шəхесенең асыл сыйфаты – ислам тəгълиматына инануы. Аның
сөйлəменең нияти даирəсе (танып белү (гносеологик), əдəп, зəвык
концепциясе) дə һəм аралашу тəртибе дə ислам дине кануннарына
нигезлəнə;
– дин эшлеклесе һəм мəхəллəдəшлəренең аралашуы тел-сөйлəм
(лингвистик) һəм сөйлəмнəн тыш – эсктралингвистик (гəүдə
торышы, ым-ишарə, тавыш тоны, көче, тизлеге, тембры үзгəрү
һ. б.) чаралар җыелмасы гына түгел. Ул сөйлəмнең билгелəнеп
куелган (институциональ) һəм тел-сөйлəм чараларыннан үзгə
төзелешеннəн аерылып торган гадəти аралашуы гына да түгел.
Тормышта вəгазь, гыйбадəт кылу һəм дини йола үтəү
кысаларыннан чыгып, сөйлəмнəн тыш мəгънəле чаралар белəн дə
тулыландырыла. Вəгазь дини эчтəлектə генə дə булмаска мөмкин:
мəсəлəн, гомумкешелек кыйммəтлəре, башка дин тотучыларга
карата түземлек; көндəлек тəртип, эшчəнлек эчтəлегенə
төшендерүдə дə үгет-нəсыйхəт кулланыла;
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– аралашу барышының вəгазь дəрəҗəсенə җитүен без
вəгазьченең үзгə бер əһəмияткə ия йогынты ясый алуында күрəбез.
Вəгазьченең үзгə аралашу ниятенə ирешүдə тыңлаучыларына
максатчан йогынты ясарлык, əлеге йогынтының нəтиҗəсен
ныгытып куярлык психологик халəт оештыра алуын без төп
күрсəткеч итеп саныйбыз;
– вəгазьнең нияти эчтəлеге ислам тəгълиматында гөнаһ вə
савап саналган төшенчə-гамəллəрне тəгаенли торган типик сөйлəм
ситуациясендə оештырыла.
Борынгы Грециядə риторика фəне
Моннан ике мең ярым ел элек антик Грециядə, элегрəк
булганнарның берсенə дə охшамаган, мəдəни байлыклар оеша.
Аларның төп үзенчəлеклəре – җəмəгатьчелекне оештыру һəм
кешенең җəмгыятьтə үз урынын табу ысулларын аңлату була.
Антик Греция кешесе закон тарафыннан төгəл билгелəнгəн ирек
һəм җаваплылык ала. Законнар билгеле бер авторлар тарафыннан
тудырылган
(Ликург,
Дракон,
Солон).
Алар
халык
җыелышларында тикшерелеп һəм тавыш бирү нəтиҗəсендə кабул
ителгəннəр. Хокук саклау рəвешен халык алдында тикшерүнең
катлаулы һəм катгый тəртибе булган.
Борынгы
Грециядə
демократия
элементлары
булган
мөнəсəбəтлəр системасы оеша. Шəһəр-полисларның сəяси
тормышында тулы хокукка ия булган яшəүчелəр дə катнашканнар
(алар бик күп булмаган), алар барысы да халык алдында аралашу
өчен кирəк булган нинди дə булса иҗтимагый вазифа
башкарганнар. Һəр гражданин, бигрəк тə Афина кешесе, суд
тикшерүлəрендə бер генə тапкыр да катнашмаган, ул үзе анда я
гаеплəүче, я үз файдасына җавап бирүче булып чыгыш ясаган.
Күренгəнчə, кешенең гражданлык статусы һəм язмышы халык
алдында аралашу осталыгыннан оешкан. Грециядə хокук саклау
оешмалары бик катгый кагыйдəлəргə буйсынган. Афинада хокук
нормаларын үзгəртергə телəгəн оратор «муенында элмəк» белəн
чыгыш ясарга тиеш булган. Һичшиксез, мондый шартларда һəрбер
гражданинга да оста чыгыш ясау мөһим булган.
Күп кенə мəшһүр грек ораторларының исемнəре халык
арасында танылган була. Аларның даны безнең көннəргə кадəр
килеп җиткəн. Без, гəрчə, аларны уйлап табучыларының кемнəр
икəнен белмəсəк тə, борынгы ораторларның күп кенə принцип һəм
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технологиялəрен, риторик кануннарын һəм кагыйдəлəрен
сөйлəмебездə кулланабыз. Безнең эрага кадəр II гасырның иң яхшы
ун аттик ораторы тарафыннан риторик канун төзелə. Канун
төзүчелəр арасында: Андокид, Лисий, Исократ, Исей, Ликург,
Демосфен, Гиперид, һ. б. ораторлар бар. Бу канунның нигезе
булып, атаклы “биш кисəкле” оештыру системасы тора.
Төгəллəнгəн яхшы чыгыш ясау өчен канун-кагыйдəлəр
билгелəнгəн:
• фикерлəп, сөйлəү эчтəлеген уйлап табу;
• уйлап тапканны эзлекле урнаштыру;
• тупланган мəгълүматны сүзлəр белəн əйтеп бирү;
• текстны истə калдыру;
• сөйлəм рəвешендə фикер-карашларны тыңлаучыларга
җиткерү.
Күрсəтелгəн кагыйдəлəр хəзерге заман кешесенə гади һəм
анык булып күренə. Шул ук вакытта алар телəсə кайсы
ораторны, үз телəклəрен һəм аудитория ихтыяҗларын күздə
тотып, аңлы чыгыш ясарга юнəлдерəлəр. Аттик канун
кагыйдəлəре хəзерге көндə дə əһəмиятле һəм аларны халык
алдында чыгыш ясаучы телəсə кемгə эшчəнлеген оештыруда иң
кыска һəм нəтиҗəле схема дип санарга була.
Демосфен (б. э. 384-322 еллар) – Афинада иң атаклы
ораторларның берсе. Аның турында истəлеклəр тарихка кереп
калган. Демосфенга табигатьтəн ораторлык сəлəте бирелмəсə дə, ул
күренекле оратор образын тудырган. Оратор сөйлəм сəлəтен үстерү
өчен, чыгыш ясаучыларның элекке тəҗрибəсен кулланган.
Шаһитлəр əйтүенчə, Демосфен ым-ишарəлəргə таянып,
риторик фигуралар кулланган, дəлиллəр китерү сəлəтенə ия булган.
Ул көчле телəк, аныклык, кыскалык, сəнгатьлелек һəм сөйлəменең
чисталыгы белəн инандырган. Демосфен чыгышларының иң мөһим
чыганагы – үз шəһəренə мəхəббəте, бер нəрсəгə дə карамастан,
аның иреген саклау телəге була. Дүрт гасырдан соң Дионисий
Галикарнасский: «Демосфенның чыгышларын уку күңелдə көчле
хислəр дулкыны уята... инану, үзеңə ышаныч югалту, шүрлəү,
курку, лəззəт һəм нəфрəт», – дип яза.
Демосфен һəм башка антик ораторларның һөнəри осталыкка
ирешү тарихы чын оратор булып җитлегүнең нинди катлаулы
эшчəнлек икəненə телəсə кемне инандыра ала.
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Хəзерге заманның иҗтимагый тормышында матур сөйлəм
үсеше үзгəрешлəр кичергəн. Бары киң карашлы профессионаллар
гына үз тормышларының билгеле бер өлешен образлы, кабатланмас
(уникаль) сөйлəм рəвеше булдыруга багышлыйлар.
Хəзерге җəмгыятьтə, элеккегə караганда, сөйлəмне сəнгатьле
образ дəрəҗəсенə күтəрү мөмкинлеклəре күбрəк.
Шуның өчен, хəзерге мəдəни дəрəҗəсе югары кешелəргə, антик
геройларга, көтүчелəргə, балыкчыларга караганда, сөйлəм
осталыгы һəм технологиялəренə ия булу җиңелрəк. Аның өчен
билгеле бер дəрəҗəдə тырышлык кына сорала. Хəзерге җəмгыятьтə
халык алдында чыгыш ясауда бары надан һəм ялкау кеше генə
кыенлык кичерə.
Софистлар
Безнең эрага кадəр I гасыр Эллада шəһəр-дəүлəтлəрендə,
йогынтылы сүзнең дəрəҗəсе, зарурилыгы үсə, түлəүле укытучылар
– софистлар (sophistеs – оста вəсвəсəче, акыл иясе, коткы салучы
мəгънəлəре дə бар) барлыкка килə.
Софист укытучылар бик дəрəҗəле, халыкның киң катлавына
таныш булганнар. Алар чыгыш ясарга өйрəтү һəм гражданнарга
чыгыш текстлары да əзерлəп бирү белəн шөгыльлəнгəннəр. Күбесе
– мəгърифəтче-фəлсəфəчелəр, “сүз культын” – сүзнең мəгънəви,
йогынтылык көчен – югары дəрəҗəгə күтəргəннəр. Алар сөйлəмнең
төрле рəвешеннəн, антик логика кануннарыннан, бəхəслəшү
сəнгате, аудиториягə йогынты ясый алу күнекмəлəреннəн оста
файдаланганнар. Софистлар сөйлəм осталыгының практик ягына
гына түгел, теоретик гомумилəштерелүенə дə игътибар итəлəр.
«Еленага дан» чыгышында атаклы софист Горгий (б. э. к. 485380 еллар) болай дип язган: «Сүз – бөек хаким ул, кечкенə микъдар
һəм сизелмəслек тышчага гына ия булса да, могҗизалы эшлəр
кыла. Ул куркуга да сала ала, кайгыны да юкка чыгара, шатлык
хисе дə, миһербанлык та, кызгану да уятырга мөмкин».
Фəн буларак риториканың башлангыч нигезлəрен софистлар
төзилəр. Аларның фикерлəре буенча ораторның максаты
хакыйкатьне ачыклау түгел, ə инандыру, ышандыру көчендə.
Инандыру, Горгий фикеренчə (дөреслеккə туры килəме, юкмы),
оста оештырылган сөйлəм нəтиҗəсе. Софистларның максаты –
йомшак, көчсез фикерлəрне нигезле яңгыратырга өйрəтү. Димəк,
софизм сүзенең мəгънəсе – алдан белеп эшлəнгəн ялган нəтиҗəгə
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ирешү. Үз сүзенең көченə таянып, оста софист-оратор, əһəмиятсез
əйберне мөһим, мəгънəле күренешне игътибарсыз калдырырга,
яңалыкны – элекке, иске фикерне – яңа төшенчəдəй кабул итəрлек
итеп сөйлəргə тиеш була. Сөйлəме белəн ул тыңлаучыларын
ихтыярсызлап түгел, ə үз телəклəре белəн коллары булырлык
дəрəҗəгə җиткерə алырга тиеш дип санаганнар софистлар.
Дошманының нəтиҗəле дəлиллəрен мəсхəрəле көлүлəре белəн
юкка чыгара, ə мыскыллы сүзгə яхшылык белəн җавап кайтарырга
чакырганнар алар. Горгий фикеренчə, чын оратор бер үк əйберне
күккə чөеп мактый һəм чүп дəрəҗəсендə хурлый да алган. Үтемле
сөйлəмгə ирешү алымнары да билгелəнеп куелган була.
Бу адымнар билгеле бер вакыт аралыгына сыешуны,
фикерлəрнең тыгызлыгына һəм төгəллегенə, сөйлəм ритмыннан,
сүз байлыгыннан оста файдалануны, сөйлəмнең хис халəтенə
йогынтылыгына ирешү ысулларын да берлəштергəн.
Горгий сөйлəмне бизəкли торган, алар горгий фигуралары
дип аталалар, стиль чараларын уйлап таба. Алар – антитеза
(текст өлешендəге мəгънəви төшенчəлəрнең капма-каршылыгы),
оксюморон
(каршы
төшенчəлəрнең
ярашуы),
җөмлə
кисəклəренең үзара ярашуы, җөмлə ахырын рифмалаштыру,
аллитерация (тартык авазлар тудырган аһəңлелек), ассонанс
(сузык авазлар тупланышы аһəңлелеге).
Шул чорларда сөйлəм оештыруда кушма җөмлəлəрнең кулланылышы, тавыш тонын, төсмерен үзгəртү һəм паузаларны чиратлаштыруның əһəмияте, сөйлəм җайланмалары буларак, боерык,
үтенеч, сорау һəм җавап төрлəре, аларны итагатьле оештыру һəм
файдалану шартлары (Фразимах, Протогор) тикшерелə.
Софистларның тырышлыгы сөйлəмнең тəэсир көчен шундый югарылыкка җиткерə, алар тыңлаучыларын дəлиллəрсез дə
ышандыра башлыйлар. Тыңлаучыларның сөйлəмне аңлау
дəрəҗəсе оратор-софистларның фикерлəү мөмкинлеклəреннəн
нык түбəн булу сəбəпле, аралашу даирəсендə субъективлык
өстен чыга. Хакыйкатьнең чагыштырмача (бер үк чыгышта төп
фикер һəм аңа каршы фикер дə исбатлана) булуын тəкърарлаган
софистлар гомуммəдəни үсешкə куркыныч тудыралар.
Борынгының бөек акыл иясе Сократ, аның атаклы дəвамчылары
Платон һəм Аристотель үтемле сөйлəм ярдəмендə халыкны
телəсə нəрсəгə ышандырган, алдау-йолдау алымнары белəн дə
уңышка омтылган софистларга каршы чыгалар.
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Риторика үсешендə Сократ һəм Платонның эшчəнлеге
Софистларның тел белеме өлкəсендəге, сөйлəм һəм аралашуда
ирешкəн
казанышлары,
эчтəлеккə
игътибар
бирмəүлəре
нəтиҗəсендə, җиңелүлəренə китерə. Алар өчен хакыйкать югалып,
сөйлəм эшчəнлеге чыгыш ясаучының тыңлаучыдан өстенлек итү
коралына əверелə. Безнең замандашлар алдашу алымнары белəн
ялганны чын дөреслек итеп күрсəтергə мөмкин булган фикерлəү
даирəсе – софистиканы белəлəр һəм хəтерлилəр.
Аралашуда хакыйкатьнең өстенлеге өчен көрəшкə дөньякүлəм
мəшһүр фəлсəфəчелəрдəн Сократ керешə (б. э. к. 470-390 еллар).
Ул катгый рəвештə язма эшчəнлекне кире кага һəм мəдəният
тарихында гомергə оратор – телдəн чыгыш ясаучы булып кала.
Антик Грециядə, аралашуда бер ораторның нəтиҗəле эшчəнлегенə
исəплəнгəн монолог (нотык) сөйлəү рəвеше өстенлек ала. Сократ
аралашуның төп принципларын, бурыч-максатларын тəгаенли һəм
оратор белəн тыңлаучының үзара мөнəсəбəтлəрен ачыклый.
Сократ монологик традициядəн читлəшə һəм гомере буе диалог
– əңгəмə рəвешендə генə аралаша. Сократ фикеренчə, аралашуның
төп бурычы – хакыйкатьне ачыклау, табу. Диалог – бер-береңə
сорау биреп, дөрес җавап табарга ярдəм итə. Хакыйкатьне ачыклау
эристика (грек. eristikos – бəхəслəшү сəнгате) атамасын ала.
Мəшһүр оратор майевтиканы (хакыйкатькə ирешүдə сорау һəм
җавапны максатка яраклы итеп чиратлаштыру осталыгы) һəм
иронияне бик еш куллана. Ирония барлык тезисларны шик астына
алырга булыша, ə əңгəмəдə бер җаваптан икенчесенə күчү
хакыйкатькə алып килə. Сократ барлык эчтəлекнең үсешен
дəлиллəүгə, тезисны исбатлауга юнəлдергəн. Ул аралашуда
хакыйкатьне һəр нəрсəдəн əһəмиятлерəк дип саный, чөнки хак
фикерлəр генə дөрес гамəллəргə юл ача.
Платон
(б. э. к.
427-347 еллар),
Сократның
укучысы
хакыйкатьнең өстенлегенə нигезлəнеп, ораторлык тəгълиматын
киңəйтə, үстерə. Платон ораторны үз эшчəнлегендə иҗади
фикерлəүче мөстəкыйль субъект итеп күзаллый.
Без аралашуны күңел дəрəҗəсенə күтəргəн очракта гына
инандыру көченə ирешəбез. Шуңа күрə хакыйкатькə ирешү ике
яклы фикерлəү, диалог ярдəмендə мөмкин, ə əңгəмəдəшнең
күңеленə үтеп аралашуны психология фəнен тирəн үзлəштерү
тəэмин итə.
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Платон аралашу даирəсен оештыруда файда, аң, психологик
белемне берлəштерү карашларында торган дип раслап була.
Максатчанлык хакыйкать тануны һəм сөйлəмнең дəлиллəнү
тəртибен тəэмин итə, ə психологик белем хисчəн, инандырырлык
аралашу шартларын (аралашу сəнгатен) барлыкка китерə.
Софистика һəм диалектика тəгълиматын төзүчелəр бүгенге
көндə нык əһəмиятле риторика үсешенə нигез салалар.
Заманча аралашуда бу ике юнəлеш үсешен дəвам итə. Хəзерге
мəгълүмати җəмгыятьтə үзенчəлек тə бар: тел, сөйлəм иҗат
нигезенə, яңа иҗтимагый кыйммəтлəр оештыру җирлегенə
əверелде. Хəзерге риторика белемнең катлаулырак рəвешенə
əйлəнде, ул мəгълүмати җəмгыятьтə дə əһəмиятен җуймый.
Аристотельнең аралашу тəгълиматы
Аристотель (б. э. к. 384-322 еллар) антик риторика тəҗрибəсен
гамəли һəм фəнни яктан гомумилəштерə, үзенең “Поэтика” һəм
«Риторика» хезмəтлəрендə Европа ораторлык сəнгате традициялəрен тудыра. «Риторика» дип аталган хезмəте өч китаптан
тора. Беренчесендə риториканың инандыру сəнгате буларак асылы,
сөйлəм төрлəре, төрле сөйлəм эшчəнлегенең уртаклыклары
(топика) анализлана. Икенче китапта риторик дəлиллəү нигезе
тикшерелə. Өченчесендə, стиль, троплар, риторик фигура
элементлары, шулай ук сөйлəм төзелеше сурəтлəнə.
Аристотель ораторлык эшчəнлеген өйрəнүдə сөйлəмнең төп
өлешлəрен һəм аларның чагыштырма өлешлəрен билгели:
• сөйлəмнең нияте һəм эчтəлеге;
• оратор образы;
• эмоция;
• композиция;
• стиль.
Аристотель риториканы дедуктив алымга нигезлəнгəн мантыйк
белəн бəйли, аерым өлешлəргə таркатып, җентеклəп өйрəнə.
Бөек акыл иясе фикерлəүдə фаразлау алымын һəм гамəли
кулланып була торган чара – оратор карашы төшенчəсен кертүе
белəн риториканы фəнгə əверелдерə, ораторлар кебек үк,
тыңлаучылар да сөйлəмне тикшерү һəм максатчан бəялəү
мөмкинлеге алалар. Сөйлəмнең силлогистикага (дедуктив фикерлəү
рəвеше) нигезлəнгəн сөйлəм тезисларын дəлиллəү алымнары, чын
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тезисларны талəплəргə туры китереп сайлап алу күрсəткечлəре
(критерийлары) барлыкка килə.
Моннан тыш, Аристотель аралашу оештыруда сөйлəмне кабул
итү өлешлəренең əһəмиятлеген аныклый, тыңлаучылар өчен
кагыйдəлəр яза. Аристотель риторикасы бүгенге көнгə кадəр фəнни
риториканың нигезе булып кала.
Аристотель, тыңлаучыларның үзенчəлеклəренə нигезлəнеп,
оешу сəбəплəре həм күрсəткечлəре буенча, сөйлəмнең өч төрен
тикшерə. Ул сөйлəмнең оратор, предмет, күренеш эчтəлеге həм,
кемгə юнəлтелүе, ягъни тыңлаучы булганда гына оешуын раслый.
Аристотель риторикасында тыңлаучы төп катнашучы, чөнки
аралашу аның өчен оештырыла. Тыңлаучыларның узганны, бүгенге
həм килəчəкне фикерли алуларына бəйле рəвештə Аристотель өч
төрле сөйлəм рəвешен барлый. Алар киңəшле, хөкем итү həм гамəл
кылу (акт башкару) яки эпидейктик сөйлəм.
Киңəшле аралашуда катнашучылар тəкъдим ителгəн фикерлəр
белəн килешəлəр яки аларны кире кагалар, ул килəчəктə булачак
мəсьəлəлəргə кагыла. Хөкем чыгышлары аңлашылып бетмəгəн
мөнəсəбəттəге билгеле бер карашларны həм кешелəрне гаеплəү,
яклау, аклау буларак оешалар. Эпидейктик сөйлəм – узганны həм
килəчəкне тикшерү максатында оеша, аның бурычлары – мактау
яки кисəтеп кую.
Аристотель, борынгы Грециядəге сөйлəм тəҗрибəсеннəн
чыгып, сөйлəм төрлəрен вакыт төшенчəсенə бəйлəп анлаткан.
Уйлап карасак, ул үз чорының чынбарлык тəҗрибəсенə таянып,
фəнни риториканың төп төшенчəлəрен – нигезен оештырган.
Аның логика həм риторика өлкəсендəге тикшеренү нəтиҗəлəре
бүгенге көндə дə əhəмиятен жуймый. Безнең сөйлəм эшчəнлегендə
борынгының бөек фикер иялəреннəн үзлəштерелгəн бик күп
отышлы үрнəклəр бар.
Борынгы Римда ораторлык сəнгате
Барлык Рим мəдəнияте кебек үк, бөек империянең риторик
кыры да греклар тəҗрибəсенə нигезлəнгəн. Греклардан аермалы
буларак, Рим ораторлары аралашуның гамəли ягына күбрəк
игътибар биргəннəр. Римда ораторлык юнəлешенең төп кыйммəте
булып шəхси һəм дəүлəт хокукы, сəяси көрəш каршылыклары һəм
башка шуңа охшаш сюжетлар торган. Күп халык җыелган урында
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аралашуның əһəмияте б. э. к. II-I гасырларда, гражданнар сугышы
белəн тəмамланган сəяси бəрелешлəр көчəйгəн вакытта арта.
Римда аралашу кагыйдəлəре камиллəшкəн, аларда күп кенə
яңалыклар тупланган. Язучы һəм дəүлəт эшлеклесе Катонның яшь
ораторга төбəп əйтелгəн афоризмы билгеле: «Гамəлнең асылына
якын кил, сүзлəр табылыр». Чыгыш ясауның композициясе
тəгаенлəнə, ул алты буынлыга əйлəнə: кереш; сөйлəү; аерып,
таркатып аңлату; нигезлəү; кире кагу һəм йомгаклау. Сөйлəм
техникасына талəплəр оеша: оратор көчле һəм үзгəрүчəн тавышка
ия булырга, ягъни тавыш тонын сөйлəү ситуациясенə туры китерə
белергə тиеш була. Рим ораторлары риторик фигураларга нык
игътибар биргəннəр. Хəтерне яхшырту һəм текстны нəтиҗəле истə
калдыру өчен күзаллап образ тудыру чаралары кулланылган.
Фикерне сүз ярдəмендə (вербаль) белдерүгə дə талəплəр
формалаша. Алар: дөреслек, ачыклык, чама һəм матурлык.
Иң билгеле ораторлар арасында беренчесе булып Марк Туллий Цицерон – алдынгы сəяси эшлекле, оратор һəм язучы – саналган (б. э. к. 106-43 еллар). Цицеронның казанышлары ораторлык сəнгатенə бəйле дип санала. Цицерон дəүлəтнең республика
булып оешуын телəгəн. Аның Катилина фетнəсен ачыклавын һəм
сенатта аңа каршы сөйлəнгəн гаеплəү чыгышын бүгенге көнгə
кадəр хəтерлилəр. Бу авторның төрле хезмəтлəрендə риторика
оешуда фəлсəфəнең мөһимлеге хакында тезислар, шулай ук уйлап
чыгару, кешене үзеңə карату, сүз ярдəмендə фикер җиткерү, хəтер,
сөйлəм яңгырату мəсьəлəлəре һəм гəүдə хəрəкəте белəн сөйлəмнең
барлык нечкəлеклəренə кадəр башкару осталыгы күзəтелə. Антик
автор, беркем, беркайчан да уңышлы һəм кабатланмас чыгышка
сөйлəм фəне һəм һəр өлкəдə ныклы белемгə ия булмыйча ирешə
алмаган, дип яза. Римда ораторлык сəнгатенə уку иң югары
дəрəҗəдəге белем булып саналган, ул сигез ел дəвам иткəн.
Цицерон һəм Рим гореф-гадəте һəрьяклы белемне һəм ораторның
тəртибен ассызыклый. Сөйлəм, предметны белгəндə генə
тулысынча аңлашыла дип санаган оратор. Əгəр ул чыгышның
эчтəлеге оратор тарафыннан өйрəнелмəгəн һəм үзлəштерелмəгəн
булса, аның сүз ярдəмендə җиткерелүе нəтиҗəсез була.
Риторика сəнгатенең теоретигы Цицеронны югары бəялəүче,
аның дəвамчысы Марк Фабий Квинтилиан була (36-96 еллар). Ул
“Оратор белеме” хезмəтен калдыра. Анда бүгенге көндə дə актуаль
булган кагыйдəлəр җыелмасы тупланган. Цицероннан аермалы
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буларак, ул ораторны фикерлəүче санамаган, ə аралашу
стилистикасы белгече итеп таныган. Оратор өчен төп кирəкле
əйбер – стилистик чама хисе, аны максатчан дəреслəр дəвамында
һəм риторика мəктəплəрендə үзлəштереп була ди ул. Цицерон һəм
Квинтилиан үзлəренең теоретик эшчəнлеклəрендə ораторлык
сəнгатенең ике төп юнəлешен – фикерлəү барышы һəм
технологияне (чыгыш ясау алым-чараларын) – үстергəннəр.
Ораторика һəм гомилетика
Аристотель аерып күрсəткəн сөйлəм төрлəрен, вакытлар үткəч ораторика дип атый башлаганнар. Ораторикага, алда əйтелгəнчə, сөйлəмнең киңəшле хөкем һəм гамəл үтəү формалары керə. Бу формаларда сөйлəм үткəн, килəчəк һəм бүгенге хəллəр,
үткəннең һəм килəчəкнең бəйлəнеше буларак карала. Ораторика
хөкем кануннарына, хаклыгына һəм тəҗрибəдə табылган
төгəллеккə таяна. Ул аңлы рəвештə, дедуктив логикада һəм
исбатланган төпле мəгънəдə төзелə. Ораторикада багланышлар
тəҗрибəдə бер генə тапкыр тормышка ашырыла. Чыгыш
ясаучыга гына кагылышлы берьяклы кагыйдəлəр һəм аралашу
рəвеше ораторның үзенчəлекле образын билгели. Ораторның бу
үзенчəлеге чыганакларны бер аралашу дəвамында ачып бирү
мəҗбүриятеннəн гыйбарəт. Шуңа күрə Грециянең антик
риторикасы – «ышанычлы сөйлə», ə Борынгы Римныкы –
“ышанычлы, матур сөйлə” принцибында төзелгəн.
Көнбатышта яңача ел исəбе башлануыннан сөйлəм формасы
буларак, гомилетика үсеш ала. Гомилетика дини тəгълимат һəм
белем үзлəштерүне һəм шуларга нигезлəнеп гамəл кылуны
күзаллый.
Гомилетиканың нигезенə дини рухият салына. Сөйлəм дингə
мəхəббəт мөнəсəбəтлəре урнаштыру буларак тормышка ашырыла.
Сөйлəмнең терəге булып дини карашлар һəм гаилə кыйммəтлəре, ə
дөньяга тулаем караш булып дини фəлсəфə тора.
Россиядə аралашу гадəте һəм риторика
Икенче меңьеллык башыннан Киев Русендə аралашу гадəтенə
Византия мəдəнияте һəм дин зур йогынты ясый. Язма
чыганаклардан күренгəнчə, борынгы Русь ораторлары белемле
булган дип нəтиҗə ясарга була.
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Риторика өлкəсендə тикшеренүчелəр, Россиядə Аурупача
сөйлəм-аралашу үзлəштерүне – XVII гасырга мөнəсəбəттə дип
раслый. Риторика фəненең беренче китаплары аралашуның югары
дəрəҗəсен чагылдыра, аларда сөйлəм стиле өйрəнелə.
Рус риториклары, антик риторика кануны нигезендə, əлеге
эшчəнлекнең 5 төре буенча юнəлеш алганнар:
1) сөйлəнəчəк текстның эчтəлеген уйлап табу;
2) барлыкка килгəн эчтəлекне билгеле бер эзлеклелеккə салу;
3) тупланган уй-фикернең мəгънəсен, ниятен тиешле сүзлəр
белəн аңлату (текстны сөйлəм рəвешенə китерү);
4) текстны хəтердə калдыру;
5) сөйлəп бирү;
Алар сөйлəмнең 4 төрен аерып күзəткəннəр:
1) өйрəтү белəн бəйле (уку-укыту) сөйлəм;
2) хөкем кылганда кулланыла торган сөйлəм;
3) киңəш, үгет-нəсихəт сөйлəме;
4) тантаналы сөйлəм;
Риторикада сөйлəмнең бу төрлəре бүгенге көндə дə əһəмиятле
һəм Россиядə Пётр I реформаларына кадəр кулланыла. Риторика
фəненең асылын рус ораторлары түбəндəгечə күзаллаганнар:
1) матур сөйлəм теленə өйрəтү;
2) хикəялəү, матур сөйлəм алымнарына өйрəнү, эчтəлекне
төзəтүдə билгеле бер кагыйдəлəрне үзлəштерү;
3) аралашу сəнгате казанышларын тормышта файдалана белү
(чөнки кагыйдəлəргə нигезлəнмəгəн сөйлəм тыңлаучыларны
ялыктыра).
Билгеле, риторика укытуда əлеге юнəлеш Квинтилиан фикерен
куəтли, ə Цицерондагыча, аралашу барышында фикерлəргə
өйрəтүне максат итеп куймавы белəн аксый.
Петр I идарə иткəн чорда риторика фəненең иң күренекле
мөгаллиме булып язучы, җəмəгать həм дин эшлеклесе Феофан
Прокопович (1681-1736) саналган. Ул Киев-Могилян дини
академиясендə риторика курсларын латин телендə укыган. Бу курс
кулъязма рəвешендə нык кулланылган, анда сөйлəм теориясе, аның
ораторлык həм шигьри җанрлары, тел чаралары ярдəмендə эчтəлек
чагылышы күзəтелгəн. Лекциялəр курсында текстларны төрле
аралашу очракларында төрлечə куллануга, ораторның дəлиллəр
сайлап алуына, сөйлəм композициясенə, телдəн сөйлəм жанрларын
төрлечə «бизəү»гə талəплəр китерелə.
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Рус телендəге беренче риторика дəреслеген Михаил Ломоносов
(1711-1765) язган. Ломоносов риториканы телдəн həм язма сөйлəм
оештыру фəне буларак бəяли. Риторика идарə-хөкемгə кагылышлы,
иҗтимагый həм фəлсəфи-дини темаларга сөйлəшкəндə кулланыла
торган кагыйдəлəрне үз эченə ала. Рус акыл иясе, антик авторлар
традициясен күзəтеп, сөйлəмнең барлыкка килүен, төзелешен həм
бизəлешен өйрəнə. Ул үз эшчəнлегендə Европа культурасының иң
яхшы үрнəклəренə таяна. Хəзерге көндə дə, риторика өлкəсендə
эшлəүче белгечлəр Ломоносов традициясен дəвам итəлəр.
Россия мəдəнияте икенче меңьеллык дəвамында дини оешмаларның көчле йогынтысын тоеп яшəгəн һəм яши. Россиянең
сөйлəм киңлеге тезисның эчтəлегенə həм аның дəлиллəнүенə түгел,
ə хөкем сөргəн идеологиянең төп төшенчəлəрен саклауга
юнəлтелгəн. Һичшиксез, сөйлəмдəге үрнəклəрнең həм хөкем сөргəн
идеологиянең тəңгəл килүе, билгеле бер рəвештə, сүз белəн
йогынтының үзенчəлекле асылын тəшкил итə.
Риторикада Россия үзенчəлеклəрен исəпкə алган сөйлəм үрнəклəрен Н.Кошанский мисалында күрергə була. Аның риторикасының асылы – сөйлəмне həрьяктан матурлап күрсəтүдə.
Рус риторы ''йөрəкне чолгап ала торган'' күзаллаулар
оештыруны, акыл белəн инануны тəэмин итəрлек фикерлəү
фигураларын аерып күрсəтə.
Беренче төр фигураларга ул кисəтүне, җавап кайтаруны, юл
куюны, аерып күрсəтүне, фикердə эзлеклелекне, тапкыр
сүзлелекне, фикергə əйлəнеп кайтуны, фикерне үстерүне həм
төзəтүне кертə. Белгеч карашы буенча, сөйлəмдəге мондый күчеш,
үзгəреш фикерлəүгə йогынты ясарга булыша, чөнки сөйлəмне
инануга əйлəндерə.
Икенчедəн, сурəтлəү, җанландыру, башка фикерлəр белəн
аралаштыру, капма-каршылык, чагыштыру, риторик сорау, өндəү,
эндəш; киеренкелек тудыру, арттырып җибəрү, үтенү həм
булалмастайлыкны раслау фигуралары күзаллауга нык тəэсир итə.
Өченчедəн, күңелне ышанычлылык, икелəнү, көттереп тору,
мөрəҗəгать итү, эндəш, махсус дəшми тору, сөйлəмне кискен
рəвештə туктату, йола, ырымнар үтəү, телəклəр телəү, сораулар
кую, өндəмəлəр белəн яулап була.
Күргəнебезчə, ХIХ гасыр риторикасы сөйлəмнең көчен
арттыруда күп төрле алымнарны берлəштерə.
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Əйтергə кирəк, риторика фəне совет власте вакытында зур
үсешкə ирешə. Рəсми-сəяси карашлар риторик дəлиллəүлəр
нигезенə салына. Бөтен аралашу барышы, дəлиллəүлəрнең төп
үзенчəлеге, сəяси ихтыяҗларга бəйле булуы сəбəпле, хакимият
белəн килешүчəнлеккə əйлəнə.
Һəрнəрсə белəн ризалашу стиле, аралашуны дəүлəт эшчəнлегенең бер өлеше итеп аңлату, аралашу кырының бөтен элементларына үтеп керə. Сөйлəмнең барлык төрлəре дə сəясилəштерелə. Сөйлəм сəяси тəрбия һəм халык фикере белəн уйнау чарасына əверелə. Россия җитəкчелеге аралашу даирəсенə, бигрəк
тə агитация-пропаганда өлкəсенə, зур игътибар бирə. Тоталитар
хакимият, халык аңына йогынты ясый торган мөмкинлек
буларак, җəмгыятьтəге гомумхалык аралашу чараларын нык
тикшереп торган.
Демократик яңарыш бурычларын үтəү шактый дəрəҗəдə
хəзерге риториканың һəм халык алдында аралашу үзенчəлеклəре
күрсəткечлəренең үзгəрүенə бəйле. Дəлиллəүлəр җыелмасының
оешу рəвеше мəдəният һəм сəясəт өлкəсенə хəлиткеч тəэсир
ясый. Хакимияткə бəйле, килешүчəнлеккə нигезлəнгəн
дəлиллəүлəр яңа идеялəр һəм гамəллəргə алып килə торган
аралашуны тəэмин итə алмый.
Татар халкында хөтбə-вəгазьлəр тарихыннан
Инсанияттə тел гаять тылсымлы, кодрəтле көчкə ия. Элеккеге
заманнарда ук акыл иялəре, олуг əдиплəр бу көчнең бөеклегенə,
нəфислегенə сокланганнар, аның җəмгыятьтə тоткан урынына олы
бəһа биргəннəр.
Телнең гаҗəеп хикмəтлелеген, күзгə күренми торган көчкуəтен Коръəн Кəримдəге түбəндəге аятьтəн дə күрергə мөмкин.
Анда: “Синең телең – синең арысланыңдыр, җибəрсəң – ул сине
үтерер, сакласаң – ул сине саклар”, – диелгəн.
XI йөзнең атаклы шагыйре Йосыф Баласагунлы үзенең
“Котадгу белек” (“Бəхет турында белем”) поэмасында да: “Барлык
нəрсə телдəн: ул кешене күтəрə дə, аның башына да җитə”, – дип,
Изге Китаптагы фикерне куəтли. “Котадгу белек”тəге:
Күңел, телеңне дөрес (ихлас) тот, холкың да бөтен булыр,
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Һəм сиңа килер бəхет (байлык), дөньяң да бөтен булыр”, –
кебек юллар да телнең, сүз сөйлəүнең мөһимлеге хакында
сөйлилəр.
Борынгы һəм Урта гасырларның күп кенə əдиплəре кебек, XV
йөзнең урталарында иҗат иткəн татарның бөек шагыйре
Мөхəммəдъяр да телнең кешелек дөньясында тоткан ролен
түбəндəгечə билгели:
Адəм углының вөҗүде (барлыгы – Ф.М.) эчрə бел,
Бер тылсым, бер əл-гаҗиб ирер бу тел!
Халык арасында да элек-электəн тел турында тирəн мəгънəле,
гыйбрəтле мəкаль-əйтемнəр иҗат ителгəн: “Дөньяда сүздəн көчле
нəрсə юк”, “Сүз сөйлəү һөнəр, сөйли белмəгəн үлəр”, “Сүзне
сөйлəсəң, уйлап сөйлə”, “Тел күрке – сүз”, “Туры сүз – телнең
бизəге”, “Тел – белемнең ачкычы, акылның баскычы” һ.б.
Телнең кешелек
җəмгыятендəге
тоткан мөһим роленə
тукталып, күренекле тел галиме Р.Г.Əхмəтъянов болай ди: “Төрле
халыкларның киемнəре, орнамент-бизəклəре, аларның көй-музыка
ядкəрлəре кешенең тынгысыз иҗади эзлəнү җимешлəре буларак
кыйммəтлелəр. Əмма халыкларның күп гасырлар дəвамындагы
иҗади фикер нəтиҗəлəрен үзендə туплаган иң зур рухи бина – тел”
[Əхмəтъянов, 2003:39].
Əйе, тел – фани дөньяны, чынбарлыкны танып белү,
аралашу-фикерлəшү, инсаният тудырган матди һəм мəдəни
кыйммəтлəрне алдагы буыннарга тапшыру чарасы гына түгел, ул –
куəтле ышандыру һəм инандыру коралы да.
Телнең тылсымлы тəэсир итү көче, барыннан да бигрəк, аның
кешелəрнең аңына, хис-тойгыларына, эчке кичерешлəренə зур
йогынты ясавында. Ə бу исə, үз нəүбəтендə, күп төрле алымнар,
тел-стиль чаралары аша тормышка ашырыла.
Җ.Абызгилдин үзенең “Хитабəт ысуллары” дигəн китабында
хитабəтнең (хөтбə сөйлəүнең) аерым фəн, һөнəр булуын
ассызыклап үтə: “Хөтбə вə нотык сөйлəү һөнəре бик борынгыдан
килə. Коръəн Кəримдə без Нух галəйһиссəлəмнең үз кавеменə
нинди күркəм вəгазь сөйлəвен күрəбез. Шулай ук Ибраһим г.с.м.,
Исмəгыйль г.с.м., Йосыф г.с.м., Муса г.с.м., Гайсə г.с.м., Мөхəммəд
галəйһимүс-салəтү
үəссəламнең
вəгазь-нəсыйхəтлəренə
дə
сокланмаска мөмкин түгел”.
Ул хитабəт фəненең борынгыдан килгəн һөнəр буларак,
юнанилардан (греклардан) башланып, руманиларга (римлелəрдəн)
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күчүен һəм, Гайсə г.с.м. туганнан соң, руманиларда хитабəт
ысулының сөйлəү рəвеше үзгəреп, дини төс алуын əйтə
[Абызгилдин, 1998:7-8].
Бик күптəнге дəверлəрдə, əле борынгы төрки бабаларыбыз
табигатьнең илаһи көчлəренə ышанган мəҗүсилек һəм тəңречелек
чорында ук, төрле бəйрəмнəрне һəм дини йолаларны үткəргəндə,
йола – дин башлыклары – шаманнар (камнар) – ыругдашларының,
кабилəдəшлəренең хис-тойгыларына көчле йогынты ясый белгəннəр,
ышандыру-инандыруның күптөрле тел-стиль чараларыннан оста
файдаланганнар. Гади халык кына түгел, хəтта кабилə башлыклары –
билəр дə алардан куркып торганнар. Телебездə кулланыла торган
камчы сүзенең тамырында да борынгы төрки телдəн кергəн кам
фигыле ята. Ул “сугу, сыдыру” мəгънəсендə йөргəн. Тува телендəге
камчы “шаман чыбыркысы” дигəнне аңлата. Бу да əлеге сүзнең
гомумтөрки телдəге камчы “шаман” сүзе белəн тыгыз бəйлəнештə
булуына ишарəли [Əхмəтъянов, 2001:89]. Халкыбызның телəкалкышларындагы, сынамышларындагы “Əрвахлар рухы шат
булсын”, “Тəңре ярдəм итсен”, “Утка төкерсəң, авыз кутырлый”,
“Күз тимəсен өчен, бала кулына милəш агачы бəйлилəр”, “Утын
сызгырса, көн суытыр” һ.б. гыйбарəлəр бик күптəннəн килеп
кергəннəр [Мəхмүтов, 2002:143]. Борынгы бабаларыбызның дөнья,
яшəеш турындагы уй-фикерлəре мифологик хикəятлəрдə, риваятьлегендаларда да чагылыш тапкан [Риваятьлəр һəм легендалар,
2001:111; Татар мифлары..., 1999:132]. Мəсəлəн, “Җир ничек
яралган?” дигəн риваятьтə борынгыларның күзаллавы болай
тасвирлана: “Элекке заманнарда дөнья тоташ судан гына торган.
Кешелəр əле булмаган. Суда балыклар һəм су кошлары гына
яшəгəннəр. Шунда бер үрдəк су төбенə чумып, борыны белəн бер
кисəк балчык алып чыккан. Бу зурайган һəм шуннан җир хасил
булган ди. [Риваятьлəр һəм легендалар, 2001: 27].
Х йөз башларында, Идел Болгары дəүлəтендə Ислам дине
рəсми рəвештə кабул ителгəннəн соң, халкыбызның рухи-мəдəни
тормышында яңа дəвер башлана.
Бераллалыкка нигезлəнгəн
Ислам дине төрле кавемнəрне берлəштереп, дəүлəтчелекне
ныгытып кына
калмый, Идел буе болгарларының тормышкөнкүрешенə, гореф-гадəтлəренə, мəдəниятенə тирəн йогынты
ясый. Болгарда Исламны кабул иткəннəн соң, əле халык арасында
борынгыдан килгəн, инде Ислам кануннарына туры килмəгəн
мəҗүсилек гореф-гадəтлəренə, йолаларына каршы буларак, Бер
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Аллаһ идеясе үткəрелə. Бу гасырлар дəвамында укылып киленгəн
“Бəдəвам китабы”нда да ачык күренə. Аның һəрбер дүртьюллыгы
“Алла дигел бəдəвам” гыйбарəсе белəн тəмамлана, ягъни дəвамлы
рəвештə Аллаһ сүзен кабатларга өнди:
Һəркем җенгə табынса,
Йə суга нəрсə салса,
Агачка нəрсə чалса,
Аллаһ дигел бəдəвам.
Йə зөннарый багъласа,
Йə ул клəү күтəрсə,
Хəрамны хəлəл белсə, –
Аллаһ дигел бəдəвам.
Пəйгамбəр билə, диде,
Кяфердер анлар, диде,
Тəмугъда җаны диде, –
Аллаһ дигел бəдəвам. [Бəдəвам китабы, 2005:7].
Исламның асылы булган Коръəн
Кəримне, Мөхəммəд
пəйгамбəр (с.г.в.) сөннəт-хəдислəрен кабул иткəн болгарларда
җəмгыять тормышының əхлакый нигезлəренə карашлар үзгəрə,
алар яңа əхлакый кыйммəтлəр белəн баетыла. Шулай итеп, Ислам
гаделлек, шəфкатьлелек, кешелеклелек, рухи-əхлакый сафлык,
хезмəт белəн гадел көн күрү идеалларын яклый һəм аларны
шəхесне формалаштыруда төп кыйммəтлəр итеп таный, нəтиҗəдə,
инсаннарны яман адымнар, хəрам эшлəр кылудан саклап килə
[Җəлəлиев, 2003:9].
Ислам дине кабул ителгəч, болгарлар файдалана торган чөй
(рун) язуы гарəп алфавиты белəн алышына. Шул рəвешле, язма
мəдəнияткə нигез салына. Шуның нəтиҗəсендə безнең атабабаларыбызда фəнни-фəлсəфи фикерлəр, əдəбият, мəдəният һəм
мəгърифəт үсүгə зур этəргеч ясала. Мəчетлəр салына, алар
каршында мəктəп-мəдрəсəлəр ачыла. Болгар һəм Суар
шəһəрлəрендəге Җамигъ мəчетлəр дин һəм мəгърифəт
үзəклəренə əверелəлəр.
Элек-электəн мəктəп-мəдрəсəлəрдə
Исламият кануннарын
ныклап үзлəштерү белəн берлектə, сүз сəнгатенə, сөйлəшү əдəбенə
дə өйрəткəннəр, нотыклык сəнгатен үзлəштергəн һəм Аллаһ сүзен,
Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.) сөннəтлəрен җəмəгатькə фəһемле, оста
37

җиткерə белүче имам-хатыйблар хəзерлəүгə дə зур урын биргəннəр,
Сөйлəшə белү, сүз сəнгатенə ия булу иң мəртəбəле һəм иң кирəкле
гамəллəрнең берсе итеп саналган. Шунлыктан дини уку
йортларында төп фəннəр булган Коръəн, Тəҗвид (Коръəнне дөрес
итеп уку турындагы кагыйдəлəр), Коръəн тəфсире (аңлатмалары),
Гакаид (Иман), Фикъһе (Ислам дине мəсьəлəлəре турындагы
гыйлемнəр), Ислам һəм пəйгамбəрлəр тарихы, шəригать
гыйлемнəре, гарəп телен өйрəтүдəн тыш, əхлак, риторика, фəлсəфə,
мантыйк (логика), психология, педагогика кебек гакылият фəннəре
дə укытылган, дөньяви белемнəр дə бирелгəн.
Дөрес, ул вакытларда барлык Ислам йолалары гарəп телендə
башкарылганга күрə, укыту-тəгълим системасында да гарəп теленə
өстенлек бирелгəн. Əмма төрки-татарча уку һəм төрки текстларны
өйрəнү, фикерне үстерү, телне шома, уйны йөгерек итеп əйтеп бирə
белү, ирекле əңгəмəгə һəм моназарага (бəхəскə) əзерлəү буенча да
дəреслəр , гамəли шөгыльлəр үткəрелгəн. Шул максаттан “Бəдəвам”,
Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф”, Борһанетдин Рабгузиның “Кыйссасел
Əнбия”, Сөлəйман Бакырганиның “Ахырзаман китабы”, Таҗетдин
Ялчыголның “Рисалəи Газизə”, Мөхəммəд Чəлəбинең “Мөхəммəдия”,
Суфи Аллаһиярның “Сөбател-гаҗизин” һ.б. китаплар файдаланылган.
Мəхмүд Болгариның “Нəһҗел фəрадис”, Мəҗлисинең “Кыйссаи
Сəйфелмөлек”, Сəйф Сараиның “Гөлстан бит төрки” һ.б. əсəрлəрнең
дə кулланылганлыклары мəгълүм [Əмирхан, 1997:187-190;
Заһидуллина, 2000:20-25].
Исламга мөнəсəбəтле рəвештə халык авыз иҗатының гаҗəеп
əсəрлəре – илаһи бəетлəр, мөнəҗəтлəр барлыкка килгəн, Аллаһ
белəн бəйлəнешле телəк-алкышлар əйтелгəн. Мəсəлəн,
“Иманыбыздан
аерма!”
дигəн
мөнəҗəттə
мондый
дүртьюллыклар бар:
Газраил якаң тотканчы,
Əҗəл угын кадаганчы,
Кулың, телең тотылганчы,
Укыйк Коръəн илə намаз.
Илаһым, син ки шат əйлə,
Бəнем газиз бу җанымны,
Ахырда да насыйп əйлə,
Шəрəфəтле иманымны.
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Илаһи, сорыймын синдин
Шул дүрт нəрсəне бирмəгə:
Бере тəүфыйк, бере гамəл,
Бере дəүлəт, бере җəннəт.
Дəхи дə эстимен синдин,
Шул дүрт нəрсəне күрмəгə:
Бере дидар, бере вилдан,
Бере хуры, бере гыйлман.
Дүрт нəрсəне кыйлчы асан
Үзең шəфəгатең берлəн:
Бере азан, бере сөаль,
Бере сират, бере мизан.
Аерма безне, Илаһым,
Шул изге дүрт китабыңнан:
Бере Инҗил, бере Зəбур,
Бере Тəүрат, бере Коръəн.
Шул дүрт нəрсəне күрсəтмə,
Безгə дөньяда, Ярабби:
Бере фəкыйрь, бере ачлык,
Бере бурыч, бере зиндан.
Калдырма миңа, и Раббым,
Дүрт нəрсəнең явызлыгын:
Бере азгын, бере динсез,
Бере шымчы, бере шайтан. <...> [Хөснуллин, 2001:118]
“Алла куəт бирсен, җаныңа саулык бирсен”, “Ходай ак
тормышлар бирсен”, “Фəрештəлəрнең “амин” дигəн чагына туры
килсен”, “Ходай тел ачкычлары бирсен”, “Алланың каһəре
төшсен”, “Валлаһи газыйм”, “Коръəн орсын” кебек халык телендə
киң таралган алкышлар, каргышлар һəм антлар да Ислам дине
белəн багланышлы.
Шулай ук Йосыф Баласагунлы, Əхмəд Йүгнəки, Əхмəд Ясəви,
Шəмсетдин Гасый, Сөлəйман Бакыргани, Кол Гали кебек атаклы
шагыйрьлəр дини рухтагы əсəрлəр иҗат иткəннəр, адəм балаларын
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əдəп-əхлакка өндəгəннəр. Мəсəлəн, үзенең
Сөлəйман Бакыргани болай ди:
Намаз, руза, тəүбə берлə барганнарга,
Хак юлына кереп, кадəм куйганнарга,
Ошбу юлда җанын фида кылганнарга
Ярлыканмыш коллар берлə сөхбəте бар.

бер

шигырендə

Намаз, руза, тəүбə сəне уттан йолар,
Галəм халкы, сəне сорап, Хакдин телəр,
Кыямəт көн күреп сəне, алар таңлар,
Ни кол ирмеш, бу сəгадəт носраты бар.
Оҗмах эчрə түрт арыктыр, белгел аны,
Монда тəүбə кылганнарга эчрер аны,
Тəүбəсезлəр ул арыкдин эчмəс вəли,
Аңа эчрер зəһəр заккум ширбəте бар <...> [Бакырган китабы,
2000:30]
Язма əдəбиятта XII йөзлəрдəн
үк килеп кергəн дини
мотивлар: Аллаһыны зурлау, Аңа сыгыну, фани дөньяда кылган
гөнаһлары өчен ярлыкавын сорау, Аның каршында үзен колбəндə итеп сурəтлəү, еллар-гасырлар аша үтеп, ХХ йөз башы
поэзиясенə кадəр килеп җитə. Моны без халкыбызның бөек
шагыйре Г.Тукай шигырьлəреннəн дə күрə алабыз. Мəсəлəн,
“Туган тел” шигырендə еллар дəвамында мəктəп дəреслеклəренə
кертелмəгəн мондый юллар бар:
И, туган тел! Синдə булган, иң элек кыйлган догам:
Ярлыкагыл, дип, үзем һəм əткəм-əнкəмне, Ходам! [Тукай,
1985:65]
Гаетлəрдə, җомга намазларында, мөбарəк кичəлəрне, истəлекле
көннəрне уздырганда, имам-хатыйблар үзлəренең илаһи һəм
гыйбрəтле вəгазьлəре, үгет-нəсыйхəтлəре белəн Аллаһ сүзен, изге
Коръəн аятьлəрен, Мөхəммəд галəйһиссəлəм хəдислəрен
җəмəгатькə өйрəтүдə тырышлык күрсəткəннəр.
Алтын Урда һəм Казан ханлыгы дəверлəрендə дə инсаннарга
гыйлем-мəгърифəт аша, вəгазьлəү аша иман нурын иңдерү дəвам
иткəн. Имам-хатыйблар, шəйхлəр, Кол Шəриф кебек мəшһүр
сəедлəр үзлəренең хөтбə-вəгазьлəре, күркəм эш-гамəллəре белəн
халыкка Ислам гыйлеме һəм тəрбиясе биргəннəр. Бу вакытларда
гает һəм җомга хөтбəлəре, нигездə, гарəп телендə башкарылса да,
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аларның вəгазь өлеше халыкның төп аралашу-сөйлəшү теле
булган төрки-татар телендə укылгандыр диясе килə. Бəлки, ул
вакытларда ук оста вагыйзларның (əхлакка өйрəтүчелəрнең, имамхатыйбларның) кулъязма вəгазьлəре дə булгандыр. Шулай булгач,
вəгазь, үгет-нəсыйхəт өслүбенең əүвəлге башлангычлары шул
чорларда ук формалаша башлаган дияргə мөмкин. Күренекле тел
галиме В.Х.Хаков та: “Болгар дəүлəте чорында ук үз чорына хас
язма əдəби тел һəм стиль үзенчəлеклəре үсеп чыга”, – ди. [1999:7]
XVI йөз урталарында, ягъни Явыз Иван баскыннарыннан соң,
Казан ханлыгы җимерелеп, илгə зур афəтлəр килгəч тə, рəхимсез
ирексезлəү,
көчлəп
чукындыру,
матди
һəм
мəдəни
байлыкларыбызны талау һəм юк итү вəзгыяте башлангач та, мəчет,
мəктəп-мəдрəсəлəр җимерелеп, күплəгəн дин əһеллəребез һəлак
ителсə дə, мөселман татарларның иң зур күпчелеге исламнан – хак
диннəн ваз кичмəгəн, иманына тугры булып калган. Хəзер инде
җəмəгать намазларын, дини бəйрəмнəрне бергəлəп үтəү
мөмкинлеге калмаса да, аларны гаилəлəрендə башкарганнар, Изге
Коръəнне күз карасыдай саклаганнар, балаларына шəригать
кануннарын өйрəткəннəр, илаһи үгет-нəсыйхəт биргəннəр.
Екатерина II патшалык иткəн елларда, мөселманнарга карата
кайбер ташламалар ясалса да, Рəсəй империясендə аларны
җəберлəү, диненнəн һəм теленнəн биздерү, күркəм горефгадəтлəрен юкка чыгару сəясəте беркайчан да туктамаган. Бары
тик XIX йөз ахыры – ХХ йөз башларында гына бу вəзгыять
берникадəр үзгəрə башлый. Ул татар халкының миллəт булып
формалашу, милли əдəби тел барлыкка килү, милли үзаң үсү,
тəгълим-тəрбия системасында җəдиди үзгəрешлəр башлану белəн
бəйлəнгəн. Мөселман татарларга Ислам кануннарын, дини
йолаларны яшəеш өчен файдалы булырлык итеп үз ана телендə,
халык сөйлəмə теленə якын булган аңлаешлы телдə өйрəтү, аңлату
мөһим мəсьəлəлəрнең берсенə əверелгəн.
Кайбер мəгълүматлардан бəян булганча, хөтбə-вəгазьлəрне
татарча укый башлау ХХ йөз башларына туры килə. Шакирҗан
Хəмиди [Ш.Х.] үзенең “Голяма тарихы” дигəн китабында Казан
мəчетлəре имамнарының эшчəнлеклəренə бəя биреп, Дары заводы
каршындагы икенче мəхəллə мəчете мулласы
Əхмəтҗан
Мөэминовның, беренчелəрдəн булып, җомга һəм гает хөтбəлəрен
татар телендə укый башлавы һəм бүгенгə кадəр дəвам итүе турында
яза. Кызганыч, автор моның кайчан башлануын күрсəтми, əмма
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китапның 1907 елда нəшер ителүенə карап, бу гамəлнең 1905-1907
елларда башлануын фаразларга мөмкин [Ш.Х., 1907:40; Гимазова,
2004:67].
Татарча хөтбə укуны куəтлəп, шулай булырга тиешлеген
раслап, бу яңалыкны күтəреп алучылар рəтендə “Иж-Бубый”
мəдрəсəсенең
имам-хатыйбы
һəм
мөдəррисе
Габдулла
Нигъмəтуллин-Бубый да бар. 1902 елда басылып чыккан
“Тəрəкъкы фəнүн вə мəгариф динсезлеке мүҗибме?” дигəн
хезмəтендə үк, ул, Ислам динен фəн аша аңлатып бирүнең
мөһимлеген күрсəтə. “Җомга һəм гает намазлары, анда укыла
торган гыйбадəтлəр җəмəгатьне дин нигезлəрен аңлауга, аларны
үтəүгə өйрəтергə тиеш. Шуның өчен укыла торган хөтбəлəр ялвару
һəм данлаудан тыш, татар телендə сөйлəнергə тиешлəр”, – дип
ассызыклый [Бубый, 1902:40; Гимазова, 2004:63].
1906 елның мартында хаҗ сəфəреннəн əйлəнеп кайткан
Габдулла Нигъмəтуллин җомга хөтбəсен татарча укый. Бу –
бөтенлəй башка килмəслек вакыйга була. Күптөрле шау-шулар,
каршылыклар, аңлашылмаучылыклар булуга карамастан, абруйлы,
уй-ниятлəренə инанган тəвəккəл кеше буларак, ул башлаган эшгамəллəреннəн чигенми: җомга һəм гает хөтбəлəрен ана телебездə
укуын дəвам иттерə. 1908 елда аның “Татарча
хөтбə уку
дөрестме?” дигəн китабы нəшер ителə. Ул анда Коръəнгə,
Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.) хəдислəренə, күренекле дин
галимнəренең хезмəтлəренə нигезлəнеп, бу гамəлнең дөреслеген
дəлилли. “Вəгазь, – ди ул, – җыелган халык Ислам һəм милли рух
белəн сугарылсын, килəчəктə һəм мəңгелек яшəештə үзлəренə
файда китерерлек нəрсəлəрне аңласыннар өчен кирəкледер.
Татарларның күпчелеге гарəп телен аңламый, атна саен бер үк
нəрсəне сөйлəүче имамнар да, мəгънəсенə төшенмилəр. Əгəр
кешелəр нəрсə турында сүз баруын аңламыйлар икəн, моны хөтбə
дип исəплəргə мөмкинме?” [Бубый, 1908:35]
Шулай итеп, Г.Бубый татарлар арасында Ислам тəгълиматын
вəгазьлəүгə, пропагандалауга зур өлеш кертə. Җəдитчелек
тарафдары буларак, ул ислам динен киң халык массаларына
аңлаешлы булган татар телендə аңлатуны яклап чыга, шулай
эшлəгəндə генə, кеше аңына əйбəтрəк йогынты ясау мөмкинлеген
күрсəтə һəм татарча хөтбə укуны нəзари яктан дəлиллəп бирə.
“Замана иҗтиһад мөнкарыйзмы, дəгелме?” (“Иҗтиһад заманы юкка
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чыкканмы əллə түгелме?”) дигəн хезмəтендə дə Г.Бубый əлеге
реформаторлык фикерлəрен дəвам иттерə [Бубый, 1909:69].
Татар телендə хөтбə укуга нык каршы торучылар булса да, бу
яңалыкны куəтлəүчелəр дə ишəя. Шул уңайдан “Йолдыз”
газетасында татарча хөтбə укуны хуплаган мəкалə дə дөнья күрə.
Анда Г.Бубыйның “Татарча хөтбə уку дөрестме?” китабы чыгуы
турында хəбəр ителə һəм автор да татарча хөтбə укуны хуплап:
“Гадəти əңгəмəдə ике сүзне куша алмаган мулланың авыз эчендə
ботка пешерүеннəн файда юк, аның сөйлəмен дə хөтбə дип əйтеп
булмый. Бу вакытта җомга намазының катгый башкарылырга
тиешле талəплəре үтəлми. Əгəр дə имам үзенең вəгазе белəн
тыңлаучыларның күңеллəренə үтеп кереп, тəэсирле сөйли икəн,
моны татар телендə аңлатуның бернинди начарлыгы юк”, –дип яза
[Йолдыз. – 1909. – 4 февраль].
Г.Бубый һəм башкалар тарафыннан башланган бу яңалыклар,
җəдиди үзгəртеп корулар көчəя барган саен, татар мөселманнары
тормышына активрак үтеп керə башлый. Җомга һəм гает
намазларында, башка дини йолаларны үткəргəндə, хөтбəвəгазьлəрне татарча укуга игътибар арта. Шул ук вакытта татар
телендə Коръəн тəрҗемəлəре, тəфсирлəре, Мөхəммəд пəйгамбəр
(с.г.в.) хəдислəре, дини китаплар басылып чыга, хөтбə-вəгазь
мəҗмугалары дөнья күрə. Шулай итеп, милли татар əдəби теленең
стилистик системасында шактый үзенчəлекле булган тагын бер
социаль-функциональ стиль – илаһият стиле (өслүбе) формалаша.
Тел гыйлеменең мөһим бер тармагы булган стилистика – тел
һəм сөйлəм стильлəре турындагы тəгълимат дип, аның нигезендə
яткан стиль сүзенə нисбəтəн (грекча stulos “язу таякчыгы”), гадəттə,
иҗади эшчəнлектə нинди дə булса идея-эстетик максаттан чыгып,
сəнгатьле тасвирлау чараларын куллану рəвешенə карата əйтелə.
Ул “Тел, сөйлəм чараларыннан, мөмкинлеклəреннəн файдалану,
алымнарның теге яки бу төре һəм шуңа хас билгелəр”, – дип тə
аңлатыла [ТТАС, II, 1979:672]. Бу атамага карата тел галиме
Х.Р.Курбатов: “Стиль – билгеле бер фикер яки тойгыны урынына,
вакытына һəм максатына ярашлы итеп əйтеп бирү рəвеше”, – дигəн
төшенчəне сала һəм əйтеп бирүдəге охшашлыклар сөйлəм
типларын һəм стильлəрен китереп чыгаруын, ə сөйлəм
стильлəренең үз нəүбəтендə функциональ яктан, жанр ягыннан һəм
индивидуаль үзенчəлек ягыннан аерым төркемнəргə бүленүен
күрсəтə [Курбатов, 2002:3].
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Стилистика – татар лингвистикасында чагыштырмача яңарак
тармак. Шулай булса да, сөйлəм төрлəре турындагы башлангыч
мəгълүматлар XVIII йөз татар мəгърифəтчелəре Сəгыйть һəм
Ибраһим Хəлфиннəр тарафыннан əйтелə. XIX йөзнең икенче
яртысында татар телендəге стильлəр хакындагы кайбер фикерлəр
М.Иванов,
С.Күклəшев,
К.Насыйри,
Н.Ф.Катанов
һ.б.
хезмəтлəрендə чагылыш таба. Мəсəлəн,
М.Иванов татар телен сөйлəү теле һəм язма тел дигəн төрлəргə
бүлə. Алар арасындагы аерымлыкларны күрсəтү өчен сөйлəмə һəм
язма тел үрнəклəрен бирə [1842:311].
С.Күклəшев, М.В.Ломоносовның рус əдəби теле үсешендəге
стиль теориясенə нигезлəнеп, татар телендə, ягъни сөйлəмендə дə
югары, урта һəм түбəн стильлəр булуын əйтə. Автор фəн телен, эш
телен, гади сөйлəү телен аерып чыгара. Күптөрле гарəп сүзлəре
һəм тəгъбирлəре белəн чуарланган язма хатирəлəрне фəнни телгə,
ягъни югары стильгə кертə. Эш теле дип, ул гади сөйлəм белəн
фəнни сөйлəм арасында торган, татар сүзлəре белəн беррəттəн
гарəп-фарсы сүзлəре дə шактый урын алган урта стильне атый.
Ə гади телнең əдəби сөйлəмə телгə якын һəм татар кешесенə
аңлаешлы булуын күрсəтə [Күклəшев, 1869:103-105].
Татар халкының күренекле мəгърифəтчесе К.Насыйри үзенең
“Кыскача татар нəхүе” (1860), “Кавагыйде китабəт” (1892) һ.б.
хезмəтлəрендə өч стиль системасының үсеше белəн бəйле булган
язма һəм сөйлəү теле арасындагы аерымлыкларны билгели һəм
язма əдəби телнең халык сөйлəмə теленнəн шактый ераклашкан
булуын, анда башка теллəрдəн кергəн сүзлəрнең һəм
гыйбарəлəрнең күп кулланылуын күрсəтə.
Өч стиль мəсьəлəсенə Н.Ф.Катанов та туктала. “Материалы к
изучению казанско-татарского наречия” (1898) китабында татар
телендə язылган əсəрлəрне аерым стильлəргə бүлеп карый. Галим
ул чордагы гарəп-фарсы сүзлəре белəн чуарланган язма китап телен
югары стильгə, андый сүзлəр азрак булган язма əдəбиятны урта
стильгə, ə халыкның җанлы сөйлəменə якын һəм һəр татар
кешесенə аңлаешлы булган халык авыз иҗаты əсəрлəрен түбəн
стильгə кертə. Ул телдəге стильлəрне аерымлауда жанр
принцибыннан һəм лексик-семантик билгелəр нигезендə
лингвистик принциптан чыгып эш итə.
ХХ гасыр башында, аеруча Октябрь инкыйлабыннан соң,
стилистика мəсьəлəлəре күбрəк галимнəрнең игътибарын җəлеп
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итə. Татар стилистикасына караган материаллар теге яки бу
дəрəҗəдə шул вакытларда нəшер ителгəн грамматикаларда, əдəбият
буенча уку əсбапларында, вакытлы матбугатта басылган фəнни
язмаларда яктыртылалар. (Г.Сəгъди, Г.Ибраһимов, Г.Нигъмəти,
Г.Исхакый, Җ.Вəлиди, Х.Бəдигый, А.Шамов һ.б.)
Стилистика өлкəсендəге күпкырлы һəм максатчан эзлəнүтикшеренүлəр ХХ йөзнең икенче яртысыннан башлана.
Лингвистик стилистиканың яңа юнəлешлəре барлыкка килə,
функциональ стильлəрне, əдəби телне тарихи аспектта өйрəнү,
газета-журнал
теленең
үзенчəлеклəре,
татар
язучылары
əсəрлəренең теле, мəктəп стилистикасы мəсьəлəлəре аерым
китапларда, монографик тикшеренүлəрдə, фəнни мəкалəлəрдə
чагылыш таба. Стилистикага кагылышлы күзəтүлəр, фикерлəр
грамматика һəм лексикология буенча булган хезмəтлəрдə, уку
ярдəмлеклəрендə һəм программаларында урын ала. Стилистика тел
гыйлеменең автоном бер тармагы буларак өйрəнелə башлый.
Нəзари яктан лексик стилистика, грамматик стилистика, фонетик
стилистика, жанр стилистикасы кебек фəнни юнəлешлəр барлыкка
килə. Шулай итеп, əгəр XIX йөздə һəм ХХ йөз башларында татар
теле стилистикасы яралгы рəвешендə тел белеме яки əдəбият
теориясе буенча булган хезмəтлəрдə генə чагылып китсə, соңгы
дистə елларда ул махсус өйрəнү объектына əверелə.
Бу өлкəдə иң нəтиҗəле эшлəүче галимнəребезнең берсе,
һичшиксез, В.Х.Хаков булды. Аның иң беренче җитди тикшеренүе
публицистика стиленə багышланган [1961:312]. Аннан соңгы
хезмəтлəрендə ул функциональ стильлəрне, лексик һəм грамматик
стилистиканы өйрəнүгə җитди игътибар бирде [1961:160; 1963:168;
1972:224; 1979:158; 1985:150; 1993:324; 1999:302; 2003:265].
Татар теле стилистикасын нəзари яктан өйрəнүгə икенче
күренекле галимебез Х.Р.Курбатов зур көч куйды [1956:176;
1971:193]. Аның “Сүз сəнгате: Татар теленең лингвистик
стилистикасы һəм поэтикасы” дигəн хезмəтендə татар теленең
лингвистик стилистикасы һəм поэтикасы турында
тəфсилле
төшенчəлəр бирелə, сөйлəм стильлəренең төп төрлəре күрсəтелə,
телдəге сүзлəр һəм фразеологик əйлəнмəлəрнең, грамматиканың
стилистик һəм поэтик мөмкинлеклəре яктыртыла, сөйлəшү
стиленең фонетик үзенчəлеклəре бəян ителə [Курбатов, 2003:199].
Шулай ук татар теле стилистикасын нəзари һəм гамəли яктан
өйрəнү С.Ибраһимов [1989:150]; Ф.Сафиуллина [1974:151;
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2000:116], Ф.Хисамова [1981:161; 1998:408], И.Бəширова
[1999:576; 2000:12-15; 2006:192], С.Поварисов [1974:164; 2002:187],
Г.Нуриев
[1998:187;
1999:213],
Р.Абдуллина
[1999:400],
А.Тимерханов [2005:312] һ.б. хезмəтлəрендə чагылыш таба.
Тел-стиль мəсьəлəлəрен сөйлəм культурасы (əдəбе) белəн
тыгыз бəйлəнештə өйрəнүгə дə җитди игътибар бирелə. Бу яктан
Г.Ф.Саттаров [1965:151], Р.А.Юсупов [2003:223; 2007:103;
2007:300], С.Ш.Поварисов [1997:223], Г.С.Нуриев [2001:156;
2005:194], Р.С.Абдуллина [1997:126] һ.б. хезмəтлəрен күрсəтергə
мөмкин.
Гамəли стилистиканың татар тел белемендə шактый үсеш алган
тагын бер юнəлеш – мəктəп стилистикасы бар. Бу өлкəдə эшлəүче
галимнəр методист укытучылар мəктəп укучылары һəм югары уку
йорты студентлары, укытучылар өчен дəреслеклəр, программалар,
уку ярдəмлеклəре төзеделəр. Без монда бигрəк тə В.Х.Хаков
[1970:128], С.М.Ибраһимов [1968:128; 1978:143; 1989:150],
Р.А.Юсупов [1978:214; 1983:136], Г.С.Нуриев [2006:45; 2006:188;
2008:199], И.Б.Бəширова [2005:25], С.Ш.Поварисов [2002:187] һ.б.
хезмəтлəрен күрсəтер идек.
В.Х.Хаков стилистиканы: “Матурлык фəне, матур сөйлəм
сəнгате”, – дип бəяли. Тел гыйлеменең əһəмиятле бер өлкəсе
буларак, ул күптөрле тел күренешлəрен үз эченə ала. Анда телдəге
стильлəр, аларга хас закончалыклар тикшерелə, телнең сүзлек
байлыгы, фразеологиясе, морфологиясе һəм синтаксисы белəн
бəйлəнешле стилистик- семантик үзенчəлеклəр, сөйлəмнең поэтик
яңгырашын, эмоциональлеген барлыкка китерə торган сəнгатьле
сурəтлəү алымнары, фонетик, стилистик чаралар киң күлəмдə һəм
җентекле рəвештə өйрəнелə [Хаков, 1999:3].
Стилистика фəненең өйрəнү объекты турында Х.Р.Курбатов
та: “Сөйлəм типларының һəм стиль төрлелеклəренең төзелешен,
аларны барлыкка китерүдə сүзнең, грамматик
форма яки
фонетиканың ни рəвештə кулланылуын тикшерү эше тел белеменең
бер тармагы булган стилистика өстенə төшə”, – дип ассызыклый
[Курбатов, 2002:3].
Шулай итеп, фəндə лингвистик стилистиканың ике зур тармагы
аерып күрсəтелə: тел стилистикасы һəм сөйлəм стилистикасы.
Сөйлəм стилистикасы үз нəүбəтендə ике төрдə була: сөйлəшү стиле
һəм язма сөйлəм стиле. Аларның һəркайсына фонетик, лексик һəм
грамматик үзенчəлеклəр хас. Х.Курбатов күрсəткəнчə: “<...> алар
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арасында аерма əллə ни зур булмаска мөмкин, чөнки һəркайсы бер
үк чыганактан, бер үк милли телне файдаланудан төзелə, лəкин
болай карауга аз тоелган шул аермалыклар да стиль барлыкка
китерүдə хəлиткеч роль уйный” [Курбатов, 2002: 11].
Сөйлəгəн яки язган вакытта сүзлəр һəм грамматик формалар
(кайбер очракта – фонетик яңгыраш та) билгеле бер фикернең
кайда, кайчан һəм нинди максат белəн əйтелүенə, ул сүзлəрнең
кемгə төбəлгəн булуына карап сайлап кулланыла. Тел
чараларының шул рəвешчə билгеле бер максат белəн
кулланылышы һəм əдəби телнең үсə, камиллəшə баруы
нəтиҗəсендə, тора-бара сөйлəмнең аерым үзенчəлекле сөйлəм
төрлəре – сөйлəм стильлəре барлыкка килə.
Сөйлəм стильлəре, үз чиратында, функциональ сөйлəм,
экспрессив сөйлəм һəм сəнгатьле сөйлəм дигəн өч төрдə була, һəм
алар барысы бергə милли əдəби тел стилистик системасының
нигезен тəшкил итəлəр.
Кешелəрнең үзара аралашу, сөйлəшү һəм язышуларындагы
билгеле бер практик эшчəнлеккə бəйле булган, күп дəверлəр
кулланып, шул эшчəнлекне чагылдыруга җайлашкан һəм нəтиҗəдə
үзенчəлекле бер рəвешкə кергəн үзенə хас сүз һəм əйтемнəре
булган, əйтəсе фикерне аерым бер төр белəн башлап китүне һəм
тəмамлау төсен алып, теге яки бу дəрəҗəдə калыплашкан һ.б.
сөйлəм типлары функциональ сөйлəм стильлəре дип атала
[Курбатов, 2002:24].
Хəзерге татар əдəби телендə функциональ стильнең язма
сөйлəм төрлəре берничə төргə аерыла. В.Х.Хаков аларның
түбəндəге төрлəрен күрсəтə: иҗтимагый публицистика стиле,
фəнни яки фəнни-популяр əдəбият стиле, рəсми-канцелярия яки эш
кəгазьлəре стиле, хатлар (эпистоляр) стиле. Галим матур əдəбият
стилен аерым билгели [Хаков, 1963:14], Х.Р.Курбатов исə язма
сөйлəмнең өч төрен аерып чыгара: эш кəгазьлəре стиле, фəнни
иншалау стиле һəм публицистика стиле [Курбатов, 2002:24].
Функциональ стильнең əлеге төрлəре фəнни əдəбиятта шактый
тулы өйрəнелгəн. (Югарыда күрсəтелгəн В.Х.Хаков, Х.Р.Курбатов,
Ф.М.Хисамова, И.Б.Бəширова, А.А.Тимерханов һ.б. хезмəтлəре).
Х.Р.Курбатов күрсəткəнчə, функциональ стильнең һəркайсы
үзенə бер төрле максаттан килеп чыккан.Р.А.Будагов сүзлəре белəн
əйткəндə, “<...> кешелəрнең үзара аралашу сферасындагы
бүленешкə чик юк. Шуңа күрə сөйлəм стильлəре бүленешендə дə
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чик юк. Ул бүленеш санап бетергесез күп булырга мөмкин”.
Шунлыктан Х.Р.Курбатов та астөшермəдə булса да: “Тарихи яктан
караганда, функциональ сөйлəмгə тагын йола стиле дə керə”, – дип
өстəп куя [Курбатов, 2002:22].
И.Б.Бəширова да җанлы сөйлəмнең үзенчəлекле бер төре
булган үгет-нəсыйхəт сөйлəме булуын һəм аның формасы буенча
монологик, əдəби нормага нигезлəнгəн, гарəп-фарсы алынмалары
иркен кулланыла торган сөйлəм икəнлеген күрсəтеп уза [Бəширова,
2006:73-74].
Əмма югарыда карап кителгəн функциональ стильлəр арасында
күрсəтелмəгəн, бүгенге көнгə кадəр бөтенлəй диярлек
өйрəнелмəгəн, фəнни кулланылышка кертелмəгəн тагын бер
стильне – илаһият стилен атарга кирəк.
Матурлык фəненең, нəфис сөйлəү сəнгатенең шактый
үзенчəлекле бер төре булган илаһият стиле инсаннарның аңнарына,
хис-тойгыларына, эчке кичерешлəренə аеруча нык тəэсир итə
торган куəтле ышандыру һəм инандыру чараларының төзек бер
системасын тəшкил итə. Бу бөтенлектə хөтбə-вəгазьлəр өслүбе
аерым бер урынны алып тора.
Еш кына хөтбə һəм вəгазьлəрне бер синонимик ояда бирəлəр,
ягъни мəгънəдəш сүзлəр итеп карыйлар. Аларны аерым-аерым
карап үтик. Бу чыннан да шулаймы икəн?
Хөтбə (гар. хотбə – речь, нотык) – җомга һəм дини бəйрəмнəрдə
укыла торган намазларда, дин тотучыларга мөрəҗəгать итеп, имам
тарафыннан сөйлəнə торган вəгазь. Урта гасырларда ул, нигездə,
Алладан хəлифə һəм патшаларга, ханнарга сəламəтлек сорап укыла
торган дога булган. Гаскəргə җиңү, халыкны корылык, ачлык кебек
афəтлəрдəн имин итүне сорап та хөтбə укыганнар [ИБС, 1993:152].
“Гарəпчə-татарча-русча алынмалар сүзлеге”ндə хөтбə (хотбə)
сүзенең ике мəгънəсе теркəлгəн: 1) Речь, нотык, сөйлəнгəн сүз.
2) Вəгазь [ГТРАС, II, 1993:665].
Вакытлар узу белəн, хөтбəлəрнең максат-ниятлəре дə,
эчтəлеклəре дə, сөйлəү тəртиплəре һəм рəвешлəре дə үзгəрə,
аларның яңадан-яңа үзенчəлекле төрлəре барлыкка килə. Шулардан
чыгып, хөтбəлəрне, нигездə, дүрт зур төркемгə берлəштерергə
мөмкин: 1. Дини хөтбəлəр; 2. Сəяси хөтбəлəр. 3. Мəхкəмə
хөтбəлəре. 4. Тормыш-көнкүрешкə караган хөтбəлəр.
Мəчет-мəдрəсəлəрдə, җомга һəм гает намазларында, дини
бəйрəмнəрдə һəм мəрсиялəрдə укыла торган дини хөтбəлəрнең төп
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максаты – тыңлаучыларда илаһи хис уяту, халыкка дини тəрбия
бирү, аларны рухландыру [Мөбарəк, 2002:14].
Гадəттə, хөтбə 5 өлештəн тора: 1) Аллаһны мактау;
2) Пəйгамбəр һəм хəлифəлəр рухына дога кылу; 3) Аллаһының
берлеген раслау; 4) Вəгазь уку; 5) Мөселманнар исəнлегенə дога
кылу [ИБС, 1993:152].
Гарəп теленнəн алынган вəгаз сүзе “Вəгазь, үгетлəп, димлəп,
өндəп сөйлəнгəн сүз” дип шəрехлəнə [ГТРАС, I, 1993:54].
“Аңлатмалы сүзлек”тə ул ике мəгънəдə бирелə: “1. Үгет, нəсыйхəт,
яхшылыкка өндəү. 2. Мəчеттə гыйбрəтлəр китереп, дини нəсихəт
бирү төсендəге чыгыш” [ТТАС, I, 1977:245].
Хөтбəнең мөһим состав өлеше булган вəгазь җомга һəм гает
намазларында гына түгел, бəлки башка дини бəйрəмнəрне һəм
мəҗлеслəрне, мөбарəк көннəрне, төрле йолаларны (никахлашу,
балага исем кушу, сөннəтлəү, Коръəн укыту, җеназа уку, мəрхүмне
искə алу һ.б.) үткəргəндə дə, дөньяви истəлекле көннəр һəм
вакыйгалар (Хəтер көне, Əнилəр бəйрəме, Өлкəннəр көне, мəчет
ачылу, Белем бəйрəме һ.б.) уңаеннан да укыла. Дини һəм дөньяви
вəгазьлəрнең киң тематикасын һəм матур үрнəклəрен без Җəлил
хəзрəт Фазлыевның “Йөз дə бер вəгазь” китабында аеруча ачык
күрəбез [Фазлыев, 2005:544].
Шулай итеп, хөтбəнең вəгазьгə караганда киңрəк төшенчə
булуы күренə. Əмма шунысы ачык аңлашыла: хөтбəдəн башка
җомга һəм гает намазлары, ə вəгазьдəн гайре хөтбə була алмый.
Шуңа күрə Габделхак хəзрəт Саматов билгелəп үткəнчə: “Хөтбə
шул ук вəгазь инде. Шуңа күрə əйтелəсе сүзлəр, вəгазьлəр шул
хөтбəгə керергə тиеш <...>. Хөтбə ул – кешелəрнең күңеллəренə
тəэсир итə торган һəм иманы артуга сəбəп була торган бер вəгазь”
[Саматов, 2005:303].
Хөтбə-вəгазьлəрнең төп эчтəлеген Коръəн-Кəримгə, Мөхəммəд
пəйгамбəр (с.г.в.) хəдис-сөннəтлəренə нигелəнеп, Аллаһының
берлегенə, Пəйгамбəребезнең Аның җирдəге илчесе икəнлегенə
инандыру, гөнаһлардан сакланып, үзеңне ахирəт тормышына
хəзерлəү һəм күркəм холык, əдəп-əхлак белəн яшəү мəсьəлəлəре
тəшкил итə. Шуларны җəмəгатькə үз телебездə дөрес итеп,
тəэсирле итеп, аңлаешлы итеп җиткерүче дин əһеллəренə, имамхатыйбларга зур җаваплылык, олуг вазыйфа йөклəнə. Коръəн
Кəримдəге “Нəхел” сүрəсенең 125 нче аятендə Аллаһ Тəгалə əйтə:
“Хикмəт белəн, гыйлем
белəн, күркəм вəгазьлəрегез белəн
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бəндəлəрне Исламга чакырыгыз. Шулай ук “Минем сүземне əдəм
балаларына җиткерүчедəн дə сөйкемлерəк кеше юк”, – ди [41:33].
Пəйгамбəребез Мөхəммəд (с.г.в.) тə үзенең бер хəдисендə:
“Хəерлегез шул кешедер, кем Аллаһ кануннарын, Коръəнне
өйрəнеп, шуны кешелəргə җиткерсə, шуннан да саваплы эш юк”, –
дип əйтə. Шуларга нигезлəнеп, Җəлил хəзрəт Фазлыев та: “Син
күркəм сүз, яхшы вəгазь белəн кешедə хакыйкатьне тану телəге
уятырга тиешсең”, – дип ассызыклый [Фазлыев, 2005:416].
Күренекле имам-хатыйб һəм галим Җиһангир Абызгилдин
хөтбə сөйлəүнең əһəмияте турында болай ди: “Хитабəтнең (хөтбə
сөйлəүнең) кыйммəте вə əһəмияте искиткеч зур. Оста һəм гүзəл
итеп сөйлəнгəн вəгазь, халыклар йөрəгенə гайрəт кертə, аларны
шатландыра, елата, үкендерə, дəртлəндерə, яшен-картын, баенфəкыйрен, ир вə хатынын берлəштерə. Бер фикергə хезмəт итəргə,
бер максатка юнəлергə өнди. Аларга бертөрле хис, бертөрле
юнəлеш бирə. Хөтбəлəрнең кыйммəтен вə əһəмиятен бер сүз белəн
генə əйтеп бетерерлек түгел. Шуңа күрə дə инсаннарның барча
тереклеклəрендə рухларына алган һəртөрле мəгълүматларны, гүзəл
хатипларның нотык вə хөтбəлəреннəн хасил булган рух дисəк тə
хата булмас [Абызгилдин, 1998:3-4].
Хөтбə-вəгазь сөйлəүнең дə үз хасиятьлəре, үз тəртибе бар.
Җ.Абызгилдин, мəсəлəн, хөтбə-вəгазь сөйлəүгə карата булган төп
шартларны һəм талəплəрне түбəндəгечə билгели:
1. Хөтбəнең төп мөндəриҗəсе (эчтəлеге) тəгаенлəнгəн, ягъни
алдан хəзерлəнеп, кулдан язылган кыскача эчтəлеге булырга тиеш.
2. Хөтбəне изах вə шəрех итеп (төшендереп, ачыклап), мөмкин
кадəр гомум халыкның ихтыяҗына карап сөйлəргə кирəк.
3. Хөтбəдə гомум халыкка
нык тəэсир итəрлек,
тыңлаучыларның йөрəк вə рухани хислəрен уятырлык булган бер
кыйсем (өлеш, бүлем) булырга тиеш.
4. Хөтбəне тəмамлар алдыннан, тавышны аз гына түбəнəйтеп,
Аллаһы Тəгалəгə һəм пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа салаллаһу
галəйһи вə сəллəмгə хəмед вə сəнə укып дога кылыныр.
5. Хөтбəлəр урынына карап, бик үткен гыйбарəлəр белəн
булып, бəгъзəн (кайчакта) кызганычлык хисе китерə торган,
кайчакта шагыйранə тасвирлар китереп, ə кайчакта барчасын
дустанə итеп, менə шул урыннарны белеп, дөрес файдалана белү
һəрбер хатипка ляземдер.
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6. Хөтбəнең ана телендə сөйлəнə торган өлешен һəр миллəт
кызыгырлык дəрəҗəдə, сөйлəм осталыгыңны, төзек
сөйлəм
куəтеңне җигеп, ачык итеп сөйлəү тиеш.
7. Хөтбəнең үзен башламактан əүвəл, ул хөтбəнең максаты бəян
ителгəн бер кыйсем булырга тиеш. Бу кыйсемне ишетү белəн,
һəркемнең дəрте вə хисе кузгалып, сөйлəнəчəк хөтбəгə
игътибарлары артыр. Табигый ки, һəрбер хөтбə бер мəсьəлəне
ачыкларга тиеш [Абызгилдин, 1998:18-19].
Һəр имам-хатыйб аны үз белдегенчə сөйлəсə дə, билгеле бер
калыпларга ярашырга, шуларны үтəргə тиеш. Оста вəгазьчелəр
моны бик белеп эш итəлəр. Гадəттə, вəгазь, үгет-нəсыйхəт өч
өлештəн тора: башлам (кереш сүз), төп өлеш һəм нəтиҗə –
йомгак ясау.
Күпчелек очракта вəгазьлəр “Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим”
(“Мəрхəмəтлелəрнең иң мəрхəмəтлесе булган Аллаһыбыз” яки
“Мəрхəмəтле һəм рəхимле Аллаһ исеме белəн башлыймын”) дигəн
Аллаһы Тəгалəгə мактау һəм олылау сүзлəрен ирештерүдəн
башланып китə. Югарыда күрсəтеп үткəнебезчə, вəгазьлəрдə теге
яки бу фикерне раслау-дəлиллəү өчен, Коръəни-Кəримнəн сүрəлəр,
аятьлəр, Мөхəммəд галəйһиссəлəм хəдислəре китерелə. “Тəүбə”
сүрəсеннəн кала барлык сүрəлəрне: “Бисмиллəһир-рахмəниррахим” дип, ə аятьне яки аятьтəн өзекне “Əгүзү биллəһи минəшшəйтанир-раҗим”) (“Аллаһы Тəгалəгə шайтан зарарыннан
сыгынамын”) дип башлау мəҗбүри. Гает, җомга хөтбəлəрендə
башламның киңрəк вариантлары да күзəтелə. Мəсəлəн, Татарстан
Диния нəзарəтенең баш казые Җəлил хəзрəт Фазлыев үзенең һəр
җомга вəгазен шушы тəгъбир белəн башлап җибəрə: “Əгүзү
биллəһи минəш шəйтанир-раҗим. Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим.
Əлхəмдүлиллəһи раббил галəмин вəссалəтү вəссəлəмү гəлə
расүлинə Мүхəммəдиү вə гəлəлиһи вə сахбиһи əҗемəгин” (“Аллаһы
Тəгалəгə шəйтан коткысыннан сыгынамын. Мəрхəмəтле һəм
рəхимле Аллаһ исеме белəн башлыймын. Галəмнəрнең хуҗасы
(тəрбиячесе) Аллаһы Тəгалəгə барча мактаулар булсын. Аллаһ
илчесе Мөхəммəд галəйһиссəлламгə һəм аның əһленə (халкына),
һəм сəхабəлəренең барчасына сəламнəребезне һəм рəхмəтлəребезне
ирештерəсəң иде” [Фазлыев, 2005].
Һиҗри ел исəбе белəн кайсы ай, аның ничəнче җомгасы икəнен
əйтə. Вəгазьнең ни хакта булачагын кыскача гына аңлаткач: “Аллаһ
Тəгалə тел ачкычлары биреп, хəерле вəгазьлəр сөйлəргə насыйп
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кылса иде, тыңлаган кешелəргə дə, сөйлəгəн кешелəргə дə шушы
вəгазьлəр белəн вəгазьлəнеп, изге гамəллəрне күбрəк кылып, Хак
Тəгалə кушканнарны үтəп, тыйганнарыннан тыелып яшəүлəрне
Аллаһ Раббыбыз барчабызга да насыйп итсə иде...” дип, кереш
сүзен җиткерə һəм вəгазен дəвам иттерə.
Җəлил хəзрəт вəгазьдəн гыйбрəт алынырга тиешле нəтиҗəне
чыгарып, якынча болайрак йомгак ясый: “Инде Аллаһ Раббыбыз
барчабызның
акылларына
камиллек
бирсен,
хəерле
сəламəтлеклəр дə насыйп итсен. Хəерле гомерлəр дə насыйп
итсен. Аллаһтан безгə бүлəк итеп бирелгəн шушы гомеребезнең
калган өлешен туры юлны табучылардан булып үткəрик. Чөнки
туры юлның ахыры шатлык, җəннəт белəн бетə. Менə шушылай
яшəүлəребезне Аллаһ Раббыбыз барчабызга да насыйп кылса
иде. Һəм актыккы сулышларыбызда: “Лəəə илəəһə иллəллааһу
Мүхəммəдүр Расүүллаааһ”, (Аллаһ Бер генəдер, Мөхəммəд
пəйгамбəр Аның илчеседер – Ф.М.) дип, иман белəн Аллаһ
хозурына күчсəк иде. Шушы дөньяда тырышып укыткан Коръəн,
кылган догалар, биргəн сəдакалар да безгə ирешерлəр иде. Менə
шушындый гомерлəрне, шушындый үлемнəрне Аллаһ Тəгалə
барчабызга да насыйп кылса иде. Шушындый матур иттереп
сөйлəшеп утырган шикелле, җəннəттə дə очрашуларыбызны
Аллаһ Раббыбыз насыйп кылса иде”.
Шундый телəклəрдəн соң, вəгазь: “Əссəлəəмүгəлəйкүм үə
рахмəтүллааһи үə бəракəəтүһ” (“Сезгə Аллаһы Тəгалəнең сəламе,
рəхмəт һəм бəрəкəте булсын” – Ф.М.) яки “Амин” (“Əмин”)
(“Шулай булсын! Дөрес, Хак булсын!”) сүзлəре белəн тəмамлап
куела [Фазлыев, 2005:8-10].
Вəгазьлəрдə “Мөхтəрəм дин кардəшлəрем!, “Газиз дин
кардəшлəрем!”, “ Мөэмин кардəшлəр!”, “Мөхтəрəм кардəшлəрем!”,
“Кадерле миллəттəшлəрем!”, “Мөхтəрəм җəмəгать!”, дигəн
мөрəҗəгать-эндəшү сүзлəре кулланылып, гает-җомга намазларын
укырга һəм вəгазь тыңларга җыелучыларга ихтирам белдерелə,
үзара якынлык мөнəсəбəтлəре, психологик халəт урнаштырыла.
Исламда дингə ихтыярсыз буйсындыру юк, дингə өндəү,
вəгазьлəү генə бар. Шунлыктан, вəгазьче имам-хатыйбның һəр
гамəле, һəр əйткəн сүзе зур мəгънəгə ия. Чөнки халкыбызның
мəкаль-əйтемнəрендə дə бит: “Сүз сөйлəсəң, уйлап сөйлə”,
“Кыскалыкта – осталык”, “Белгəнеңне сөйлəмə, ни сөйлəгəнеңне
бел”, “Телгə чичəн телнең маен тамызып, сүзнең балын агызып
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сөйлəр”, “Булган оратор мең авызны каратыр, булмаган оратор
болгатыр да таратыр”, – дигəн хикмəтле гыйбарəлəр гаять күп.
Алда күрсəтелгəнчə, хөтбə-вəгазьлəрнең нигезен Коръəн
сүрəлəре һəм Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.) хəдислəре (сөннəтлəре)
тəшкил итə.
Коръəн (гар. – яттан уку, яттан сөйлəү) – Ислам фəлсəфəсендə
Изге Китап. Илаһият фəнендə аның 55 атамасы бар дип күрсəтелə:
Коръəн-Кəрим яки Коръəни-Кəрим (кəрим – хөрмəтле, кадерле,
бөек, газиз), Коръəн-Мəҗид (мəҗид – данлы, мактаулы), КоръəнГазим (газим – алдан уйлап куючы, исəплəүче, ниятлəүче;
батырчылык, кыюлык итүче; баручы, юл күрсəтүче), Китабуль
зикер (зикер – искə алучы, искə төшерүче), Китабуль хикмəт,
Китабуль-мөбин (мөбин – дөреслек белəн ялганны аеручы),
Өммелкитаб (Китаплар анасы), Форкан (Коръəн), Кəлямулла
(Аллаһ сүзе, Коръəн), Мосхəф шəриф (кадерле Коръəн) һ.б.
Коръəннең үзəгендə бер Аллаһка ышану-инану идеясе ята. Ул –
барысын да яратучы, тиңсез, кодрəтле. Изге Китапта Ислам
диненең асылы, шəригать кануннары, Адəм (р.г.) балаларының
яшəү рəвешлəре аңлатыла. Алар арасында иң мөһимнəре
түбəндəгелəр: Аллаһы Тəгалəнең берлегенə һəм барлыгына,
Мөхəммəд пəйгамбəрнең (с.г.в.) Аның илчесе икəнлегенə ышану
(“Лə илəһа иллəллаһу Мөхəммəдүр Рəсүлүллаһу”), биш вакыт
намаз (ас-салат), Рамазан аенда ураза тоту (ас-саум), мохтаҗларга
өлеш чыгару (зəкят) һəм хаҗга бару.
Коръəн-Кəримдə Ислам кануннары һəм фазыйлəтлəре кешенең
фикерлəве, рухи халəте, үз-үзен тотышы белəн тыгыз бердəмлектə
бирелə.
Шəрекъ голямалары Коръəнне, эчтəлегенə карап, 10-20 өлешкə
аерып тикшерəлəр: Аллаһы Тəгалə һəм Аның асыл сыйфатлары;
инандыргыч дəлиллəр; мөэмин-мөселманнар һəм мөселман
булмаганнар; пəйгамбəрлəр һəм халыклар; җиһан турындагы
фикерлəр; җəмгыять төзелеше; туу, яшəү һəм үлем; гаилə; əдəпəхлак мəсьəлəлəре; гыйбрəтлəр; хəерле һəм бозык эш-гамəллəр;
гыйлем һəм фикер йөртү һ.б. Анда инсанны бизəүче əхлакый
сыйфатларга аеруча зур урын бирелə: тугрылык, гаделлек,
ихласлылык, юмартлык, шəфкатьлелек, сабырлык, ата-ананы
хөрмəтлəү, сүз һəм эш-гамəл берлеге һ.б. мактала, ə аларның
тискəрелəре төрлечə хөкем ителə. Бигрəк тə ялганлау, кеше канын
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түгү, фетнə тарату, икейөзлелек, эчүчелек, зина кылу, хəрам мал
туплау, гайбəт сөйлəү һ.б. гаеплəнə, алар зур гөнаһлардан санала.
Коръəн-Кəрим конкрет тарихи җирлектə, билгеле бер
иҗтимагый-сəяси шартларда барлыкка килгəн. Изге Китапта шул
дəвер кешелəренең гореф-гадəтлəре, мифологик күзаллаулары,
фикерлəү үзенчəлеклəре дə гəүдəлəнеш тапкан. Əмма Коръəндə
вакытлы, тарихи күренешлəрне тасвирлау аша, гомумəн,
инсаниять, җəмгыять, яшəеш хакында фəлсəфи уйланулар бəян
ителə. Болар Аның эчтəлегендə дə, тел-стилендə дə ачык сиземлəнə.
23 ел дəвамында Җəбраил фəрештə арадашчылыгында
Аллаһы Тəгалəдəн Мөхəммəд пəйгамбəргə (с.г.в.) иңдерелгəн
Коръəн-Кəрим 114 сүрəдəн (бүлектəн) гыйбарəт. Анда алар
үзлəренең күлəмнəренə карап урнаштырылганнар: əүвəл (беренче
сүрəдəн кала) иң озыны, аннан соң кечерəклəре. Сүрəлəрнең
һəрберсе исемлəнгəн: 1) “Фатыйха” сүрəсе; 2) “Бакара” сүрəсе;
3) “Гыймран” сүрəсе; 22) “Хаҗ” сүрəсе; 30) “Рум” сүрəсе;
62) “Җомга” сүрəсе; 114) “Нəс” (Кешелəр) сүрəсе. Сүрəлəргə
атамалар,
кагыйдə
буларак,
эчтəлеклəренə
һəм
нигез
мəгънəлəренə нисбəттəн бирелгəн.
Һəр сүрə аятьлəрдəн (тəгъбирлəрдəн) тора. Аларның да
күлəмнəре төрлечə. Мəсəлəн, 118 нче “Кəүсəр” сүрəсе 3 аятьтəн, ə
иң озыны булган “Бакара” сүрəсе 286 аятьтəн тора. КоръəнКəримнең төрле басмаларында 6204 тəн алып 6239га кадəр аять
урын алган. Бер аять берничə хəрефтəн дə, сүз яки сүзлəр
тезмəсеннəн, җөмлəдəн яисə берничə җөмлəдəн дə торырга мөмкин.
Коръəн гыйлеме галимнəре күрсəткəнчə, бу аятьлəрдə 77934-79934
лексик берəмлек бар.
Коръəн башта кулъязма рəвешендə генə таралган. Бөек хəлифə
Госман əмере белəн төзелгəн “Мөсхəф” барлык кулъязмалар өчен
нигез чыганак буларак хезмəт иткəн. Аннан күчерелгəн иң борынгы
кулъязмаларның дүртесе безнең көннəргə кадəр килеп җиткəн.
Алар Мəккə, Каһирə, Вена, Ташкент калаларының иң мəртəбəле
урыннарында саклана.
Элек-электəн Изге Китапны күчереп язу гаять җаваплы һəм
саваплы хезмəтлəрдəн саналган. Моны гыйлемгə, матур язуга
(каллиграфиягə) маһир
булган осталар-хаттатлар башкарган.
Коръəнне күчереп язуның төрки халыкларда, шул исəптəн,
татарларда, ифрат бай тəҗрибəсе булган.
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Китап басу эше җайга салынгач та, Шəрекъ иллəрендə КоръəнКəримне басма рəвештə тарату тыелып киленгəн. Аллаһы Тəгалə
сүзлəрен басма хəрефлəр белəн бирү гөнаһ саналган, Аны бары тик
кулъязма рəвешендə генə тарату мəгъкуль күрелгəн. Əмма бу Изге
Китапка булган ихтыяҗны аз санлы кулъязмалар гына
канəгатьлəндерə алмаган. Акрынлап Аны бастырып чыгара
башлыйлар. Мөхтəрəм галимебез Ризаэтдин Фəхретдинов билгелəп
үткəнчə, аның гарəпчə басма нөсхəлəре 1881 елда Истанбул
шəһəрендə нəшер ителə.
Русиядə Коръəннең заманында күренекле галимнəрдəн
саналган Петр Посников тарафыннан башкарылган рус
телендəге тулы тəрҗемəсе 1716 елда басылып чыга. 1783 елда
галим Савари тəрҗемəсе бастырыла. 1790 елда Казанның
Беренче ирлəр гимназиясе директоры булып эшлəгəн һəм
шəрекъ теллəрен укытуның ялкынлы тарафдары булган
академик М.М.Веревкин тəрҗемəсе нəшер ителə. 1792 елда
мəшһүр тəрҗемəче А.Колмаков Коръəн Кəримнең рус телендəге
дүртенче тəрҗемəсен бастыра. 1854 елда А.Казимирский, 1864
елда К.Николаев тəрҗемəлəре дөнья күрə. Моңа кадəр
Коръəннең рус телендəге тəрҗемəлəре француз, инглиз
теллəрендəге басмаларга нигезлəнеп башкарылса, XIX йөзнең
соңгы чирегеннəн турыдан-туры гарəп теленнəн тəрҗемə
ителгəннəре дөнья күрə башлый. Рус телендəге шундый тəрҗемə
авторларының берсе шəрекъ һəм гарəп теллəре белгече
Г.С.Саблуков була. 1877 елда аның тəрҗемəсендə Коръəннең яңа
басмасы Казанда нəшер ителə. 1894 һəм 1907 елларда ул
кабаттан бастырып чыгарыла. Гомере буе Коръəнне рус теленə
тəрҗемə итү белəн шөгыльлəнгəн һəм “Коръəн тəрҗемəсенə
кушымталар”, “Коръəн турында мəгълүматлар”, “Мөхəммəд
динендəгелəрнең кыйбла турындагы фикерлəре” кебек хезмəтлəр
язып калдырган Г.С.Саблуков тəрҗемəсе тулы бер гасыр буена
бу өлкəдə рус фəне һəм җəмгыяте ихтыяҗларын тулысынча
канəгатьлəндергəн мөһим чыганакка əверелə. Коръəннең рус
телендəге чираттагы басмасы бары тик 1963 елда гына дөнья
күрə. Аның авторы – бөтен гомерен Коръəнне өйрəнүгə
багышлаган, югары уку йортларында лекциялəр укыган атаклы
галим, академик И.Ю.Крачковский. Бу тəрҗемə үзенең
төгəллеге, текстларның аныклыгы-камиллеге һəм тулылыгы
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белəн аерылып тора. Аның яңа басмалары 1986 һəм 1990 елларда
нəшер ителə.
Ислам дөньясында Коръəнне мөселман халыклары теллəренə
тəрҗемə кылу катгый тыелган булса да, төрле дəверлəрдə уйгур,
фарсы, урду, төрек теллəренə тəрҗемə ителгəнлеклəре мəгълүм.
1960 елда күренекле төрек галимнəре Хөсəен Атай һəм Ятар
Котлыай тарафыннан төрекчəгə яңа тəрҗемəсе дөнья күрде, аннан
соң да аның яңадан-яңа басмалары нəшер ителде. 1991 елда Бакуда
Коръəннең азəрбəйҗан теленə яңа тəрҗемəсе (тəрҗемəчелəр:
З. Бониятов, В.Мəмəдалиев, А.Пашазадə) басылып чыкты.
1911 елда мəшһүр дин галиме Муса Бигиев Коръəнне татар
теленə тəрҗемə итə. Əмма ул тəрҗемə нəшер ителмичə кала.
Зыяэтдин Кəмалиның “Коръəн-Кəрим тəрҗемəсе” дə шундый
язмышка дучар була. 1914 елда Камил Мотыйгый-Төхвəтуллин
тəрҗемəсенең аерым өлешлəре дөнья күрə. Коръəн-Кəримнең татар
телендəге башка тəрҗемəлəре билгеле түгел.
1936 елда Каһирəдə (Əл-Əзһəрдəге Ислам университеты)
күренекле дин галимнəреннəн махсус һəйəт төзелə һəм Коръəнне
башка теллəргə тəрҗемə кылу мəсьəлəсе уңай хəл ителə.
Тəфсир, гыйльме тəфсир (гар. – аңлатып бирү) – Коръəннең
фəлсəфи аңлатмасы. Коръəннең үзе кебек үк, Аның тəфсирлəре дə
Исламият тарихын, аның гасырлар дəвамындагы эволюциясен
өйрəнү өчен əһəмиятле чыганак булып тора. Борынгы тəфсирлəр,
нигездə, гарəп телендə язылган. Тəфсир эшлəүне беренче булып
Мөхəммəд саллаллаһу галəйһис-сəламнең (с.г.в.) туганнан-туган
кардəше Габдулла бине Габбас башлап җибəргəн. Башка
тəфсирчелəр аны үзлəренең остазы итеп кабул иткəннəр.
Сөннилəрдəн тəфсир язучы – атаклы голямаларның берсе,
күренекле тарихчы һəм дин галиме Əт-Тəбари. Аның “Тəфсире əлКоръəн” дигəн хезмəте бу өлкəдə аңа кадəр эшлəнгəннəрнең
бөтенесен үзенə туплаган. Бу хезмəтнең тулы басмасы 1906 елда
Каһирəдə 30 җилдтə басылган. Шулай ук Зəмəхшəри Бəйдави,
Фəхретдин Рази, Хөсəйни, Җəлəлетдин Суюти тəфсирлəре бөтен
дөнья күлəмендə шөһрəт казанган һəм киң таралган.
Мөхəммəд (с.г.в.) өммəтендəге мөселман татарлар өчен дə
Коръəн-Кəримнең татарча тəфсирлəренə ихтыяҗ артканнан-арта
бара, чөнки дин тотучыларның иң зур күпчелеге гарəп телен
аңламыйлар. Димəк, Изге Китапта нилəр язылганын да белмилəр.
Ə Коръəнгə киңəйтелгəн мəгънəви аңлатма-тəфсир кылганда
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гына, аның бөеклегенə, инсаннарның яшəү рəвешенə тугры юл
күрсəткəн Изге Китап икəнлегенə ышанырга-инанырга мөмкин.
Мəгълүм булганча, Коръəнне башка теллəрдə аңлату-шəрехлəү
беркайчан да тыелмаган. Моның шулай икəнлеген дəлиллəп,
атаклы гыйлем иясе Шиһабетдин
Мəрҗани да үзенең
“Нəзурəтүлхак” (“Хаклыкка бер караш”) дигəн хезмəтендə Коръəн
һəр чорда яңача тəфсир ителергə тиеш, ягъни Коръəн
сурəлəрендəге аятьлəрне заман сулышын тоеп тəфсир итү яхшырак
дигəн фикерне əйтə.
Элегрəк кулъязма рəвешендə таралган Коръəннең татарча
тəфсирлəре XIX йөзнең икенче яртысында басма хəрефлəр белəн
нəшер ителə башлый. Шул дəвернең 80 нче елларында Хөсəен һəм
Мөхəммəтзариф Əмирханнар тарафыннан эшлəнгəн 2 җилдлек
“Тəфсире фəваид” (“Файдаларның тəфсире”) Казанда басылып
чыга. ХХ гасыр башларында, гарəп шрифтлары белəн эш итүче
матбагалар ачылгач, Коръəн тəфсирлəре күбрəк нəшер ителə
башлый. Бу елларда Шакирҗан Хəмидинең “Һəфтияк-Шəриф
тəфсире” (Казан, 1906), Шəйхелислам Хəмидинең “Əл-Иткан фи
тəрҗемəтуль-Коръəн” (Казан, 1907), Габденнасыйр Курсави һəм
Ногман əс-Самани тарафыннан шəрехлəнгəн “Тəфсире Ногмани”
(Оренбург, 1907), Мөхəммəтсадыйк Иманколыйның “Тəһсилел
бəян фи тəфсире Коръəн” (Казан, 1911), Камил МотыйгыйТөхфəтуллинның “Татарча Коръəни тəфсир” (Казан, 1914) һ.б.
басмалар дөнья күрə.
Октябрь инкыйлабыннан соң, Коръəн Кəримне нəшер итү,
нигездə, туктатыла. 1917-1990 елларда Ул бары тик 8 мəртəбə генə
басылып чыга. Узган гасырның 90 нчы елларыннан соң гына, бу
изге гамəлият яңадан тормышка ашырыла башлады. Менə соңгы
елларда нəшер ителгəн Коръəн тəфсирлəренең кайберлəре: Коръəн
тəфсире – Казан: Татар.кит.нəшр., 1992. – 683 б.; Коръəн тəфсире
(Ногмани). – Казан, 1992. – 684 б.; Коръəни-Кəрим / төз. Ф.Сəлман .
– Казан: Раннур, 1999. – 574 б. Коръəн тəфсире / Кереш сүз язучы
К.Бикчəнтəев. – Казан: РИЦ “Дом печати”, 2000. – 519 б,; Коръəн
сүрəлəре / Җəгъфəр хəзрəт Мөбарəк. – Казан: Раннур, 2000. – 208
б. ; Коръəн аяттлəренең татарча мəгънəлəре һəм аңлатмалары // Төз.
Р.Батулла. – Казан: Татар.газета-журналлар нəшр., 2000. – 600 б.
2011 елда Р.Батулла тарафыннан эшлəнгəн Коръəн тəфсиренең
яңа басмасы дөнья күрде.
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Бу басмаларда аерым төгəлсезлеклəр, җитешсезлеклəр булса да,
имам-хатыйблар кулында хөтбə-вəгазьлəрдə файдаланырлык
Коръəн Кəрим хəдислəре бар. Алардагы аятьлəрне кирəкле урында
дөрес тулы һəм аңлаешлы итеп файдалана белергə генə кирəк. Ə
алардан башка бер генə дини хөтбə-вəгазь дə була алмый.
Мөхəммəд галəйһиссəлам хəдислəре
Хөтбə-вəгазьлəрдə,
Коръəн-Кəримнəн
кала,
иң
мөһим
чыганакларның берсе булып, хəдислəр тора. Алар Мөхəммəд
пəйгамбəрнең (с.г.в.) тормышы, эшчəнлеге, кылган гамəллəре,
васыятьлəре хакындагы риваятьлəрне тəшкил итə. Коръəн
мөселманнар җəмгыятенең барлык хокукый һəм əхлакый
мəсьəлəлəрен үз эченə сыйдырып бетерə алмаганлыктан, VII гасырның азагы – VIII гасыр башларында хəдислəр барлыкка килгəн.
Хəдислəр башта телдəн-телгə сөйлəнеп таралганнар. Дəверлəр
үтү белəн, алар мөхəддислəр (хəдислəрне махсус өйрəнүче
галимнəр) тарафыннан тупланып һəм билгеле бер эзлеклелектə
тəртипкə салынып, аерым мəҗмугалар рəвешендə эшлəнə
башлаганнар. Шəрекъ дөньясында шундый җыентыкларның иң
билгелесе – “Əл-җəмигъ əс-сахих” (“Ышанычлы җыентык”). Аны
төзүче имам Исмəгыйль əл-Бохари 600 меңлəп хəдис туплап,
шулар арасыннан 7250сен генə иң ышанычлы һəм лаеклы дип
санап, үзенең җыентыгына керткəн. Бу мəҗмуга гарəп иллəрендə
күп мəртəбəлəр нəшер ителгəн. 1974 елда, əл-Бохариның тууына
1200 ел тулу уңаеннан, мөхтəрəм акыл иясенең бу китабы
Сəмəркандта басылып чыкты. Сөнни мөселманнар арасында
Мөслим Нишапуриның 12 мең хəдисне үз эченə алган “Əл-мəснəд
əс-сахих”ы, (“Ышанычлы таяныч”) да шөһрəт казанган.
Октябрь инкыйлабына кадəр татарча хəдис китаплары төрек
телендəге мəҗмугалардан тəрҗемə ителгəн. Шундый җыентыкларның берсе төрек галиме Мөхəммəдгариф бəк төзегəн “Мең дə бер
хəдис” Шакирҗан Хəмиди тарафыннан тəрҗемə ителеп, 1906 елда
Казанда басылып чыккан. Бу хезмəтнең мөһимлеген автор болай дип
бəяли: “Берəүлəрнең кыямəткə кадəр башларымызга килəчəк
нəрсəлəрнең һəркайсыннан шул кыска егерме өч ел эчендə гыйлем
калдырган Пəйгамбəребез (с.г.в.)нең хəдис шəрифлəрен укып кына
түгел, шулар белəн гамəл кылмак ляземдер”.

58

“Мең дə бер хəдис”нең тагын бер басмасы 1907 елда СанктПетербургта дөнья күрə. “Мең дə бер хəдис шəриф-шəрхе” исемле
хезмəтнең авторы – Габдерəшит казый Ибраһимов. 1909 елда
Казанның “Үрнəк” типографиясендə Мөхəммəдгариф хəзрəт
Əмирханның (Ф.Əмирханның əтисе) “Əхадисе Коддусия” (“Иң
кадерле хəдислəр”) исемле җыентыгы нəшер ителə. Галимҗан
Баруди мөхəррирлегендə чыккан “Əд-Дин вə əл-Адəб” журналында
да (1906-1908, 1913-1917) эзлекле рəвештə хəдис гыйлеме
нигезлəре белəн таныштырып барылган.
Мөгаллим Габдрахман Кəбиров 1915 елда Казанның “Миллəт”
матбагасында “Мең дə бер хəдис шəриф тəрҗемəсе”н бастырган.
Анда гыйлем, күркəм холык, адəмнəр арасында кардəшлек,
мөселманнар, сəүдə кəсебе, бердəмлек, ятимнəргə мəрхəмəт,
каберлəргə зиярəт, саранлык-юмартлык, олыларны хөрмəтлəү,
хезмəт кешелəренə мөнəсəбəт, балаларга тəрбия бирү, сүздə
осталык һ.б. хакындагы хəдислəр тупланган.
1916 елда
Оренбургта күренекле дин галиме Ризаэтдин
Фəхретдиновның “Җəвамигуль-кəлим шəрхе” китабы нəшер ителə.
Анда əхлакый һəм иҗтимагый эчтəлектəге 344 хəдис тупланган.
Автор гарəпчəдəге хəдислəрне татар теленə тəрҗемə итеп, аларга
тəфсилле аңлатмалар бирə, хəдислəргə багышлап иҗат ителгəн
гарəп чыганакларыннан өзеклəр китерə, көндəлек тормышта очрый
торган гыйбрəтле хəллəрдəн мисаллар бирə. Бу китапның яңа
басмасы 1989 елда дөнья күрде. Болардан тыш халкыбыз
тарафыннан яратылып укыла торган “Кырык хəдис”, “Əхдийсү
мөнтəхибə” (“Сайланма хəдислəр”) һ.б. китаплар да киң таралыш
алган. Шулай ук мəктəп-мəдрəсə укучылары өчен əзерлəнгəннəре
дə бар [МБС, 1993:152-156; Мөбарəк, 2002:220-224].
Шунысын да искəртеп узарга кирəк: хəдис гыйлеме һəм аны
өйрəтү ысуллары мəктəп-мəдрəсəлəрдə аерым фəннəр буларак
укытылган, махсус дəреслеклəр язылган, аларны өйрəтүче
мөхтəрəм галим-мөгаллимнəр булган. Мəсəлəн, шундыйларның
берсе -Уфадагы “Галия” мəдрəсəсенең мөдəррисе, күренекле дин
галиме Зыяэтдин Камали.
Коръəн тəфсирлəре, хəдис китапларыннан кала, дини
əдəбиятның халык арасында киң таралган төре булып, күпсанлы
хөтбə-вəгазь, үгет-нəсыйхəт китаплары, дини тəрбия һəм дин
гамəллəрен аңлатуга юнəлдерелгəн һəртөрле мəҗмугалар тора.
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Халык арасында кулъязма һəм басма рəвешендə аеруча киң
таралган һəм яратып укылган шундый дини дидактик китапларга
“Нəсихəте-с-салихин” (“Изгелəрнең нəсыйхəтлəре”), “Кисекбаш
китабы”,
Мөхəммəд
Чəлəбинең
“Мөхəммəдия”,
Мəхмүд
Болгариның “Нəһҗел-Фəрадис” (“Оҗмахлар бакчасына ачык юл”),
Борһанетдин Рабгузиның “Кыйссаи Рабгузи” (“Кыйссасел Əнбия”),
“Бəдəвам” Мөхəммəд Чокрызадəнең “Алты бармак”, Сөлəйман
Баркырганиның “Бакырган” (“Ахырзаман китабы”,) Таҗетдин
Ялчыголның “Рисалəи Газизə” һ.б. керə. XIX йөзнең урталарыннан
башлап, алар кабат-кабат нəшер ителгəннəр. Шулай ук “Əнвəрүлгашикыйн” (төрек теленə тəрҗемə итүчесе Əхмəд Биҗан), Əбү
Лəис əс-Сəмəркандиның “Тəнбийһүл-гафилийн” (тəрҗемəчесе –
Нургали Алкин) , Имам Газəлинең “Нəсыйхатнамə”, “Тарикаи
Мөхəммəдия”, Əбүлхөсəен əл-Багдадиның “Мөхтасар əл-Кодури”
(тəрҗемəчесе – Шəйхелислам Хəмиди), “Гайнел-гыйлем”
(“Гыйлемнəр чишмəсе) һ.б. китаплар да булган [ИБС, 1993:40-44;
Мөбарəк, 2002:228-233].
Бу əсəрлəрдə, Коръəн аятьлəре һəм хəдислəр генə тəфсир
ителеп калмыйча, пəйгамбəрлəр, изгелəр тормышыннан алынган
күп кенə
риваятьлəр, гыйбрəтле хикəятлəр, тəрбияви үгетнəсыйхəтлəр бирелгəн. Аларның күбесе мəктəп-мəдрəсəлəрдə уку
китаплары булып та кулланылганнар. Вəгазьчелəр дə мондый
китаплардан оста файдалана белгəннəр.
ХХ йөз башларыннан татарча хөтбə-вəгазьлəр тупланган аерым
мəҗмугалар да нəшер ителə башлый. Шундый китапларга
Габдрахман Ниязиның “Хөтбəлəр мəҗмугасы”н (1908), Нияз
Мөхəммəд
Сөлəйманиның
“Төрки
хөтбəлəр”ен,
“Вəгазь
намəрисалəсе”н (1909), Габдулла Сөлəйманиның “Вəгазьлəр”ен
(1912), Шакирҗан Хəмидинең “Җомга хөтбəлəре”н һ.б. кертергə
мөмкин.
1917 елгы Октябрь инкыйлабына кадəр басылып чыккан
китаплар арасында Җиһангир Абызгилдиннең “Хитабəт ысуллары”
(Уфа, 1917) хезмəте аерым игътибарга лаеклы. Ул хөтбə-вəгазь
укучыларга, имам-хатыйбларга, мəктəп-мəдрəсə мөгаллимнəренə
хатыйблык (ораторлык) осталыгын камиллəштерү буенча методик
кулланма булып та хезмəт иткəн. Автор, Ислам өйрəтмəлəренə
нигезлəнеп, хөтбə-вəгазь сөйлəү ысулларына һəм үзенчəлеклəренə
туктала, хатыйб-нотыкчыларга сəнгатьле сөйлəмне яхшырту
буенча киңəш-тəкъдимнəрен җиткерə. Əлеге китапта хитабəт
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(ораторлык, сүз сөйлəүчелек) сəнгатендə сөйлəү теленең,
тавышның əһəмиятенə, сөйлəмнең максатына карап интонация
үзгəрешлəренə, интонация белəн идарə итү мəсьəлəлəренə зур урын
бирелə.
Хатыйблык
эшчəнлегендə
тавыш-интонация
проблемаларына ул психологик күзлектəн чыгып якын килə
[Абдуллина, 1999:17-22].
Һичшиксез, мəшһүр татар галиме, күренекле дин эшлеклесе
һəм Шəрекъ белгече, əдип Ризаэтдин Фəхретдиневнең “Əхлак
гыйлеме” сериясендə 1898-1919 елларда күп тапкырлар нəшер
ителгəн “Гаилə”, “Нəсыйхəт”, “Тəрбияле хатын”, “Тəрбияле ата”,
“Тəрбияле бала”, “Тəрбияле ана”, “Шəкертлек əдəплəре”, “Адəбе
тəгълим” һ.б. китапларын, Ислам фəлсəфəсенə караган хезмəтлəрен
онытырга ярамый. Чөнки алар мөселман мəктəп-мəдрəсəлəрендə
əдəп, əхлак, нəфасəт, педагогика дəреслəрендə дəреслек яки
кулланма итеп файдаланылган, һəр татар гаилəсенең өстəл китабы
булып торган [Фəхретдин, 2005:184].
Барыбызга да мəгълүм сəбəплəр аркасында, Октябрьдəн соңгы
еллар дəвамында дини эчтəлектəге китаплар бастырылмады. Бары
тик узган гасырның 90 нчы елларында, дингə карата сəяси
вəзгыятьтəге үзгəрешлəр нəтиҗəсендə генə, бу эш яңадан
тернəклəнеп китте. Илаһият фəненə игътибар артты. Əйе, мондый
басмаларга мөэмин-мөселманнар, шəригать юлына басучылар
сусаган, ихтыяҗлар гаять зур иде. Шөкер, бер-бер артлы андый
китаплар күплəп басыла башлады. Менə соңгы елларда гына нəшер
ителгəннəрнең кайберлəре: Пəйгамбəрлəр тарихы / төз. Ф.Яхин:
Казан: Татар.кит.нəшр., 1992. – 144 б.; Иман / төз. Ф.Яхин. –
Казан: Татар.кит.нəшр., 1993. – 208 б.; Ислам əхлагы һəм гадəтлəре
/ төз. М.-И. əл-Кайси. – Казан: Иман, 1994. – 120 б.; Корбан гайде.
Вəгазьлəр һəм хөтбəлəр / төз. В.Ягъкуб. – Казан: Татар.кит.нəшр.,
1995; Олуг пəйгамбəр / төз. Ф.Яхин. – 1 кит. – Казан: Татар.
кит.нəшр., 1994. – 192 б.; Вəгазьлəр һəм хөтбəлəр / төз.
Җ.Мөбарəк. – Казан: Иман, 1995. – 32 б.; Хөтбəлəр, вəгазьлəр / төз.
И.Лотфуллин. – Казан: Югары мəдрəсə нəшр., 1995. – 57 б.; Ислам
динендə йола һəм əдəп / төз. Ф.Яхин. – Казан: Джайб, 1996. – 83 б.;
Ислам дине нигезлəре / төз. Ф.Яхин. – Казан: Раннур, 1997. – 288
б.; Исхакый Р. Җан азыгы. Шигъри вəгазьлəр. – Казан: Кыйбла,
1998. – 304 б.; Олуг пəйгамбəр / төз. Ф.Яхин. - 2 кит. – Казан:
Татар.кит.нəшр., 1998. – 160 б.; Ислам гореф-гадəтлəре / төз.
Я.Исхаков. – Казан: Матбугат йорты, 1999. - 128 б.; Пəйгамбəрлəр,
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фəрештəлəр, ахирəт / төз. Ф.Яхин. – Казан: Раннур, 1999. – 368 б.;
Пəйгамбəребез Мөхəммəд: Трилогия / төз. Ф.Яхин. – Казан:
Раннур, 1999. – 575 б.; Җəлил хəзрəт вəгазьлəре. – 2 китапта. – 1
кит. – Казан: Мəдəни җомга, 1998. – 222 б.; 2 кит. – Казан: Мəдəни
җомга, 1999. – 256 б.; Исхакый Г. Динсез яшəп булмый. - Казан:
Иман, 2000. – 320 б.; Исхакый Г. Ислам əхлагы. – Казан, 2002. –
269 б.; Илле ике вəгазь / төз. Н.Сөлəймани. – Казан: Иман, 2001. 252 б.; Вəгазьлəр, əдəп-əхлак китабы / төз. Г.Мөхəммəтшин. –
Казан: Идел-Пресс, 2004. – 270 б.; Фазлыев Җ. Йөз дə бер вəгазь. –
Казан, 2005. – 544 б. һ.б. Күргəнебезчə, имам-хатыйблар, дин
тотучылар өчен дə файдаланырлык əдəбият җитəрлек. Моның
өстенə, вакытлы матбугатта, радио-телевидение тапшыруларында
да шактый материаллар бирелеп киленə, аудиоязмалар, буклетлар
да бар. Дини календарларда, интернет челтəрендə дə илаһияткə,
үгет-нəсыйхəтлəргə, вəгазьлəргə зур урын бирелə.
Алда əйткəнебезчə, хөтбə-вəгазьлəрнең үзəгендə Коръəн-Кəрим
аятьлəре һəм Мөхəммəд галəйһис-сəллам (с.г.в.) хəдислəре тора.
Шулар нигезендə дини һəм дөньяви вəгазьлəр корыла. Дини
бəйрəмнəрдə сөйлəнə торган вəгазьлəрдə Коръəн аятьлəре һəм
хəдислəр күбрəк урын ала. Шунлыктан Коръəннəн китерелгəн
аятьлəрне тəҗвид белəн, дөрес мəкам белəн уку, аларны
кимчелексез, тулы аңлатып-шəрехлəп бирү аеруча җитди
игътибарны сорый. Əмма гыйлемсез, хəзерлексез бу гамəлгə
тотынырга ярамый, хаталанудан, гөнаһлы булудан сакланырга, ə
булганнарыннан нəтиҗəле файдалана белергə кирəк.
Изге Коръəннəн һəм пəйгамбəребез сөннəтлəреннəн китерелгəн
өземтəлəр (цитаталар) вəгазьнең эчтəлек-төзелешен билгелəүдə,
теге яки бу фикерне раслау-дəлиллəүдə мөһим роль уйныйлар.
Алар, гадəттə, туры сөйлəм рəвешендə бирелəлəр һəм өземтəне
башлауга ишарə
итүче, туры сөйлəмне вəгазьче сөйлəменə
бəйлəүче сүзлəр, ярдəмче чаралар, төрле тыныш билгелəре
ярдəмендə килеп керəлəр.
Аллаһы Тəгалə сүзлəре иңдерелгəн Коръəн-Кəримнəн
өземтəлəр биргəндə, текст башында яки ахырында аның
чыганаклары (сүрəнең атамасы яисə тəртип номеры һəм аятьлəрнең
гамəлдəге саны) күрсəтелə. Аллаһының сүзлəре автор тарафыннан
əйтə / əйтəдер / əйтте / əйткəн; ди / диде / дигəн / диелə / дип;
боера / боерды / боерган кебек хикəя фигыльлəрнең төрле заман
формалары белəн бирелə. Мəсəлəн: “<...> “Əл-Мүлек” сүрəсендə
62

(3 нче аять) Аллаһ Раббыбыз əйтə: “Фəрҗигил-бəсара һəл тəраа миң
фүтуур” (орфоэпиядə – Ф.М.) – “Минем яратканымда һичбер
кимчелек табылмас”, – ди [Фазлыев, 2005:12]. Бу турыда Аллаһы
Тəгалə Коръəннең 39 нчы “Əл-Зүмəр” сүрəсенең 10 нчы аятендə
болай ди: “Иманлы кешелəр Раббыбыздан куркыгыз. Бу дөньяда
игелек кылсыннар өчен җəннəттə нигъмəтлəр бар. Бары тик сабыр
иткəннəргə генə бихисап əҗерлəр булачак” [ТМК, 2008:143].
Җəнабел Хак “Кəүсəр” сүрəсендə: “Раббың өчен намаз укы вə
корбан чал”, – дип боера [ТК, 1996:29 апрель].
Коръəн аятьлəренə аңлатмалар биргəндə дə, югарыда
күрсəтелгəн фигыль формаларының актив кулланылышы күзəтелə.
Мəсəлəн, Җəлил хəзрəт Фазлыев үзенең бер вəгазендə өземтəне
болай дип бирə: Коръəни Кəримдə Аллаһ Раббыбыз əйтə: “Үə мəн
əхсəнү каулəм-миммəн дəгəəəə илəəллааһи үə гəмилə-саалихəү-үə
каалə иннəнии минəл-мүслимииин” (41:33). – Минем сүземне адəм
балаларына җиткерүчедəн дə сөйкемлерəк кеше юк, – диде
[Фазлыев, 2005:12].
Имам хатыйбларның хөтбə-вəгазьлəрендə (сөйлəмə телдə һəм
язмаларда) аятьлəрнең иң əүвəл гарəпчə текстлар белəн бирелүе,
безнеңчə, кирəкле гамəл. Болай эшлəгəндə, беренчедəн,
җəмəгатьнең игътибары көчəйтелə, икенчедəн, аның ана телендə
аңлатмасын ишеткəч, инсанның күңеле сөенə, мəгънəсенə
төшенүенə шатланып утыра.
Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.) хəдислəреннəн файдаланганда,
чыганаклар төгəл күрсəтелми, “хəдисендə”, “бер хəдисендə”,
“хəдис шəрифендə”, “сөннəтлəрендə” кебек тəгъбирлəр белəн шул
ук “əйт”, “ди” фигыльлəренең төрле заман формалары кулланыла.
Вəгазьнамəлəрдə Пəйгамбəребез сөннəтлəренең, нигездə, татарча
тəфсирлəре генə бирелə.
Дөрес, Коръəн-Кəрим аятьлəреннəн, Мөхəммəд пəйгамбəр
(с.г.в.) хəдислəреннəн кирəкле өземтəлəр алу, аларга тулы һəм
төзек аңлатмалар бирү имам-хатыйбның гыйлеменə, тел һəм сөйлəү
осталыгына бəйле. Əмма бер нəрсə ачык булырга тиешле:
өземтəлəр сүзгə-сүз, курсивлары-чыганаклары һəм башка
үзенчəлеклəре белəн анык китерелергə һəм, барыннан да бигрəк,
цитата итеп алынган өзекнең эчтəлеге бозып күрсəтелмəскə тиеш.
Чөнки контексттан өзеп алынган җөмлə яки аның кисəге үзе генə
аерып алынганда, Коръəн аятендəге фикер-мəгънəгə караганда үзгə
мəгънə алып куярга мөмкин. Моннан саклану өчен төп нөсхəне
63

һичбер үзгəртүсез алырга кирəк, шулай ук һəртөрле кирəкмəгəн
кыскартуларга юл куярга ярамый [Курбатов, 1956:35].
Аларның тəфсирлəре тулы, анык һəм аңлаешлы булсын.
Кайвакытта татар əдəби теленең грамматик кагыйдəлəре
җирлегендə, киңрəк аңлатмалар бирү дə комачаулык итми, чөнки
хөтбə-вəгазь тыңлаучылар арасында төрле яшьтəге, гыйлем
дəрəҗəлəре дə, һөнəрлəре дə төрле булган кешелəр бар. Төрле
хөтбə-вəгазь мəҗмугаларыннан андый үрнəклəрне күплəп
китерергə мөмкин. Мəсəлəн, Җəлил хəзрəт Фазлыев вəгазендəге
Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.) хəдисеннəн китерелгəн бер җөмлə
мондый аңлатмалар белəн бирелə: “Əллааһүммə иннəкə гəфүү үүн
түхиббүль-гəфүə фəгфү гəнни”. (укылышта – Ф.М.). – Əй, Аллаһ!
Син – гафу итүче, гафу итəргə яратасың. Гафу ит мине,
гөнаһларымны ярлыка <...>. Татарча: “Йа, Раббым, ярлыка мине.
əлбəттə, Син зур ярлыкаучыдыр”, – дигəн мəгънə бирə. Һəм
Аллаһтан ярлыкау сорап, татарча тагын: “Йа, Раббым, барлык
гөнаһларымнан ярлыка, гөнаһларыбыздан ярлыка”, – дип йөрсəк тə
əйбəт. “Фəгфүгəннə” дисəк, “безне ярлыка” була; “Фəгфүгəнни”
дисəк, “мине ярлыка” була. Менə шулай итеп, “безне ярлыка,
балаларымны ярлыка” дип əйтсəк, əлбəттə, без саваплырак
булырбыз... Чөнки Пəйгамбəребез Мөхəммəд (с.г.в.)нең бер хəдисе
бар: “Мөселман мөселман булмас шуңа кадəр, үзенə телəгəнне
башкаларга да телəгəнгə кадəр”. Без үзебезнең генə
ярлыкавыбызны түгел, барлык мөселманнар өчен дə ярлыкауны
сорарга тиешбез. Шуңа күрə, “фəгфүгəннə” дип укысак, дөресрəк
буладыр” [ТМК, 2010:252-253].
Əйе, вагыйз тарафыннан ирештерелгəн һəр сүз, һəр тəгъбир
тыңлаучыны уйландырырга, зиһеннəрен яктыртырга, холыкəхлагын күркəмлəндерергə, бу гарасатлы заманда адəм рəтле
яшəргə көч-куəт бирергə тиеш. Җəмəгатькə аңлаешлы, тирəн
эчтəлекле, мəгънəле һəм тəэсирле вəгазьлəр генə тыңлаучыларның
күңеллəренə үтеп кереп, мөэминнəргə фани дөньяга һəм ахирəткə
өмет биреп, аларны Исламияткə, һидəят юлына өнди алалар.
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Үзлəштерелгəн белемнəрне мөстəкыйль тикшерү өчен
сораулар һəм биремнəр
Аңлатып үтегез: Риторика:
•
«инандыру фəне һəм сəнгате» (Аристотель);
•
«ораторлык тəҗрибəсен системалаштыру» (Цицерон );
•
«нəфис сөйлəм сəнгате, яхшы сөйлəү сəнгате турындагы фəн» (Квинтилиан);
•
«белем тапшыру сəнгате» (Ф. Бэкон);
•
«инандыру сəнгате һəм инандыру тəэсирен арттыруда сөйлəмнең
нəфислеге» (М.Ломоносов, А.Лосев, П.Пороховщиков);
•
«сөйлəм ярдəмендə йогынтылы аралашу шартлары һəм төрлəре турындагы
фəн» (XXI гасыр башы төшенчəсе);
2. Дини риторика турында төшенчə бирегез.
3. Классик риторик эшчəнлекнең биш төп өлеше турында сөйлəгез.
Классик риторикада сөйлəмне оештыруның төп буыннары
Чыгыш ясау
(акцио гипокризис)
Хəтергə сеңдерү
(меморио)
Сөйлəп карау
(элокуцио)

Фикер
чаткысы
кабыну
(инвенция)
Тема,
төшенчəлəр
системасын
тəгаенлəү.

Фикерне оештыру
Сөйлəм
тəртипкə китерү
(диспозиция) ситуация-сенə
яракла-шып,
фраза
Теманы үстерү:
төзелешен
кереш, төп
тəгаенлəү.
мəсьəлə, аңлату,
Сөйлəм
раслау, кире кагу,
тизлеге,
нəтиҗə ясау
ритмын
өлешлəрен эзлекле
билгелəү,
урнаштыру.
риторик
алымнар,
троплар,
сөйлəмнең
стилистик
чараларын
сайлап алу.
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Тулысынча
кабатлау
(ятлау);
эчтəлекнең
кыскача
язмасын
əзерлəү; төп
мəгънəви
өлешлəрнең
планын
хəтергə
сеңдерү: төп
мəгънəви
өлешлəрне
əһəмиятле
сүзлəр буенча
аерымлау.

Чыгыш
ясаучының
рухи
халəте,
шəхси
үзенчəлеклəре белəн
бəйле
гəүдə
торышы,
йөз
хəрəкəте,
ым, ишарəсе,
сөйлəм
техникасы
бердəмлеге.

4. Риториканың максатлары һəм бурычлары хакында кыскача мəгълүмат бирегез.
5. Риториканың фəн һəм уку төре буларак аерымлыгы, уртаклыгы нəрсəдə?
6. Антик риторика үсешенə кыскача күзəтү үткəрегез.
7. Рус дəүлəтендə һəм Россиядəге риторика сəнгате турында сөйлəгез.
8. Татар халкында хөтбə-вəгазьчелек, аралашу тəгълиматының үсеше турында
мəгълүмат бирегез.
9. Бер предмет, күренешнең 10 уңай, 10 җитешмəгəн ягын атарга.
10. Уңай раслаулардан капма-каршы нəтиҗəгə (А=Б, Б=В, А=В схемасы буенча).
11. Уңай раслаулардан, тиңлəштереп, чагыштырып караулардан торган фикерлəү
чылбырының ахырында, баштагы раслауга капма-каршы нəтиҗəгə килергə (А=В, В
тигез түгел С ка, А=С, С=Д, А=С=Д, Д тигез түгел К, лəкин А якынча тигез К га, димəк
А тигез түгел икəн В га; якынча алдагы схемага охшатып).
12. Г.Хəйям, Хафиз, Дəрдемəнд, Х.Туфан, Р.Фəйзуллин, Г.Мөхəммəтшин,
Н.Арсланов, Р. Гаташ, М.Мирза иҗатыннан бер робагый ятлап, эчтəлегенə 6-7 җөмлəлек
комментарий бирергə.
13. Дөньяви эчтəлекле, дин мəсьəлəлəренə кагылышлы берəр хəдисне шəрехлəп
бирергə.
14. Бер мəкальнең эчтəлегенə туры килгəн алдагы тарихын яки ахырда булырга
мөмкин дəвамын сөйлəргə (5-6 җөмлə белəн).
15. Г.Тукайның Коръəни-Кəрим тəэсирендə иҗат ителгəн шигырен ятларга,
эчтəлеге буенча күзаллау хикəясен дəвам итеп сөйлəргə.
16. А.Пушкин, М.Лермонтовның дини эчтəлектəге шигырьлəрен укып күрсəтергə.
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III. ЧЫГЫШ ЯСАУЧЫНЫҢ ШƏХЕСЕ, ОБРАЗЫ
Аралашучы образы һəм мəдəният
Меңьеллыклар дəвамында дөнья мəдəнияте, риторикасы
үсешендə аралашуның күптəн кабул ителгəн үрнəклəре бар-лыкка
килə. Аралашу күп кенə башка нык иҗтимагый оешмалар кебек
гомуми системага яраша. Бу җəмгыятьнең сəяси оешуы һəм аның
сəяси режимы, икътисади һəм башка эшчəнлек талəплəре, мəдəният
традициялəре һəм талəплəре – барлык шартлар берлəшмə эчендə
аралашу оештыруга тəэсир итəлəр.
Нəтиҗəдə, билгеле бер шартларда оратор сугышчы формасы
киеп, дөнья һəм үз иленең куркыныч астында булу-булмавы
хакында сөйли һəм халыкны бөтен көченə илне сакларга чакыра.
Икенче очракта чапан киеп Аллаһка һəм якыннарына мəхəббəт
хакында сөйли һəм халыкны дини тəгълиматка кушылырга өнди.
Ораторлар төрле кыяфəткə керə, төрле тавыш белəн сөйлəшə,
төрле кыйммəтлəр куллана. Барлык очракта да аларның сөйлəү
омтылышлары мəдəниятнең теге яки бу аспектына корыла, ə
сөйлəм нəтиҗəсе берлəшмəнең бөтенлеген ныгытуга яки
җимерүгə юнəлтелə.
Европача аралашу җирлегендə чыгышларда үз-үзеңне тоту
рəвеше табыла, ул гражданлык талəплəренə туры килə һəм
ораторның күзалланган кыяфəте белəн кушыла. Антик мəдəнияттə
барлыкка килгəн һəм безнең көнгə килеп җиткəн классик
кануннарга бəйле рəвештə, оратор үзен кирəкле шəхес итеп
күрсəтергə, үзенə ышаныч яуларга һəм тыңлаучының хөрмəтен
казанырга тырыша.
Мондый оратор “камил” кеше кыяфəтенə ия: ул физик яктан
нык булырга, ашау-эчүдə чама белергə, дəрəҗəле күренергə, чиста,
модалы киенергə, көчле һəм матур тавышка ия булырга тиеш...
Башка сүзлəр белəн əйткəндə, əңгəмəне оештыручының күптəн
кабул ителгəн образы, ораторга ышанырга əзер тыңлаучыларның
гадəтлəнгəн мөнəсəбəтен барлыкка китерə: ул “алдый алмый”
чөнки ул “хаклы”. Күп кенə замана имиджмейкерлары (оратор,
сəясəтче, артистларның кыяфəтен “тудыручы” профессионаллар)
оратор образын оештыруда əлеге стереотипны кулланалар. Шулай
да ораторның классик образын файдалану һəм берлəшмəдə бəйсез
аралашу оештыру кире пропорциональ бəйлелектə тора дип əйтергə
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була. Эшчəнлек никадəр уңышлы булса, стандарт булмаган кыяфəт
шул дəрəҗəдə тəэсирле, берлəшмə никадəр көчсез булса,
ораторның классик образы шул кадəр тəэсирле була.
Оратор тулысынча үрнəк образдан файдалана, конкрет
җирлектə аларны төрлəндереп тора. Төрле хəллəрдə оратор бөтен
кабул ителгəн үрнəклəрне – символик инкяр итүче, битараф яки
бөтенесен бутаучы, югалып калмаучы образы белəн яраклаштыра.
Образ рəвешен табуда сыгылмалылык һəрвакыт тыңлаучыларның
ихтирамын яулауда ярдəм итə.
Билгеле булганча, конкрет образ күп кенə җайлашулар яки
тəңгəллəштерүлəргə ия була. Образга дини, ватанпəрвəрлек, сəяси,
мəдəни, һөнəри һəм башка эчтəлеклəр өстəп җибəрергə мөмкин.
Җəмəгатьчелек мөмкинчелеклəрен аралашу мөмкинлеклəренə
əйлəндереп, оратор үз образын бик катлаулы формада
оештырганда, башка үрнəклəрне дə өстəргə омтыла.
Ораторның универсал яки мəдəни йөзе аралашу барышында
шəхесне бөтен берлəшмə мəнфəгатен чагылдыручы, мəдəни
мəсьəлəлəрне чишү дəрəҗəсенə күтəрə. Образның иң югары
дəрəҗəсе мəдəният даирəсе белəн оратор образын берлəштерə һəм
шул сəбəпле тыңлаучыларга көчле тəэсир итə.
Аралашу даирəсен болай оештыру җəмгыятьнең абсолют
лидерларына – пəйгамбəрлəргə, юлбашчыларга – хас. Əлеге образ
үзенчəлеклəре аралашуның моңа охшаш максатларын тормышка
ашыруны талəп итүдə чагыла. Шуның өчен югары дəрəҗəдə
аралашучылар шəхси мөмкинлеклəр сыйфатында мəдəни
казанышларга мөрəҗəгать итəлəр һəм үз йөзлəрен сакларга
телилəр. Ник дигəндə, аралашуның һəр мизгелендə чыгыш ясаучы
үз образының тəэсир көчен тыңлаучыларын кызыксындыру,
игътибарын туплау чарасы, гомумəн, аралашуны нигезлəү
рəвешендə кулланырга омтыла.
Сөйлəм кырын оештыру өлешлəре:
этос, пафос һəм логос
Сөйлəме аша тəэсир итеп, оратор, алдына куйган максатын
үтəү йөзеннəн фикер-карашларын тыңлаучыларга җиткерергə
тырыша, ягъни оратор үзенең чыгышында сөйлəмне тудыручы
белəн кулланучының сөйлəмен бер максатка юнəлтə. Аристотель,
махсус, сөйлəм төзелешен (структурасын) тикшерə. Сөйлəмдə ул
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төп өч элементны аерып карый. Əлеге элементларны Аристотель
этос, пафос һəм логос дип атый.
Этос дип риторикада кулланучының сөйлəмне барлыкка
китерүчегə куйган шартын атыйлар. Сөйлəүче белəн сөйлəмне
кабул итүче арасында булырга мөмкин яки тəкъдим ителгəн
талəплəр шактый күп төрле. Рəсми рəвештə талəплəр чыгышны
үткəрү вакытына, аудиториягə, сөйлəүченең темасына, аның
сөйлəм даирəсенə, эчтəлегенə һəм башкаларга куела.
Этос, кулланучы телəге буларак, башкаручыга юнəлтелгəн:
этос тыңлаучылар күз алдында тоткан (телəгəн) аралашу
нəтиҗəлəре җыелмасы; аудитория һəм аның тарафыннан сөйлəм
эчтəлеген кабул итү; чыгыш ясаучы ихтыярына буйсындырылырга
тиеш, аудитория булып оешып җитмəгəн тыңлаучылар төркеме;
аралашу
тəэсирчəнлеген
арттыруда
тыңлаучыларның
үз
мөмкинлеклəреннəн
файдалану;
тыңлаучыларның
төрле
раслаулары; аларның аралашу нəтиҗəлеген үстерү алымнары һəм
башкалар. Барлык мөмкин булган аңлатмаларны да этосның
күрсəткечлəре дип исəплəп була. Берничə күрсəткечне берсүзсез
кабул итеп була, калганнарын кире кагалар. Этосның моделе
аралашу барышында чыгыш ясаучы һəм тыңлаучыларның
талəплəре берлəшү нəтиҗəсендə оеша.
Хəзерге аралашу этосы катнашучыларның үзара мөнəсəбəтендə тигезсезлекне тормышка ашыра. Аралашу вакытында оратор
тарафыннан тыңлаучының мөмкинлеклəрен үзгəртү, аудитория
телəклəрен күз уңаенда тоту да карала. Чынлыкта исə, бу халəт
аралашу көчен тигезлəү һəм оратор карашларын тыңлаучылар
егəренə əверелдерү белəн тəмамланырга тиеш.
Димəк, хəзерге риторикада этос дип ораторның аудиториягə
тəэсирен арттыру максатыннан куллана алырдай мөмкинлеклəр,
чыганаклар җыелмасын атыйлар.
Пафос бу очракта ораторның барлык мөмкинлеклəре
җыелмасы булып тора. Ул тыңлаучыларның да төрле
мөмкинлеклəреннəн файдаланып аралашканда җитəрлек дəрəҗəдə
була дип фаразлана.
Ораторның максатына яраклаштырып, тыңлаучыларның
карашларын үзгəртүгə юнəлдерелгəн һəм билгеле бер тема буенча
эчтəлек тапшыру һəм тəэсир итү нияте (телəге) риторикада пафос
дип атала. Пафос дип шулай ук ораторның чыгыштан тыш билгеле
бер шəхси үзенчəлеклəрен атап була. Оратор этос мөмкинлеклəрен
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истə тотып, вакытка һəм аралашу урынына туры килгəн теманы
оештыра, чыгыш төзи һəм оратор буларак үз-үзен əзерли,
чыгышның эчтəлеген сайлый һəм билгеле бер сөйлəм төрендə
тормышка ашыра.
Хəзерге заман пафосын ике яклы дип əйтеп була. Бер яктан,
либерализм идеаллары аралашу үсешенə сəбəп була, ул үзара
йогынтыга һəм билгеле бер фикергə килү принципларына
нигезлəнə. Аралашуда катнашучыларның эшчəнлеге: югары
дəрəҗəдə сүз иреге, альтернатив позициялəрне хуплау, каршы
əйтелгəн сүзлəргə сабыр булу, мəгълүмат табу мөмкинлеге,
оратордан үзенең пафосын мəдəни дəрəҗəдə оештыруын талəп итə.
Оратор яңача аралашу даирəсендə берлəшмə əгъзасы буларак
катнаша. Аның пафосы шəхсилəшкəн этос.
Хəзерге заман аралашуы тыңлаучылар һəм сөйлəүчелəрнең
үзара ярдəм принцибына нигезлəнə. Аралашу чаралары фəн һəм
мəгълүмат технологиялəре ярдəмендə гел үсештə. Күп кенə аралашу, керем алу максаты белəн, тамаша-бизнес рəвешен сайлый.
Мəгълүмат чаралары, беренче чиратта телевидение, тыңлаучыларның һəм караучыларның этосын программалаштыра,
күпьяклы образлар кабул итүгə əзерли. Психологиядə кеше аңын
билəп алуда күп чаралар эшлəнгəн. Хакимият, үз чиратында,
ихтыярсызлауга нигезлəнгəн идарə итү чараларын югалта,
нəтиҗəдə ул рөхсəт ителгəн алымнар ярдəмендə кешелəргə
йогынтысын арттыруны кирəксенə.
Билгеле бер чыгышта сүз ярдəмендə пафосны оештыру логос
дип атала.
Логос – этос һəм пафос чыганаклары һəм мөмкинлеклəренең
кушылуы, берлəшүе исəбенə, оратор фикерлəренең тыңлаучы
карашларына əверелү чарасы да. Логосны шулай ук берлəшү нигезе
һəм аралашуда катнашучыларның карашлары белəн алмашу,
аларның күчерелүе дип атап була; логос, шулай ук берлəшмə
вəкиллəренең аралашуда яңа даирəсен булдыру чарасы да.
Хəзерге вакытта логос сүз рəвешендə генə бəялəнми. Аралашу
вакытында образлы һəм вербаль булмаган аралашу чаралары актив
кулланыла башлады. Алар мəгълүмат тапшыручы һəм
реципиентларның
(тыңлаучыларның)
фикер-карашларын
берлəштерү мөмкинлеклəрен арттыра.
Ирекле аралашуда пафосны, этосны, логосны оештыру законнарын белү, барлык заман ораторларына һəм халкына,
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тыңлаучыларга тəэсир итүдə һəм үзлəренең максатларын тормышка ашыруда ярдəм иткəн. Əйтергə кирəк, шушы кануннар,
технологиялəр белəн эш итə белүче оратор аралашу белəн идарə
итə ала, һəм үз карашларының кабул ителүенə ирешə.
Башлап чыгыш ясаучылар, пафос һəм логос пропорциялəренə
ия булгач, пафосның сөйлəмгə тəңгəл рəвешен – образын
тудырырга өйрəнəлəр: чыгышлары кабул ителерлек, хупланырлык,
карашлары белəн килешерлек аралашу мөмкинлегенə ия булалар.
Тыңлаучыларны чыгыш ясаучы карашларына
җəлеп итү
Иң заманча онтология (дөньяга караш) аңлатуынча, аралашу
безне чолгап алган əйлəнə-тирəнең бер өлеше булган сөйлəүче һəм
тыңлаучыларның үзара йогынтысы ул. Бу тирəлекне төрлечə
аңлатырга була. Мисал өчен, куллар һəм йөз хəрəкəте яки караш
белəн, ягъни вербаль булмаган тəэсир итүдəн аермалы буларак,
халык белəн аралашуны вербаль – билге-тамгалар, сүз белəн
мəгълүмат алмашуы итеп аңларга була. Шул ук аралашуны,
дискурслы җəмгыять оешмасы төзү алымы булдыру дип тə аңларга
мөмкин. Аралашуны мəдəни-сəяси тəэсир итешүнең нык əһəмиятле
өлеше, берлəшмə җитəкчелəренең түбəндəгелəр белəн үзлəренчə
идарə итү рəвеше, тəэсир итешүнең субъект-объект бəйлəнеше һ.б.
аңлатырга була. Тел чаралары, сөйлəм үрнəклəре күзлегеннəн
караганда, халык белəн аралашу, телнең тамгалы үрнəклəрен
кулланып, тормыш чынбарлыгын оештыру ул. Югары дəрəҗəдəге
шəхси кичерешлəр күзлегеннəн чыгып бəялəгəндə, аралашу –
“психик” егəрлек туплау, хислəр тапшыру һəм үзлəштерү, ə тулаем
караганда, аралашу – сөйлəүче һəм тыңлаучыларны да чолгап алган
тəэсирчəнлек кыры (рухи тирбəнешлəр кыры) булдыру ул.
Телəсə кайсы очракта гражданлык төрендə чыгыш ясаучының
төп максаты (буйсынучанлык үрнəген “җиңелəйтелгəн” аерым
очрак дип аңлап, килəчəктə максатны тормышка ашыруның
буйсынучанлык
эчтəлегенə
мөрəҗəгать
иткəндə
махсус
тукталырбыз) аралашуның “рухи тирбəнешле” – тəэсирле киңлеген
булдырудан гыйбарəт. Тəэсирле, йогынтылы киңлек системадагы
барлык элементлар омтылышы туры килүгə нигезлəнə һəм аерым
шəхеслəрнең рухи егəре берлəшүе хисабына, үзара тəэсир итешү
көчəнешенең артуына китерə. Буйсынучанлыкка корылган
аралашуда тыңлаучылар энергиясенең бер өлешен киметү күзəтелə.
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Шул рəвешле, чыгыш ясаучының тыңлаучыларын үз
карашларына күндерү максаты төрлечə хəл ителергə мөмкин, лəкин
телəсə нинди очракта хəл ителергə тиеш. Сөйлəүченең
тыңлаучыларга тəэсир итəрлек һəм теге яки бу халык алдында
ясалган чыгышларны аңлату-төшендерүгə бəйле рəвештə гамəли
көч тудырырлык мөмкинлеклəре турында сүз йөртергə була. Мисал
өчен, аралашуның мəгълүмат алмашу икəнен аңлап, сөйлəүче
игътибарын чыгышы сыйфатына һəм күлəменə юнəлдерə.
“Тыңлаучыларның, үз карашларыгызга кушылуына ирешү өчен,
нəрсə эшлəргə кирəк?” – дигəн сорауга, бер генə җавап бар:
”Кызыксындырырга,” – дибез.
Мондый җавап түбəндəге нəтиҗə ясарга мөмкинлек бирə:
безнең белем бирү һəм тəрбиялəү традициялəре, яшьлəрдə,
аралашуның буйсынучан үрнəген формалаштыра, ə дөресрəге
формалаштырырга тырыша.
Əлеге очракта ачыктан-ачык аралашу мөмкинлеге булып
мəгълүмат алмашу тора, ə ул бик түбəн дəрəҗəдə аралашу. Андый
аралашу мөмкинчелеге аерым очракларда гына карашлар
берлəшүне тəэмин итə ала. Калган барлык чыганаклар, андый
аралашу вакытында я яшерен, я гамьсез рəвештə, өстəн-өстəн генə
атала. Шуңа күрə Россия аралашу тəҗрибəсендə, бигрəк тə ул
рəсми аралашу булганда, халык алдындагы чыгышларда шундый
мөмкинлеклəрдəн файдаланыла: тəртип урнаштыру, буйсындыру,
кабул ителгəнчə фикерлəү, алдашу чаралары һ. б. Мөмкинлеклəрне
исəплəгəндə, иң əйбəт аралашу чарасы – харизматик
(пəйгамбəрлəр, юлбашчылар, əйдəп баручылар) аралашуы. Əйдəп
баручанлык атаклы кешелəрнең генə көченнəн килə, ул
сөйлəүченең көчле рухи энергиясенə нигезлəнгəн осталыгында
чагыла. Харизмалы чыгыш ясаучы күп төрле аралашу
мөмкинлеклəрен кулланып, тыңлаучыларын югары киеренкелеккə
җиткерə: игътибарларын яулап, ихтыярларын да үзенə
буйсындырырга мөмкин. Харизмалы аралашу тəэсирен бер тапкыр
гына булса да тойган кеше, бу хакта гомере буе онытмаска мөмкин.
Без нəтиҗə ясап шуны əйтə алабыз: тыңлаучыларның
ораторлар белəн берлəшүендə төп шарт булып ораторның рухи
егəрлегенə тəңгəл дəрəҗəдə тыңлаучыларның да мөмкинлеклəре
кушылу тора.
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Аралашуның нигезе буларак оратор фикере, карашлары
Оратор фикерен, карашларын мəдəни аралашу барышының
мөһим өлеше дип санарга мөмкин. Чыгыш ясаучы фикере,
карашлары гомуми мəдəни кагыйдəлəргə буйсына, билгеле бер
югарылыктагы нəтиҗəле аралашуны булдыра. Чыгышны əзерлəү
барышында һəм оратор образын тагын да киңрəк яссылыкта
күзəткəндə ораторның үз карашын булдыруы алга куелган
максатларын тормышка ашыруда төп мəсьəлə булып тора.
Оратор фикере дигəндə, бер яктан караганда, ул билгеле бер
аралашу рəвешенең кирəкле калыбы һəм нигезе булып тора дияргə
мөмкин. Икенче яктан, карашның аныклыгын билгелəп үтəргə
кирəк, чөнки ул оратор кулланган чыганакларның җитəрлек
булуына һəм əлеге карашны оештыру ысулына бəйле. Аралашу
катлаулырак булган саен, караш та төгəлрəк; берлəшмə мəгънəле
максат һəм катнашучылар үз телəклəре белəн оешкан очракта,
чыгыштагы фикерлəр дə аныграк була. Чыгыштагы фикер дигəндə,
ораторның, тыңлаучылары телəклəрен үтəү йөзеннəн, мəгънəвимəгълүмати чыганаклар җыелмасы ярдəмендə белдерелгəн
иҗтимагый-мəдəни тəкъдиме дип аңларга кирəк.
Шул рəвешчə, фикер-караш мəгънəви-мəгълүмати чыганаклар җыелмасы, аралашу барышында чыгышның төп фикерлəрен
чагылдырган өлешлəр җыелмасы була. Оратор фикере
əйтелгəннəрнең соңгы сөземтəсе рəвешендə белдерелергə мөмкин. Шул ук вакытта оратор фикерен сөйлəм чаралары белəн генə чагылдырып бетерə алмый, аның эчтəлеге вербаль булмаган
(тəэсир итү көченə бəйле рəвештə) ысуллар белəн дə белдерелə.
Фикерне соңгы нəтиҗə рəвешендə сурəтлəп, əйтеп бетереп тə
булмый, чөнки ул шəхси абруй көче рəвешендə кешелəр
арасындагы үзара мөнəсəбəтлəрнең югарырак баскычларына
күтəрелə, күптөрле максатларга ярашкан аралашу кыры
оештыра. Шуңа күрə камиллеккə ирешкəн ораторлар “сихергə
ия”, “гипнозлый алучы”, “гадəттəн тыш” дигəн тасвирламалар
ала. Моннан чыгып, ораторның рухи үсеше – катлаулы, вакыт
белəн чиклəнмəгəн күренеш. Ул үз эченə тыңлаучыларга
нəтиҗəлерəк
тəэсир
итəргə
мөмкинлек
бирə
торган
гадилəштерелгəн махсус алымнарны берлəштерə ала. Шул ук
вакытта, ораторның килəчəк хезмəте аңа үзенең сəлəтен, шəхси
абруен үстерергə мөмкинлек бирə.
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Уртакул оратор фикеренең төзелешен карыйк. Фикер-караш
өлешлəренə түбəндəгелəрне кертергə мөмкин:
• чыгышның төп фикерлəрен бəян итү;
• чыгыш эчтəлеге кысаларында төп фикерлəрнең шəхсəн һəм
берлəшмə өчен əһəмиятен аңлату;
• төп фикерлəргə шəхси бəя;
• тəкъдим ителгəн эчтəлекнең мəгънəлелеге;
• төп фикерлəрне тормышка ашыру өчен (ашыру барышында)
дəлиллəнгəн оештыру алымнарын тəкъдим итүе;
• тыңлаучылар фикерен оештыруда, дəлилле нигез рəвешендə,
үз фикерен тəкъдим итүе өчен җаваплылыгы.
Оратор фикеренең мондый рəвеше, берлəшмə мəнфəгатьлəреннəн чыгып, тезисны нəтиҗəле оештыруы дигəн сүз. Оратор
фикеренең абруй дəрəҗəсендə оешкан рəвеше аралашу эчтəлегенең
тыңлаучылар фикеренə шəхси йогынтысы белəн билгелəнə.
Фикернең тəэсире көчəю ораторның тыңлаучыларга йогынтысы
һəм берлəшмə язмышы өчен җаваплылыгын арттыра.
Алда əйтелгəнчə, оратор фикере сөйлəмдə һəм аның
нəтиҗəсендə турыдан-туры һəм, шулай ук, читлəтеп тормышка
ашырыла. Ярылып яткан анык фикер текстта яки чыгыш
эчтəлегендə эзлекле мəгънəви-гамəли фикерлəү белəн белдерелгəн
телəктəшлек яки каршылык булырга мөмкин. Чыгышка
читлəтелгəн тəэсир сөйлəм яки сүзсез үтə торган чыганаклар аша
тормышка ашырыла.
Ораторның гражданлык яки килешүчəнлек карашлары
авторитар, ягъни буйсынучан аралашу үрнəген барлыкка китерə
ала.
Авторитар үрнəк эчтəлекне хəбəр итүгə нигезлəнгəн.
Чыгышының эчтəлеген оратор үз фикерен берлəшмə җитəкчелеге
фикеренə иярү юлы белəн барлыкка китерə. Аралашуның авторитар
үрнəген оештыру ысулы – бер фикердə булу, ул оратор һəм
берлəшмə əгъзаларның җаваплылыгын җитəкче фикере белəн
бергəлектə булдыра.
Килешүчəн үрнəк аралашу алымнарын оештыру нигезе
буларак, өстенлеген күрсəтə. Оратор килешүчəн, плюралистик
аралашу барышында үзен иркенрəк хис итə, үз карашының
эчтəлеге өчен шəхсəн җавап бирə.
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Аралашу оештыру алымы буларак – плюрализм, бу вакытта
үзара яраклаша торган күптөрле карашлар белдерү алымы. Əлеге
тип аралашуны оештыру күп хезмəт, рухи егəрлек талəп итə.
Чыгышның кыскача чагылышы
Текстның һəм чыгышның иң мөһим кисəге – тезис. Анда
тыңлаучыларга җиткерəсе төп фикер чагыла. Бөтен яктан да
эшкəртелгəн тезис сөйлəүче белəн тыңлаучылар арасында
аралашуны оештыруда бик əһəмиятле.
Гадəттə, тезис дип дəлиллəнгəн, тыңлаучыларның килешүенə
ирешү максатына яраклаштырылган төп фикерне чагылдырган
текст (сөйлəм) кисəген атыйлар. Элек, антик чорда, риториканы
“риторик дəлиллəү” фəне дип тə караганнар. Хəзерге вакытта, аны,
сирəк кенə булса да, “дəлиллəр төзелеше турындагы” фəн дип
карыйлар, ягъни аның хəзерге мəгънəсендə тезисның оешуы һəм
эшкəртелүе ята. Тыңлаучыларга билгеле нəрсəлəр турында хəбəр
иткəндə фикерне гадəти сөйлəм чаралары белəн əйтеп китү дə
җитə. Белем бирү өлкəсендə тезисларны сөйлəүче тыңлаучыларга
җиткерергə тиешле төп фикерлəр җыелмасы итеп тə карыйлар.
Ораторлык сəнгате белəн шөгыльлəнə башлаганда, тезис төзелешен
тикшерү, ягъни түбəндəге сорауларга җавап биреп карау да
файдалы: мин тыңлаучыларга нəрсə əйтергə телим? Нəрсəгə
инандырырга омтылам? Тезистан шушы сорауларга төгəл җавап
таба алу, чыгышларның максатчанлыгын, эчтəлекле һəм мəгънəле
икəнен таныта. Əгəр дə ышанычлы җаваплар булмаса, я алар күп
булса, тезисның оратор карашларын өлешчə чагылдыруын, я
тезисның төп карашларга туры килмəвен күрсəтə. Тезиска нəрсə
булса да җитмəсə яки артыгы белəн тулыландырып җибəрсəк,
чыгышның төп мəгънəсе, акыллы фикерлəре сөйлəм барышында
югалып калырга мөмкин. Тыңлаучыларның оратор сөйлəме
эчтəлеген һəм аның карашларын аңламаулары да бар.
Мəгънəви яктан караганда, тезис ниндидер бер фикер əйтү.
Чын һəм ялган фикер булырга мөмкин. Шуңа күрə тезис
дəлиллəүгə мохтаҗ. Тезисның дөреслеген раслау төрле
исбатланган мисаллар, дəлиллəр китерү нигезендə барлыкка килə.
Хəзерге фəндə тезисның дөреслеген исбатлауны “Дəлиллəр
теориясе” өйрəнə. Чыгыш ясаучының төп бурычы: тыңлаучыга
дөрес фикер җиткерү. Əгəр тезис дəлиллəнгəн булса, аның
хаклыгына шик калмый.
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Тезиска талəплəр:
• мəгънəви ачыкланган булу;
• сөйлəм эчтəлеге һəм оратор фикер-карашларының дəлиллəү
барышында тезис эчтəлегенə тəңгəл булуы;
• сөйлəүче һəм тыңлаучы тарафыннан тезисның аңланырлык
булуы.
Тезисларны кара-каршы сөйлəшү рəвешендə тикшергəндə
дəлиллəүчелəр күбрəк тə булырга мөмкин. Бу очракта ул билгеле
бер килешүгə алып килə.
Аралашу авыррак очракта тезислар шарт һəм нəтиҗə канунына
нигезлəнеп төзелə. Мисаллар чыгыш эчтəлеген генə ачыклап
калмыйча, тулаем аралашуның мəгънəсенə төгəллек тə өстилəр.
Мəгънəсе ягыннан тезис – турыдан-туры текстта яки чыгышта
чагылыш тапкан мөстəкыйль бер фикер. Ул чыгышның бөтен
эчтəлеген чагылдырырга һəм ачыктан-ачык яки сиздермичə генə
ораторның карашларын һəм сөйлəмен ныгытырга тиеш.
Танып белүне оештыруда оратор карашларының əһəмияте
Күп тыңлаучыларга без оештырган тезис ябык һəм яшерен
кодлы символ рəвешендə булырга мөмкин. Эчтəлек белəн
тулыландырылмаган очракта символ ябык була, тыңлаучылар аның
эчтəлеген
кабул
итə
алмыйлар,
тезис
аудиторияне
кызыксындырмый, җанландырмый. Əлеге хəл сораулар тудыра:
“Бездəн тыңлаучылар ни телилəр? Болар барысы безгə
(тыңлаучыларга) нигə кирəк?” Бу аралашуда төп карашлар
хуплау
тапмый,
аларга
кушылучы
булмый.
үзлəренə
Тыңлаучыларны телəктəшлеккə əзерлəү максатында, тезисны
символик яктан төрле алымнар, чаралар ярдəмендə аңлаешлы
итəргə кирəк. Танып белү өчен əһəмиятле мөмкинлеклəрне карап
үтик. Аларның төп юнəлеше – тыңлаучылар өчен чыганаклар белəн
тезис эчтəлеген туры китерү. Алдагы сүзебездə без ораторның
карашларын, мөнəсəбəтлəрен, оештыру өлешлəрен тикшереп
уздык. Аларга технология мəсьəлəлəрен кертеп карыйлар. Алар
тезисларны аңлатып бирə торган мөмкинлеклəр:
• ораторның шəхсəн һəм берлəшмə күзлегеннəн тезиска
мөнəсəбəте;
• ораторның тезисның эчтəлеген аңлавы;
• оратор аңлатуында эчтəлекнең тыңлаучыларга тəэсире.
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Танып белү барышында телəсə нинди тезис аңлатылырга тиеш.
Буйсынучан даирəдə аңлату башкалар исеменнəн алдан
əзерлəнгəнчə башкарыла. Моңа дини эчтəлектəге чыгышлар,
түрəлəр ихтыяры да, фəнни ачышлар, басма чыганаклар да керə.
Гражданлык рухындагы аралашу мөмкин булган барлык
чыганакларга нигезлəнə, ахырдан фикерлəр үзгəрергə дə мөмкин.
Үзенең карашларын билгелəү өчен, ораторга тезис эчтəлеген
конкретлаштырырга туры килə. Əлеге күрсəтмə берничə гамəл
нигезендə тормышка ашырыла. Тезисның берлəшмə исеменнəн
тəкъдим ителгəн эчтəлеге ораторның үз фикерен дə берлəштерə. Бу
очракта ул тыңлаучыларының танып белү максатын да истə тота,
танып белү халəте тезис һəм чыгыш ясаучының үз фикере
дəрəҗəсендə яңгырый.
Күп кенə башлап чыгыш ясаучылар тезисны һəм карашларын
эшкəртелеп бетмəгəн эчтəлек ярдəмендə барлыкка китерергə
тырышалар. Алар читтəн алынган тезисны үзлəренеке итеп күрсəтə
һəм аның дөреслегенə шик белдерми: бу карашлар өчен
җаваплылыкны үз өстенə алмый, чөнки күңеленнəн аларга
ышанмый.
Тезиста оратор эчтəлеккə шəхсəн мөнəсəбəтен белдерə. Оратор
эчтəлекне үз тəҗрибəсенə тəңгəллəштерə, эчке күзаллавы һəм
мəдəни карашлары белəн туры китерə. Бу аспектның риторик
əһəмияте шунда, оратор чыгыш вакытында эчтəлек белəн үзен
тəңгəллəштереп карый һəм үз карашларында нык торуын
тыңлаучыларга ачык күрсəтə.
Тыңлаучыларга тезис эчтəлегенең мəгънəсен ачыклау, алда
күрсəтелгəн үрнəк нигезендə үтəлсə, ораторның тəэсир дəрəҗəсе
тагын да көчəя. Тезисны болай ачыклап бирү гамəл үтəүгə
əзерлек булып тора. Оратор белəн тыңлаучылар арасында
ихтирам, итагатълелек сакланганда гына əлеге алым
карашларның оешуына китерə. Бу талəплəр үтəлмəгəндə,
тезисны аңлату үз карашларыңны көчлəп тагу алымына əйлəнə,
тыңлаучыларда ризасызлык тууга сəбəп була.
Тезисны эшкəртүнең шəхсəн тəңгəллəштерү алымы оратор
карашларының йогынтылыгын көчəйтə. Төгəл һəм аңлаешлы тезис
аралашуда
ораторның
үзенə
һəм
карашларына
ышанычны арттыра.
Оратор карашының шəхси-гамəли өлешлəре
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Бик яхшы əзерлекле, əмма аралашуда бары танып белүне,
белем бирүне генə максат итеп куйган оратор, тыңлаучыларында үз
карашларына хуплау тудыра алмый. Үз карашлары тəэсирен
көчəйтергə телəгəн ораторның вазифасы аерым фикерлəрне
ассызыклаудан, тезиска үзенең мөнəсəбəтен аерып билгелəүдəн һəм
тыңлаучыларга билгеле бер карашын үзлəштерергə тəкъдим итүдəн
гыйбарəт. Бу яктан караганда аралашу оратор карашларының
тыңлаучыларга күчүен аңлата. Өстəвенə бу очрак сүздəн
эшчəнлеккə күчү рəвешендə, ул мəгълүмат алмашу чиклəреннəн
чыга һəм көнкүрештə гамəллəшү рəвешен үзлəштерə. Тезис
оештыруда сүз белəн гамəлне кушу, иң кимендə, ике аспекттан
тора: телəк уяту-оештыру мизгеленнəн һəм ораторның тəкъдимнəре
өчен җаваплылыгын сиздереп куюдан. Күргəнебезчə, оратор əлеге
очракта, алым-ысуллар тəкъдим итеп чыгыш ясый, сөйлəм эчтəлеге
танып белү эшчəнлеге белəн туры килə. Тоталитаризм һəм
псевдодемократия шартларындагы буйсынучан аралашуда чыгыш
ясаучы үз исеменнəн түгел, җəмгыять, берлəшмə исеменнəн
сөйлəгəн кебек тəэсир тудыра. Бу аралашу рəвешендə халык
алдында үткəн чыгыш гомуми зарурият булып кабул ителə, аерым
шəхес,
кешелəр
сəяси-иҗтимагый
система
белəн
тəңгəллəштерелəлəр. Димəк, тыңлаучылар ораторның карашларын
кире кагып, буйсынучанлык тибындагы аралашуда кабул ителгəн
үрнəклəр буенча фикер йөртəчəклəр. Аларның чыгыш эчтəлегенə
булган мөнəсəбəтлəрен, кабул ителгəн гомуми бəялəрне оратор
шəхесенə “күчереп” куюлары бик ихтимал.
Гражданлык тибындагы аралашуда чыгыш ясаучы эчтəлекне
шəхси яссылыкта, үзенеке итеп тəкъдим итə. Бу очракта чыгыш
ясаучы үз фикерлəре, үзенең берлəшмəсе карашлары белəн
тəңгəллəштерелə. Иҗтимагый дəрəҗəсенə карап, чыгыш
ясаучының карашларында шəхсəнлек төрлечə була, университет
укытучысы карашы кафедра мөдире карашыннан, ректорныкы
декан фикереннəн аерылган кебек. Фаразлап карасак, бер үк темага
чыгыш ясаучы төрле шəхеслəрнең карашлары төрлечə бəялəнə дə.
Икенчерəк итеп əйтсəк, гражданлык аралашуында оратор нəтиҗəдə
үзе булдырырдай, үзе тормышка ашырырдай гамəл тəкъдим итə.
Оратор карашлары аның шəхсəн компетенциясе белəн туры
килергə тиеш. Ул тыңлаучыларына юнəлтелгəн өндəмəсендə үзенең
гражданлык мөстəкыйльлегенə таянып эш итə.
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Үз
карашларының,
мəнфəгатьлəренең
өстенлегенə
омтылганда оратор нигезсез вəгъдəлəр, алдау-йолдау алымнары
белəн эш итə, фикер-карашларының эчтəлегенə үзенең һəм
тыңлаучыларының
шəхсəн
мөнəсəбəтен,
фаразларын
белдермəскə, белдертмəскə тырыша. Бу уңайдан депутатлыкка
кандидатларның күпчелек чыгышларын мисал итеп китерергə
мөмкин һəм, əйтергə кирəк, буйсынучанлыкка корылган
аралашуда карашларны бу рəвешле оештыру уңышка алып килə,
тик тəнкыйтьтəн башкага лаек була алмый.
Оештыруның гражданлык тибында оратор
карашына кушылу
Тыңлаучылар алдында чыгышның төп максатын ачыклауга
нəтиҗə ясап, шуны əйтергə була. Мəгълүмати кыр оештыруның
гражданлык тибы кануннары белəн оештырылган чыгыш ораторның үз карашларын тормышка ашыруы була həм тыңлаучыларның аралашу ихтыяҗларын канəгатьлəндерə. Оратор үзенең
мөмкинлеклəре һəм тыңлаучыларның талəплəренə җавап бирерлек
халəт булдыра. Аралашу барышында ул үзенең фикерлəрен
аралашу оешырлык həм тыңлаучылар үзлəштерерлек итеп төзи.
Ораторның үз карашларын тормышка ашырырга омтылуы həм
тыңлаучыларның
аралашудагы
фикерлəрне
үзлəштерүлəре
берьюлы уза. Оратор үзенең фикерлəрен ачып бирə, ə тыңлаучылар
ул карашларны үзлəренекенə əверелдерə, аны аралашу даирəсе
фикерлəренə тиңлəштерə.
Шул рəвешчə, аралашуның төп максаты – тыңлаучыларны
оратор карашларына якынайту – ике халəтне (пафос həм этос)
тиңлəштерү мөмкинлегеннəн килеп чыга. Ораторның карашлары,
əгəр дə аларга мөнəсəбəте (пафос) исбатланган, җəенке тезиска
нигезлəнгəн, həм шəхси фикерлəренə туры килгəндə генə, тиешле
дəрəҗəдə дип исəплəнə. Бу карашлар тыңлаучылар кабул итəрлек
итеп уйланылган вакытта гына, аларның аралашуга кушылып китү
həм оратор тарафыннан танып белүгə карата тудырылган
омтылышны (этос) тормышка ашыру мөмкинлеген бирə.
Нəтиҗəдə без аралашу даирəсендə бер үк дəрəҗəдə, тигез
хокуклы аңлашуга ирешəбез. Ораторның үз фикеренə ияртүе
сөйлəм аша тыңлаучыларның танып белүлəрен һəм телəкомтылышларын
рухи
байлыкка
əйлəндерү
дигəн
сүз.
Үзлəштерелгəн мөмкинчелеклəр, үз чиратында, тыңлаучыларны
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əлеге берлəшмəдə мөстəкыйль оештыручыларга əверелдерү шарты
да булып тора.
Югарыда əйтелгəнчə, плюрализм гражданлык рухындагы
аралашу даирəсен оештыруда төп принцип. Бу ысул аралашуның
телəсə кайсы мизгелендə күп төрле карашлар булуны күз алдында
тота; шунлыктан аралашу нəтиҗəсенең бердəмлеге мəсьəлəсен хəл
итəргə кирəк була.
Чынлыкта, плюрализм, аралашуның соңгы вариантында да
җыелма фикерлəр булуны кире какмый. Шул ук вакытта,
тыңлаучыларны оратор карашларына күндерү ихтыяҗы, киңрəк
планда алсак, эшчəнлекне оештыруда фикерлəр бердəмлеге −
плюрализмга каршы килə. Ни хəл итмəк, бу мəсьəлə, əлегə,
дөньякүлəм аралашу практикасында чишелмəгəн килеш кала.
Аралашуның əлеге этабында плюрализм каршылыгы авторитар
(берлəшмə җитəкчесе теге яки бу карашларга кушылуны тəэмин
итə); демократик юл (берлəшмəдə тəкъдим ителгəн фикергə
күпчелекнең ризалыгы белəн кушылу) яки консенсус (килешү
барлык аралашучыларның ризалыгы белəн башкарыла) белəн
тормышка ашырыла.
Хəзерге геополитик яки башка берəр берлəшмəнең оешу
рəвеше əлеге аралашуның принципиаль хəл ителүенə бəйле.
Оратор образы
Оратор үзенең эшчəнлегендə, гадəттə, бер генə түгел, ə берничə
караш, фикер тəкъдим итə. Ораторның карашлары арту аның үз
шəхесен «рольлəре» белəн якынлаштыруга яки билгеле бер чыгыш
ясау стиле һəм шəхси манерасы барлыкка килүгə сəбəп була.
Аралашу стиле дигəндə без мөмкинчелеклəр җыелмасын күздə
тотабыз. Алар төрле тыңлаучыларның ораторның күптөрле фикеркарашларына кушылуын тəэмин итə. Ораторның карашлар
җыелмасы күбəйгəн саен, аның образы да күпкырлы һəм югары
һөнəри дəрəҗəдə була бара.
Оештыру мөнəсəбəтлəреннəн чыгып караганда, оратор
образының мөмкинлеклəре төрле ысул һəм чаралардан төзелə,
шулар ярдəмендə образ иясе үз аралашу халəтен барлыкка китереп,
тыңлаучыларга да тəкъдим итə. Аралашуда алым-ысуллар берберсенə шактый якын. Күп очракта аларны аеру бик кыен. Аралашу
барышын тулаем эшчəнлек итеп карасак, алар бер-берсенə күчəлəр,
бер-берсенə əверелəлəр. Шуңа күрə дə сөйлəм мөмкинлеклəренең
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оештыру чарасы һəм аралашу төрлəренə аерылуын истə тотарга
кирəк. Аларның төп аермасы шунда: оештыру мөмкинчелеклəре
гомуми, ə аралашу төре – ситуациягə бəйле һəм конкрет була.
Шуңа күрə оратор образында аралашу шартларын барлыкка китерə
торган мөмкинлеклəр җыелмасы күз уңаенда тотыла.
Оратор образы нинди кыйммəтлəрдəн оеша соң? Тыңлаучылар
оратор фикеренə кушылсын өчен аңа нəрсə эшлəргə кирəк? Аралашу кешелəр эшчəнлегендə иң авыр, кушылма эшчəнлек, шуңа күрə
аралашу киңлеге мөмкинлеклəренə кешенең барлык казанышларын
да кертергə мөмкин. Кеше сыйфатларының кайберлəре аралашуда
җитəрлек дəрəҗəдə аерымлана һəм турыдан-туры ярдəм итə, башкалары аңсыз рəвештə тəэсир итə. Аралашу шартларының һəм
мөмкинлеклəр-нең бер төрлəре кешенең эшчəнлегендə һəм алымысуларында тупланган, ə икенчелəре кирəге чыккач кына
кулланыла. Уңышлы аралашу шартларының күп өлеше кешелəрнең
табигый рəвештə оешканлыкларыннан, ə тагы да тупланган өлеше
дөньяга карашыннан һəм мəдəни үрнəклəр, кыйммəтлəр
эчтəлегеннəн
тора.
Аралашу
даирəсе
элементларының
күптөрлелеге аралашу мөмкинлеклəрен киңəйтə, шул ук вакытта,
бик күп кыенлыклар тудыра, чөнки күптөрле мөмкинлеклəр арасыннан кирəклесен сайлап алу җиңел түгел. Аралашу
мөмкинлеклəрен төркемлəү (классификациялəү) тагын да катлаулырак, чөнки əлеге төшенчəнең бүленү нигезен табуы авыр.
Мəсьəлəне җиңелəйтер өчен без мөмкинлеклəрне ике
төркемгə: табигый һəм технология мөмкинлеклəренə бүлəбез.
Табигый мөмкинлеклəргə кешенең махсус күнектерелмəгəн
сыйфатларын, нəтиҗəле аралашырга ярдəм итə торган мөмкинлеклəрен кертəбез. Махсус əзерлек һəм эшчəнлек барышында
үстерелгəн нəтиҗəле аралашу алымнары, бу очракта, технология
мөмкинлеклəрен тəшкил итə.
Əгəр дə оратор образын без аның карашларын һəм чыгыш ясау
барышында тыңлаучыларын үз фикеренə ияртүне тəэмин итə
торган алымнарга тəңгəллəштереп карасак, ул вакытта алымчаралар үзлəштерүне, технологиядə камиллəшүне дə образ барлыкка китерү дип аңлатырга мөмкин. Ораторлар əзерлəүне ике этапка
бүлү уңышлы булыр иде: башлангыч һəм югары һөнəри этап. Башлангыч этап минималь күнекмəлəр булдырудан гыйбарəт. Алар
җəмəгатьчелек белəн аралашуны тормышка ашыруда ярдəм итə,
һəм билгеле бер шартларда тыңлаучыларның оратор карашларына
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кушылуын тормышка ашыра. Үз чиратында, һөнəри югарылыктагы
оратор образы аралашучының карашларын тəртипкə салырлык һəм,
шул карашларга карата билгеле бер ихтыяҗ буенча берлəшкəн
тыңлаучыларны тəэмин итəрлек мөмкинлеклəрдəн оеша.
Оратор һөнəри үсеш дəрəҗəсенең иң югары баскычы булып
аның рухи җитəкче дəрəҗəсенə күтəрелүе тора. Ул телəсə нинди
аудиторияне оештыру мөмкинлеген бирə һəм, моннан тыш,
тыңлаучыларын мəдəни кыйммəтлəр иҗат итү сəлəтенə күтəрə ала.
Əлегə кадəр кешелəрнең бер-берсенə рухи тəэсиренең табигате
ачыкланмаган. Кайбер авторлар харизматик сəлəтне суггестия
үсеше (сүзсез тəэсир итү сəлəте), икенчелəре – рухи көч
субъектларының мəдəни өстенлеге, өченчелəре – тəэсирчəнлек
(энергетизм) дəрəҗəсенең артуы, дүртенчелəре – аңнан өстен үсеш
сыйфатлары һəм башка нəрсəлəр белəн бəйлилəр.
Риторик максатлардан əлеге мəсьəлəне түбəндəгечə ачыклап
була: ораторның башкаларны əйдəп барырлык рухи көче тумыштан
килгəн сыйфатмы, əллə инде ул тəрбия һəм белем алу нəтиҗəсендə
барлыкка килəме?
Хəзерге заман белгечлəренең кайберлəре рухи көч сəлəтен
үстерергə мөмкин дип уйлыйлар. Шул сəбəпле үз образының
тыңлаучыга ныклы тəэсире турында кызыксынучы ораторларны
өйрəтə торган алым, чаралар барлыкка килə.
Сəяси лидерлар, зур берлəшмə җитəкчелəре төрле эшчəнлекне
оештыручылар, хокук һəм мəгариф өлкəлəре вəкиллəренə һ.б
ораторларның көчле рух − юлбашчы дəрəҗəсендə аралашу
мөмкинлеклəренə мохтаҗ булуларын исбатлап торырга кирəкми.
Ораторның чыгышка əзерлеге
Ораторның алдан əзерлəнү максаты булып, яхшы аралаша алу
сəлəтенə − аралашуның нəтиҗəлегенə − тыңлаучыларны үзенең
фикеренə инандыра, ияртə алу − ирешү тора. Яшь кешедə аралашу
дəрəҗəсе түбəн була. Тыңлаучыларны үз фикеренə ияртү өчен, ул
чыгышына яхшы əзерлəнергə, үзен уңай хис итəргə, илһамланып
сөйлəргə, үзенə “яхшылык телəүче” кешелəр алдында чыгыш
ясарга тиеш. Шушы ук талəплəрне нык оешкан, көчле аудитория
алдында чыгыш ясаганда тəҗрибəле ораторга куярга була.
Универсаль, җитəкче дəрəҗəсенə ирешкəн оратор гына тыңлаучылар алдында нəтиҗəле чыгыш ясый ала.

82

Хəзер ораторның əзерлəнүендə беренчел үзенчəлеклəрне карап
үтəрбез. Бу əзерлек ике төп юнəлештəн тора: сөйлəнергə тиешле
материалның əзер булуы һəм сөйлəм рəвеше. Беренче карашка ике
юнəлеш бер-берсенə кушылып киткəн кебек. Тик оратор текстта
тəгаенлəнгəн үз чыгышын тəңгəллəштерергə həм максатына
ирешергə тиеш.
Чыгыш уңышлы, аңлы рəвештə узсын өчен, оратор үз-үзенə
төрле сорау биреп карый: “Нəрсə həм ни өчен сөйлəргə?”, “Ничек
тормышка ашырырга?”. Беренче сорау аралашу даирəсен максатчан
оештыруга, икенчесе – əзерлеккə, сөйлəм үзенчəлеген тормышка
ашыру ысулына бəйле.
Кыскача тагы шуны əйтергə кирəк, ораторның халык алдында
əйтəсе həрбер сүзе аның мəдəни дəрəҗəсеннəн оеша, чыгыш
эчтəлегенə ул бик игътибарлы булырга, халык арасында таралган
гомум карашка мөнəсəбəт юнəлтергə тиеш. Чыгыш ясаганда ул
тыңлаучыларына карата бертигез мөгамəлəдə була. Ни өчен шулай?
Чөнки аралашу вакытында, сөйлəүче həм тыңлаучылар арасында
аңлашу максаты өстенлек итə.
Аралашуда катнашучыларның həрберсенең үз фикере аралашу
даирəсе белəн генə чиклəнми, əлеге фикер шəхеснең гражданлык
халəтенə бəйле була. Шул сəбəпле, чыгышка əзерлəнгəн кешене
(ораторны да) сөйлəм, аралашу сəнгатенə өйрəтеп булмый. Бу
кешене үзе белмəгəн чит телдə, өстəвенə, тыңлаучылар аның чит
миллəт кешесе икəнен аңламаслык дəрəҗəдə чыгыш ясарга өйрəтү
белəн бер булыр иде. Бу ни дигəн сүз соң? Эш шунда ки, аңлатасы
фикеренə кеше иң элек үзе төшенергə тиеш həм соңыннан,
карашларын тəртипкə салып, аларны башкаларга аңлату юлларын,
чараларын, мөмкинлеклəрен барлап, аларны тормышка ашыра.
Үз карашларыңны тормышка ашыру нияте түбəндəге тəртиптə
башкарылырга мөмкин: чыгыш текстын иҗат итү, чыгышка
əзерлəнү, чыгыш үзе. Бу алгоритмда фикерлəрне яңгырату
мəсьəлəсе катлаулырак. Башлап чыгыш ясаучыга, əзерлек
барышында мəдəни үсеш дəрəҗəсен, белем тапшыру мөмкинлеклəрен, аралашу ысул-алымнарын берлəштерү сорала. Оратор
чыгышында бөтен кешегə таныш мəгълүматны (китап материалын)
гына сөйлəмичə, үз мөмкинлеклəреннəн чыгып, фикерен
аерымачык яктыртырга тиеш. Ораторның тел həм сөйлəм
культурасы югарырак булган саен, аның сөйлəме дə шул кадəр
аңлаешлы була. Кешенең укымышлылыгы сөйлəмендə дə чагыла.
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Сөйлəүгə караганда аралашу, фикер алмашу авыррак. Аралашу
мөмкинлеклəренə, күнекмəлəренə белем həм мəдəни байлыкларга
ия булмый торып ирешү мөмкин түгел. Шул чакта гына ораторлык
сəлəте турында сөйлəргə була. Ораторга əзерлəнү həм халык
алдында ясаган чыгышы турында яхшы фикер калдыру өчен, иң
элек үз мөмкинлеклəрен дə истəн чыгармаска кирəк. Билгеле
нəселдəн килгəн сыйфатлар, тəрбия, мохит, укытучылар, шəхси
тырышлык, аралашу тəҗрибəсе чын оратор образын хасил итə.
Ныклы, күпъяклы белемле, аралашу алым-ысулларын үзлəштергəн
оратор гына үзен иркен тота. Үзен иркен тойган ораторга
аудитория белəн сөйлəм мөнəсəбəтенə кереп китү җайлы. Аралашу
осталыгын камиллəштерүдə həм шəхси йөзеңне булдыруда берничə
шарт бар. Беренчедəн, аңлы рəвештə аралашырга кирəк. Моның
өчен үзеңə сорау биреп карыйсың: «Əлеге сөйлəшүдəн мин нəрсəгə
ирешəм?», «Аралашуда катнашучылар həм башка тыңлаучылар
мине ничек кабул итəр?», «Ни өчен мин аралашу нəтиҗəлəреннəн
канəгать түгел?»
Бу сорауларга җавап эзлəгəндə, үзеңне читтəн күргəн кебек
буласың, үзеңнең сөйлəмеңə теге яки бу дəрəҗəдə бəя бирə аласың.
Үзеңнең аралашу рəвешен тикшергəндə кимчелеклəреңне табу,
аларны чишү юлларын билгелəү дə ансатрак. Ахырдан яңа
сораулар барлыкка килəчəк: «Мин үз аралашуымның нəтиҗəсен
яхшырту өчен нинди мөмкинлеклəрдəн файдалана алам?»,
«Шəхсəн образымны ничек үзгəртергə?», «Фикерлəремне
аудитория хупласын өчен нəрсə эшлəргə була?» Табылган
җавапларны махсус алым-ысуллар белəн ныгытырга, күнекмə
дəрəҗəсенə җиткерергə кирəк. Тырышып чыгышлар ясап тəҗрибə
туплау − көтелгəн нəтиҗəлəрне соңартмый.
Оялчанлыкны җиңү мəсьəлəсе һəм аралашуның нəтиҗəлеген
арттыру
Башлап чыгыш ясаучының аралашуына комачаулый торган
җитди сəбəплəрнең берсе булып, тыңлаучылар алдында каушау,
яки халык белəн аралашудан бөтенлəй курку тора. Бик күп
кешелəрне бу ялган оялчанлык шул дəрəҗəгə җиткерə ки, алар үз
мөмкинлеклəрен тулысынча кулланмыйлар һəм сүзлəр ярдəмендə
тыңлаучылардан “читлəшергə” тырышып аралашалар. Əлбəттə,
мондый аралашу юнəлешендə чыгыш ясаучының карашы ачылу
урынына яшерелə, ə тыңлаучылар анык фикерлəргə кушылу
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урынына əлеге фикерлəрне тапшыручының оялчанлыгын «кичерү»
гамəлен үтилəр. Əлеге иҗтимагый-психологик халəтне тикшерү
өчен башта аны буйсынучанлык яки гражданлык күзлегеннəн
аныклап бирергə кирəк. Аралашуның буйсынучанлык төре
«оялчанлык» үрнəгенең субъект-объект мөнəсəбəтен оештыру
нигезе булып тора: оештыручы-активистлар сөйли, ə калганнар аны
тыңлый. Җитəкче сорау биргəч, «сорау алыну»чылар җавап
бирергə мəҗбүрлəр. Əлеге аралашу стереотибы телəсə нинди
авторитар мөнəсəбəтлəргə хас. Мондый аралашу рəвешендə
булганда оялчанлык калган катнашучылар белəн идарə итəргə
мөмкинлек бирə торган табигый сəбəп булып тора. Мəсəлəн, безнең
илдə яшəүче халыкның күбесенə мөстəкыйль һəм билгелəнеп
куелган аралашу төрлəренең аермасы яхшы таныш: тиешле
иҗтимагый рольлəрне үтəү талəп ителгəн очракларда алар шактый
табигый аралашалар һəм иң гади хəллəрдə, хəтта үз ихтыяҗлары,
телəклəре буенча аралашканда да, нык каушап калалар.
Д.Карнеги бу проблеманы тикшереп, көнбатыш мəдəнияте
вəкиллəрен, күбесенчə, эшчəнлеклəренең нинди нəтиҗəгə китерүе
борчый дигəн фикергə килə. Мөгаен, бөтен кешелəр дə
тыңлаучылары алдында каушыйдыр. Гражданлык карашларыннан
чыгып аралашучы үз статусын аңлы рəвештə ныгыта һəм үз
карашларына оптимистик мөнəсəбəт оештыра.
Əгəр без буйсынучанлык үрнəгендə булсак, тыңлаучылар белəн
идарə итə алмаслык оялчанлык стереотибына буйсынганбыз икəн,
əлеге үрнəктəн гражданлык калыбына күчү оялчанлыкны җиңү
исəбенə үтəлергə мөмкин. Гражданлык үрнəге Россия
шартларындагы демократик реформа чорында телəсə кайсы
ораторга аңлаешлы. Аның буйсынучанлык тибыннан тышкы
аермасы халык алдында чыгыш ясаучы кешенең үз статусын
үзгəртүдəн гыйбарəт. Буйсынучанлык юнəлешендəге оратор үзен
берлəшмəдəн аермый, аның карашларының эчтəлеге берлəшмə
əгъзаларының карашлары белəн тəңгəл килергə тиеш дип уйлый.
Ораторның барлык берлəшмə фикере белəн тəңгəл килгəн шəхсəн
караш оештыру ихтыяҗы барлыкка килə. Əлеге ихтыяҗ җитди
каршылыклар китереп чыгара һəм алар тартыну-каушауның төп
чыганагына əверелəлəр.
Əлбəттə, мондый аралашу стратегиясендə оратор үзенең
карашларын ачу урынына, аларны яшерə. Ə тыңлаучылар оратор
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карашларына кушылу урынына, аралашу рəвешеннəн оялып
утыралар.
Ораторның үз дəрəҗəсен үстерергə омтылышы аңа
берлəшмəдəн аермалы шəхсəн караш барлыкка китерергə һəм аның
эчтəлеге өчен генə җавап бирергə мөмкинлек тудыра. Тулаем
берлəшмə карашларыннан читлəшү, үз статусыңның əһəмиятенə
ышану белəн тəңгəл килгəн очракта, оялчанлык, каушау дəрəҗəсе
шактый кими.
Оялчанлыкны җиңү мəсьəлəсендə төп фикерлəр:
• Оялчанлыкның асылына төшенү;
• Оялчан кешенең холкын үзгəртү максатларын оештыру;
• Куелган максатка ирешү өчен өстəмə кызыксындыру
чаралары куллану;
• Үзара аралашуда тиңдəшлек культурасына өйрəтү;
• Төрле вакыйгалар барышында аралашуда «маска» куллану,
рольле уен, «сүз уйнату» алымнары белəн тыңлаучыларның
игътибарын җəлеп итүгə күнектерү;
• Чыгышта уңышка ирешү һəм кыенсынуны җиңү өчен иң
отышлы сөйлəм рəвешен күнектерү;
• Кыенсынуга сарыф ителəсе егəрлекне чыгышның эмоциональ
дəрəҗəсен күтəрү өчен файдалану;
• Һəр ике якны кызыксындырган мəсьəлəлəр турында
сөйлəшкəндə, карашлар тапшыруда тырышлык кую;
• Уңайлы аралашуга омтылып, тыңлаучыларның телəклəрен
исəпкə
алу
һəм үзара
фикер
алмашуда үз
иҗади
мөмкинлеклəреңнəн файдалану.
Чыгыш
вакытында
аудитория
белəн
аралашудан
канəгатьлəнү һəм рухи көч аласыз икəн, үзегезнең максатыгызга
ирештегез дигəн сүз.
Чыгыш ясаучы тыңлаучыларның карашларын дөрес
бəялəмəсə, əңгəмə уңышсыз була. Тыңлаучы белəн үзеңне артык
иркен тоту да чыгыш ясаучы файдасына түгел. Аралашудагы бу
кимчелекне бетерү өчен сөйлəүчегə “артык тырышуын”
чиклəргə кирəк. Тыңлаучыларның чыгыш ясаучыга карашын
үзгəртү
өчен
аларның
барысын
да
кызыксындырган
мəсьəлəлəргə − берлəшмə мəнфəгатьлəренə тукталырга,
тыңлаучы фикерен дə хөрмəт итəргə кирəк.
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Дини эчтəлекле аралашуда сөйлəм йогынтылыгын арттыру
өчен дин əһеллəре кешелəрнең белем дəрəҗəсен, мавыгучанлыгын
һəм тормыш хəлен исəпкə ала.
Аралашу мөмкинлеклəре сыйфатында шəхес
холык-фигылен (темпераментын) файдалану
Халык белəн аралашу мөмкинчелеклəренə шəхес үзенчəлеклəрен турыдан-туры күчереп булмый. Аралашу эчтəлеген тəэмин
итү гомуммəдəни һəм һөнəри юнəлешлəрдə күзаллана.
Төрле темпераментлы кешегə тасвирланган вакыйгалар төрлечə
тəэсир итə. Бу аерымлыкларны халык белəн аралашу
мөмкинлеклəренə əверелдерергə тырышып карыйк.
Билгеле булганча, психик темперамент асылын антик чорда ук
белгəннəр. Гадəт буенча, меланхолик, холерик, сангвиник һəм
флегматик темпераментларны аерып чыгаралар.
Темпераментны аралашу мөмкинлеклəренə əверелдерүдə
меланхоликлар белəн эш кыенрак. Меланхолик темпераментлы
кешелəрнең төп уңай ягы ─ аларның нечкə күңеллеге, көчле
фантазиясе, эчтəлекне образлар ярдəмендə кабул итү сəлəте,
эмпатиянең (кеше өчен дə кайгыра белү, миһербанлык) иң югары
баскычта булуы. Оратор тыңлаучы-меланхоликның эчке дөньясы
мəсьəлəлəрен аңларга, аралашу киңлегендə мөмкинлек итеп
куллану рəвешен табарга тиеш. Меланхоликлар кечкенə
аудиториялəрдə зəүкый эчтəлекле аралашуны җиңел кабул итəлəр.
Карашларны тапшыру юнəлешендə толерантлык (түземлелек һəм
ризалашу) үрнəген куллану уңайрак.
Меланхоликлар өчен аралашуда төп авырлык шуннан
гыйбарəт: алар үз шəхеслəрен һəм аларга кагылышлы вакыйгаларны депрессив рəвештə аңлатуга һəвəс. Меланхоликларның
тотрыксыз, яралана һəм тиз рəнҗи торган психикасы тəртипкə
салынган аралашу барышына янау тудыра. Тыңлаучыларның,
көтелмəгəндə,
агрессив
бəя
белдерүлəре
нəтиҗəсендə,
меланхолик-ораторларның аралашу ситуациясеннəн читлəшүе
мөмкин. Аралашу мөмкинлеген югалту фаразланганда, оратор
тыңлаучыларның тискəре егəрен киметергə һəм үзенең аралашу
даирəсен сакларга тиеш. Ахыр чиктə, аралашу эчтəлегенə һəм
структурасына
куркыныч
сиземлəнгəндə,
меланхоликка
аралашуны гадəти тыныч-салмак рəвешкə китереп, чыгышын
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дəвам итəргə кирəк. Шулай да меланхолик өчен аралашуның
өзелүе бик мөмкин хəл.

Ныклы холык-фигыль мөмкинлеклəре
Холериклар белəн аралашу гаять катлаулы. Алар − хисчəн, кыю,
елгыр; артык көчкə, дəрткə ия; фикерлəве, сөйлəм темпы тиз. Оратор
буларак, холерик үзенең мөмкинлеге итеп югары дəрəҗəдəге көчен,
дəртен, фикерлəү һəм гамəл кылу тизлеген, аудиториянең бəялəренə
гамəл
кылуда
тəвəккəллеген
бирешмəвен,
инанганлыгын,
файдаланырга мөмкин. Оратор-холерик тыңлаучыларның тормышта
булган хəллəрен уртаклашырга, шул сəбəптəн борчылырга һəм аларга
ярдəм итəргə əзер. Ул яхшы күңелле, ихлас, ачык йөзле, əйлəнə-тирə
йогынтысына буйсынмый. Кеше буларак, холерик бик елгыр,
һəрвакыт эшкə керешергə əзер тора.
Бу сыйфатлар фикер-караш булдыруда һəм аларны
тыңлаучыларга тапшыруда җиңеллек тудыралар. Холерик-оратор
агитатор һəм пропагандалаучы буларак та уңышлы эшлəр алып
бара. Аның көч-куəтенə каршы килү авыр. Əгəр холерик үз
карашларында нык торса һəм үзенең хаклыгына инанган булса, бик
көчле һəм нəтиҗəле оратор була.
Холерикның кимчелеклəре: сөйлəменең тиз булуы, ымишарəлəрнең ешлыгы, көчле дəртлəнүнең тиз сүнүе. Бу
күренешлəр нəтиҗəле аралашуга комачаулый һəм аралашуның
сүлпəнлəнүенə китерə. Беренче чиратта холерикка кинəттəн
кабынып китүен, дəртлəнүен һəм бик тиз салмаклануын тигезлəргə
өйрəнергə кирəк. Холерик үзенең сөйлəм тизлеген тикшереп
торырга һəм аңлы рəвештə акрынайтырга тиеш, чөнки сөйлəм
тизлеге һəм тавыш көче белəн идарə итə алмавы сəбəпле,
тыңлаучылар холерикны аңламаска, икенче төрле кабул итəргə
мөмкиннəр. Аңа артык хəрəкəтлəр ясаудан да үзен тыеп торырга
кирəк, чөнки тыңлаучының бөтен игътибары хəрəкəтлəргə күчə һəм
сөйлəм эчтəлегенə игътибары кими. Холерикларга ачу саклау
халəте хас. Аларга дəвамлы аралашу кыен (мəсəлəн, укыту).
Аларның кызып китүчəнлеге, аралашу халəтен үзгəртүгə омтылуы,
энергетик хəле һəм кəефе үзгəрү контрольгə һəм риторик алымкүнекмəлəргə мохтаҗ. Тик холериклар үз җитешсезлеклəрен танып,
үз мөмкинлеклəрен үстерү белəн шөгыльлəнергə яратмыйлар.
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Нəтиҗəле
аралашуда
кулайрак
холык-фигыль
сангвиникларда, бигрəк тə алар холерик тибына якын булса.
Сангвиник темперамент ораторга куəтле булырга, аралашуның
күп кенə җитешсезлеклəрен киметергə ярдəм итə. Сангвиник
үзенең холык сыйфатларын нəтиҗəле аралашу мөмкинлеклəре
рəвешендə куллана ала, алардан теге яки бу рəвештə үзлəренə
җəлеп итəрлек үзенчəлеклəр булдыру талəп ителə.
Флегматиклар карашларында нык торулары һəм артык
пошынмас булулары белəн аерылып торалар. Флегматик аралашу
вакытында төрледəн-төрле мөмкинлеклəр куллана, лəкин алар
түбəн дəрəҗəдə булмасыннар өчен, фикерлəвендə салмаклану
халəтен бетерү кирəк. Флегматикка үзенең сөйлəмен тизлəтсə,
хəрəкəтлəрен арттырса, яшереп торган көч-куəтен аралашуда
файдаланса һəм аңлы рəвештə кулланса яхшы була. Флегматик
аралашуны акрын, сузып алып баруы белəн тыңлаучыларын
ялыктыра. Флегматик бу кимчелеклəрен көч-куəтен өлешлəпөлешлəп файдаланып җиңə ала. Игътибар яулау өчен сөйлəм
темпын, тавыш көчен арттырып, көттереп торуларны аралашуның
əһəмиятен үстерү өчен кулланырга мөмкин. Флегматик холыклы
оратор үзе генə белгəннəрне сөйлəп, таныш яки бер дəрəҗəдəге
аудиториядə аралашу оештырганда уңышка ирешə.
Холык-фигыльнең төрлелеге аралашуның табигый җирлеге.
Кешелəрдəге төрле холык-фигыль гадəти күренеш. Һəртөрле холык
иясе дə нəтиҗəле чыгыш ясарга, ораторлык эшчəнлеге белəн
шөгыльлəнергə сəлəтле була. Кешенең төрлелеге үзе үк иҗади
эшчəнлектə бер-берсен тулыландыра торган мөстəкыйль
үзкыйммəт. Һəр оратор үз холкы сыйфатларын чыгыш ясауның,
аралашу оештыруның мөмкинеклəре итеп файдалана ала. Холыкфигыль сыйфатларының тискəре ягын гына бəялəп, үз
мөмкинлеклəреңне йомып калганда, аралашуның нəтиҗəлелеген
генə киметергə мөмкин.
Үтə шəхсəн психологик эчтəлекле мөмкинлеклəр
Без халык алдында чыгыш ясауның төп максаты –
тыңлаучыларның оратор караш-мөнəсəбəтлəренə кушылуы –
турында бер генə кабатламадык. Киң таралган караш безне берберебезгə охшамаганлыкка ышандыра. Шул ук вакытта, көнчыгыш
культурасының, россиялелəрне дə кертеп, эгоистлык асылы
(«мин»гə юнəлтелгəн) аңсыз ышануларга нигезлəнгəн: мин
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нормаль, ə калганнар төрле-төрле. Шулай да без барыбыз да бер үк
үрнəклəргə иярүчелəр. Тик трансперсональ (үтə шəхсəн)
психологиягə
нигез
салган
Юнгның
тикшеренүлəре
тыңлаучыларны башка фикерлəргə ияртү бик үк җиңеллəрдəн
түгеллекне күрсəтте.
Үтə шəхсəн бүленеш буенча, барлык кешелəр дə холыкфигыльлəре үзенчəлеклəре белəн аерылалар. Бу үзенчəлеклəр
кешенең дөньяга карашларын билгели. Кайбер кешелəр
экстравертларга керə, алар үзлəренең психик энергиялəрен бер үк
эшчəнлектə булган объектларга юнəлдерəлəр. Капма-каршы
кешелəр үзлəренең энергиялəрен бу объектларга шəхсəн бəя
белдерүгə юнəлдерəлəр һəм алар интровертларга керə. Күпчелек
кешелəр, гадəттə, катнаш группага карый. Бу группа вəкиллəренең
артык ачык беленеп торган психологик үзенчəлеклəре юк.
Халык алдында чыгыш ясау кешелəрнең үзара фикер-караш
алмашу халəтендə уза. Аларның үтə шəхсəн психологик
үзенчəлеклəре бер-берсеннəн нык аерыла. Бу очракта ораторга
тезисны исбатлауда əлеге өч психологик төзелешле төркемне
күзаллап, чыгышында үз карашларын төрлечə өстəү бурычы
йөклəнə.
Бу мəсьəлəдə ораторга, беренче чиратта, кешенең интровертмы,
экстравертмы яки нейтраль группа вəкилеме булуына төшенергə
кирəк.
Оратор, сөйлəме эчтəлегенə ярашып, чыгышында билгеле бер
алым-ысуллар җыелмасын күздə тота. Бу алымнар аның
карашларын капма-каршы фикер вəкиллəре дə аңларлык, кабул
итəрлек дəрəҗəдə оештырырга булышалар.
Тыңлаучыларның төрле психологик үзенчəлеге аралашу
уңайлыгын арттыра, аларны җəлеп итүне җиңелəйтə торган өстəмə
мөмкинлеклəр барлыкка китерə. Шунысы кызганыч, безнең
аралашу
даирəсендə
үтə
шəхсəн
һ. б.
холык-фигыль
үзенчəлеклəренə исəплəнгəн технологиялəрне түбəн дəрəҗəдə
кулланалар.
Хəзерге заман кешесе уңайлы əйлəнə-тирəлектə яши һəм көчле,
гадəти булмаган иҗтимагый-мəдəни багланышлар басымын тоя.
Аралашу барышында алар төрле яктан, кайвакытта, көтелмəгəнчə
каршылыкта тəэсир итə.
Психологик җайланмаларның аралашуда əһəмияте
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Гадəти аралашу һəм Россия шартларында аңлашу (башка
мəдəниятлəрдə аралашу-аңлашу бөтенлəй башка төрле булырга
мөмкин), имеш, бер-берсенең караш, мөнəсəбəтлəрен аңлауга
нигезлəнгəн (урынлы-урынсыз да «мине дөрес аңлагыз» дип
əйтергə яратабыз). Бу тəгъбир башкалар фикеренə кушылу өчен
җитəрлек нигез кебек кабул ителə. Тик интроверт һəм экстраверт
шəхеслəрнең бер-берсен аңламавы, капма-каршы карашларны
кабул итмəүлəре һəм үзара кире кагулары күзəтелə.
Ник дигəндə, экстравертлар һəм интровертлар бер үк
предметны күзалласалар да, аңлатмаларның аермасын тоймыйча,
төрле əйберлəр турында сөйлəшəлəр: беренчелəре – объект
турында, ə икенчелəре объект белəн субъектның үзара мөнəсəбəтен
шəхсəн күзлектəн бəялилəр
Мəсəлəн, экстраверт фильмны əйбəт дип раслый, чөнки аның
əллə ничə премиясе бар, ə интроверт фильмны ошатмый, чөнки ул
аның күңеленə начар тəэсир итə. Билгеле, экстраверт фильмның
зəүкый дəрəҗəсен сəнгать белгечлəре бəяли дип ышана һəм
əңгəмəдəшенең бу бəягə бернинди дə катнашы юклыгын искəртеп
үтə. Интровертлар үз чиратында, экстравертларны үз фикерлəре
түгел, ə чит кешелəр фикере кызыксындыра дип санаячак һəм
мондый мөнəсəбəтнең үзенə бернинди дə йогынты ясый алмавын
əйтəчəк. Димəк, оратор үз карашын, үзенчəлекле психологик
халəтлəрен истə тотып, өч төрле тыңлаучыга аңлаешлы итеп
оештырырга
тиеш.
Алдан-алы
шəхсəн
холык-фигыль
үзенчəлеклəрен исəптə тоткан җайланмалар эшлəнмəсə, фикерлəр,
никадəр дөрес, төгəл, инандырырлык булуларына карамастан,
катгый кире кагылырга мөмкин.
Мəсəлəн, мондый очраклар мəгариф системасында диплом
проектларын яклаганда һəм рəсми дəрəҗəдəге имтиханнарда
булырга мөмкин.
Моннан тыш, хезмəткəрлəрне технологик программалауга
нигезлəнгəн сəнəгать җитештерүчəнлеге экстраверт җайланмага
туры килүен истə тотарга кирəк. Инроверт буларак оешкан кешелəр
тəрбия, белем үзлəштерүдə, безнең чынбарлыкта экстраверт
үрнəклəренең өстенлек итүе сəбəпле, кыенлыклар кичерəлəр. Бу
хəл тумыштан килгəн холык-фигыль үзенчəлеклəрен белми торып,
интроверт
кешелəрнең
автоматик
рəвештə
яңадан
программалаштырылуына китерə. Тумыштан килгəн психик
җайланма саклана, ул теге яки бу яңа экстраверт үрнəклəрнең
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структуралары белəн мөнəсəбəткə керə, уйламаган уңайсызлыклар
китереп чыгара һəм табигый психиканы җимерə. Хəзерге
иҗтимагый мөнəсəбəтлəр мондый «юк-бар нəрсəгə игътибар итми»,
лəкин күп кенə кешелəр гариплəнгəн холык белəн яшəргə
мəҗбүрлəр. Бу феномен күп кенə интровертларны психик
күңелсезлеклəргə, күңел төшенкелегенə, хəтта авыруга кадəр
җиткерə, күп очракта «кыргый» гамəллəрнең һəм җинаятьлəрнең
сəбəбе булып тора.
Нəтиҗəдə интровертлар безнең җəмгыятьтə юк кебек, ə
экстравертлар дөньяда күп кенə башкача уйлый һəм җайлаша
торган кешелəрнең барлыгы турында «башларына да китермилəр».
Аралашу мөнəсəбəтлəрендə əлеге психологик тирəлек түбəндəге
хəллəрне барлыкка китерə:
• кешелəр үзлəренең психологик аерымлыкларын аңламыйлар,
шул рəвешле башкаларның мөнəсəбəт җайланмалары искергəн,
шəхси характерда (шəхси карашларын кабул ителгəн үрнəк,
табигый хəл дип аңлыйлар) дип уйлыйлар;
• фикерлəр
тəкъдим
итүче
интровертлар,
аралашу
тирəлегендəге җайланмаларның үз карашларына кире, катнаш
бəйлəнешенə нигезлəнəлəр;
• үзлəренең карашларын экстравертлар катгый тезислар һəм
аралашуда нык кысалы структуралар ярдəмендə тəкъдим итəлəр;
• экстравертлар карашын тыңлаган интровертлар алар белəн
килешмилəр, тəкъдимнəрен əдəпсезлек дип аңлыйлар;
• тыңлаучы-экстравертлар интровертларның карашларын,
артык субъектив кабул итəлəр;
• аралашуда катнаш типтагы кешелəр күп кенə мөнəсəбəт
типларын кабул итəргə мөмкиннəр, тик интровертлар яки
экстравертлар кебек чиктəн-чиккə ташланулардан гына сакланырга
кирəк.
Димəк, психологик җайланмаларның шəхсилеген аңлау,
үзенчəлеклəрен истə тоту, гомуми мəдəни кыйммəтлəргə таяну
ораторга фикерлəре белəн алмашу мөминлеклəрен арттыра. Капмакаршы
психик
җайланмалы
вəкиллəрнең
психологик
үзенчəлеклəрен исəпкə алмыйча нəтиҗəле аралашуны күз алдына
китерергə дə мөмкин түгел. Бу капма-каршылык көчле психологик
җайланмалы кешелəрнең бер-берсен кабул итмəүлəре, аңсыз
рəвештə, дөрес түгел дип уйланган психотип мөнəсəбəтлəренə
бəйле. Психологик каршылыкларны юкка чыгару профессиональ
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ораторның бурычы. Аеруча бу бурыч конкрет кешелəрнең һəм
берлəшмəлəрнең язмышына тəэсир итəрлек җаваплы чыгыш
оештыручы оратор өчен мөһим.
Чыгыш текстын язуда акыл эшчəнлегенең əһəмияте
Сөйлəм ниятен һəм караш-фикерлəр каршылыгын этоска һəм
пафоска берлəштерү тəмамланганнан соң, оратор сөйлəм тексты
язуга күчə ала. Текст язу максаты булып, күтəрелгəн мəсьəлəне
тыңлаучыларның карашларына, ораторның үз мөнəсəбəтенə
(пафосына) тəңгəллəштерүе тора.
Ораторның текстта карашларын, зирəклеген, акыл эшчəнлеге
белəн бəйле (менталь) башка сыйфатларын файдалануы мəҗбүри.
Чыгыш ясаучының текст язуда уңышлы эшчəнлеге, аның
тумыштан килгəн һəм күнектерелгəн сəлəтенə бəйле. Шуңа күрə
аның төп өлешлəренə тукталыйк:
• Чыгыш тексты əзерлəүче, үзенең акыл мөмкинлеклəрен
тулысынча файдаланып, язмача вариантта пафосына, этосына
һəм карашларына җавап бирерлек язма сөйлəм рəвешен
оештырырга омтыла. Билгеле, язма текст төзелеше белəн җанлы
сөйлəм төзелеше аерыла. Аларың аермасы анык: күреп
үзлəштерү нигезендə барлыкка килгəн сурəтлəр, ишетеп
үзлəштерелгəн сурəтлəргə караганда икенче төрле оешалар. Уку
өчен язылган текст, ишетеп үзлəштерү мөмкинлеклəренə
якынайтуга мохтаҗ. Кайвакыт мəгълүмат тапшыруда, башлап
чыгыш ясаучылар əзер язма үрнəклəрдəн файдаланырга
тырышалар. Болай эшлəү җитди хаталану, чөнки язма текстның
төзелеше сөйлəү өчен бөтенлəй яраксыз була.
• Чыгыш текстында риторик алымнарны истə тоту мəҗбүри.
Риторик алымнарга фикер-карашларны оештыру һəм тəкъдим итү,
сəламлəү һəм мөрəҗəгать ысуллары; аңлатмалар бирү; чигенешлəр,
кабатлаулар һəм эчтəлекле паузалар оештыру; махсус нəтиҗəле
алымнар: чыгыш ясаучы һəм тыңлаучылар тəҗрибəсенə
мөрəҗəгать итү; серлəр сөйлəү һəм шəхси сыйфатларны
җентеклəүлəр; ачышлар һəм шаккаттыргыч хəбəрлəр һəм башка
чаралар керə. Ораторның абруен көчəйтə, хокук, мəдəни
кагыйдəлəргə каршы килми торган барлык элементлар да текст
эчтəлегенə кертелергə мөмкин.
• Чыгыш язучының сəлəте оратор һəм тыңлаучыларны
берлəштерүдə ярдəм итə. Текстка йөклəнгəн сөйлəм рəвеше үтə
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шəхсилəштерүгə дə мохтаҗ. Язылган текстта тормышчан
аралашуның мөмкин булган башка темалары да чагылса, аның
сыйфаты тагы да югарырак була.
Гомумəн, чыгышка əзерлəнгəндə без колакка ятышлы,
үзенчəлекле характерда булган текст булдырырга омтылабыз.
Əгəр дə текстның эчтəлеге ораторның караш-мөнəсəбəте итеп
бирелсə
һəм
аның
структурасында,
тыңлаучыга,
əңгəмəдəшлəрнең күзаллаган күренеш-вакыйга белəн үзлəрен
тоту рəвешлəре чагыштырмача якынайтылса, чыгышның
нəтиҗəлеге ышанычлы була.
Димəк, язмача текстның, чыгышның менталь байлыгына без
башкаларның əзер хезмəтен күчерүне түгел, ə тыңлаучыларның
фикерлəү дəрəҗəсенə якын аралашу оештыруны кертəбез.
Гадəттə, оратор текстны компиляция методы белəн − башка
тексттан, башка кеше уйларыннан җыеп – төзи. Бу юнəлеш
экстраверт җайланмалы кешелəргə һəм хəзерге технологиялəргə
туры килə. Интровертларга капма-каршы эшчəнлек ысулы хас.
Алар табигый рəвештə үзлəренең карашларын булдырырга
тырышалар, хəтта чит текстлар нигезендə дə (тик кагыйдə буларак,
текстлар язмыйлар).
Башлап чыгыш ясаучы, беренче этапта кыенлыклар кичерə, тик
текстлар язуда үз алымын яки стилен булдырса, бурычын
җиңелəйтə. Эшнең башлангыч этабында компиляция методын
куллану отышлы була. Эчтəлекнең өлешлəрен риторик алымнарга
җайлаштыру һəм максатлар белəн берлəштерə алу − компиляция
язучының бурычы. Бу бурыч та җиңеллəрдəн түгел, чөнки безнең
мəдəнияттə язма чыгыш жанры үсеш алмаган һəм шул сəбəпле
популяр булып саналмый.
Əйтергə кирəк, яхшы сыйфатлы һəм риторик кагыйдəлəр
буенча оешкан текстсыз нəтиҗəле чыгыш ясап булмый. Шул
сəбəпле профессиональ оратор фикер-карашларын язып аңлату
осталыгын камиллəштерергə, акрын гына компиляциядəн үз
текстларын оештыру күнекмəлəрен дə үзлəштерергə тиеш.
Үзенчəлекле чыгыш текстын төзү өчен, эчтəлеген үз
тəҗрибəңнəн алырга, аны аңларга һəм аңлатырлык дəрəҗəдə
риторик алымнар уйлап табып, язып куярга мөмкин.

94

Чыгыш оештыруда акыл эшчəнлегенə бəйле мөмкинлеклəр
Гомуми ният, фикер-карашларны əзерлəү, текст язу, сөйлəп
карау − аралашу эшчəнлеген тормышка ашыру алгоритмының
мəҗбүри һəм əһəмиятле өлешлəре. Шулай да аралашу сөйлəмсез
мөмкин түгел. Ул мөстəкыйль эшчəнлек буларак карала ала.
Сөйлəмне яңгырату əзерлек белəн бəйле, лəкин чыгыш нəтиҗəсе
əзерлектəн генə тормый. Аралашу һəрвакыт чынбарлыкның шушы
мизгелендə, «монда һəм хəзер». Чыгыш ясаганда тəҗрибəле оратор
үткəннəрне онытып тора һəм кабатланмас аралашу оештыра.
Халык алдындагы чыгышны иҗади мизгелгə тиңлəргə мөмкин.
Халык алдындагы чыгыш − иҗтимагый, мəдəни казаныш.
Камил чыгышта шəхеснең сəлəте, барлык өлкəдəге зирəклеге
чагыла. Психофизиологлар əйтүенчə, чыгыш ясаганда кеше күп
күлəмдə энергия сарыф итə. Əлеге хəл ораторның берьюлы берничə
вазифа башкаруы белəн аңлатыла. Вазифаларның күбесе аңлаутөшенү өлкəсенə кагыла. Алар арасында иң əһəмиятлелəре:
ораторның үзен тоемлау халəтен оештыруы, сөйлəмен эчтəлекле
итəрлек фикерлəр туплавы, аларны сөйлəм рəвешенə китерүе, аваз
əйтүне, тавыш төсмерен ишетеп-тикшереп торуы, тыңлаучылар
белəн аралашуны оештыруы һəм аның барышын тикшерүе,
төзəтмəлəр кертə алуы.
Аңлашылганча, чыгыш вакытында киң кырлы акыл эшчəнлеге
күзəтелə. Барысын да берьюлы эшлəргə туры килгəнгə кыенлыклар
туа. Белгəнебезчə, аң егəре кешенең бөтен гамəллəрендə, һəрбер
эшчəнлегендə катнашмый. Кеше эшчəнлегенең күп кенə яклары,
күнегелгəн рəвештə, аңсыз үтə. Кешенең күнегелгəн үрнəклəре
булмау сəбəпле, ул аны аңлы рəвештə башкарырга мəҗбүр. Күп
микъдарда аң егəре сарыф ителүгə карамастан, күнекмəлəр булмау
сəбəпле, гамəллəр башкару дəрəҗəсе бик түбəн була. Белемле һəм
аралашуда төрле үрнəклəргə ия кешелəр, тəҗрибəле оратор кебек,
кыенсынмыйча аралашалар, ə тəҗрибəсе булмаганнар һəрвакыт
текстка ябышалар һəм тизрəк бу уңайсыз вазифадан − аралашканда
фикер алышудан − котылырга телилəр.
Югарыда күрсəтелгəннəр аралашу максатын ике юнəлештə
оештырырга ярдəм итə: оратор эшчəнлегендə үзенең акыл
мөмкинлеклəрен файдалана яки, үзенə яраклаштырып, əзер
риторик алгоритм куллана. Һəрьяклы аралашу оештыра алырлык
булып өлгерү өчен акыл эшчəнлеге дəрəҗəсен – фикерлəү
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культурасын – үстерергə кирəк. Əлеге дəрəҗəгə ирешү
җиңеллəрдəн түгел.
Риторикада əзер фикерлəү рəвешен тормышка ашыру
җиңелрəк. Мондый очракта чыгыш текстын өйрəнү, сөйлəм
культурасын үстерү, аудиториядə эшли һəм тыңлаучыларның
холык-фигыль үзенчəлеклəрен белү, алар белəн идарə итə алу,
шəхсəн һəм гомуми фикерне нигезле дəлилли белү җитə.
Күргəнебезчə, акыл байлыгы ораторга риторик алым-чараларга
таянып, үз-үзен оештыру режимында эшлəргə һəм аралашу
оештыруда үзенчə эшлəүдə ярдəм итə. Чынлыкта исə, акыл
мөмкинлеклəрен үстереп һəм риторик алымнар җыелмасын
тулыландырып, шушы ике юл белəн бару кулай.
Билгеле булганча, риторика, башка гамəли белемнəр кебек үк,
үзендə ике төрле үрнəкне берлəштерə: исбат ителгəн белем һəм
алым-күнекмəлəрне. Алым-күнекмəлəр үзенчəлеге аларның бер
билгелəнгəн мəгънəлелегендə чагыла. Нəтиҗəле аралашу максатын
тормышка ашыру өчен əзер чаралардан тулырак файдалану
отышлы. Алардан тиешле дəрəҗəдə файдалану өчен ныклы
күнекмə булдыру (автоматизга ирешү) зарур.
Искə төшерик, автоматизм билгеле бер эшчəнлектə, акыл көчен
урынлы файдаланырга һəм аралашу вакытында иҗади максатларга,
уңышларга ирешергə ярдəм итə. Бу фикер сөйлəм образын һəм
ораторның үз йөзен булдыруда əзер үрнəклəрне үзлəштерү
əһəмиятен искəртə.
Ораторның үз йөзен булдыруда акыл мөмкинлеклəре
Нəтиҗəле һəм профессиональ дəрəҗəдə аралашу өчен анда
катнашучы (бигрəк тə оештыручы) билгеле бер образ – үз йөзен
булдыруга мохтаҗ икəнен тагын бер кат искə төшереп үтик. Оратор
образын без, автор (оратор) карашларын нəзəкатьле оештыруга юл
ача торган фикерлəр тапшыру һəм тыңлаучыларны ияртə алу
мөмкинлеклəре җыелмасы итеп аңлыйбыз. Халык белəн аралашу
максатына ирешүдə, əзер күнекмəлəрне белеп, урынлы куллануга
ярдəм итə торган мөмкинлеклəр ораторның акыл үзенчəлеклəре
буларак карала.
Оратор образы анык сөйлəмендə чагыла, алай гына да түгел,
тəҗрибəдəн чыгып фикерлəү, аны аңлап җиткерү (төшенү),
аңлатырлык итеп эшкəртү аның образын тулыландыра. Без аңлы
рəвештə риторик белемнəр үрнəге белəн тəңгəл килгəн шəхси
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тəҗрибəне берлəштерəбез һəм, шушы яңалыкларны кулланып,
образны баетабыз. Шул чакта үз йөзебез, үз алымнарыбыз турында
сөйлəргə мөмкин.
Куелган мəсьəлəне хəл итү өчен, түбəндəге талəплəрне үтəү
мөһим:
• һəр чыгыш барышында аралашу халəтен бербөтен буларак
төшенү, тикшереп тору;
• һəрбер чыгыштан соң аны анализлау һəм, җитешсезлеклəре
булганда да, алга адым буларак аңлау;
• килеп туган мəсьəлəлəрне хəл итү ысулларын башка
ораторлар кулланган əдəбият һəм аларның тəҗрибəсе нигезендə
табу;
• гамəли
һəм
фикерлəү
ысулларын
берлəштереп,
проблемаларны чишүдə үз образыңа күчерү − үз йөзеңне булдыру.
Акыл эшчəнлеге мөмкинлеклəрен, аралашу барышындагы
хаталардан котылу, кыенлыкларны бетерү һəм чыгышларның
нəтиҗəлелеген берөзлексез арттыру, үз йөзеңне булдыру өчен
файдаланырга кирəк.
Аралашу нигезен акыл эшчəнлегенə бəйлəү, ораторның
фикерлəрен аңлауга омтылышны һəм тагын да нəтиҗəлерəк,
камиллəштерелгəн аралашу рəвешен – яңа аралашу үрнəклəрен –
эзлəүне берөзлексез дəвам итəргə җирлек тудыра. Риторикада
беркайчан да үз мəгънəсен югалтмый торган əйтем бар – “Үзеңне
өйрəн”. Аралашу киңлеген оештыруда риторик алым-чараларны
алдан күрү сəлəтен ораторның шəхсəн акыл культурасының
əһəмиятле казанышы дип санарга була.
Ораторның холык һəм акыл эшчəнлеге мөмкинлеклəре аңа
төрле холык-фигыльгə ия булучылар белəн тəңгəл һəм уңышлы
аралашырга, шулай ук аңлы рəвештə үз карашын оештырырга,
тыңлаучыларының үз фикеренə кушылуына ирешергə һəм
аралашуда шəхси тəҗрибəсен файдаланып, үзенең ораторлык
образын үстерергə мөмкинлек бирə.
Аралашу рəвешен оештыру мөмкинлеклəре
Мөмкинлеклəрнең өченче төренə аралашу рəвешен тудыра,
чагылдыра алырлык элементлар керə. Алар аралашуда турыдантуры, алдан əзерлəнмəгəн гомум мəдəни дəрəҗə, мəдəни
кыйммəтлəр буларак катнашалар. Бу мөмкинлеклəр, нигездə,
аралашуның тəэсирен көчəйтү өчен мəдəни сыйфатлары югары теге
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яки бу катнашучы осталыгыннан файдалана белү дигəн сүз.
Билгеле бер мəдəни кыйммəтлəр төрле кешедə бар һəм аларны
куллану нəтиҗəле булганлыктан, аның мөһим сыйфатларын
ачыклау, тəртипкə салу һəм аралашу рəвешенə əверелдерү риторик
хəзерлекнең башлангычы була.
Аралашу рəвешен оештыру мөмкинлеклəренə кешелəрнең
нинди сыйфатлары нигез булып тора соң? Алар бихисап күп.
Мəдəни дəрəҗəсе югары һəр кеше чыгыш оештыруга əзер булырга
мөмкин. Аралашу мөмкинлеклəре сыйфатында куллану өчен бу
үзенчəлеклəрне ачыкларга, аңларга һəм шəхеснең ныклы
күнекмəлəренə əйлəндерергə генə кирəк.
Кешенең үзенчəлекле сыйфатын аңлау һəм аралашу
кыйммəтенə күчерү өчен, остаз җитəкчелегендə аерым эшчəнлек
оештыру кулай. Əмма безнең мəдəни даирəдə мондый мөмкинчелек
сирəк очрый.
Бу эштəн кала тагын үзанализны да кулланырга була. Моңа
тыңлаучылар, дуслар һəм башкаларның бəялəре, җиңелчə
тəнкыйтьлəп кисəтүлəре керə. Бу очракта бер шартны истə тотарга
кирəк: профессионаллар ярдəмендə уңай образлар үстерелə һəм
тискəрелəре киметелə. Дилетантлар ярдəме һəм мөстəкыйль эш,
кагыйдə буларак, уңай якны үстерергə мөмкинлек тудыра, əмма,
бөтенлəй диярлек, тискəре үрнəклəрне уңай якка үзгəртүдə ярдəм
итми. Лəкин үзанализ һəм төрле ярдəм нəтиҗəле образ тудыру өчен
бик əһəмиятле.
Аралашу киңлегендə чыгыш ясаучының үз-үзен тотышы, ягъни
тəртибе бик мөһим. Аның образының нəтиҗəле күрсəткече –
хəерхаклык, сабырлык. Чыгыш ясаучы тыңлаучыларына, булдыра
алганча, файда китерергə тырыша.
Ул үзенең ачыклыгы, гаделлеге, тынгысызлыгы, дөреслеккə
омтылышы һ. б. белəн табигый рəвештə тыңлаучыларга тəэсир итə.
Ораторның мондый оешканлыгы, кайбер кимчелеклəре булса да,
аралашуга уңай йогынты ясый.
Аралашуда рухи күтəренкелек тə бик көчле тəэсир итə. Ул
чыгыш ясаучыда да, тыңлаучыда да куəтле дəлиллəү җирлеге.
Югары энергияле аралашу тыңлаучыны үзенə буйсындыра, ə бу
чыгыш ясаучы ихтыяры дигəн сүз.
Аралашу рəвешенең бу төрендə кимчелекле як – максат,
эчтəлек сыйфаты һəм карашларның уйланып бетмəве. Əмма
сокландыргыч күтəренкелектəн тайпылу бик үк җиңел түгел. Шуңа
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күрə, тыңлаучыларның чыгыш ясаучы фикерендə берлəшүе шиксез.
Мəсəлəн, һəр харизматик шəхес тə рухи күтəренкелек үрнəгендə
аралаша.
Чыгыш ясауда иң үтемсез алым – белемсезлек, дорфалык. Бу
очракта чыгыш ясаучы тыңлаучыны үз максатын тормышка ашыру
җирлеге мөнəсəбəтендə куллана. Төрле рəвештə булырга мөмкин
бу аралашу. Мəсəлəн, оратор чын карашларын яшереп,
тыңлаучыларны алдап, илтифатлылык, игътибарлылык мөнəсəбəте
Мондый
җайланманың
капма-каршысы
–
урнаштыра.
тыңлаучыларны куркыту. Бу тыңлаучыларны үз ихтыярларыннан
башка берлəштерү телəге белəн эшлəнə. Чыгыш ясау рəвешен
табигый оештыру юлы булып хəерхаклык, мəрхəмəтлелек
җайланмаларына иярү тора. Ул, үз чиратында, игелеклелек,
тыйнаклык, киң күңеллелек дигəн сүз.
Отышлы аралашу рəвеше турыдан-туры оратор образының
камиллегенə бəйле. Оратор образының (үз йөзенең) тəэсире үз
шəхесе үзенчəлеклəре исəбенə көчəергə мөмкин. Аралашу
кыйммəтлəренə əверелдерергə мөмкин булган шəхес үзенчəлеклəренə риторик алымнарда, үрнəклəрдə билгеле булган сыйфатларны өстəргə кирəк. Мəсəлəн, махсус тикшеренүлəр нəтиҗəсе
буенча, телевидение дикторының тамашачыга тəэсире, ничек кенə
сəер тоелмасын, 80 % күрмə образ тəэсире исəбенə һəм якынча
20 % – тел чаралары ярдəмендə оеша икəн.
Күрмə образның тəэсир көче нəрсəлəрдəн оеша? Мөгаен, аңа
ораторның тышкы кыяфəтен, прическасын, гəүдəсен дөрес тота
белү осталыгын, ым-ишарəлəре ярдəмендə сөйлəмнең эчтəлеген
чагылдыруын һəм елмаю рəвешен, мимика һəм гəүдə хəрəкəтлəре
белəн тыңлаучыга үзенең карашларын белдерүне кертергə мөмкин.
Моннан тыш, макияж, образ аксессуарлары (күзлек, портмоне,
визитка, ачкыч, портфель, кулъяулык) психологик тəэсирлелек, үзүзен тоту гадəтен һ. б. өстəргə кирəк. Кеше хыяллану куəсе, зəвыгы
булганда тыңлаучыга тəэсир итəрлек үз имиджын − кабатланмас үз
йөзен булдыра ала.
Аудиториянең оратор шəхесенə,
образына мөнəсəбəте
Оратор өчен беренче тəэсир проблемасы бигрəк тə əһəмиятле.
Бу күренеш һəр кеше өчен дə мөһим, тик чыгыш ясаучыга икелəтə,
өчлəтə игътибарлы булырга туры килə. Ник?! Чөнки ораторның
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тыңлаучылары белəн очрашуы дəвамлы түгел, соңыннан үзе
турындагы фикерне – беренче тəэсирне – ул берничек тə үз
файдасына үзгəртə, тыңлаучылар күңелен яулый алмаячак.
«Киеменə карап каршы алалар, акылына карап озаталар» дигəн
мəкальне бөтенебез дə белəбез. Тик əлеге сүзлəр һəр очракка да
туры килеп бетсə икəн...
Дəвамлы аралашу барышында гына акыл турында ниндидер
нəтиҗəгə килергə мөмкин , ə аудитория белəн очрашуны озакка
сузылган аралашу дип булмый. Лекторны, ораторны күп очракта
“тышкы кыяфəтенə, тышкы билгелəренə, киеменə” карап
озатканнарын истə тотарга кирəк .
Чыгыш ясаучыны аудитория иҗтимагый һ.б. хəленə (кем ул –
галим, депутат, ир-ат, хатын-кыз, язучы, комментатор, журналист,
укытучы һ. б.), шулай ук, шəхсəн үзенчəлеклəренə (тышкы
кыяфəте, аралашу осталыгы, тəртибе, рухи сыйфатлары һ. б.) карап
бəяли. Тыңлаучылар аның шəхсəн сыйфатларын, иҗтимагый
роленə караганда, өч тапкыр югарырак бəялилəр икəн.
Аудитория ораторның шəхси үзенчəлеклəренə, башкалардан
аерылып торуына нык игътибар итə. Ул чираттагы ораторның,
билгеле бер мəсьəлəгə карашын аерымлап куярга, аңа ышаныч
күрсəтергəме-юкмы дип алдан хəл итəргə тели. Шулай булса да,
табигыйлек, ихласлыкны башкалардан аерымлыкны аудитория гел
тоеп, күреп торырга тиеш. Кемгəдер охшарга тырышмыйча, үз
йөзеңне сакларга, уңай сыйфатларны гадəткə əверелдерергə кирəк.
Ораторның үзен үзенчəлекле тотышы, үз йөзе булуы
тыңлаучыларның ышанычын ныгытып, аның фикерен хəтерлəп,
үзлəштереп утыруларына сəбəп була. Иң элек ораторның шəхес
сыйфатлары хəтердə кала – аннан соң аның карашлары аңга сеңə.
Сөйлəмнең күзгə ташланып торган элементлары
Күп ораторлар турында тыңлаучыларның фикере аларның
чыгышлары вакытында оеша. Сөйлəм мəгънəсенə игътибарлы
булып, үзен уңайлы шартларга куеп, оратор, тыңлаучыларның
фикерлəренə йогынты ясау мөмкинлегенə ия.
Ораторның тышкы кыяфəте, билгеле бер кысалар эчендə, үзенə
җəлеп итеп торырга тиеш. Артык мөлаемлык, дөресрəге кыяфəтең
белəн артык игътибар җəлеп итү, эчтəлектəн читлəшүгə алып килə
һəм чыгышка ышанычны киметə.
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Ир-атка уртача модалы, күзгə ятышлы костюм кияргə
омтылсалар яхшы була. Мода артыннан куучы хатын-кызны
аудитория тискəре бəяли.
Хатын-кызга
бизəнү
əйберлəрсез,
сумка-перчаткасыз,
эшлəпəсез чыгыш ясау уңышлы була.
Ир-ат чыгышка килгəндə кесəсеннəн бөтен əйберлəрен алып
куйса, ручка-карандашлар, газета тотмыйча чыгыш ясаса, уңай
тəэсир калдыра.
Лекторның киеме үз яшенə туры килергə тиеш, теге яки бу якка
тайпылулар аудиториянең кəефен җибəрə.
Ораторга ышаныч арттыра торган шартлар:
• караңгы тондагы гадəти кием (куе зəңгəр, коңгырт, кара, куе
яшел, соры төслəр)
• киемнең сыйфатлы материалдан булуы;
• киемнең күзгə «ташланып» торуы;
• бигрəк тə хатын-кыз киеме өчен эшлекле стиль мөһим.
Озын җиңле күлмəк бөтен талəплəргə дə җавап бирə. Иң
абруйлы төслəр – соры, яисə куе зəңгəр, коңгырт, “кычкырып”
тормаган төслəрнең аксыл вариантлары;
• күзлек кысасының карасу төстəгелəре;
• турыпочмаклыкка якын силуэт;
Ораторның дəрəҗəсен киметə торган күрсəткечлəр:
• артык ачык, кычкырып торган төслəрдəн киенү;
• киемнең артык модалы булуы;
• бизəнү əйберлəренең күплеге, купшылык;
• хатын кыз киемендə кыланчыклык (кокетство);
• шарга охшаш силуэт;
Аудитория тышкы кыяфəте белəн үзенə яраклашырга
тырышуын сизсə, ораторга ышанычын арттыра. Мəсəлəн, үзенең
тулылыгын яшерергə омтылган ораторны аудитория җылы
каршылый. Үз яшенə хас модадан калышмаучы хатын-кызны
аудитория үз итə.
Чыгыш манерасы
Чыгышта ораторның тəртибе, гадəтлəре тыңлаучылар хəтеренə
нык сеңеп калучан, аудиториянең ышанычын арттыру яки
киметүдə бик əhəмиятле.
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П.Сопер фикеренчə, чыгышта үз-үзеңне тоту гадəте ораторның
тышкы кыяфəтенə караганда да мөhимрəк – «Чир китə, гадəт кала»
дилəр бит, дөрестəн дə, ул хаклы, тышкы кыяфəт гадəткə караганда
тизрəк онытыла.
Иң элек чыгыш ясау гадəтенə – манерасына – нəрсəлəр
килешеп бетмəгəнне барлап чыгыйк:
• Ораторның үз-үзен тотышында арыганлык; кабалану;
ризасызлык (бүлмə, зал, урнашу, чыгыш башлауның кичегүе,
тыңлаучыларның саны, соңга калулар h. б. кагылышлы)
чагылмаска тиеш.
• Артык кызып китү дə чыгыш ясаучыны бизəми
(тыңлаучылар оратор өчен оялып, аска карап утырмасыннар).
• Оратор үзенең кыюсызлыгын сиздермəскə тиеш.
• Үзенең турыдан-туры вазифасын үтəү өчен opaтор
беркайчан да гафу үтенергə тиеш түгел.
Чыгыш ясауның иң отышлы манерасы
Ул түбəндəге талəплəрне канəгатьлəндерə:
• Дəртлəнеп сөйлəргə.
Ораторның рухи көче тыңлаучыларга да тапшырыла, алар рухи
киеренкелектə торып, сөйлəнгəн мəгълүматка ныграк ышаналар.
• Физик ныклык, житезлек.
• Ышанычлы тышкы кыяфəт.
Ораторның үзенə ышанычы бик тиз аудиториягə күчə һəм ул
чыгыш ясаучының сүзен тəнкыйтьлəмичə, ышанып кабул итə.
«Ышанычлы тышкы кыяфəт булдырыгыз, ул тынлаучыларга уңай
тəэсир итə», – дип язган П.Сопер. Ышанычлы кыяфəткə ирешү бик
авыр түгел – иң элек иякне бераз күтəрергə киңəш ителə.
Сөйлəгəндə бераз югарырак карап сөйлəргə була. Югарылыкны
ансат кына билгелəргə мөмкин: кагыйдəсе – арткы стена белəн
түшəм тоташкан сызыкка тигезлəнергə мөмкин (аудиториясенə
карап), яки утырган тыңлаучыларның башларыннан өскəрəк. Туры
басып торырга киңəш ителə; бер якка да янтаймаска;
тыңлаучыларның йөзенə, күзенə карап алырга кирəк.
• Дустанə, ихлас тавыш.
Аудитория ораторның ихласлыгына өметлəнə. Аудитория
белəн бер кеше белəн сөйлəшкəн кебек, иркен, дусларча аралашырга кирəк.
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Аудиториягə үзегезнең аларга якын булуыгызны искəртеп торырга кирəк. Үзенеке итеп исəплəгəн ораторның сөйлəмен аудитория бик ышанып кабул итə. Кызыксыну даирəсенең, карашларның,
проблема, кыенлыкларның уртаклыгын аудиториягə хəбəр итеп,
бүлешеп торырга кирəк. Чыгыш беткəч тə аудиториядəн ашыгып
чыгып китмəскə, ə тыңлаучыларның берəрсе белəн фикер, сүз алышырга, сорау бирергə, чыгышка мөнəсəбəтлəрне уртаклашырга була. Бу чаралар да соңгы «уңай ямь», канəгатьлəнү хисенə ия.
• Игътибарны эчтəлеккə юнəлдерү.
Чыгышта сезнең төп максатыгыз – сөйлəнгəн сүзлəр белəн бик
əhəмиятле мəгълүмат тапшыру, үзегезнең аңлавыгызча, хəл ителəсе
мəсьəлəлəрне хəбəр итү, ягъни үз мөнəсəбəтегезне аңлатып
бирү. Чыгышның формасы икенчел булып, тыңлаучылар төп уйфикерне аңлап барырга тиешлəр. П.Сопер «үзегезнең кыяфəтегез
турында борчылмагыз, шəхси хислəрегез турында онытып торыгыз, тыңлаучыларга үз фикерлəрегезне җиткерү мəсьəлəсендə игътибарлы булыгыз», – дип киңəш итə.
Ораторның аудиториядə урнашуы һəм хəрəкəтлəнүе
Əйткəнебезчə, ораторга аудиториядə басып тору нəтиҗəлерəк.
Ул həpкeмгə дə күренеп торырга, аудиториядəн алда, аерылып
торырга тиеш. Басып торучы оратор аудиториягə:
• ихтирамын күрсəтə;
• үзе өчен даими дикъкатькə (рухи киеренкелеккə) ирешə;
• вакытны яхшырак сизə;
• дəртлəнебрəк сөйли.
Чыгыш барышында хəрəкəтлəнү мəҗбүри. Кымшанмаган да
ораторга аудитория иске карашлар тарафдары дип, ышанмыйчарак
карый.
Караш
Безгə гел карап торсалар да уңайсыз була. Без, бəлки, очраклы
гына булган карашларны үзебезне бəхəскə чакыралар (ораторга
каршы фикердə торсак, билгеле) дип кабул итүебез бар; үзебезгə
карата мөлаем мөгамəлə яисə аерым игътибар дип ялгышуыбыз да
ихтимал.
Түбəндəге киңəшлəрне үтəргə була:
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• Чыгыш ясаучы бер-бер артлы һəрбер кешегə карап алырга
тиеш, кемне дə булса шəхсəн аерып кую, башкаларның кəефен
җибəрүе бар.
• Кайбер фикерлəрне оештырган мизгелдə генə аудитория
белəн бəйлəнешне өзеп торырга мөмкин. Соңыннан карашның
яңадан кемгə дə булса əйлəнеп кайтуы уңайлы.
• Бушлыкка, яисə икенче яссылыкка күчү аудиториянең ышаныч дəрəҗəсен киметə һəм ул тынычсызлана башлый.
• Чыгыш барышында, идəн, аяк (дошман аякка карар), тəрəзə,
түшəм, башка чит предметларны күзəтмəсəк тə ярый. Бу гадəт аудитория белəн араны өзə.
• Аудиториядə карашны акрынлап, салмак темпта күчерергə
кирəк.
• Сөйлəмнең башынан-ахырына кадəр карашны аудиториядəн
аермаска тырышырга кирəк.
• Дусларыгызны очраткандагы кебек, аудиториягə мөлаем караш ташлагыз. Һəркемне күрүегезгə шат, һəркемгə карарга омтыласыз кебек булсын.
• Тыңлаучыларга караш ташлаганда, күзенə карагыз. Күзгə карау тиз узарга тиеш, чөнки ул кызыксыну һəм күңелгə ятышлылыкны белдерə. Озак һəм текəлеп карап тору тыңлаучыны борчуга
сала яки аның ихтыярына басым ясау дип кабул ителə.
• Зур аудиториядə барлык тыңлаучыларны да аерым-аерым
төркемнəргə бүлеп, карашны бер төркемнəн икенчесенə юнəлтергə,
бер төркемне дə игътибардан читтə калдырмаска кирəк.
Поза
Басып торган ораторның аяклары җиңелчə аерылган, аяк башы
ян-якта, тик гəүдə авырлыгы икесенə дə бер үк түгел, иң əһəмиятле,
тəэсирле өлешлəрдə авырлыкны үкчəгə түгел, аяк очына күчерү
уңай тəэсир тудыра.
Күкрəк бераз алда, эчнең аскы өлеше җыелган. Ияк һичничек
түбəн төшми, куллар бераз җəелгəн, хəрəкəтсез катып калмыйлар.
«Ябык» позадан сакланыгыз – аудитория үзенең ораторга ышанычын киметə, яки «борынын чөя» дип кабул итə.
Утыруга караганда басып тору тəэсирлерəк. Чыгыш ясаучы
аудиториядəн никадəр югарырак, аның аралашу позасы шул кадəр
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көчле. Монда югарылык буенча өстенлек кагыйдəсе (вертикаль
доминанта) тəэсире оеша.
Ораторның ым-ишарəлəре
Ишарə – кул бармаклар торышы гына түгел, ул кеше
гəүдəсенең һəртөрле хəрəкəте, ым-ишарəсе. Ым-ишарəне аяклар,
җилкəлəр, бөтен гəүдə белəн эшлəргə мөмкин. Ишарəлəрне
күрсəтү, тасвирлау, иярү һəм мəгънəле төрлəргə аерып күзəтəлəр.
Соңгы төр ишарə-ымнарны чыгыш барышында кулланырга
тəкъдим итмилəр.
"Ишарə-ымнарсыз чыгыш тыңлаучыларны сагайта, «күңелдə
тискəре мөнəсəбəт, ышанмаучанлык юшкыны калдыра» (П.Сопер).
Ым-ишарəлəргə талəплəр:
1. Ишарəлəрнең табигыйлегенə омтылырга;
2. Алдан уйланып куелган ишарəлəр ясамаска кирəк. Алар
кылану буларак кабул ителəлəр һəм ризасызлык тудыралар;
3. Ым артыннан бертуктаусыз ым булмый;
4. Ым-ишарəлəрне төрлəндереп торырга;
5. Киемне, бизəнү əйберлəрен, сəгатьне бертуктаусыз тоткалап
тормаска;
6. Куллар инандыру тактына бəйле рəвештə тоташырга һəм
салмак кына аерылырга тиешлəр.
• кул хəрəкəтлəренең күбесе билдəн югары үтсен, аста булса
(кулы салынган, хəлсезлəнгəн) дип уйлыйлар – югалып калу,
уңышсызлыкны чагылдыра;
• терсəклəрне кысып тотмагыз – абруегызны түбəнəйтеп
күрсəтə;
• учларыгыз кысылган хəлдə булу сезнең көчсезлегегез һəм
аудиторияне үзегезгə ияртə алмавыгыз буларак кабул ителəчəк;
• ике кул белəн дə ишарəлəр ясарга кирəк.
Ораторның аудиторияне тоемлавы
Оратор аудиториянең халəте турында һəрвакыт мəгълүмат
алып тора, үзенə һəм сөйлəнгəн сүзенə аның мөнəсəбəтен сизə.
Оратор бу мəгълүматны həрчак «туплап» торырга, очрагына карап,
чыгышына үзгəрешлəр, төзəтмəлəр кертергə тиеш. Аудиторияне
тою өчен күзəтүчəнлек həм тəҗрибə сорала. Башлап чыгыш
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ясаучыга
берничə
киңəш.
Ораторны
игътибар
белəн
тыңлаучыларны əлеге күрсəткечлəр чагылдыра:
• ораторга юнəлгəн карашлар;
• тыңлаучының гəүдəсе ораторга таба янтайган, ул якынрак
булу максатыннан урындыкның читенə утыра;
• башының бер якка авышуы да тыңлаучының кызыксынуын
чагылдыра.
Ораторның тавышы həм интонациясе
Чыгыш ясаучының тавышы көчəнмичə, гайрəтле яңгырарга
тиеш, бу очракта чакыру, өндəү чагыла.
Тавышның көче дəрəҗəсе – аудиториянең күлəменə карап
үзгəрə. Көчсез тавыш чыгыш ясаучының үзенə ышанмавы, артык
көчле тавыш – ярсучанлыгы дип кабул ителергə мөмкин.
Халык алдындагы чыгышларда интонация түбəндəге
талəплəргə җавап бирə:
• чыгыш барышында тавыш тоны гел үзгəреп тора,
монотоннан сакланырга кирəк;
• табигый тавыш чыгышның эчтəлеген ачарга ярдəм итə.
Эчтəлеккə туры килмəгəн тавыш канəгатьсезлек тудыра, комик
хəлдə калдыра.
Темп – уртача, тынып торулар дəвамлы түгел. 3ур паузалар –
аудиториянең ачуын китерə.
Əһəмиятле сүз алдыннан тавыш күтəрелə həм пауза ясала (тавыш түбəнəю дə күзəтелə). Əһəмиятле сүздəн соң, гадəттə, пауза
булмый. Булган очракта ул уйлануны, яңа фикер туплауны белдерə.
Рəсми əйтелеш стиле өчен текстның, гадəттə, салмак яңгыравы
хас, сүзлəрдəге, сəнгатьле əйтелешнең кайбер очракларындагы
кебек, авазларның озынайтылуы күзəтелми.
Рəсми əйтелеш стилендə алты просодик күрсəткечне аерып
куярга була.
1. Югары тонда һəм көчле тавыш белəн башланган сөйлəм
тыңлаучыларның игътибарын туплый. Ахыргы синтагмаларда
күтəрелə торган тоннардан тавышның түбəнəя баруы сөйлəүченең
үзенə нык ышанычы буларак яңгырый.
2. Бер төрле интонация бизəгеннəн икенчесенə күчү
абзацларда, төп фикердəн аны аныклаган сүзлəргə күчкəндə, автор
сөйлəме эчендəге башка кеше фикерлəрен аерымлап куюда ( цитата
китергəндə ) кулланылырга мөмкин. Төп логик басымлы синтагма
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фраза уртасында килгəндə тавыш югарыдан түбəнгə төшə һəм
фраза ахырына кадəр шулай түбəн дəвам итə. Капма-каршы
куелган синтагмаларда тавыш югарыдан түбəнгə төшеп, яңадан
күтəрелеп кала.
3. Рəсми əйтелеш стилендə мелодик диапазон – даими, нормадан
читлəшү күзəтелми диярлек, ягъни тавышның югарыдан түбəнгə һəм
киресенчə тирбəлүе билгеле югарылык арасында гына уза.
4. Сөйлəм темпы – уртача тизлектə, төп фикерне хəбəр итүдə
бераз салмаклану була.
5. Тавыш көче дə артык үзгəрешсез. Төп фикерне аерымлау
өчен генə тавыш көчəеп ала.
6. Рəсми əйтелеш стилендə дə паузалар мəгънəви характерда,
шулай ук каушап яки онытып җибəрү, икелəнү-шиклəнү паузалары
да очрый. Соңгылары тыңлаучыны лектор сөйлəменə кушылып
китəргə өндəгəн кебек яңгырыйлар. Рəсми сөйлəм стилендə
игътибарны туплау яисə юнəлтү паузалары да була.
Рəсми əйтелеш стилендə үзенə генə хас тотрыклы
күрсəткечлəр җыелмасы бар, аларның төре сəнгатьле əйтелеш
стилендəгедəн азрак. Рəсми əйтелеш стиленең төп максаты
булып тыңлаучыга хəбəрнең эстетик ягын түгел, ə эчтəлеген –
ниятен җиткерү тора. Просодик күрсəткечлəр җыелмасы шушы
бурычларны: үз-үзеңə ышанычны, катгыйлыкны, фикер
эзлеклелеген, инанганлыкны, капма-каршылыкны яки төп
мəгънəне аерымлауны белдерү өчен кирəк.
Рəсми əйтелеш стиленнəн үзгəрəк вəгазь, үгет-нəсыйхəт
(публицистик чыгышлар) əйтелеш стилендə аерым просодик
күрсəткечлəр бар:
1. Халык алдындагы чыгышларда түбəн төшə торган,
“ноктага килгəн” тавыш ешрак яңгырый. Фраза башындагы һəм
уртадагы тактларда тавышның күтəрелүе-төшүе (катнаш
контурлар) күзəтелə.
2. Диапазонның югарыга таба киңəюе, ягъни тавышның югарырак
яңгыравы, əйтелештə тантаналыкны тудыра. Аудиториянең зурлыгы
да мелодик диапозонның киңəюенə алып килə.
3. Күп очракта, əйтелеш тизлеге – салмак. Аудитория зуррак
һəм чыгыш тантаналырак булган саен сөйлəм тизлеге акрыная.
Вəгазьче сөйлəме тизлеге, еш кына эчтəлегенə һəм кабул ителүенə
карап үзгəрə. Фикер үсеше, дəлиллəү барышында сөйлəм тизлеге
дə, тавышның тон диапазоны һəм көче дə үзгəрə. Вəгазь стилендə
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əйтелеш тизлегенең кискен капма-каршы куелуы сөйлəм
кисəклəренең нык аерымлануына алып килə.
4. Вəгазьче əйтелеш стилендə сөйлəмнең мəгънəви кисəклəрен
генə түгел, сөйлəмнең йогынтылылыгын көчəйтү максатыннан, иң
əһəмиятле берəмлеклəрне (аерым сүз, иҗек булуы да ихтимал) дə
махсус пауза белəн белдерергə мөмкин. Төп мəгълүмат алдыннан
пауза озаграк була. Чыгышлар вакытында каушау паузалары да
очрый. Чыгыш ясаучы артык борчылса, аларның саны күпкə арта.
Вəгазьче сөйлəме лекторлар чыгышыннан «нəрсə» турында сүз
баруы белəн генə түгел, ə «кем»тарафыннан һəм «ничек» хəбəр
ителүе белəн аерылып тора.
Шунысын да искəртик, вəгазь, үгет-нəсыйхəт сөйлəменең
просодик күрсəткечлəре сəнгатьле əйтелеш стилендəгелəрдəн нык
үзгə. Вəгазь сөйлəменең максаты тыңлаучыга турыдан-туры тəэсир
итү, ниндидер гамəлгə өндəү рəвешендə, ə сəнгатьле əйтелештə
просодик күрсəткечлəр җыелмасы, күзаллап, җанлы образ тудыру
өчен хезмəт итə. Оста вəгазьчелəр сəнгатьле əйтелеш стилен дə
камил дəрəҗəдə үзлəштерергə тиешлəр.
Үзлəштерелгəн белемнəрне мөстəкыйль тикшерү өчен
сораулар һəм биремнəр
1. Чыгыш ясаучының үз-үзен ничек тотарга тиешлеген тасвирлап бирергə.
2. Киемдəге (кемнеңдер) кыланчыклык чагылышын 5-6 пункттан тасвирлап
бирергə (рəсемен ясарга).
3. Киенүдə эшлекле стиль һəм беренче тəэсир, бүгенге көн модасы турында
мəгълүмат бирергə (рəсемен ясарга).
4. Сүзсез генə үзеңнең арыганлыгыңны, кабалануыңны, ризасызлыгыңны уйнап
күрсəтергə.
5. Кыюсызлыктан ышанычлы кыяфəткə күчү җайланмаларын уйнап күрсəтергə.
6. Шəкертлəр тудырырга мөмкин комачаулык ситуациялəрен уйнап күрсəтергə,
анализ ясарга.
7. Аудитория алдына басып, 10 секунд тыңлаучыларны күзəтергə («Əйе», «юк»
җавабы бирерлек гади сорау əзерлəргə).
8. 1) Дин əһелен, яраткан җырчыңны, хөрмəт иткəн берəр шəхесне нинди киемдə
күрергə телəр идең? (Төсле карандашлар белəн кием рəсемен ясарга, материалларын
тəкъдим итəргə).
9. Вəгазь текстларыннан мəгънəви басым кагыйдəлəренə мисаллар табарга һəм
яңгыратып карарга (һəр канун, кагыйдəгə икешəр мисал).
10. “Минем холкым” тестына җаваплар бирегез.
Кешенең холкы, иң элек, җəмгыять, башка кешелəр алдындагы һəм үзенең
бурычларына мөнəсəбəтендə чагыла. Һəр сорауга “əйе” яки “юк” дип җавап бирегез.
1) Күп кенə танышларыгызның холыкларын яман дип исəплисезме?
2) Көндəлек вак-төяк бурычлар сезнең кəефегезне җибəрəме?
3) Сез дусларыгызның үзегезгə тугрылыклы булуларына ышанасызмы?
4) Таныш түгел кеше сезгə “син” дип эндəшсə, сезгə уңайлымы?
5) Эткə яки мəчегə суга аласызмы?
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6) Əйбер сатып алуда сез кибетлəрне еш алмаштырасызмы?
7) Җəмəгать эшлəрен телəп башкарасызмы?
8) Ялгышканыгызны аңлап алгач та, сез үз фикерегезне куəтлəргə сəлəтлеме?
9) Даруларны еш кулланасызмы?
10) Сезнең белəн очрашуга килергə тиешле кешене, түземсезлəнмичə, биш
минуттан артыграк көтə аласызмы?
11) Уңыш сезне əйлəнеп уза дигəн фикер еш борчыймы?
12) Дусларыгызның шаяртуларын сез елмаеп кына үткəреп җибəрə аласызмы?
13) Сез ачу саклаучанмы?
14) Сезнең якның климаты бозылган һəм елның һəр фасылында һава торышы
гадəттəгедəн үзгə тоелмыймы?
15) Иртə таңнан кəефегез бозылганы буламы?
16) Хəзерге заман музыкасы сезне үртəлдермиме?
17) Өегездə чит кешелəрнең булуы туйдырмыймы?
Холкыгызның нинди икəнлегенə ышанасыгыз килсə, тискəре җавапларны санарга
кирəк.
Əгəр алар 11 һəм күбрəк булса, сез күндəм, аралашучан, тугрылылы; дуслыкка,
кешелəргə мəрхəмəтле. Сезнең белəн уртак тел табу җиңел.
Тискəре җаваплар 7 дəн 10 га кадəр булганда, сезнең холкыгызга артык
ярсучанлык, кешелəргə ышанмау, үпкəчеллек хас дип уйларга җирлек бар.
Əгəр тискəре җаваплар 7 дəн аз булса, үзегезнең тар холыклы булуыгызда
шиклəнмəскə кирəк. Сезгə тормышка һəм башка кешелəр белəн аралашуга булган
карашларыгызны үзгəртү юлларын эзлəргə кирəк.
11. “Тыңлый белү сəлəтегез ни дəрəҗəдə?” икəнен тикшерегез.
Əлеге тест сорауларына җавап 9 балл белəн бəялəнə: 9 балл – сезгə хас булган
сыйфатның югары дəрəҗəсе; 1 балл – иң түбəн дəрəҗəдəге сыйфат күрсəткече; 5 балл –
əлеге сыйфатның уртача чагылышы.
Җавап биргəндə ихласлык төгəл нəтиҗəлəрнең җирлеге булып тора.
1) Тыңлаган булып күренергə тырышып, башка нəрсə турында уйлануларыгыз
еш буламы?
2) Əңгəмəдəшегез сезгə кызыксыз булса, сөйлəшүне йомгаклап куюыгыз еш
кабатланамы?
3) Əңгəмəдəшегезнең сөйлəм рəвеше һəм үз-үзен тотышы сезнең кəефегезне еш
җибəрəме?
4) Аралашканда конфликтлы хəллəргə еш юлыгасызмы?
5) Игътибарын тикшерелə торган мəсьəлəнең асылына юнəлə торган репликалар
белəн əңгəмəдəшегезнең сүзен еш бүлдерəсезме?
6) Терминнар һəм басымнарны дөрес кулланмаганда əңгəмəдəшегезнең
сөйлəмен еш төзəтеп торасызмы?
7) Əңгəмə, аралашу барышында сезне тавыш күтəрү, дорфа сүзгə дорфалык
белəн җавап дəрəҗəсенə китереп җиткерү очраклары еш буламы?
8) Əңгəмəдəшегезне еш туктатасызмы һəм бу сезнең гадəтегезгə əйлəнмəдеме?
9) Əңгəмə барышында үгет-нəсихəткə күп вакыт сарыф итəсезме?
10) Сезгə ошамаган тема, мəсьəлəлəр буенча сүз чыкканда, əңгəмəдəн
читлəшүегез еш күзəтелəме?
Балларның санына карап, тыңлый белү сəлəтегезне билгелəгез:
79-90 – бик түбəн;
71-78 – түбəн;
63-70 – уртачадан түбəн;
55-62 – уртачадан бераз түбəн;
47-54 – уртача;
39-46 – уртачадан бераз артык;
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31-38 – уртачадан югары;
23-30 – югары;
10-22 – бик югары.
Тыңлый белү, тыңлый алу дəрəҗəгезне билгелəгəч, үзегезгə җитешмəгəн якларны
төзəтергə тырышыгыз.
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IV. АРАЛАШУ ДАИРƏСЕН ОЕШТЫРУНЫҢ
АЛЫМ-ЧАРАЛАРЫ
Аралашу оештыруда технологиялəрнең əһəмияте
Технологиялəр тиешле шартларны һəм алшартларны,
мөмкинчелеклəрне, нинди дə булса эшчəнлектə файдаланып,
нəтиҗəлəргə ирешүдə ярдəм итə торган кагыйдəлəр, алым-чаралар
булып торалар. Вəгазьчелəр əзер алым-чараларны тормышка
ашыра, аларны уйланылган рəвештə куллана, берлəшмəдəге
дəрəҗəлəренə карап, үзлəре төзи алалар.
Технологиялəр аралашу нəтиҗəсендə үзлəштерелгəн һəм
күпмедер дəрəҗəдə үсешкə ирешкəн дин əһеллəре тарафыннан
мəдəни өлге рəвешендə уйланып сайланган тəҗрибə ул. Риторик
эшчəнлек, аерым алганда, чыгышларны əзерлəү, оештыру, яңача
һəм күнегелгəн эшчəнлек төрлəреннəн тора. Бер яктан караганда,
технологиялəр, кагыйдə буларак, тулаем кабул ителгəнчə
тормышка ашырылырга тиеш. Икенче яктан караганда, һəрбер
риторик эшчəнлек конкрет характерда һəм һəрвакыт уникаль
(кабатланмас) була. Шуңа күрə вəгазьче үзенə кирəкле
технологиялəрне аерып ала, аралашуның барлык якларын – пафос ,
этос, логосны – мəҗбүри рəвештə истə тотып куллана.
Кешелек җəмгыяте аралашуны оештыруда зур тəҗрибə,
күпсанлы үрнəклəр, технологиялəр һəм принциплар туплады.
Аларны белү вəгазь сөйлəү осталыгын арттыра, ə тиешенчə
куллану нəтиҗəле һəм югары мəдəни аралашу мөмкинлеге бирə.
Риторика дəреслəре һəм махсус шартларда чыгышлар ясау
тəҗрибəсе вəгазьче сəлəтен барлыкка китерə. Бүгенге көндə
əһəмиятле мəдəни үрнəклəргə якынайтылган аралашу оештыра
алуын дин əһеленең осталыгы дип санап була.
Һөнəри осталыкка ирешкəн зəвыклы оратор (имам-хатыйб)
аралашу төрлəрен һəм дəрəҗəлəрен дөрес бəялəргə сəлəтле.
Гражданлык һəм менталитет үрнəклəре белəн берлəштерелгəн
аралашуның гамəли күнекмəлəр җыелмасы һəм имамның шəхси
стиле (чыгыш культурасы) булу югары дəрəҗəдə кабатланмас
аралашу оештыруга этəргеч булып тора. Югары дəрəҗəдəге вəгазь
культурасы дип, аралашу ярдəмендə мəхəллəнең дини
ихтыяҗларын тулысынча чынбарлыкка əйлəндерү осталыгын
атыйлар.
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Башлап хөтбə язучылар риторика дəреслəре барышында
аралашу технологиялəрен үзлəштерəлəр һəм вəгазьче образын
тудырып, аларны кулланырга дə өйрəнəлəр. Алар үзенчəлекле
сəлəтнең нигезенə төшенəлəр һəм югары мəдəни дəрəҗəдəге
профессионалга əйлəнүнең кирəклеген дə аңлыйлар. Мондый үсеш
теоретик һəм гамəли əзерлекне, шулай ук кабул ителгəн һəм
гамəли, һəм теоретик тəҗрибəне аерым стильгə əйлəндерə баруны,
алым-чараларны тормышта тикшереп карауны, мөстəкыйль
эшчəнлекне талəп итə.
Бу юнəлештə, күп кенə иллəрдə, мəсəлəн, АКШ һəм Көнбатыш
Европаның кайбер иллəрендə белем бирүнең төрле системаларында
остаз укытучылар тарафыннан өзлексез дəреслəр үткəрелə.
Безнең чынбарлыкта андый дəреслəр, кагыйдə буларак,
актерлар һəм сəясəтчелəр əзерлəүдə тормышка ашырыла. Кайбер
гуманитар, хокук һəм башка аралашу осталыгын үстерү кирəк
булган күп кешелəр остазлар ярдəменнəн башка мөстəкыйль
рəвештə дə шөгыльлəнəлəр.
Чыгыш темасын сайлау
Профессиональ чыгыш ясаучылар, мəсəлəн, укытучылар, имамхатыйблар,
гадəттə,
үзлəренең
мөмкинлеклəренə
һəм
тыңлаучыларның ихтыяҗларына туры килгəн темага чыгыш
ясыйлар. Яңа гына эшчəнлеген башлаган дин əһеле, мөгаллим
һəрвакытта да тыңлаучылар – мəхəллəдəшлəре, шəкертлəре,
телəгенə, ихтыяҗына туры килерлек чыгыш ясый алмый. Теманы
ачып бетерə алмау яшь имамның эчке киеренкелеге белəн бəйле.
Тулы күлəмле чыгыш аның зур тəҗрибəсе булганда гына мөмкин.
Аңлату юллары исəпсез күп булган мəсьəлəлəрне тикшерү, тиз
төшендерү авыр бирелə. “Йөз кат ишеткəнче, бер кат күрү хəерлерəк” тəгъбирен искə төшерсəк, сəхнəдə актер бик оста сөйли.
Актерлык эше режиссёрлар һəм сценаристлар ярдəмендə
барлыкка килə. Актерның төп эше булып “образ”га керү, үзе белəн
персонаж образын бер итеп тоемлаудан тора. Профессионаллар бу
эшне тулаем башкарып булмаганны белəлəр һəм бу тамаша
сəнгатенең бер сере булып тора. Ə яшь имамның үзенə актер да,
сценарист та, үз-үзенə режиссёр да булырга туры килə.
Универсаль оратор үз сөйлəмен, предметны күз алдына
китерүдəн башлап, тыңлаучының аның фикеренə кушылуына кадəр
үзе оештыра. Чыгышны яхшы башкару өчен ораторның билгеле
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бер язмасы булырга, сөйлəмнең образын булдырырга һəм
тыңлаучыны шушы образга берлəштерергə кирəк. Əлеге
эшчəнлекнең төп чыганагы булып компетентлык һəм аралашу
куəсе тора. Алар тыңлаучыларны сөйлəм даирəсенə күчерергə
ярдəм итəлəр. Əлеге шартлар булганда, чыгыш ясаучының тоткан
урыны шушы чыганакларны берлəштерү осталыгына һəм нəтиҗəле
куллануына бəйле.
Яңа гына эшчəнлеген башлаган дин əһеленə əлеге өстенлеклəр,
кагыйдə буларак, җитми, шуның өчен аларга үзлəренең эчке
мөмкинлеклəрен куллану мөһим. Əлеге чыганакның төп төре
булып, имамның предметны яхшы белүе һəм аңа кызыксынулы
карашта булуы тора. Шəхеснең əлеге үзенчəлеклəре компетентлы
һəм дулкынландыргыч чыгыш оештырырга ярдəм итə.
Тагын бер кат шуны кабатлап үтəсе килə: һəрбер вəгазь
(чыгыш) эчке телəк, əзерлек, хисси көч талəп итə. Əлеге
мөмкинлеклəр тыңлаучыга тəэсир итү өчен кирəк. Шуның өчен дə
вəгазь темасын дөрес сайлау бик мөһим.
Сөйлəм эчтəлеген төзүнең билгеле алымнары
Сөйлəм эчтəлеге – тематик кыр − оештыруда беренче адым
булып сөйлəм концепциясен (ниятен) тудыру тора. Сөйлəмнең
концепциясе итеп аның мəгънəсен исəплəргə кирəк. Сөйлəмне
мəгънəви яктан эшкəртүне товарны əйлəнешкə кертүгə əзерлек
белəн чагыштырып була. Технологик яктан караганда, концепция
оратор образы белəн туры килгəн пафос, этос, логос һəм сөйлəм
эчтəлеген берлəштерүне күздə тота. Икенче төрле əйткəндə,
сөйлəмнең нияте түбəндəге сорауларга җавап табарга ярдəм итə:
нəрсə əйтергə? Ни өчен əйтергə? Ничек əйтергə? Кемгə əйтергə?
Тыңлаучыларны үз карашларыңа ничек күндерергə?
Тулы концепцияне төзү бик җиңел эш түгел. Концепцияне
эшлəү чыгышка əзерлəнүдəн башлана, аның бөтен барышында
дəвам итə, чыгыш яссылыгында чагыла һəм чыгыш беткəч тə
тəгаенлəнə. Концептуаль эшчəнлек − ораторның акыл байлыгы,
зирəклеге. Кагыйдə буларак, тəҗрибəле чыгыш ясаучылар зур
осталыкка ирешкəн фикер иялəре булып торалар.
Тəңгəл туры килгəн ният һəм эчтəлек, хəтта, бик кыска
чыгышны да нəтиҗəле итəргə ярдəм итə. Үз чиратында, ниятенə
туры килмəгəн, уңышлы исəплəнерлек чыгыш та “һавада эленеп
калырга”, аны үтемлелектəн мəхрүм итəргə мөмкин.
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Концептуаль эшчəнлекне (ниятне тəгаенлəүне) чыгышның
максатын аңлау һəм оештыру белəн бəйлəп карыйлар.
Концептуаль эшчəнлекнең башлангыч стадиясенə сөйлəм
предметын, темасын, төп проблемаларын кертеп тикшерəлəр.
Предмет сөйлəмгə эчтəлекнең чыганагы буларак карый, ул
материаль да, идеаль да була ала. Сөйлəмнең эчтəлеге белəн
предметы арасындагы бəйлəнеш аралашу максатыннан чыгып
билгелəнə. Аралашу белəн предмет арасында бəйлəнеш төрлечə
булырга мөмкин, шул исəптəн символик та, ирекле дə.
Сөйлəмнең темасын үзгəртү максатыннан аралашу предмет
эчтəлегенең һəм сөйлəм эчтəлегенең туры килүен талəп итə.
Сөйлəмнең темасы фикерлəү нəтиҗəсен тəшкил итə,
предметны күзалланган яки идея дəрəҗəсендə ачыклый. Постмодерн үрнəгендə сөйлəм темасы ачык системаны һəм плюрализм
законнарына буйсына торган аңлатуны күздə тота. Ə бу исə үз
чиратында сөйлəм темасының чиктəн тыш субъектив булуын һəм
аны сөйлəм тудыручының иҗаты икəнлеген күрсəтə.
Классик традиция сөйлəмнең темасын кабул ителгəн үрнəк
кагыйдəлəр буенча оештыруны талəп итə. Мəсəлəн, вернисаж
оратордан яңалык һəм үз иҗатын чагылдыруны талəп итсə, диплом
эшен яклау – квалификация нормаларын үтəүне күз алдында тота.
Чыгышның хəл ителəсе төп соравы – тыңлаучы өчен
əһəмияте булган каршылыклар җыелмасы. Чыгыш барышында
каршылыклар туа, тикшерелə һəм хəл ителə. Чыгышларны болай
оештыру аудиториянең кызыксынуы һəм игътибары артуга
ярдəм итə. Иң нəтиҗəле чыгыш булып, исбатланасы, хəл ителəсе
əлеге мəсьəлəлəрне тыңлаучылар ярдəме белəн чишү тора
(Сократ диалоглары).
Димəк, сөйлəм кырын тематик яктан оештыру фикерлəү
дəрəҗəсе белəн бəйле билгеле бер алым-чараларны тормышка
ашыру дигəн сүз. Һəрбер чыгыш ясаучы боларны белергə тиеш.
Хəл ителəсе мəсьəлəлəр чагылышы булып берлəшмəнең үзгəртүлəр
талəп ителгəн эшчəнлеге була ала. Бу очракта чыгышның темасы
булып, берлəшмəнең нинди дə булса хəл ителəсе каршылыгы тора.
Чыгыш структурасын төзү өчен эчтəлеклəре буенча туры килгəн
мөмкинлеклəрне һəм берлəшмəнең кабул ителгəн казанышларын
кулланырга кирəк.
Бу очракта аралашу, берлəшмə мəнфəгатьлəре һəм проблемалы
танып белү элементларыннан торган эшчəнлекнең катлаулы
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рəвешенə əверелə. Эшчəнлекнең болай оешуы риторик
элементларны тормышка ашыруны күздə тота. Аларның асылы
булып тыңлаучыларны бүгенге əһəмиятле мəсьəлəлəр яссылыгына
күчерү һəм берлəшмəдəге билгеле бер яңа карашлар белəн
таныштыру тора.
Гадəттə, аерым чыгышлар гадиерəк төзелəлəр. Аларны
тормышка ашыру өчен яңалык түгел, ə таныш мəгълүмат, гадəти
мөмкинлеклəр кулай.
Сөйлəм ниятен тəгаенлəү
Ниятне (концепцияне) рəсмилəштерү өчен эчтəлекне тезис
жанрында таркату уңышлы алым дип санала. Тезис рəвешендəге
эчтəлек кыскача оештырылган төп кагыйдəлəр системасы
буларак бəян ителə. Тезислар композициясе кыскача керешне,
тупланган эчтəлекне, йомгаклау тезисын берлəштерə. Ораторның анык сөйлəме, чыгыштагы карашларны аныклый һəм үзенең
образын күркəмли.
Яңа гына вəгазь сөйли башлаучылар өчен концепция төзү,
фикер эзлеклелегенə ирешү авырлыклар тудыра. Бу хəл
концепцияне бары тик автор буларак кына төзи алу, аны башка
автордан үзлəштерү кыенлыгы белəн аңлатыла. Чит концепция аз
нəтиҗəле, чөнки ул бөтенлəй башка сөйлəм халəтен чагылдыра.
Ният эшкəртү алгоритмы түбəндəге рəвештə булырга мөмкин:
• предметны һəм сөйлəм темасын шəхси аңлауга ирешү;
• сөйлəм темасын хəл ителəсе мəсьəлəлəр рəвешендə
чагылдыру;
• шəхси һəм берлəшмə тəҗрибəсе, шулай ук əдəбиятта
тупланган белем нигезендə мəсьəлəне тикшерү;
• үз сөйлəм эчтəлегендə берлəшмəдə кабул ителгəн үрнəклəрне
эшкəртү һəм ораторның шəхси карашларын оештыру.
Əлеге алгоритмның эчтəлеге югары акыл эшчəнлегенə һəм
тикшеренү мөмкинлеклəренə ия булуны талəп итə. Мəсəлəн, шəхси
сөйлəм темасын тормышка ашыру өчен, белем һəм мөстəкыйль
фикер йөртү сорала. Теманың хəл ителəсе мəсьəлəлəр рəвешендə
чагылышы сөйлəүченең фəлсəфи фикер йөртергə əзер булуына
бəйле, ул берлəшмə тəҗрибəсе үрнəклəренə, дəлиллəү, танып белү,
текст төзү культурасына ия булганда гына мөмкин.
Ният оешуның башлангыч этабы психиканың интроверт
төзелешкə туры килүе белəн катлаулана, əйтеп киткəнебезчə,
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җитештерү культурасы экстраверт характерда. Шул сəбəпле безнең
сөйлəм кырыбызда калыплашкан үрнəклəр хакимлек итə.
Аралашу даирəсендə килеп туган хəллəрне үзгəртү бик авыр.
Кешелəр берлəшмə эшчəнлегендə җаваплылык тойсыннар өчен
үзлəре бу эшчəнлекне актив оештыручылар булырга тиешлəр.
Сөйлəм оештыруда уйлап табуның əһəмияте
Сөйлəм ниятен төзү аралашу даирəсен оештыруда мөстəкыйль
жанр булып тора. Ният сөйлəм текстына гына түгел, барлык
аралашу өлкəсенə карый. Хəзерге заман риторикасындагы аралашу
ниятен оештыру, үзенең “уйлап табу” һəм “урнаштыру” өлешлəре
белəн борынгы ораторларның классик кануннарына туры килə.
Аралашуны əзерлəүнең башлангыч этабында төп талəп булып
сөйлəмнең ниятенə туры килүе тора. Башлап вəгазь сөйлəүчелəр
фикерне урынлы куллану мəсьəлəсен əлеге сорауларга җавап биреп
аңларга мөмкиннəр:
• Вəгазьче кем ул, аудиториядə аның əһəмияте?
• Аралашу узачак аудиториянең составы нинди?
• Дин əһеле (оратор) һəм аудитория мөнəсəбəтлəрендə
вəгазьнең (чыгышның) предметын һəм темасын нəрсə тəшкил итə?
• Тыңлаучыларның мөмкинлеклəренə таянып, теманы ничек
аңлатырга?
• Аралашуны вəгазьнең нинди жанрында тормышка
ашырырга?
Аралашуны шулай оештыру сөйлəмне əзерлəгəндə аеруча
мөһим, лəкин безнең аралашу даирəсендə бик авыр кабул ителə,
чөнки без, күп очракта, буйсынучанлык мөнəсəбəтендə.
Бу мөнəсəбəт аралашуны əзерлəгəндə югарыда китерелгəн
сорауларга җавап бирүне күздə тотмый.
Сөйлəмнең урынлы булуы яки ниятенə туры килүе аралашуның идеал үрнəклəренə һəм күрсəткечлəренə туры килүе ул.
Сөйлəм ниятен уйлап табуны түбəндəге принциплар җыелмасы
ярдəмендə күрсəтергə мөмкин:
• мəгънəви яңалыкларга ия булганда гына сөйлəм үтемле була;
• конкрет
чыгыштагы
яңалыклар
һəрчак
аралашу
күрсəткечлəренə туры килə, алар килеп туган хəллəргə бəйле
рəвештə оештырылалар;
• мəгънəви яңалыклар куллану вəгазьче һəм тыңлаучылар
карашларына яңалыкны күчерə торган гомуми алымнарга бəйле;
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• сөйлəм стиль талəплəренə туры килергə тиеш.
Сөйлəмнең семантик һəм стилистик туры килүен оештыру
принципларына
тукталыйк.
Аристотель
риторикасында
сөйлəмдə гомуми урыннар яки топослар куллану җентеклəп
тикшерелə. Аларга аралашу процессында бердəм мəгънə кыры
барлыкка китерə торган мəгънəле (семантик) үрнəклəрне
кертəлəр. Топослар үзлəре − таныла, аңлашыла, гомуми
кыйммəтлəргə туры килə һəм сөйлəмнең йогынтысын үстерергə
булыша торган мəгънəви фигуралар. Метафорик яктан
топосларны файдалану вəгазьчегə тыңлаучылар белəн «бер
телдə» аралашырга мөмкинлек бирə. Тəҗрибəле имам
топосларны кулланып, аралашуны күпкə җиңелəйтə, аңлаешлы
итə, мəгънəви һəм карашлар тəңгəллегенə шартлар тудыра.
Стилистик туры килү эчтəлекнең һəм текстның мəгънəви
уйланылган булуы ул. Шулай ук, вəгазь ниятендə аларның
аерым жанр үрнəклəренə, замана шаукымы үрнəклəренə иярүне;
шəхси стиль элементларын тормышка ашыруны күзəтергə мөмкин. Стиль сүзлəр сайланышын, сөйлəм фигураларын, сөйлəм
тропларын һəм сөйлəм ритмын билгели. Стильне сөйлəмнең
нинди дə булса башка чагылышы аша бирелгəн үзенчəлегенə
кертергə мөмкин. Ул бары тик кешенең мəдəни дəрəҗəсе ярдəмендə генə аңлашыла. Сөйлəм стилен камиллəштерə торган технологиялəр куллану да уңайсыз, чөнки стильнең туры килүчəнлеген бары тик мəдəни үсеш һəм зəвык аша гына аңлый алабыз.
Вəгазьлəүне яңа башлаучылар ниятне читтəн алуга
омтылып, нинди дə булса эшчəнлектə танылу мөмкинлеклəрен
һəм иҗади сəлəтлəрен юкка чыгаралар. Ə мондый очракта
нəрсə эшлəргə? Дин əһеленең дəрəҗəсе, тəҗрибəсе кимрəк
булганда, ул үзенең эчке мөмкинлеклəренə ныграк таянырга
тиеш. Моннан тыш, абруйлы имамнарның хупланган
үрнəклəренə мөрəҗəгать итəргə һəм остазлар белəн ешрак
киңəшергə кирəк. Сөйлəм ниятен оештыру һəм аны уйлап табу
иҗади эшчəнлек төре булып тора, һəм ул мəдəни-риторик
хезмəт нəтиҗəсендə генə камиллəшергə мөмкин.
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Сөйлəмдə дəлиллəрнең урнашуы
яки композиция
Сөйлəмнең төп нияте аның күп кенə кисəклəренең урнашуын
ачыклый, чыгышның нəтиҗəлелеген күтəрү максатында гомуми
төзелешен тəгаенли. Башка сүз белəн əйткəндə, төп фикерлəрне
туплау, əйтелмəлəр җыелмасы төзергə ярдəм итə, алар үз
чиратында дəлиллəр дə булып килəлəр, тезисның дөреслеген
исбатлыйлар һəм оратор карашларын яклыйлар.
Уй-ниятлəрдəн оратор технологиялəр этабына күчə, башкача
аны "урнаштыру" дип йөртəлəр. Риторикада урнаштыру – ул
сөйлəм уеның сүз белəн белдерелгəн рəвешен табу яки төрле
фикерлəр җыелмасы булдыру, композиция барлыкка китерү.
Композиция – система буларак, борынгы риторикаларда эшлəнелə,
шуннан бирле бернинди үзгəрешлəр дə кичермəгəн дияргə була.
Классик композиция кануны дəлиллəүнең 8 төп өлешен
берлəштерə, тыңлаучыларга оратор (вəгазьче) карашларын кабул
итүдə ярдəм итə. Композиция, нык тəэсир көченə исəплəнеп,
сөйлəм өлешлəренə бүленгəн эчтəлекне урнаштыруда булышлык
күрсəтə. Композиция элементларына: мөрəҗəгать, тема атамасы,
хикəялəү, тасвирлау, раслау, кире кагу, өндəмə һəм йомгаклауны
кертəлəр.
Сөйлəмнең тəэсирен арттыру өчен иң көчле дəлилне
чыгышның ахырына – ягъни өндəмə өлешенə куялар. Кайвакыт
сөйлəм өлешлəре урыннары белəн алмашалар. Андый композиция
инверсияле дип атала. Мəсəлəн, иң көчле дəлил чыгышның
башында да булырга мөмкин.
Мөрəҗəгать үзенең урнашу урыны белəн кереш өлешкə
туры килə, аның вазифасы аралашу даирəсенең башлангыч
өлешен төзүдəн гыйбарəт. Мөрəҗəгать озак вакытлар ритуал
рəвешендə була. Аның эчтəлегенə ораторны тəкъдим итү;
ораторның телəклəрен тыңлаучыларга анлатуы, аларны
аралашуга чакыруы һəм, кереш сүз итеп, максатларын əйтүе
керə. Билгеле кысалардагы мөрəҗəгать (мəсəлəн: Хөрмəтле
тамашачы!) əдəбият кичəлəренə, театр һəм шəһəр мəйданнарына
күчə, ə оратор мөрəҗəгате үзе сайлаган гадəти этикетка əйлəнə
һəм ирекле рəвештə яңгырый башлый.
Теманың атамасын, сөйлəм өлеше буларак, болай башлау
тəкъдим ителə: тыңлаучылар ораторның кем булуын, максатын,
чыгышы темасын, һəм тыңлаучыларга, темага мөнəсəбəтен
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аңларлык булсын. Мəгълүмат аңлаешлы итеп əйтелə һəм бөтен
тыңлаучыларга юнəлдерелə. Мондый сөйлəм өлешлəренең
максаты – тыңлаучыларның игътибарын аралашуга юнəлдерү һəм
оратор белəн публика арасында ныклы элемтə булдыру. Уңышлы
башлам – чыгышның нəтиҗəлелегендə чагыла.
Хикəялəү – тынлаучыларны сөйлəм предметы белəн таныштыру
һəм теманың тарихи чагылышын күрсəтү вазифаларын үти. Хикəялəү
теманың төп мəсьəлəлəрен ачыклый. Аралашу предметының
аңлатмасын дөрес күрсəтү бик əһəмиятле. Хикəялəү төп дəлиллəрнең
нигезен һəм теманың тасвирлама өлешен тəшкил итə.
Тасвирлау чыгышның эчтəлекле өлеше һəм, өлешчə, үзəге
булып тора. Тасвирлау сөйлəм темасын, максатчанлыгын
ачыкларга, сөйлəүчегə һəм тыңлаучыга чыгышның əһəмиятен
аңларга ярдəм итə. Чыгышта тасвирлау ярдəмендə тезисның
тормышка ашырылуы күзəтелə. Тезисның əһəмиятле фикерлəре
төзелгəн, система буларак каралган, аралашу җирлегенə күчерелгəн
һəм хəл ителгəн булырга тиеш. Тасвирлауның югары үрнəге булып,
анык, төгəл, тикшерелгəн тезис тора, тик ул дəлиллəүгə мохтаҗ.
Дəлиллəү – мəгънəви раслау өлешенə карый, ул тезисның
хаклыгын белү өчен билгелəнгəн. Тезис дəлиллəр ярдəмендə
исбатлана, ə ул үз чиратында чыгышның дəлиллəр җыелмасында
урнашкан була. Дəлиллəү – мəгънə ягыннан оештырылган
əйтемнəр һəм фикергə нəтиҗə ясауда чагыла. Моннан башка
дəлиллəү мисаллар, тəҗрибə нəтиҗəлəре ярдəмендə башкарыла.
Мəгънəви дəлиллəү индуктив һəм дедуктив фикерлəр чылбыры
ярдəмендə башкарыла. Дəлиллəүгə катгый охшашлык керə, лəкин
онытмаска кирəк, охшашлык белəн генə дəлиллəүдə дөрес нəтиҗə
ясап булмый. Хакыйки (чын дөрес) дəлиллəргə дедуктив фикерлəү
алып килə. Шулай ук, индуктив фикерлəү дə дөрес булырга
мөмкин. Катгый рəвештə дəлиллəү булып дедуктив фикерлəр
чылбыры тезү, тулырак йомгак булып, тиңлəштерүгə нигезлəнгəн
сөйлəм тезисы тора.
Кире кагу – дəлиллəүнең киресе. Кире кагуның максаты
каршы як яңгыраткан тезисның асылын ачыклаудан гыйбарəт. Кире
кагу, тезисның ялганга (бəлки) корылган сөйлəм икəнен күрсəтүгə
нигезлəнгəн.
Кире кагу, сөйлəм өлеше буларак, тезис дəлиллəүне көчəйтə
һəм чыгыш ясаучының карашларын ныгыта.
Өндəмə чыгыш ясаучының фикерен тагын да көчəйтеп жибəрə,
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чөнки тезисны тойгылы рəвештə ирештерə, чыгышның эчтəлеген
кичерешлəр өлкəсенə алып керə. Кичерешлəр тезис буенча
күзаллаулар багланышына, тыңлаучылар, оратор яки тулаем
берлəшмəнең рухи халəтенə бəйле була. Кичерешлəр билгеле бер
вакыйгалар үсешендə барлыкка килəлəр, алар тезисның эчтəлеге
яки аралашуда катнашучы төрле кешелəрнең хислəренə бəйле.
Кичерешлəр тезисның гореф-гадəткə мөнəсəбəтенə дə, кабул ителгəн үрнəклəргə яки төркем эшчəнлегенə, əдəбият яки көнкүреш
кыйммəтлəренə бəйле рəвештə оешырга мөмкин.
Аристотель аралашуга тəэсир итə торган иң көчле кичерешлəр
дип, мəхəббəт һəм нəфрəт тойгыларын санаган. Тəэсире көчле
булганнарга: курку, хəлгə керү, мəрхəмəтлелек, кыен хəлне гамəли
уртаклашу, ышануны һəм өмет тойгыларын китерергə мөмкин.
Тəэсирле өндəмə аралашуны зəвыклырак итəргə, аны тамаша
сəнгате дəрəҗəсенə күтəрергə мөмкин.
Əгəр чыгыш уңышлы булса, йомгаклау өлешендə оратор бөтен
сөйлəгəннəрен кыскача кабатлый һəм тыңлаучыларга нык тəэсир
иткəн хис халəтен тагын бер кат кичерергə ярдəм итə. Йомгаклау
өлешендə төп фикерлəрне мəгънəви басым белəн аерып кабатлау
эчтəлекне ныгытуга алып килə.
Текст төзүдə, төп фикерлəре дə яхшы əзерлəнгəн булса,
композиция мөмкинлеклəрен куллану – сөйлəмнең тээсирен күп
тапкырлар көчəйтə.
Күргəнебезчə, классик композиция эчтəлекне оештыруда
тармакланган төзелеш тəкъдим итə. Күптөрле композиция
чаралары тыңлаучыларның игътибарын сөйлəүчегə һəм чыгышның
эчтəлегенə юнəлдерергə; чыгышның башламында кузгатылган
мəсьəлəдə тарихи үсешен хикəялəргə, аның эчтəлеген тасвирлау
рəвешендə чагылдырырга һəм актуальлеген күрсəтергə, аны тезис
рəвешендə чишəргə булыша.
Классик композиция безгə тезисны турыдан-туры һəм читлəтеп
раслауда, күптəн кабул ителгəн көчле дəлиллəр куллануны, шулай
ук, өндəмə рəвешендə сөйлəп, чыгышның тəэсирчəнлеген
арттыруны тəкъдим итə.
Тулаем алганда, җыйнак, уңышлы композиция ораторның
дəлиллəрен көчəйтеп, тыңлаучыларның үз карашларын булдыруда
да ярдəм итə.
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Чыгыш текстын əзерлəү,
алдан кабатлау
Чыгыш оештыруның төп өлеше – текст төзү. Əзерлəнүнең бу
төре башлап чыгыш ясаучылар (яшь имамнар) өчен мөһим,
чөнки аларның сөйлəмнəре автоматлаштырылмаган, һəм чыгыш
ясауны җиңелəйтүдə күп кенə өстəмəлəргə мохтаҗ. Чыгышта
алар өчен киң таралган чыганак – алдан əзерлəнгəн текст.
Текстны
язмача
əзерлəгəндə
сөйлəп
аңлатуны
гына
игътибарларга түгел, ə чыгыш ясаганда əһəмиятле булган
ярдəмче гамəллəрне дə исəптə тотарга кирəк.
Сөйлəм һəр кешенең үзенə генə хас сыйфаты булып тора һəм
аралашу вакытында кешенең образын (йөзен) ачып сала. Сөйлəм бу
мəгънəдə, төп-төгəл итеп, кешенең эчке дөньясын, рухи яшəешен
күрсəтə. Риторика – сөйлəмнең үзенə генə хас билгелəрен законнар
һəм кагыйдəлəр рəвешендə гомумилəштерə, ə алар үзлəре төрле
мəдəни үзенчəлеклəргə ия. Риторика кагыйдəлəрен куллану
тыңлаучыларның чыгыштагы фикерлəргə, оратор күз алдында
тоткан мəгънəгə юнəлдерергə, карашларын үзгəртергə, аралашу
барышын яңадан төзергə булыша.
Һəрбер аралашу төп максатчан мизгеллəрне генə түгел, ə
үзенчəлекле аерым кисəклəрне дə берлəштерə. Дөресен əйткəндə,
сөйлəм үзенчəлекле күренеш, билгеле күлəмдə бертөрле
кагыйдəлəрдəн генə түгел, ə күпсанлы яңалыклардан тора. Текст,
бер карасаң, гел бертөрле мəгънəгə ия кебек, тик чыгыш ясауда
күптөрле мөмкинлеклəр чыганагы булып тора, чыгыш
оештыручының сөйлəм һəм рухи үзенчəлеклəрен чагылдыра. Бу
хəлне аңламау нəтиҗəсендə, башлап чыгыш ясаучыларның
күпчелеге, текстны башыннан ахырына кадəр укып кына чыгалар.
Текст башка автор тарафыннан язылган булса да, күпчелек чыгыш
ясаучыларны бу хəл куркытмый, хəтта табигый очрак кебек кабул
ителə. Лəкин башка автор язган текст белəн чыгыш ясау, күз
бəйлəп, качышлы уйнауга тиң.
Кайбер ораторларга текстның чыгыш вакытында кирəк
булмавы, ə башкаларның текстан башка сөйли алмавы аны
əзерлəүгə төп караш булып тора. Хəзерге риторикада текстсыз
чыгыш ясау кире кагылган һəм онытылган. Бу хəл тоталитаризм
чорында аралашу эчтəлеге белəн идарə итү өчен барлыкка килə.
Чыгышның тулы текстын язу аралашу практикасын, сəяси
мəсьəлəлəрне игътибар үзəгендə тотуны җиңелəйтə.
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Һəрбер башлап чыгыш ясаучы үз үзенчəлеклəрен истə тотарга
һəм сөйлəмендə, ихтыяҗына карап, язма чыганаклардан файдалана
белергə тиеш. Чыгыш вакытында, “текст” булып кулланылачак
язма ораторның күзаллавына туры килгəн сөйлəм рəвешенең төп
язмасы хəленə җиткерелергə тиеш.
Онытмаска кирəк, тыңлаучылар белəн чыгыш вакытында
аралашу, аларны гипноз хəленə кертə һəм вəгазьченең
мəхəллəдəшлəренə, мəсəлəн, вəгазь вакытында, булган йогынтысын
көчəйтə. Үз чиратында текстны аңлаешлы, сəнгатьле генə уку,
вəгазьченең тыңлаучыларга йогынтысын тиз киметə һəм аны
сөйлəм эчтəлеге, сөйлəүченең тышкы образы белəн генə чикли.
Шуңа күрə, махсус əзерлəнгəн вəгазь тексты, эчтəлеге һəм сөйлəм
рəвеше белəн вəгазьченең ихтыяҗларына туры килеп, аның
мөмкинлеклəрен күпкə арттыра һəм аралашу даирəсен киңəйтə.
Текстның мөмкинлеген арттыруда, икенче хəлиткеч мизгел –
аның эчтəлеге төзелеше. Текстның төп вазифасын түбəндəге
сораулар ачыклый: “Нəрсə əйтергə?”, “Ничек, ни рəвештə? Нинди
вербаль чаралар белəн?” Язма текст əдəби эшлəнмə генə түгел, ə
чыгыш жанрының җирлеге дə булырга тиеш. Чыгыш жанрының
үзенчəлеген аңлар өчен, “Мин нəрсə сөйлим?” соравына, “Бу
эчтəлек тыңлаучыларга ничек тəэсир итəр икəн?”– дигəн сорауны
да өстəргə кирəк. Бу сораулар бөтен текстка кагыла: һəрбер өлештə,
текстны үзе төзеп чыгыш ясаучы, нəрсə сөйлəвенə, аның
тыңлаучыларга тəэсиренə игътибарлы булырга, язма текст һəм
чыгыш тексты “Оратор карашына якынайтамы?” дигəн сорауга
җавап бирергə тиеш.
Текстның үзенчəлегенə тəэсир итə торган өченче шарт – текст
төзүченең психологик халəте. Əйтеп киткəнебезчə, кабатланмас
шəхес интроверт яки экстраверт юнəлешкə омтыла. Интровертлар
дөньяны табигый рəвештə кабул итəлəр һəм тышкы дөнья
объектлары белəн мөнəсəбəтне шəхси яссылыкта оештыралар.
Экстравертлар, үз чиратында, кешегə бəйсез булган объектларга,
аларның эчтəлегенə, асылына юнəлгəннəр. Кешелəр төрле психик
үзенчəлеклəргə ия булулары сəбəпле, бу җайланмаларны
йөртүчелəр, үзлəре дə белмичə, бер-берсен аңламыйлар.
Үзлəренə нык ышанган интровертлар һəм экстравертлар чыгыш
эчтəлегенең, үз карашларының капма-каршы җайланмалы кешелəр
тарафыннан кабул ителү мөмкинлегенə, ысулларына юнəлдерергə
тиешлəр. Бу аралашу аңлаша алмаучы кешелəр өчен мөһим, алар
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башкалар белəн аралашканда, үзлəренең карашлары белəн
санашмыйлар дип уйлап, тискəре тойгылар кичерəлəр. Хəзерге
заманда экстраверт җайланмалар өстен торуын онытмаска кирəк,
шуңа күрə бу кагыйдəне интровертларга кулланырга кирəк, чөнки
алар югарырак мəдəни фикерлəүчелəр үзлəрен аңламыйлар дип
кыенсыналар.
Чыгыш вакытында текст тыңлаучылар белəн төпле аралашу
урнаштыру максатыннан кулланыла. Ул оратор ихтыяҗларына
туры килгəн сөйлəм рəвеше, ə сөйлəмнең эчтəлеге – тыңлаучылар
мөмкинлегенə исəплəнгəн булырга тиеш.
Һəрбер башлап чыгыш ясаучының сөйлəме ике төрдə:
беренчесе, язма əдəби сөйлəм төрендə чыгышның тулы тексты.
Сөйлəмнең бу төре əдəби эшчəнлек нормаларына туры килергə һəм
аның мəдəни казанышына əверелергə мөмкин.
Икенче төр текстлар һəрбер ораторның аралашу рəвешенə
якынайган булырга тиеш.
Тыңлаучылар алдындагы вəгазь һəм аның язмача тексты берберсеннəн аерылалар. Вəгазь текстында аралашуның риторик
мизгеллəре чагылыш табарга тиеш. Яшь дин əһеллəренең
риторик
алым-чаралардан
файдалана
белмəүлəре
яки
кулланмаулары зур ялгыш.
Вəгазь тексты канунлашкан, классик текстларга (КоръəниКəрим, тəфсирлəр, хəдислəр, ислам дөньясында танылган дин
белгечлəренең) таянып язылса, имамның үз холык-фигыленə, аның
образына туры килсə, бигрəк уңышлы була.
Вəгазь тексты язу
Вəгазь текстының кереш өлешен язганда, иң элек, аның сөйлəү
өчен кулай рəвешен билгелəргə кирəк. Кабул ителгəн талəплəрдəн
тайпылмаска тырышу, вəгазь текстын һəрвакыт күз алдында
тотуны кагыйдə дəрəҗəсенə җиткерде. Бу кагыйдə вəгазьчегə ярдəм
түгел, ə контроль функциясен үти.
Чынлыкта исə, дин əһеллəренең текстка карата мөнəсəбəтлəре
төрле: вəгазьдə текстны кирəк дип санаучылар, көтелмəгəн
очракларда гына файдаланучылар һəм вəгазьне тексттан башка
сөйли алмаучылар бар.
Технологиясе ягыннан караганда вəгазь текстлары оешуның
ике төре бар: хəзерлəнгəн һəм яраклаштырылган. Хəзерлəнə торган
текстлар хөтбə эчтəлеген тулыландыра, ə яраклаштырылганнары –
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вəгазь вакытында ярдəм итə. Текстлар, чынлыкта, һəр вəгазьченең
осталыгына, əдəби мөмкинлеклəренə, ихтыяҗына туры китерелеп,
шəхси рəвештə төзелə.
Хəзерлəнə торган текстның технологиясен карап үтик, икенче
төрле аны конспект дип тə йөртəлəр. Мондый текст хəзерлəү
сөйлəмнең ниятенə бəйле. Интроверт өчен текст план-конспект
рəвешендə ниятне язу. Экстраверт өчен, конспект тулы эчтəлеге
язылган һəм нəтиҗə өлешендə төп карашлар чагылыш тапкан язма.
Хəзерлəнə торган текстның авыр төре – билгесез аудитория өчен
универсаль сөйлəм вариантын язу.
Төзелеше ягыннан хəзерлəнгəн текст шəхсəн белгəннəрдəн һəм
үзлəштерелгəн эчтəлекнең берлəшүеннəн оеша. Башлап вəгазь
сөйлəүчелəргə текстагы үзенең һəм читтəн алынган эчтəлекне аерып
куярга, чыганакларны күрсəтеп барырга кирəк. Үз карашларыңны,
бəяңне белдерү мəҗбүри эш, тик башкалар фикерен үзеңнеке итеп
танытырга тырышу килешми. Нəтиҗəдə, конспект нияткə туры килгəн
эчтəлекле мəгълүматны берлəштерə. Аның төзелеше вəгазьченең
хəтер үзенчəлегенə бəйле. Конспектның план, тезислар җыелмасы яки
тулы текст ук булуы мөмкин.
Яраклаштырылган текст аралашуда ярдəм итəрлек мəгълүмат
тупланган язманы күз алдында тота. Вəгазьнең нəтиҗəлеген
арттыру өчен махсус эшкəртелгəн текстлар да була, чөнки
мəгълүмати технологиялəр төрле алымнар кулланырга мөмкинлек
бирə. Төрле алымнар рəтенə шрифт рəвеше, таблица, интерваллар
зурлыгы, төслəр белəн аерымлау, рəсем керə. Бу чаралар текстны
образлы күзаллауга əйлəндерү өчен кирəк.
Текстсыз вəгазь сөйлəүчелəргə яраклаштырылган текст
рəвешен хəтердə калдыру шарт. Һəрбер язма текстта вəгазьнең
якынча планы, тезис рəвешендə булса да, эчтəлек бирелсə, бигрəк
тə əйбəт була.
Текстта истə калдыруы читен төшенчəлəр булырга мөмкин.
Алар рəтенə алынмалар, терминнар, цитаталар, саннар керə. Бу
кыенлыкларны яшь имамнар, сөйлəгəннəре аңлаешлы булсын өчен,
төрле җиһаз, плакат, компьютер кулланып җиңəлəр, төп
төшенчəлəрне əйтеп яздыралар, балалар укытканда дидактик
карточкалардан файдаланалар.
Текст сөйлəм вакытында бары ярдəмче рольне генə үти: һəрбер
хөтбəче текст төзүдə үз алымнарын, шəхси стилен булдыра.
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Вəгазьне алдан кабатлау
Вəгазьче риторик осталык һəм мөмкинчелеклəргə ия булса да,
аудиториягə яраклаштырылган текст һəм аралашуга алдан
əзерлек – уңышка ирешү чыганаклары. Əйтеп киткəннəрдəн
күренгəнчə, дин əһеле вəгазь вакытында, күп микъдарда көч сарыф
итə; бер үк вакытта, чиклəнмəгəн күлəмдə, төрле вазифа башкара.
Вəгазьче остарган саен күптөрле гамəллəрне автоматик рəвештə
башкара. Мондый мөмкинлеклəрне риторикада профессиональ,
сəнгати аралашу дип йөртəлəр.
Алдан кабатлауның вазифа-бурычлары түбəндəгелəр:
• чыгыш эчтəлеген үзлəштерү;
• яраклаштырылган текстны тикшереп, эшкəртеп чыгу;
• тыңлаучылар белəн аралашуны алдан уйлап кую, кара-каршы
сөйлəшүгə əзерлəнү;
• үз-үзеңə ышаныч тудыру, хəзерлəгəн текстка һəм булачак
сөйлəмеңə карата уңай хислəр, яхшы фикер булдыру;
• нəтиҗəле хəзерлек һəм чыгыш ясау өчен көч туплау.
Чыгышның эчтəлеген уку барышында, хəтергə сеңдергəндə
тупланган тəҗрибə нəтиҗəлəрен һəм шəхсəн тикшерелгəн алымчараларны үтəргə кирəк. Истə калдыру чаралары күп: уйланудан
(медитациядəн) алып ятлауга кадəр. Истə калдыруны җиңелəйтү
өчен, иң беренче эчтəлекнең конспектын төзергə яки үзеңдəге
барлык белемнəрне хəтердə яңартырга кирəк. Текст эчтəлеге
никадəр тулырак язылса, булачак вəгазь эчтəлеген бербөтен итеп
истə калдыру шулкадəр җайлырак. Эчтəлекне шəхси тəҗрибə белəн
бəйлəү бик файдалы. Медитация белəн эш итүче вəгазьчелəргə,
эчтəлекне уйлар чылбыры итеп тезү өчен, билгелəнгəн вакыт
чиклəрен исəптə тотарга туры килə.
Эчтəлекне хəтерлəүдə иң нəтиҗəле ысул – мəсəлəн, вəгазьгə
əзерлəнү максаты белəн эчтəлекне кабатлауда төп фикерлəр
чылбырын хəтергə беркетү. Хəтер ныгытуны язмача да үтəргə була.
Мəсəлəн, структур схемалар, график һəм рəсем, фразалар язып кую
рəвешендə, техник чаралар кулланып абзацлар башламын,
аңлаешлы символлар, шартлы билгелəр рəвешендə. Яхшы ысул
булып, текстны кат-кат уку һəм телдəн сөйлəү санала. Истə
калдыруны төрлəндерə торган саен, яхшырак нəтиҗəгə ирешелə.
Хəзерлəнгəндə иң куркынычы – вəгазьлəүдəн курку хисенə бирелү.
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Тискəре хислəрне контрольдə тотарга һəм юк-бар уйларны читкə
кагарга кирəк.
Вəгазьдə, уңышсызлыктан саклану чарасы буларак, аудитория
мөмкинлеклəренə яраклаштырылган текст куллану зарур. Алдан
əзерлəнү вакытында текстны нык үзлəштерергə кирəк, чөнки
белгəнне кулланганда тыңлаучылар белəн үтемле аралашып була.
Дөньяви эчтəлекле текстны чиклəнгəн күлəмдə кулланганда
тыңлаучылар белəн аралашу һəм фикер эзлеклелеген сиздереп бару
авыр. Кирəк урында паузасыз сөйлəү өчен текстка ияреп барырга
туры килə. Əгəр дə дин əһеле текстка озак вакыт игътибар бирми
икəн, ул аның белəн элемтəсен югалта. Образлы кабул итүне
күзаллап, махсус алымнары билгелəнгəн текст булганда мəсьəлə
җиңел хəл ителə.
Чыгыш өчен яраклаштырылган текстта таяныч "маяк"лар
булдыру мөһим, чөнки, аларга нигезлəнеп, текстка ияреп барырга
һəм шул ук вакытта тыңлаучылар белəн ирекле аралашырга була,
бу исə – алдан-алы кабатлаулар нəтиҗəсе. Имам əзер текст белəн
таныша, образлы ориентирлар системасын үзлəштерə һəм
аралашканда текст белəн элемтəсен югалтмый. Болай хəзерлəнү
яшь имамнар өчен үз йөзен булдыру чарасы.
Тыңлаучылар белəн аралашуны җайлау вəгазьдə төп күрсəткеч.
Тəҗрибəле вəгазьченең аралашу сəлəтен – килеп туган хəллəрне
контрольдə тотуын, аудиториягə көчле йогынты ясавын –
тыңлаучылар сизеп тора. Дин əһеленең үз-үзенə ышанмавы
тыңлаучыларда да тискəре халəт тудыра. Этосны исəпкə алу
талəпчəнлек һəм алдан җайлашу күрсəткечлəрен: тыңлаучыларның
имамга булган мөнəсəбəтен, вəгазь темасына һəм анда чагылыш
тапкан фикерлəргə кушылуны, танып белү һəм аралашу
мөмкинлеклəрен берлəштерə.
Яңа гына вəгазьгə керешүчелəрнең күпчелеге бирелгəн
сораулардан куркалар. Абруйлы вəгазьче тыңлаучыларның
үзлəрен сораулар белəн хəйран калдыралар. Аралашуга,
əңгəмəгə əзерлек мондый таркау аралашуны туплауда булыша.
Сораулардан курыкмаска кирəк, чөнки алар дин əһелен уңайсыз
хəлдə калдыру өчен, бик сирəк бирелəлəр. Үзең телəп,
ихтирамлы сөйлəшү һəрвакытта да уңайлы, билгеле. Шул
сəбəпле вəгазьгə керешүче тарафыннан алдан төзелгəн диалог
бик күп проблемаларны юкка чыгара.
Һəм соңгысы, кабатлау вакытында вəгазьче үзенең холык126

фигыле (психик) һəм акыл эшчəнлегенə (менталь) карата булачак
уңай бəягə исəп тотарга тиеш, бу барлык катнашучылар өчен дə
нəтиҗəле аралашу шарты. Моны тормышка ашыру өчен, үзеңдə,
вəгазьгə əзерлəнү белəн беррəттəн, кирəкле дəлиллəр һəм егəрлек
булдыру мөһим. Бу этапта төшенкелек хупланмый.
Аңлашулы аралашуга исəп тотып, вəгазьче, шиклəнмичə,
үзенең белеме һəм тəҗрибəсе белəн уртаклашырга, телəсə кайсы
аудиториягə керə ала. Аралашуны оештыручы, тыңлаучыларны
борчыган мəсьəлəлəрне белүче һəм тормыштагы көнүзəк
каршылыкларны чишүдə ярдəм итүче, киңəш бирүче кешене
көтеп алалар.
Нəтиҗəле аралашу турыдан-туры алдан кабатлауларның
саны белəн бəйлəнгəн. Алдан кабатлауда дин əһеленең сөйлəме
генə түгел, ə ым-ишарəлəре һəм йөз хəрəкəте дə катнаша һəм
тиешле рəвешен ала.
Тыңлаучыларга вəгазьченең сүзлəреннəн тыш, аның тышкы
кыяфəте дə тəэсир итə. Шуңа күрə, əзерлек вакытында аерым
элементларны гына түгел, ə гомумилəштерелгəн сөйлəм образын
да кабатларга кирəк, чөнки ул вəгазьченең үз образы – үз йөзе
белəн бəйле.
Нотык сөйлəү
Сөйлəм яңгыраганда дин əһеленең үзен тоту стиле, үз йөзе
чагыла. Нотык нияткə яраклаштырып əзерлəнгəн эчтəлекле һəм
язмача булырга тиеш. Тик тəҗрибəле имам, бервакытта да, алдан
əзерлəнгəн нотыкны кулланмый. Сөйлəүнең иҗади төре илһамга
нигезлəнə һəм аралашуның килеп туган төгəл рəвеше белəн
билгелəнə. Көчсез вəгазьче өйрəнгəнен һəм язганын көчкə исенə
төшереп, я текстның эчтəлеген, я əзерлəнгəн текстның кисəклəрен
генə сөйли. Чынлыкта, нотык яңгыратуның бөтен төре дə
аралашуның алшарты, мөмкинлеге булып тора, лəкин бу аралашу
үзе түгел. Оста вəгазьче билгелəнгəн вакытка исəплəп,
тыңлаучылары белəн бер тиңдəй аралашырлык итеп, нотыгын,
һəрвакыт, яңадан əзерли.
Өстəвенə, һəр вəгазьченең яңгыраган нотыгы шул ук булса да,
аларны ике төркемгə аерып карарга мөмкин. Беренчелəре алдан
əзерлəгəн нотыкларын кабатларга мөмкиннəр, икенчелəре шул ук
сүзне кабатларга оялалар. Тыңлаучыларның этосын һəм аралашуның
нəтиҗəлеген истə тотып, һəркем төрлечə аралашырга мөмкин.
127

Нотык сөйлəүдə дин əһеле тыңлаучыларны аралашуга
катнаштырырга, аларның игътибарын җəлеп итəргə һəм бу
игътибарны нотыкның ахырына кадəр югары дəрəҗəдə тотып, эчтəлекне үзлəштерүлəренə ирешергə тиеш. Сөйлəм төзелешен истə
тотып аралашучы тыңлаучылары белəн фикерлəрен алмашырга
тырыша. Төп максатны тормышка ашыруда, аралашу мөмкинлеклəрен карашлар белəн ирекле алмашырлык дəрəҗəдə үзгəртергə
кирəк. Бу мөмкинлеклəргə эчтəлек, сөйлəм стиле, дəлиллəү,
фикерлəр төрлелеге, карашлар белəн алмашу, психологик тəэсир һ. б.
керə. Без вəгазьгə əзерлəнүдə, эчтəлек мөмкинлеклəрен карадык.
Хəзер, кыскача, стиль мөмкинлеклəренə тукталыйк.
Сөйлəм стиле чаралары имам һəм тыңлаучы арасында барган
аралашуны – карашлар алмашуны – аңлаешлы, килешүчəн, бердəй
тəэсирле итə. Пафос һəм этоска бəйле рəвештə телнең табигый һəм
өлешчə табигый чаралары кулланыла.
Тыңлаучыларны җанландыру, аңлау сəлəтлəрен арттыру өчен
ритмлы итеп, сəнгатьле сөйлəргə кирəк. Телдəн əйтелгəн сөйлəмдə
ритм, пауза һəм сөйлəм типлары чиратлашу нигезендə барлыкка
килə. Риторикада кабул ителгəн фикер: сөйлəм вакытында
тыңлаучылар аваз һəм сүзлəрне танып белəлəр, ə пауза вакытында
эчтəлегенə төшенəлəр. Уйлап карасаң, мəгълүмат кабул итү тулаем
тормышка ашырыла, лəкин əлеге эшчəнлекнең механизмы фəнни
рəвештə нигезлəнмəгəн. Теге яки бу очракта да сөйлəм авазлар
алмашыну һəм паузалар чиратлашу берлегеннəн барлыкка килə.
Сөйлəмнең гармоник ритмына ия кешелəр паузаның 3 төрен
кулланалар. Озын пауза сөйлəмне периодларга бүлə. Периодлар
төгəллəнгəн фикерне белдергəн берничə җөмлəдəн гыйбарəт.
Периодны кыска паузалар белəн аерылган җөмлəлəр чылбыры
барлыкка китерə. Һəр җөмлəнең ритмы бар, ə ул ритмны тагы да
кыска паузалы синтагмалар барлыкка китерə.
Карашлар алмашу өчен эчтəлек һəм аны яңгырату гына җитми.
Эчтəлек – мəгълүмати аралашуның предметы, яңгырату –
аралашуны булдыру чарасы. Һəр аспект аралашуга төрлечə
йогынты ясый. Вəгазьчегə ныклы тəэсиргə ирешүдə, очрагына туры
килгəн, дəлиллəүлəр дə кирəк. Дəлиллəү эчтəлекнең логик
(мəгънəви) эшкəртелүеннəн тора. Төпле дəлиллəүгə ия булу
логиканың нигезлəрен белү дигəн сүз. Моның өчен төшенчəлəр
белəн сак эш итəргə, фикер йөртүдə, нəтиҗə чыгаруда ашыкмаска,
нəзəкатьлелеккə ирешергə кирəк.
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Дəлиллəү, дəлиллəү төрлəре, алымнары
Дəлил һəм аның ысулы белəн, ягъни белем яки тезисның
хаклыгын раслау алымнары белəн, риторика һəм логика һəрвакыт
кызыксына. Дəлилнең дөрес яки ялган булуын ачыклау, табу
мөмкинлеге логика фəненə нигез булган дигəн фикер яшəп килə.
Хəзерге вакытта дəлиллəүне иҗтимагый аралашу төре буларак
кабул итəлəр, ə ул үзе аралашу чарасының мəгънəви төзелешен
аңлаудан барлыкка килə.
Дəлилнең җирлеге – хəбəр итү, ул аңлатма бирү яки тезистан,
хəбəр авторы, хəбəр кабул итүче һəм автор белəн кабул итүченең
кире багланышыннан оеша.
Əгəр вəгазьчене автор дип алсак, ə тыңлаучыларны кабул итүче
дип əйтсəк, əлеге тəгълимат мөмкинлеклəрен дин əһеленə сөйлəүче
карашларын ныгытуда кулланырга була.
Дəлиллəү теориясендə карашларны кире кагу үрнəклəре дə
төзелə, алар əңгəмə коручыларның каршы як фикерлəрен
тəнкыйтьлəү җирлеге буларак кулланыла. Дəлилне сөйлəгəндə яки
аңлатканда "кире кагуны" көчəйтү, яки тыңлаучының катгый
фикерен йомшарту ораторның (дин əһеленең) каршылыкка үз
карашын белдерүе булып тора. Капма-каршы фикерлəр
яңгыратучыны өч төрле ысул белəн кире кагып була:
• аңлатманы кире кагу;
• күренешнең ялган булуын исбатлау (үз тезисыңның хаклыгын
дəлиллəп);
• дəлиллəрнең ялган булуын ачыклау.
Аңлатуның дөреслеген тикшерүчелəр үзлəре дə күренешлəрнең
капма-каршылыгыннан яки дəлилне аңлатуда хакыйкатьтəн
ераклашмаска тиешлəр.
Оратор дəлиллəүне арттыру кагыйдəлəрен дə белергə тиеш.
Монда исə берничə төркем формалаша: тезиска, дəлилнең үзенə
һəм дəлиллəү барышына карата.
Тезиска карата мондый кагыйдəлəр бар:
• тезис мəгънəви ачыкланган, аңлаешлы һəм төгəл бəян ителə;
• тезис бөтен дəлиллəү системасында бер мəгънəле булып кала,
үзгəрми.
Дəлиллəү кагыйдəлəре түбəндəгелəр:
• дəлиллəр хак фикерлəр яки дəлиллəү барышында фикерлəр
чылбыры белəн исбатланырга тиешлəр;
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• дəлиллəр үзара каршылыклы булмыйлар.
Дəлиллəү барышына карата да кагыйдəлəр эшлəнгəн:
• дəлиллəү – аңлатмага юнəлеш бирүдə ярдəм итə торган өлеш,
ə тезис – нəтиҗə өлеше булган фикерлəү рəвеше;
• дəлиллəүдə логиканың барлык канун-кагыйдəлəренə карата
фикернең урынлы, əдəпле кулланылышы;
• тезисларның хаклыгын билгелəүдə, нəтиҗəлəр хакында фикер
йөртүдə ихтималлык карашларына мөмкинлек бирү.
Дəлиллəү төрлəре
Белгəнебезчə, дəлиллəү – аралашуда нинди дə булса фикерне
исбатлау өчен раслау, аңлату, тəртипкə китерү рəвеше.
Дəлиллəү – раслау системасы, димəк раслый-раслана торган
фикерлəр бер-берсе белəн бəйле.
Дəлиллəү – эш, гамəл барышы, димəк раслауларны эзлекле
рəвештə урнаштырырга туры килə.
Дəлиллəрнең система һəм эшчəнлек барышы булуын оратор
гына түгел, тыңлаучылар да аңларга тиеш.
Ораторга ниндидер максатларны үтəр өчен китерелгəн
дəлиллəр системасы тəкъдим итү генə җитми, ə ул системаның
тыңлаучылар
аңларлык
һəм
аудиториянең
кабул
итү
мөмкинлеклəрен истə тотуы хəерле.
Уңай һəм тискəре дəлиллəр була:
1.Уңай дəлиллəр: хакыйкать; абруйлы чыганаклар; гади,
аңлаешлы, кабул ителерлек фикерлəр; аудиториянең дөреслек,
намус, иҗтимагый идеал турындагы карашларына якын, тормыш
чынбарлыгына, аек акылга туры килерлек, җавап бирерлек
дəлиллəр.
2.Тискəре дəлиллəр: фикернең аталган максатларга якын да
тормавын бернинди дəлиллəрсез расларга тиеш булалар.
Күп кенə аудиториялəрдə көчле дип саналган типик дəлиллəрне
атап үтик:
• дəрəҗəле чыганаклардан өземтəлəр (цитаталар);
• фəнни аксиома;
• рəсми документлар, законнар;
• табигать кануннарын;
• эзлəнү, тикшеренү нəтиҗəлəре;
• экспертларның йомгак сүзе;
• абруйларга сылтама;
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• вакыйгада үзе катнашкан, бу хəллəрне үз күзлəре белəн
күргəн кешелəрнең күрсəтмəлəре;
• статистик мəгълүмат.
Дəлиллəү алымнары
Кими барган дəлиллəр – алдан көчле дəлиллəр; соңыннан хисси
халəт: үтенеч, телəк (гариза язу, үтенеч белдерү) яки нəтиҗə ясау.
Уңай ягы:
• беренче раслаулар хəтергə ныграк сеңəлəр;
• игътибарны туплау һəм дəвамлы тотып торуда ярдəм
итəлəр;
• иң элек фикерлəү: акыл алдан, аннан хис.
Арта барган дəлиллəр – дəлиллəү һəм хисси халəт чыгыш
ахырына көчəя бара.
Бу төр дəлиллəүлəр – акыл һəм рухи халəтнең тантанасы.
Өстенлеге – кызыксыну даирəсе урнашкан, хəзерлекле аудиториядə
куллану нəтиҗəле була.
Бу төр дəлиллəрнең нəтиҗəлек шартлары:
• аудитория ораторны бирелеп тыңласа;
• расланырга тиеш фикер артык катлаулы булса;
мəсьəлə
аудитория
өчен
хəл
ителеп
• сөйлəнгəн
бетерелмəгəндə;
• аудитория мөстəкыйль рəвештə нəтиҗə ясый алса.
Берьяклы,
ике
яклы
дəлиллəүлəр
була.
Берьяклы
дəлиллəүлəрдə: я гел "уңай", я гел "тискəре" фикерлəр яңгырый.
Ике яклы дəлиллəүлəрдə: фикерлəр чагыштырыла, каршы
фикерлəр белəн тикшерелə, яңа нəтиҗəлəр ясала.
Ике яклы дəлиллəрдə "оппонент", “фараз кылыну” алымы
кулланылырга мөмкин.
Берьяклы дəлиллəрнең нəтиҗəлеге:
• ниндидер күренешкə карашны ныгыту өчен кулланыла;
• аз белемле кешелəргə тəэсире көчле;
• нык ук булмаган инану җирлеге;
• əзер фикерлəрне үзлəштерүгə ярдəм итə.
Ике яклы, каршылыклы дəлиллəрнең нəтиҗəлелеге:
• хəбəр ителгəн хəллəргə тискəре мөнəсəбəттə булган
кешелəргə нык тəэсир ясый;
• фикерлəр белəн "уйнау" га каршы хəзерли;
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• нык инануларга алып килə;
• анализга өйрəтə, мөстəкыйль нəтиҗəлəр ясауны күнектерə.
Индуктив һəм дедуктив дəлиллəү
Индуктив дəлиллəү – мисаллардан (факттан) – нəтиҗəгə килеп
дəлиллəү төре. Хатын-кызлар, 18-23 яшьтəге аудиториядə куллану
нəтиҗəле була.
Дедуктив дəлиллəү – гомуми кагыйдəдəн аерым фактлар
(мисаллар, очраклар) ярдəмендə аңлату, раслау рəвеше. Ир-ат,
фəнни аудитория, 23 яшьтəн югары аудиториядə уңышлы
кулланыла.
Дəлиллəрне кабул итүгə комачаулый торган мизгеллəр:
• элекке мəгълүматны кире кага торган фактларны аудитория
кабул итə алмый. Соңыннан чыгыш ясау отышлы, бу очракта
алдагы фикерлəрне туплап, нəтиҗə ясаган кебек тəэсир кала;
• аудитория бер фикернең күп тапкыр кабатлануын өнəми;
• чит тел терминнарын куллану аудиторияне борчый;
• сөйлəм кагыйдəлəрен бозу һəм алардан читлəшү, хаталы
яңгырау – ораторга ышанычны киметə, аның компетентлыгы
шиккə алына.
• вак-төяк детальлəрнең, дəлиллəрнең күплеге кабул итүне
авырайта. Цицерон: "Публика алдында кирəклесен генə əйтеп,
кирəкмəгəнен əйтмəскə" киңəш иткəн.
• чыгышта мəгълүмат чыганагының таныш булуы, танылуы.
Кичəге газета материалын сөйлəп, бик урынлы булса да,
аудитория игътибарын яулап булмый. Информация чыганагын я
танымаслык дəрəҗəгə җиткерергə, я турыдан-туры чыганакны
атап үтəргə кирəк.
Кире кагулы һəм булышлык итə торган дəлиллəр
Кире кагуда гел тискəре дəлиллəр кулланыла.
Булышлык итə торган дəлиллəрдə гел уңай фактлар китерелə.
Бу очракта оппонентыннан алда чыгыш ясаган оратор үз
тезисларын күтəрə һəм каршы якны гаепли ала.
Оппонентыннан соң сүз алса, оратор оппонентның чыгышын
тикшерə һəм булышлык итə торган дəлиллəр китереп, үз
файдасына нəтиҗə ясый ала.
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Дəлиллəрнең эчтəлегенə бер караш
Тел һəм сөйлəм мəдəниятнең күпкырлы күренеше буларак,
өлешчə кагыйдəлəр җирлегендə урнаша, ə берникадəр өлеше
аларның чигеннəн дə чыга. Дəлиллəү – логика һəм риториканың
бер өлеше буларак, кагыйдəлəргə буйсына һəм бу җирлектə тулы
аңлатма бирə. Дəлиллəү –ышандыру чарасы буларак, билгеле бер
кагыйдəлəрдəн өстенрəк тора. Шулай ук, аралашу вакытында
дəлиллəүче, үзе белеп, дөрес булмаган дəлиллəрне аңлы һəм аңсыз
рəвештə куллана ала. Шуңа күрə, оратор дəлиллəрне аера белергə
тиеш һəм кирəк чакта аларны кире кагарга һəм үзе дə капма-каршы
дəлиллəрдəн сакланырга тиеш. Шулай да əдəпсез, ялган дəлиллəр,
дөрес дəлиллəрне танырга ярдəм итə, чөнки алар арасындагы
аерымлыкларны күрсəтə.
Бик итагатьле, ихтирамлы булган, логик кагыйдəлəргə туры
килүе белəн инандыру тудыра торган тезислар ярдəмендə
исбатланган дəлиллəү – дөрес дəлиллəү дип атала.
Ялгыш
яки
исбатланмаган
тезислар
ярдəмендəге
ышандырулар – дөрес булмаган дəлиллəүне хасил итəлəр. Əдəпсез
(корректлы булмаган), урынсыз кулланылган дəлиллəрнең
максаты: ышаныч тудыру, оратор фикерлəренə ияртү, ə аларның
нигезенə бик үк дөрес булмаган тезис салына. Дəлиллəү
теориясендə киң кырлы, күп төрле алымнар теркəлгəн:
•гомумилəштерелеп дəлиллəү;
•абруйга нигезлəнеп дəлиллəү;
•шəхескə сылтаулап дəлиллəү;
•аерым кеше фикерен китереп дəлиллəү;
•киң катлау хезмəт иялəре фикеренə таянган булып дəлиллəү;
•дəрəҗəгə, масаючанлыкка дəлиллəр;
•көчне ассызыклап дəлиллəү.
Дөрес булмаган дəлиллəү софистикага якын тора. Заманында
софистика ялган тезисларны исбатлау нигезендə барлыкка килə.
Гадəттə, софистика логикага каршы куела. Нигезле карашларны
һəм объектив дөреслекне – хакыйкатьне яклаучы ораторлар, дөрес
булмаган дəлиллəр кулланучыларның хəйлəлəренə каршы тора
белергə тиеш.
Дəлиллəрне гомумиллəштерү оппонентның фикерен кире
кагуда кулланыла, тыңлаучылар фикеренə каршы куелуы сəбəпле,
əлеге фикернең тикшерелүенə китерə.
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Тыңлаучыларның шəхси фикерлəрен оратор каршы тезисның
тотрыксызлыгын арттыруда файдалана.
Шəхескə булган дəлиллəрне куллануда оппонентның максаты –
тезисның хаклыгын тикшергəндə тыңлаучылар игътибарын əлеге
тезисны күтəргəн шəхеснең берəр үзенчəлекле сыйфатына күчерү.
Киң катлам халык фикеренə таянып дəлиллəү тыңлаучыларның
төркемгə əверелүенə нигезлəнгəн. Кешелəр төркеме белəн (оешкан
аудитория төшенчəсе белəн бутамаска) түбəн мəдəни дəрəҗəле
инстинкт һəм аңсызлык идарə итə. Бу төр дəлил – халык фикеренə
сылтама – гадəттə, төрле катлам халык җыелган аудиториялəрдə
кулланыла. Рациональ дəлиллəр демагогия белəн алыштырыла,
аларның кулланылуы милли, дини, патриотик һ.б. төрле хистелəклəр кабынуга җирлек була.
Аерым кешегə дəлил – гомумкешелек тарафыннан кабул
ителгəн кыйммəтлəрне алыштыруга нигезлəнгəн. Ул җыелган
халык фикеренə сылтама ясап дəлиллəүгə якын тора. Кешелеклелек
турында сөйлəп, рухи кыйммəтлəргə мөнəсəбəтле фикер йөрткəн
булып, игътибарны төп максаттан читкə җибəрү “уены” аерым
кешегə карата дəлиллəрнең эчтəлеген тəшкил итə.
Абруйга, дəрəҗəгə дəлил шуннан гыйбарəт – тыңлаучыларның
игътибарын дəрəҗəле шəхескə юнəлтеп, тезисның хаклыгы
тикшерелми кала. Бу дəлилнең тагын бер исеме – "кыюсызлык",
чөнки тезисны исбатлау дəрəҗəле кеше карашына алыштырыла
һəм ул оппонент ягыннан тəнкыйтьлəүгə дучар булмый. Дəрəҗəгə
дəлил килешүчəн аудиториядə нəтиҗəле, бигрəк тə ул башлыкка
яки хакимият даирəлəренə юнəлтелгəн булса.
"Шөһрəт ярату, масаючанлыкка дəлил "шəхескə дəлил"нең
яшерен төре. Бу хəйлə эчтəлеге тыңлаучыларның игътибарын
тезистан оппонентның уңай үзенчəлеклəренə күчерүдəн оеша.
Оппонентка карата ялагайлык барлыкка килə, ə тыңлаучыга
карата – уңай, гуманистик кыйммəтлəр кулланыла.
Физик көчкə яки җəзага дəлил иң таралган һəм үтемле,
итагатьле
булмаган
дəлил.
Итагатьле
булмаган
тезис
тыңлаучыларга ачыктан-ачык яки астыртын янау белəн юнəлтелə
һəм алар əңгəмəнең нəтиҗəсенə тəэсир итə. Физик көчкə дəлил
төрле дəрəҗəдəге аралашуда кулланыла – югары даирəлəрдə дə,
шəхесара мөнəсəбəтлəрдə дə.
Күрсəтелгəн дəлиллəрдəн тыш наданлыкка, кызгануга, террорга
һ.б. юнəлтелгəн дəлиллəр дə бар. Гадəти аралашуда
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тыңлаучыларны ышандыру, оратор карашларына күндерү өчен
бөтен рөхсəт ителгəн мөмкинлеклəр дəлил итеп кулланыла.
Ышандыру барышында көчсезлəнгəн
һəм ялган тезис
мөмкинлеклəре итагатьле булмаган дəлилгə əйлəнəлəр, ə алар белəн
ризалашмаска кирəк.
Коръəни-Кəримдəге риторик дəлиллəр
Мəгълүм булганча, Коръəн теленең стиле илаһи сүзнең тулаем
максатыннан – иманның хаклыгына инандыру һəм аның
талəплəренə күндерүдəн чыгып билгелəнə. Коръəн, миллəтенə, тəн
төсенə, тумышына, белем дəрəҗəсенə карамастан, һəммə инсанга
өндəмə рəвешендə яңгырый. Кешелəрнең мəгълүматны төрлечə
кабул итүлəренə дə карамастан, əлеге мəгълүмат аларның үз
тəҗрибəлəренə таянып үзлəштерелмəгəн очракта да, изге текстның
хаклыгына ышандыра торган дəлиллəре бик күп. Белгəнебезчə,
тезисның дөреслеген чагылдырган сөйлəм кисəген (фрагментын)
без риторик дəлил дибез.
Коръəн текстында риторик дəлиллəрнең электəн үк билгеле
булган төрлəре (архитиплары) очрый дигəн мəгълүмат бар. Əлеге
карашны куəтлəп, галим əз-Зəркани Коръəндəге дəлиллəрнең
катлаулы фəлсəфи раслауларга, калыплашкан һəм мантыйк
кагыйдəлəренə генə нигезлəнмəвен дə искəртə. Галим бу фикерен
ике сəбəп белəн аңлата. Беренчедəн, Коръəн иңдерелгəн заманда
гарəплəр үзара аралашуда бу төр дəлиллəрне кулланмаганнар,
чынлыкта, Коръəн аларның сөйлəм үзенчəлеклəренə нигезлəнə:
«(Аллаһның əмерлəрен) Ана телендə яхшылап аңлатсыннар дип, (үз
араларыннан) пəйгамбəрлəр күндердек. Аллаһ (мөселман булырга)
телəмəгəнне адаштырыр, телəгəнен тугры юлга чыгарыр. Аллаһ көч
һəм хикмəт иясе» («Ибраһим» сүрəсенең 4 нче аяте). Икенчедəн,
катлаулы фəлсəфи раслаулар күп кешегə тиз генə аңлашылмый,
аларга нигезлəнү үзеңнең хаклыгыңны башкача аңлата алмаганда
гына максатчан була.
Коръəн текстын өйрəнү барышында күпчелек дəлиллəрнең
максатлы, төпле раслауларга (логик) яки мəгънəви дəлиллəргə)
нигезлəнгəнлеге күренə. Алар, беренче чиратта, акыл көченə
инанган фикерлəрнең мəгънəсен ачык сиземли торган, аларның
хаклыгы ышанырлык дəлил булуына төшенə алган аудиториягə
юнəлтелəлəр. Мəгънəви дəлил буларак, Аллаһның җиһанны
яралтучы булуын раслаган мисалны күзəтеп үтик. «Əллə алар
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үзлəреннəн-үзлəре барлыкка килдеме? Əллə алар үзлəре юктан бар
итə аламы? Əллə соң күклəр белəн Җирне алар юктан бар иттеме?
Хəер, алар (Аллаһның кодрəтенə) ышанмый» («Тур (Тау)»
сүрəсенең 35-36 нчы аятьлəре). Мəһабəт сарай, тирə-янындагы
гүзəл бакча яныннан үткəндə, акылында булган кеше аларны үзлəре
барлыкка килгəн дип əйтми. Сарай үзен-үзе төзегəн, агачлар
үзлəрен-үзлəре үстергəн дип əйтү бигрəк тə ахмак фараз. Бу
очракта, оста нəкышчылар, төзүчелəр, бакчачылар хезмəт
куйганлыгы хакында һичнинди шик-шөбһə булуы мөмкин түгел.
Əлеге мантыйкка ярашып, Коръəн кешелəрне Аллаһның күк һəм
җирне булдыручы икəнлегенə инандыра.
Аятьлəрдə Аллаһның бердəнберлеген башка төр мəгънəви
дəлиллəр белəн аңлатылуын да очратабыз: «Аллаһ бернинди дə
баланың атасы булмады. Аңа тиң башка бер илаһ та юк. Əгəр
булса, һəр илаһ үзе яралткан малны һəм идарəне үз кулына алырга
тырышыр иде һəм, мотлак, алар бер-берсен җиңəргə тырышып,
сугышырлар иде. Сөбханаллаһ! Аллаһ алар (мөшриклəр)
табынганнардан өстен» («Мөэминун (Мөэминнəр)» сүрəсенең
91 нче аяте). Бу аятьтə китерелгəн тезис киресен əйтү алымы белəн
раслана. Əйтик, Җиһан берничə тиңдəшсез Аллаһ кодрəте белəн
оешкан һəм алар үзлəренə генə буйсынуны талəп итəлəр, ди. Бу
очракта алар арасында кискен каршылык башланып, үзара көрəш
яки берсенең генə тулаем җиңүе яки Җиһанның җимерелүе белəн
тəмамланыр иде. Башка сүзлəр белəн əйткəндə, Коръəндə
язылганча, Җирдə һəм галəмдə искиткеч тəртип, ритм саклануы,
Аллаһның бердəнберлегенə инандыра торган дəлил. Кабул ителгəн
карарларның, хəл ителгəн мəсьəлəлəрнең кулайлыгына, файдасына
кагылышлы логик дəлиллəр дə бик урынлы. Мəсəлəн: «Аллаһка вə
Ахирəт көненə иман китереп, үзлəренə Аллаһ тарафыннан
бирелгəнне (дин юлында) сарыф итсəлəр, ни була иде инде? Аллаһ
аларның хəлен бик яхшы белеп тора» («əн-Ниса (Хатыннар)»
сүрəсенең 39 нчы аяте).
Һəркем ниндидер карарга үзбелдегенчə килə, ниндидер
мəсьəлəне үзенчə хəл итəргə хокуклы. Кешелəр инанып, Аллаһның
ихтыярына буйсына яки имансызлык чоңгылына тəгəри ала. Бары
тик үзлəренең язмышыннан ваз кичə яки ниндидер тарафны
сайламый кала алмыйлар. Җирдə, иман китереп, лаеклы яшəгəн
кешелəр, ахирəттəге тормышның юклыгын фаразлаганда, нəрсə
югалталар соң? Намуссызлык юлында, гөнаһ кылып, əшəкелек
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таратып яшəүчелəр, Аллаһның вəгъдəсе дөрес булган очракта,
нəрсəгə ирешəлəр? Берəүлəр һичнинди югалтуларга дучар
ителмилəр, икенчелəре һəрнəрсəдəн мəхрүм булачаклар. Аллаһка
буйсынуның өстенлеген, Коръəн, киресенə каткан имансызларга,
шул рəвешчə аңлата.
Кешенең танып белүен камиллəштерүгə, аятьлəрнең əһəмиятен
аңлатуга юнəлдерелгəн логик дəлиллəр белəн беррəттəн, Коръəндə
тыңлаучыларның рухи халəтенə, кичерешлəренə йогынты ясарлык
хисси дəлиллəр дə очрый. Теге яки бу ышануларга һəм гамəллəргə
хисси мөнəсəбəт оештырып, алар аудиториянең аңына
сеңдерелергə тиешле фикергə җирлек əзерлилəр. Мəсəлəн, Кыямəт
көнендə имансызларның нинди очракта котылу мөмкинлеклəрен
аңлатканда: «Аятьлəребезне ялганга чыгарып, үзлəрен бөек
күрсəтергə телəгəннəр бар, менə шуларга инде Күк капусы
ачылмаячак һəм алар, дөя энə күзе аша узганга чаклы, җəннəткə
кермəячəк. Гөнаһлыларны менə шулай җəзалаячакбыз», – диелə
«Əгъраф (Пəрдə, калкулык)» сүрəсенең 40 нчы аятендə.
«Кяферлəрнең кулында Җир йөзендəге байлыкларның бөтенесе
булса, хəтта икелəтə артык булса да, Кыямəт көнендə җəзадан
котылу өчен шул байлыкны бирсəлəр дə, кабул ителмəс. Алар өчен
əче газап бар» («Маидə (Табын)» сүрəсенең 36 нчы аяте).
Нигездə, хисси дəлиллəр чит абруйга яки күпчелек фикеренə
таянудан оеша. Мəккə мəҗүсилəре өчен язу таныган
кешелəрнең – яһүдлəр һəм христианнарның сүзе абруйлы
саналган. Алдан күрүчəнлек турындагы кайбер фикерлəрнең
дөреслеген раслау максатыннан Коръəндə дə аларга сылтама
китерелгəн: «(Ий, Мөхəммəд) сиңа чаклы да Без вəхий
тапшырылган кешелəрне генə пəйгамбəр итеп җибəрдек. Əгəр
(бу турыда) белмисез икəн, белгəннəрдəн (китаплы халыктан)
сорагыз («Аятьтəге “əһлүз-зикр”, ягъни “белгəннəр” сүзен,
Тəүрат белəн Инҗилне яхшы белгəн кешелəр, китаплы халык,
дип аңларга кирəк. Мостафа Чагрыҗы тəфсиреннəн») («Əнбия
(Пəйгамбəрлəр)» сүрəсенең 7 нче аяте). Чит абруйларга
мөрəҗəгать итү очраклары аз, чөнки бу дəрəҗəдə хəл ителə
торган сораулар да бик чикле. Алай гына да түгел, кайбер
очракларда, ялган шаһитлек мөмкинчелеген күзаллап, Коръəн
читтəн булган дəлиллəрне гаеплəп чыга: «Үзлəренə Китап
иңдерелгəннəрне күрдеңме? Потларга (таш сыннарга, агач
сыннарга), шайтанга ышаналар, соңыннан кяферлəр өчен:
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– Болар Аллаһка иман китерүгə караганда турырак юл, – дип
сөйлилəр» («əн-Ниса (Хатыннар)» сүрəсенең 51 нче аяте).
Аудиториягə дəлиллəр, күпчелек фикеренə сылтама ясау
Коръəндə, еш кына, пəйгамбəребез Мөхəммəднең (сгв)
замандашлары күзаллауларына һəм ышануларына юнəлдерелгəн.
Мəҗүсилəр, Җиһанны бар иткəн Аллаһның бердəнберлегенə
ышанган хəлдə дə, гозерлəрен уйлап чыгарылган аллаларга
юнəлткəннəр. Коръəндə Аллаһның бердəнберлеген дəлиллəүдə
мəҗүсилектəге əлеге каршылыкларга мөрəҗəгать ителə:
«Хактыр ки, алардан:
– Күклəрне вə Җирне кем юктан бар итте? – дип сорасаң,
əлбəттə:
– Аллаһ бар итте, – дип əйтерлəр. Əйт син аларга:
– Шулай булгач, əйтегез əле: Аллаһ миңа берəр төрле зарар
кылырга телəсə, Аллаһны инкяр итеп, табынганнарыгыз Ул биргəн
зарарны китерə алачакмы? Яки Аллаһ миңа рəхмəт əйлəсə, алар
Аның рəхмəтен юкка чыгара аламы? – дип сора. Əйт син аларга:
– Миңа (ярдəм итəргə, мине сакларга) Аллаһ җитəр, – диген.
Тəвəккəл итүчелəр бары тик Аңа инанып, аркаланалар» («Зүмəра
(Халык өере)» сүрəсенең 38 нче аяте).
Бу – мəҗүсилəр Җирдə һəм күклəрдə Аллаһның чиклəнмəгəн
хакимлеген таныган очракта, таш сыннар да ярдəмгə килмəячəген,
ялваруларына җавап кайтармаячагын белдерү өчен китерелгəнгə
дəлил. Алдагы мисал риторикада шəхескə юнəлтелгəн дəлил дип
атала. Аерым шəхес абруена сылтама, аудиториянең күпчелеге
фикеренə таяну дəлиленең бер төре. Аудитория фикеренə таяну
дəлиллəре арасыннан гамəли əһəмияте, бурыч үтəүгə өндəү,
зарурилык дəлиллəрен дə аерып карыйлар.
Гамəли əһəмиятле дəлиллəрдə теге яки бу фикерне сайлауның
файдалыгына, кулайлыгына игътибар ителə. Мондый дəлиллəрдəн,
Мəккə халкының исламны кабул итүдəн нинди файда күрəчəген
аңлаткан аятьлəрне əйтеп үтəргə кирəк: «Хактыр ки, сезгə шундый
мəртəбəле бер Китап иңдердек: анда сезгə үгет-нəсыйхəт тə,
шəрəфлəр дə тупланган. Һаман шуны аңламыйсызмы?» («Əнбия
(Пəйгамбəрлəр)» сүрəсенең 10 нчы аяте).
Аудитория хуплаган бурыч төшенчəсенə нигезлəнгəн дəлиллəр
бурычка тугрылыкны куəтлəргə өндəгəн дəлиллəр булалар.
Мəсəлəн, Коръəн иңдерелгəнче, мəҗүсилəр, аларга пəйгамбəр
җибəрелгəн очракта, Аллаһның кануннарын, яһүдлəр һəм
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христианнарга караганда да, яхшырак үтəргə ант итəлəр. Шул
сəбəпле дə Мəккə халкын Исламга өндəү үзлəренə йөклəгəн
бурычларын, вəгъдəлəрен ислəренə төшерү белəн үрелеп бара:
«(Мəккə мөшриклəре) Аллаһ исеме белəн ант иттелəр:
– Валлаһи! Безгə дə кисəтүче пəйгамбəр килсə, башка
халыкларга (яһүд белəн христианнарга) караганда да без алданрак
тугры юлга баскан булыр идек, – диделəр. Пəйгамбəрнең килүе
аларның тугры юлдан ераклашуын арттырды гына» («Фатыр
(Яралтучы)» сүрəсенең 42 нче аяте).
Зарурилыкка дəлиллəрдə тəкъдим ителгəн чишелешнең кире
каккысызлыгы аңлатыла. Мəсəлəн: «Раббы алдында (җавап
бирергə) тупланачакларын белгəннəрне шушының белəн (Коръəн
белəн) үгетлə, кисəт. Аларга ул вакытта Аллаһтан башка яклаучы
дус булмас. Бəлки алар акылга килеп) иман китерер, тəкъва булыр»
(«Əнгам (Мал-туар)» сүрəсенең 51 нче аяте).
Башка яклаучысы һəм ярлыкаучысы булмагач, ничек инде
кешелəр Аллаһ юлыннан тайпыла алалар? Шундый дəлиллəр
ярдəмендə, Коръəн, иманның зарурилыгын һəм Аллаһның
кушканнарын үтəү тиешлеген исбатлый.
Коръəндə мəгънəви һəм хисси дəлиллəр үзара үрелеп баралар.
Шул сəбəпле, хис белəн өретелеп тəэсирчəнлеге арткан мəгънəви
дəлиллəрнең исбатлау көче артып китə. Уйлап чыгарылган
аллаларга табынуның мəгънəсез бер шөгыль булуы ни дəрəҗəдə
үтемле аңлатылганын күзəтеп үтик: «Аллаһ төнне көн белəн
аралаштырыр, көнне исə төн эченə кертер. Кояш белəн Айны үз
əмере белəн йөртер. Аларның һəрберсе билгелəнгəн мөддəткə
чаклы шулай йөрер. Боларның бөтенесен дə Аллаһ берүзе майтара.
Барча милек – Аныкы, Аны инкяр итеп, сез табынган (потлар,
сын)нар исə хəтта чиклəвек кабыгындагы элпəнең бер җепселенə дə
хуҗа була алмыйлар.
Əгəр дə сез аларны (дога кылып, Илаһка тиңлəштергəн
сыннарыгызны, потларыгызны, һəйкəллəрегезне ярдəм сорап)
чакырсагыз, алар сез чакырганны ишетмəс (догаларыгызны
кабул итмəс). (Чөнки алар җансыз) ишеткəн сурəттə дə, сезгə
җавап бирмəслəр (ярдəм итə алмаслар). Кыямəт көнне Аллаһка
тиң булудан ваз кичəрлəр (файда да, зыян да эшли алмаслар). Бу
Хакыйкатьне сиңа барча нəрсəлəрдəн хəбəрле булган Аллаһтан
башка һичкем əйтмəс» («Фатыр (Яралтучы)» сүрəсенең
13-14 нче аятьлəре).
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Коръəн Аллаһның бер үзенə табыну өстенлеген аңлатып кына
калмыйча, шул ук вакытта тыңлаучыларда бу мəсьəлəгə тиешле
мөнəсəбəт тə оештыра. Акылында булган кеше бернинди дə
кодрəткə ия булмаган һəм аның ялваруларына колак салмаган
кемгəдер ярдəм сорап мөрəҗəгать итəрме икəн? Мəгънəви
дəлиллəрнең үтемлелек чаралары белəн хисси дəлиллəрнең
тəэсирчəнлек мөмкинлеге ярашу Коръəн раслауларын анык һəм
бəхəстəн өстен итə.
Алда китерелгəн мисалларда Коръəндəге дəлиллəрнең
исбатлаулардан тыш аралашу вазифасын үтəүлəре дə аңлашыла.
Алар ритор (вəгыйзь) белəн аудиториянең аралашуын
җиңелəйтəлəр, карашлар берлəшүгə ярдəм итəлəр. Шул максатны
күзаллап аудитория белəн бəйлəнеш урнаштыруда төрле сөйлəм
чаралары кулланыла да: мөрəҗəгатьлəр, өндəмəлəр, риторик
эндəшлəр, читлəтеп һəм турыдан-туры сораулар, риторик сораулар
һ. б. Мəсəлəн, Кыямəт көнендə яңадан терелүнең хаклыгын
раслаганда, Коръəни-Кəрим безне бəхəс алымына ияртə: «Кеше
үзен: һич чиклəүлəрсез, авызлыксыз, күзəтүчесез яшəргə хаклы,
дип саныймы əллə? Ул ана карынына атылган бер тамчыдан хасил
икəнен онытамы? Соңра шул тамчы бер оешкан кан кебек (яралгы)
булды, аннан соң аны кеше кыяфəтенə кертеп, дөньяга яралттык.
Ирле-хатынлы итеп тудырттык. Шушыларны бар итə алган Аллаһ
мəетлəрне генə терелтə ала торгандыр, шəт?» («Кыямəт» сүрəсенең
36-40 нчы аятьлəре).
Əлбəттə, күзгə бəрелеп торган хакыйкать белəн килешкəндə,
каршы сүз сөйлəүчедə дə (оппонентта) танырга телəмəгəн фикерлəр
белəн ризалашу телəге туа.
Гомумилəштереп əйткəндə, Коръəндəге дəлиллəр теге яки бу
ышануларның, гамəллəрнең һəм əхлакый сыйфатларның дөреслеге
яки ялгышлыгына инану чарасы буларак китерелгəннəр. Əлеге
дəлиллəрнең риторик кыйммəте Коръəни-Кəрим тезисларының
хаклыгын нигезлəп кенə калмыйча, кешенең рухи дөньясына сүз
ярдəмендə уңай йогынты да ясыйлар. Изге Коръəннең аудиториясе
Җир шарындагы берничə миллиард халыкны берлəштерсə дə,
төрледəн-төрле карашлы, акыл-белем дəрəҗəсе төрле дəрəҗəдəге
кешелəр аның дəлиллəренең исбатланган булуын аңлыйлар.
Йомгаклап əйткəндə, тел-сурəт, сөйлəм оештыру чараларының
һəрьяктан камил җыелмасы Коръəни-Кəримнең тиңдəшсезлегенə
тагын бер таныклык, тагын бер дəлил.
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Дəлиллəрне нəтиҗəле куллануның кагыйдəлəре һəм алымнары
Һəрбер дəлил билгеле бер аудиторияне, билгеле бер очракны
күз алдында тотып əзерлəнə. Əлбəттə, фикерлəрне эзлекле һəм
дөрес сайлау чыгышның темасы, төп мəсъəлəлəренə кагылышлы
рəвештə төзелə.
Шулай да, һəрбер чыгышның максатына ирешүдə ярдəм
итəрлек гомум кагыйдəлəр дə бар:
• Хисчəнлек (эмоциональлек).
Хисси халəт – халык алдында нəтиҗəле чыгыш ясауның иң
төп сыйфаты. Аудиториягə сөйлəгəн сүзегезнең сезне борчуын
сиздерегез һəм үз кичерешлəрегезне тыңлаучыга җиткерергə
тырышыгыз. Хис халəте аудиториягə нык тəэсир итү чарасы,
игътибарны туплауда алыштыргысыз чара. Шуны онытмаска
кирəк, хисле сөйлəмне балалар, хатын-кызлар, яшүсмер яки
əзерлексез кеше тыңлаганда, аның нəтиҗəсе логик дөреслектəн
көчлерəк була. Шуны да искəртеп үтик, ораторның хис
чагылышы билгеле бер чамадан чыкмаска, артык кызып китүгə
əверелмəскə тиеш.
Ораторның тойгы-кичерешлəрен аудитория күреп-сизеп торса
яхшы, тик хислəр сөйлəмнең эчтəлегенə зыян итəргə тиеш түгел.
Моңа бəйле шундый кагыйдəне истə тотарга кирəк: иң элек хис
тудырырлык мисаллар табарга һəм аларны хисле итеп сөйлəп
бирергə өйрəнергə кирəк.
• Мəгънəви (логик) басымнарны чиклəү.
«Хис-логика» берлегендə хəзерге аудиториялəр хисне артыграк
тоярга тиеш. Ни өчен? Һəртөрле логик фикерлəү, бигрəк тə телəсə
нинди дедукция (гомумидəн хосусыйга бару юнəлешендə фикер
йөртү) үзенчə мəҗбүри акыл өйрəтү, аудиторияне берникадəр рухи
ирексезлəү булып тора – аны логик дəлиллəр белəн ниндидер
махсус хəзерлəнгəн тозакка куып кертəлəр кебек. Кешелəрнең
күпчелеге кемнеңдер аларга “бердəнбер” хакыйкатьне, шик
калдырмыйча дəлиллəүне яратмый. “Оратордан төгəл дəлиллəр
талəп итəргə кирəкми, – дип өйрəткəн Аристотель, ─ нəкъ шулай ук
математиктан да хисле фикерлəү талəп ителми.”
Дəлиллəр китерү мəҗбүри, тик хикəялəүдə мəгънəне рухи
күтəренкелек, хис халəтенə алып килерлек күренеш, анык
мисаллар, шаяртып алу (юмор) артына “яшерергə” кирəк.
• Тыңлаучылар өчен бик мөһим фактларга мөрəҗəгать итү.
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Телəсə нинди аудиториядə чыгыш ясаганда, сез сөйлəнгəн
сүзлəрнең мəгънəсен табарга һəм аңлатырга тырышыгыз. Үз
җөмлəлəрегезнең яки мəгълүматыгызның тыңлаучылар өчен чынчынлап файдалы булуын күрсəтегез.
• Фикерлəрне берəр шəхес белəн бəйлəп аңлату.
Фикерлəрне тикшерүне кешелəрне тикшерүгə əйлəндерү ысулы
бик көчле тəэсир итə. Əлеге ысул фикер иясен, ə соңыннан инде ул
яклаган фикерне мактау яки тəнкыйтьлəүгə кайтып кала.
Билгеле булганча, мондый дəлиллəр “шəхескə юнəлтелгəн” яки
“публикага юнəлтелгəн дəлиллəр”, əлбəттə, алар югары нəтиҗə
бирə. Əлеге шəхеслəрнең шөгыльлəрен атау аларның сəяси
карашларын шиккə калдыра, юкка чыгаруы да мөмкин.
Идея иясенең уңай портретын тудырып, бу вакытта, нəрсə
өчендер аны тəнкыйть итеп, тыңлаучының аңына без əлеге идеянең
аудиториядəн дə хупланмавына ирешəбез. Шуны да əйтеп китəргə
кирəк, шəхескə бəйле дəлил еш кына “авыз томалау өчен”,
демагогик максатларда да кулланыла.
• Сөйлəмдə читкə тайпылу.
Һəрвакыт бер темага гына сөйлəү килешми. Идеялəрегезне
«төреп куеп», тыңлаучыларга бераз ял биреп, төп темадан читкəрəк китəргə мөмкин. Тагын бер əһəмиятле алым: аудиториянең
игътибарын бераз читкə юнəлдерүдəн, ораторның ышандыру көче
арта. Мəсəлəн, шунысы ачыкланган, акрын музыка фонында
сөйлəү, табигать күренешлəре төшерелгəн слайдлар күрсəтү, стена
артында очраклы шакулар һ.б., аудиториянең игътибарын, ораторга
ышанычын арттыра, мəгълүматны ныграк үзлəштерүдə ярдəм итə
икəн. Шуны искəртеп үтик: аудиториянең төп фикердəн читлəшүе,
əлбəттə, кире нəтиҗə бирə: мəгълүмат кабул ителмичə кала.
Комачаулык тудыра торган мизгеллəрне бик сайлап тудырырга
кирəк. Сүз уңаенда əйтеп узыйк, чыгышының дəлиллəнүенə
комачаулыкны ораторның үз тавышы да тудырырга мөмкин (бик
көчле яисə бик акрын сөйлəве, тон диапазоны үзгəрү һ.б.,
ораторның тышкы кыяфəте, киеме үзенчəлеклəре, нинди дə булса,
юк кына сəер хəрəкəте, гəүдə торышы, ишарəсе һ.б.). Һəрнəрсəдə
уртачалык, уйлап эш итү мөһим.
• Парадокс дəлиллəр файдалану.
Күп кенə аудиториялəрдə дəлиллəү барышында каршы фикер
куллану файдалы. Бу алым бик авыр, аны баштанрак əйлəнə-
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тирəдəн уйлап карарга һəм алдан əзерлəргə кирəк, чөнки мондый
дəлиллəр истə ныграк кала, шуңа күрə файдалы булып чыга.
• Аудиториядəн өстенлекне күрсəтү.
Аудиториягə үзегезнең укымышлылыгызны танытыгыз:
аңлаешлы чит ил терминнарын, гарəп (латин, инглиз) телендə
хикмəти фикерлəрне кулланыгыз, чит ил чыганакларын əйтегез.
Тик һəр очракта урталыкны сакларга кирəк, лəкин бу
«тəрбиясезлеккə дəлил» дип аталган алым оратор сөйлəменең
инандыру көчен арттыра.
• Аз сүзлелек (тыйнаклык).
Аз сүзле булу талəбе – иң мөһимнəрдəн. Кыска, аз сүзле
сөйлəм, һəрвакыт, төгəл була. Кыска чыгышлар, озыннарга
караганда, əйбəт истə кала һəм аудиториягə акыллы һəм дөрес
булып тоела, алар еш кына бик нəтиҗəле булалар.
Кыска чыгышларны аудитория дөрес дип таба һəм тиз
үзлəштерə. Кире кагылырлык фикерлəрне алдан сизеп, үзебезнең
аңлавыбызны хəбəр итсəк, аларның йомшак өлешлəрен күрсəтсəк,
яхшырак булыр. Чыгышта башта чит кеше карашын, ə аннан
үзеңнекен тəкъдим итəргə була; шул рəвешчə, соңгы сүзне сез
əйтəсез. Алдан күреп эшлəү кискен каршылыклардан арынырга
булыша. Без кире фикерне үзебезгə уңай чишелерлек итеп
оештырабыз һəм аудиториягə дə үзебезнең файдага аңлатабыз,
үзебезгə кирəкчə аңлатырга тиешбез.
• Авторитетларга таяну.
П.Сопер авторитетларга таянуның өч төрен аерып чыгарган:
1) оратор авторитетына таяну; 2) җəмгыять фикеренə таяну;
3) белемле авторитетларга таяну.
Аудиториягə танылган белгеч буларак билгеле яки халыкның
ышанычын казанган булса, ораторның үз авторитеты аеруча үтемле
була. Шуңа күрə ораторны иң беренче чиратта белгеч, үз эшенең
остасы буларак таныштырырга кирəк, ул үзе турында үзе дə
мəгълүмат бирə ала. Тыңлаучылар ораторның абруена ышансалар,
алар яхшы гына тыңлап, чыгыш нəтиҗəлəрен истə калдыралар һəм
сөйлəм рəвешенə карамыйлар. Əгəр дə чыгыш ясаучы əлеге
аудитория өчен бик үк авторитетлы булмаса, тыңлаучылар хəбəр
ителгəн нəтиҗəлəргə азрак игътибарлы булалар. Димəк, чыгыш
ясаучы өйрəтүче ролендə булганда аның абруе уртача була. Өндəмə
чыгышларда ораторның абруе бигрəк тə югары булырга тиеш.
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Тирəн белемле, абруйлы кешелəргə таяну – ул экспертлар,
танылган белгечлəр, ислам белеменең күренекле галимнəре,
сəясəт эшлеклелəре фикеренə нигезлəнү дигəн сүз. Алар
тарафыннан сөйлəнгəн мəгълүматны кулланганда, чыганакны
төгəл күрсəтергə кирəк.
Югары дəрəҗəдəге абруйга сылтама – пəйгамбəребез
Мөхəммəд (сгв) хəдислəре вəгазьчегə үз сөйлəменең ышандыру
тəэсирен көчəйтергə мөмкинлек бирə.
• Аңлаешлы, анык мисаллар куллану.
Мисалларны белеп куллану – олы сəнгать. Əйткəнебезчə, алар
бик күп булырга тиеш түгел. Мисаллар аңлаешлы, дөресрəге, бик
анык, күз алдына җиңел килеп баса торган, күзаллау сурəте
уятучан, кызыксынуны арттыра торган булсалар кулай.
Мисаллар китерүнең 3 кагыйдəсе бар:
1) Бөтен игътибарны төп мəгънə турында хəбəр итə торган
мисалга юнəлтергə.
2) Аудиториягə мисалның мəгънəсен көчлəп такмаска
тырышырга. Аудитория үзе нəтиҗəгə килергə тиеш.
3) Мисал бик яхшы уйланылган, кыскартылган һəм сезнең
чыгышыгызга өлешчə кертелгəн булырга тиеш.
Мисаллар итеп озын цитаталарны кыска итеп, тыңлаучылар
анык күзалларлык рəвештə сөйлəргə кирəк.
• Саннарны дөрес куллану кагыйдəлəре:
1. Саннар аз булырга тиеш, шул чакта гына алар
ышандырырлык була;
2. Китерелгəн саннарны чагыштырып яки пропорциядə
күрсəтергə кирəк;
3. Саннарны түгəрəклəп күрсəтү əйбəтрəк;
4. Статистик мəгълүматның чыганагын төгəл əйтергə кирəк;
5. Саннарны тезеп бирмəскə киңəш ителə.
• Вəгазь (чыгыш) вакытында күргəзмə əсбаплар куллану:
1) Күргəзмə материал сөйлəмгə аныклык, игътибар арттыруга
ярдəм итмəсə, аны кулланып тору мəгънəсезлек;
2) Күргəзмə материалны кирəкле мизгелдə генə кулланырга;
3) Таблица һəм графиклардагы язулар бөтен аудиториягə
күренерлек булсын;
4) Һəр таблица буйга язылган һəм аның атамасы эре хəрефтəн.
5) Статистик таблицаны диаграмма формасында бирү зарур,
алар күлəмне һəм үсеш юнəлешлəрен ачыграк чагылдыра.
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Тикшеренүлəр күрсəткəнчə, нəтиҗəле графиклар – төсле, төрле
размердагы турыпочмаклыклар;
6) Таблица һəм графиктагы мəгълүматны үз фикерлəрегез
белəн бəйлəү мəҗбүри;
7) Күргəзмə əсбапка түгел, ə тыңлаучылырга мөрəҗəгать итеп
сөйлəү мөһим;
8) Тыңлаучыларга бернинди дə əсбаплар һəм сурəтлəр
таратырга ярамый – бу аудиториянең игътибарын читкə юнəлтə;
9) Əгəр тыңлаучылар элеп куелган күргəзмə əсбапларны
күзəтсəлəр, пауза ясап, карап бетерергə ирек бирегез;
10) Əгəр сезгə нинди дə булса əйберне кулга тотып күрсəтергə
кирəк икəн, аны җилкə югарылыгында яки тагын да югарырак тоту
отышлы.
Үзлəштерелгəн белемнəрне мөстəкыйль тикшерү өчен
сораулар һəм биремнəр
1. Инандыру ысуллары: мисал, тезис, дəлил, дəлиллəү, раслау, типик дəлиллəр,
турыдан-туры раслау, читлəтеп раслау – бəялəмə бирегез. Фикерлəү схемасы: беренче
мисал (очрак) икенчесенə бəйле, икенче мисал (очрак) дөрес, димəк шулай ук беренчесе
дə, ихтимал, дөрес – мисал китереп аңлатыгыз. Тəҗрибəгə таянып кире кагу – ниндидер
карашны тəҗрибə үткəреп тикшерү һəм кире кагу – мисал китереп аңлатыгыз
2. Дəлиллəү барышы: исбатланырга тиеш раслау (тезис); тезисны нигезлəү өчен
китерелгəн раслаулар (нигезлəү); логик фикерлəү, фикерлəү нəтиҗəлəре җыелмасы
(дəлиллəү ысулы, рəвеше); бер яки берничə кабул ителгəн дəлилдəн яңа дəлил оешу
(фикерлəү нəтиҗəсе); исбатлау ышандырырлык, юнəлтелгəн өстəмə мисаллар белəн
ныгытыла (юнəлтелгəн дəлиллəр); өр-яңа раслау (йомгак, нəтиҗə) – мисал китереп
аңлатыгыз.
3. Логика кануннарына – охшашлык (тиңдəшлек); каршылык; өченчесе инкяр
ителү; җитəрлек дəлиллəнү – билгелəмə биреп үтегез.
4. Фикерлəү сыйфатлары: ачыклык (аныклык); эзлеклелек, каршылык булмау;
нигезле дəлиллəнү – билгелəмə бирегез.
5. Нəрсə ул кире кагу ысулы? Ỵз фикереңне яклауда, оппонент фикеренə мөнəсəбəт
белдерүдə бəхəс алымнары:
• юмор, ирония, сарказм;
• мəгънəсезлеккə җиткерү;
• кире “һөҗүм”;
• каршы як репликасын үзлəштерү;
• сораулар белəн күмү;
• шəхескə юнəлтелгəн дəлил;
• җыелган халык фикеренə сылтама – аңлатып үтегез.
6. Инандыруның берьяклы ысуллары: йола, гореф-гадəткə нигезлəнү; дөрес
сиземлəү (интуиция); ышануларга таяну; мəгънəсен, файдасын, максатчанлыгын исəпкə
алу; зəвык тойгысына таяну – мисаллар белəн аңлатып үтегез.
7. Башкаларның мəнфəгатен кайгырту; киң күңеллелек; хуплаулы мөнəсəбəт;
итагатьлелек; килешүчəнлек; хəерхаклык – нинди дəлиллəргə талəплəр? Һəрберсен
аңлатып үтегез.

145

8. Əлеге алым-ысулларның кайсысы əдəпле булган, кайсысы əдəпле үк булмаган
дəлиллəү очракларына карый. Мисаллар белəн аңлатып үтегез:
• аудитория фикеренə колак салу;
• шəхескə юнəлтелгəн дəлил;
• җыелган халык фикеренə, хис-халəтенə сылтама;
• каршы як фикерлəрен үз карашларыңны ныгыту өчен файдалану;
• масаючанлыкка сылтама;
• абруйларга таяну;
• көчкə таяну;
• мəгълүматсызлык, наданлыкка сылтама;
• кызгандыру;
• темадан аңлы рəвештə читлəшү;
• хəл ителəсе мəсьəлəлəргə кагылышы булмаган «сүз боткасы»;
• төп фикернең җеп очын чуалту;
9.
Уңай, кире; арта бара, кими торган; бер яклы, ике яклы; каршылыклы; индуктив
һəм дедуктив дəлиллəүгə мисаллар əзерлəргə.
10. Таблицаны файдаланып, халык алдындагы чыгышның төп кисəклəре һəм
максатлары турында сөйлəгез.
Халык алдындагы чыгышның төп кисəклəре һəм максатлары
Чыгышның төп кисəклəре
Кызыксыну уяту, аудиториянең
игътибарын яулау
Үзара аңлашу һəм ышанычка ирешү

Кереш

Аудиторияне сөйлəмне кабул итүгə
əзерлəү
Мəгълүмат тапшыру

Фактлар хəбəр итү

Үз карашыңны нигезлəү

Исбатлау

Гомумилəштерү,
нəтиҗə ясау
Аудиторияне инандыру

Кире кагу

Сөйлəнгəн хəл, вакыйга, күренеш,
төшенчəгə игътибарны көчəйтү

төп өлешлəре

Тыңлаучыларны эш-гамəлгə
этəрү
Чыгышның тəэсирен ныгыту

Йомгаклау

11. Таблицаны файдаланып, чыгышка əзерлəнү һəм халык алдында чыгыш ясауның
төп өлешлəре турында сөйлəгез.

146

Чыгышка əзерлəнү һəм халык алдында чыгыш ясауның төп өлешлəре
Аралашу алдыннан

Аралашу вакыты

Тема сайлау, максатлар
һəм сөйлəм төрен
билгелəү

Аралашудан соң

Чыгыш ясаучының үзүзен тотышы һəм
аудитория белəн
идарə итү

Булып узган
чыгышны тикшерү

Материал туплау

Сөйлəм мантыйгын
оештыру

Алдагы чыгыш
текстын
камиллəштерү

Сөйлəмне оештыру
технологиясе

Кабатлап
карау

Исбатлау һəм дəлиллəү
Бəхəслəшү осталыгы,
сорауларга җавап
бирү

Чыгышның тел чараларын
һəм стилен чарлау

Булачак чыгыштан
соң бирелəсе
сорауларны фаразлау

12. Таблицаны файдаланып, чыгышларда мантыйк кануннарын файдалану турында
сөйлəгез.
Чыгышларда мантыйк кануннарын файдалану
Мантыйкның төп кануннары

Тəңгəллек
кануны

Каршылык
кануны

Сөйлəмнең
аныклыгы
Сөйлəм сыйфаты

Өченче фикернең
фаразлана да алмау
кануны

Сөйлəмнең
каршылыксыз узуы,
эзлеклелеге

Сөйлəм сыйфаты
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Җитəрлек
дəлиллəнү кануны

Сөйлəмнең нигезле
дəлиллəнүе

13. Таблицаны файдаланып, чыгыш ясаучының аудиториягə йогынтысы турында
сөйлəгез.
Чыгыш ясаучының аудиториягə йогынтысы
Тавыш ярдəмендə

Лингвистик

Сөйлəм

Күрү аша

Паралингвистик

Кинетик

Тавыш (көче, тон
югарылыгы, тембр,
мелодик аһəңе)

Гəүдə торышы
аудиториядə хəрəкəт

Интонация
(мелодик рəсем)

Ым-ишарə

Сөйлəм темпы.
Паузалар (мəгънəви
һəм психологик)

Йөз хəрəкəте
Күз карашы

14. Таблицаны файдаланып, чыгышлар сөйлəменə талəплəр турында
сөйлəгез.
Чыгышлар сөйлəменə талəплəр
Сүзлек,
фразеология,
интонация
байлыгы

Дөреслек

Чыгышлар
сөйлəменə төп
талəплəр
Кыскалык

Аныклык һəм
төгəллек

Хисчəнлек
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V. СӨЙЛƏМ ТӨРЛƏРЕ ҺƏМ АРАЛАШУ РƏВЕШЕ
Нотык (монолог) сөйлəме, төрлəре
Ораторның, тыңлаучылар белəн аралашып, үз карашларына
күндерүдə берүзенең сөйлəме монолог дип атала. Монолог –
ачыктан-ачык аралашуның иң гади рəвеше, чөнки аралашуның
максатын оратор билгели. Тыңлаучылар оратор сөйлəменең
эчтəлеген үзлəштерə һəм шуның нигезендə оратор фикерлəрен
кабул итə яисə аның белəн килешми.
Антик риторика, аралашуның төп төре санап, монолог өлгесен
тикшергəн. Аристотель – анализлы риторикага, ə Квинтилиан
синтез алымлы риторикага нигез салучы булып исəплəнə.
Аристотельнең
системасы,
нигездə,
тыңлаучылар
өчен
кагыйдəлəрне өйрəнсə, Квинтилиан системасында сөйлəүчелəр
өчен булган кагыйдəлəр өйрəнелə.
Аристотель аеруча зур əһəмиятне топикага («топос» грекчадан
– урын) – уй-ният оештыруда фикерлəү үрнəклəре һəм аларны
урынлы куллану ысулларына – акыл эшчəнлегенең гомуми
каннунары турындагы тəгълиматка – биргəн. Топос сүзен тəрҗемə
иткəндə ул “урын” мəгънəсен белдерə. Сөйлəмдə һəрбер сүз,
фикерлəү рəвеше үз урынына, үз мəгънəсенə ия була. Бу өлеш
сөйлəүчелəр өчен дə, тыңлаучылар өчен дə бер төрле аңлашыла
торган булырга тиеш. Риторика фəнендə аерым тикшерүлəргə,
билгеле бер кагыйдəлəргə нигезлəнеп, монолог оештыру
осталыгына өйрəнергə мөмкин. Бу кагыйдəлəрдə монолог (нотык)
эчтəлеге ораторның иҗади эшчəнлеге һəм аның тыңлаучыларга
аңлаешлы булырга тиешлеге искəртелə.
Квинтилиан монолог оештыруның алым-чараларын тикшерə.
Аның алым-чаралар җыелмасында фикер уйлап табу, дəлилне
урынлы урнаштыру, сүз белəн баету һəм сөйлəм башкару өлешлəре
бар. Хəзерлəнүнең иң җаваплы этабы итеп, ул уйлап табуны
исəпли. Əйтеп бирү уйлап табу күнекмəлəренə ия булу өчен
Квинтилиан риторларга идарə хезмəткəре яки юрист һөнəрен
үзлəштерергə киңəш итə. Ул чорларда чыгыш ясауның эчтəлеген
уйлап табу күнекмəлəренə өйрəнү, идарə хезмəткəренең укуын
тəмамлаган вакытларга туры килгəн.
Ораторлык
сəлəтенə
ирешүне
Квинтилиан
риторика
тəгълиматын өйрəнү, уңай күнекмəлəр үзлəштерү, иң абруйлы
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ораторларга охшарга тырышу һəм шəхси образ тудыру дип
фаразлаган.
Монолог жанрына доклад, лекция, хөтбə уку-сөйлəү, вəгазь
сөйлəү, хөкем чыгышы, мəйдандагы нотык, хəтта, телəсə нинди
аудиториядəге аерым сүз һ. б. керə. Һəрбер жанр үзенə генə хас,
махсус үзенчəлеклəргə ия.
Аралашуның монолог рəвеше, антик заманнар белəн
чагыштырганда, хəзерге аралашу киңлегендə үзенең əһəмиятен
югалткан. Антик аралашуда гражданлык хисе югары дəрəҗəдə
була, хəзер дə əһəмиятле мəсьəлəлəрне тикшереүдə бөтен кешенең
фикерен исəпкə алу зарур.
Сөйлəм предметы турында фикер алышуда аралашуның диалог
(əңгəмə) төре уңайлы. Шуңа күрə хəзерге риторикада монологны
хосусый əңгəмə рəвеше итеп карау юнəлеше үсеш ала. Шулай
исəплəгəндə монолог тəмамланмаган əңгəмəгə əверелə һəм
аралашуның катлаулырак кануннарына буйсына.
Монолог, əңгəмəгə караганда, аеруча əһəмиятле ихтыяҗларны
канəгатьлəндерə. Шуның белəн беррəттəн, хəзерге аралашу
даирəсендə монолог кулланылмаса да аралашу өзелми. Монолог
яңгыраганда да, барыбер, үзара фикер алышу була һəм
берлəшмəнең уртак карашлары оеша.
Нотык сөйлəме төрлəре
Рəсми һəм укыту сөйлəмендə нотыкларның иң таралган төре –
доклад. Докладның үзен дə ике төргə аерып карыйбыз: доклад һəм
белдерү. Ике очракта да əлеге сөйлəм төре фəнни, сəяси, яисə
башка иҗтимагый мөһим темага багышланган эчтəлек рəвешендə
башкарыла. Ораторның доклады эчтəлеге белəн яңалык булырга
тиеш. Ул аны тыңлаучыларга бəян итə һəм башка карашлардан
аерылып торган шəхси фикерен "яклый".
Доклад гомумилəштерүнең фəнни-иҗтимагый даирəгə дə үтеп
керүе сəбəпле, аралашуда киң таралган күренеш. Без тыңлый
торган докладларда яңалык сирəк яки бик аз күлəмдə, чөнки рөхсəт
ителгəн мəгълүматны гына сөйлəү күзəтелə.
Белдерүдə яңалык азрак, шуның өчен күп кенə “докладлар”ны
хəбəр тапшыру дип атарга һəм тиешенчə бəялəргə кирəк. Башлап
чыгыш ясаучыларга доклад-белдерүлəрендə нəзəкатьле булып,
кулланылган чыганакларга сылтамалар ясап, тезисларны төгəл һəм
аңлаешлы итеп оештырырга һəм табылган фикерлəрнең кабул
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ителгəн кагыйдəлəргə тəңгəл килүенə омтылырга кирəк, чөнки
чыгыш шуларга нигезлəнеп оеша.
Лекция – нотык жанрының иң таралган рəвеше. Аралашуда ул,
бертөрлелеге сəбəпле, пафос һəм этосның тəрбия, белем бирү
вазифасын үтəүгə нигезлəнгəн. Лекциянең төп бурычы –
тыңлаучыларга мəгълүмат бирү һəм аларның акыл эшчəнлегенə
тəэсир итəрлек шартлар булдыру. Монолог төре буларак, лекция,
тыңлаучылар белəн үткен фикерле аралашуны күзаллый, үзара
аңлашу һəм тотрыклы эчтəлекне тəэмин итə. Аеруча бу караш
аралашу эчтəлеген шəхси яссылыкка күчерə белүче һəвəс
интроверт оратор өчен мөһим.
Нотык сөйлəме төрлəре – төгəл һəм максатчан оешкан
чыгышлар. Мəсəлəн, хөтбə, вəгазь, котлау, тантаналы гамəл,
ритуал, киңəшмə, хөкем һ. б. нотык-чыгышлар бар. Алар максатчан
аралашуны тормышка ашыруда ышанычлы ысуллар – махсус
əзерлəнгəн гомуми гамəллəр яки сайлап алынган урынлы
кулланылган алымнардан оешалар. Мондый алым-ысуллар
эчтəлегендə мəдəни-тарихи үрнəклəр тупланган була, алар
катнашучыларда максатка һəм аралашу темасына тəңгəл аерым бер
халəт һəм хислəр чыганагын тəшкил итəлəр.
Аерым сүз – монологның бер төре, гомумилəштерелгəн
үзенчəлеккə ия һəм йолалар үтəгəндə тавыш ярдəмендə тормышка
ашырыла. Ул керештə, йомгакта, тантаналы мизгелдə һəм
саубуллашканда яңгыраган сүзлəр булырга мөмкин. Бу жанрда
чыгыш дəвамлы түгел, оратор йола гамəллəрен, кабул ителгəн
тəртипне тавыш белəн белдерə. Ритуал җайланмалар берлəшмə
əгъзалары эшчəнлегенең ниятенə əйлəнə.
Вəгазь – сөйлəм төре буларак, тыңлаучыларга таныш эчтəлеккə
нигезлəнə. Вəгазь сөйлəүнең максаты – шушы мизгелдə
тыңлаучыларның нинди дə булса əһəмиятле сюжетны төгəл
аңлауларын үстерү.
Вəгазь сөйлəү, күбесенчə, абруйлы кеше тарафыннан үтəлə.
Кагыйдə буларак, ул дини, дөньяга караш һəм əхлакый мəсьəлəлəр
белəн бəйле. Вəгазь сөйлəүченең төп бурычы – шəхси тəҗрибəсенə
нигезлəнгəн, югары дəрəҗəдəге хисле сөйлəм рəвеше оештыру.
Тəҗрибəле вəгазь сөйлəүчелəр риторик сораулар, өндəүлəр,
эндəшлəр, кабатлаулар, катлаулы периодлар, образлы ритмика һ. б.
технологик ысулларны кулланалар. Доклад укучыдан, лектордан,
сөйлəм нигезе буларак – аңлаешлылык; ирекле темага чыгыш
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ясаучыдан – чамадан артмаган рухи күтəренкелек талəп ителсə,
вəгазь сөйлəүчедəн тыңлаучылар эчкерсез, ышанычлы, хисси
аралашу көтəлəр.
Хəзерге заман монолог төрлəре мəгълүмати технологиялəрне
куллануга нигезлəнгəн. Алар урынлы һəм тиешенчə кулланылганда
сөйлəмнең мөмкинлеклəрен шактый югары дəрəҗəгə күтəрəлəр.
Аудио һəм видео мөмкинлеклəрен куллану ораторның оештыру,
һəм йогынты куəсен һəм тыңлаучылар санын күп тапкырлар
арттыра. Россиядəге һ. б. иллəрдəге күп кенə көчле ораторлар
мəгълүмати технологиялəр мөмкинлеген шəхси аралашу
мөмкинлеклəре буларак кулланалар. Шуңа күрə, əлеге яңа алымчаралар бүгенге көндə бик нəтиҗəле.
Өндəмə (мəйдан) нотыклары
Митинг чыгышларының – мəйдан нотыкларының – максаты –
бер тезисны хисси халəттə дəлиллəп, эш-гамəлгə телəк уяту.
Митинг нотыкларының башкарак төрлəре – сəяси өндəмə белəн
чыгыш ясау, ризасызлык белдерү, сайлау алды чыгышы, бердəм
хəрəкəткə, эш-гамəлгə чакыру һ. б.
Мəйданда чыгыш ясаучы җыелган халыкның телəкомтылышларын нык тоемларга-белергə бурычлы. Митингка
җыелган халык төркеме артык үзенчəлекле була:
1. Күпсанлылык. Бу күрсəткеч, үз чиратында, тыңлаучыларда
интеллект дəрəҗəсенең кимүенə китерə. Д.Карнеги əйткəнчə,
«төркем эчендə кеше, 5-6 кешелек төркемчектə игътибар да
ителмəгəн нəрсəлəрдəн мыскыллап көлəргə яки кул чабып хупларга
мөмкин».
2. Əзерлексез булу. Бу очракта материалны индуктив ысул
белəн – аерым фактлардан гомумилеккə омтылып – оештырырга
туры килə.
3. Тəэсир көченең югары дəрəҗəсе. Төркемдə кеше бик тиз
иярүчəнгə əйлəнə. Аерым шəхес кичерə торган тойгы төркемдə
дүрт-биш тапкыр көчəеп китə.
5. Тойгылы чакыру, өндəмəлəрнең тиз үзлəштерелүе. Мəйдандагы халык бик тиз һəм зур телəк белəн гади, лəкин хисле
яңгыраган, җиңел үтəлə торган өндəмəлəргə колак салучан.
6. Акыллы, эшлекле (конструктив) тəкъдимнəрне авырлык
белəн бəялəү, аңлау. Төрле караштагы кешелəр тəкъдимнəн,
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өндəмəдəн мəгънə эзлəп тормый. Җыелган халык катлаулы
фикерлəү рəвешен бөтенлəй кабул итми.
7. Тиз ышанучанлык. Халык бер яклы мəгълүматны тиз
үзлəштерə һəм инана башлый. Мəгълүматны тикшереп тормый.
Көчле хисси халəттə яңгыраган ялганны да дөрес дип куəтлəп
торырга мөмкин.
Əлеге үзенчəлеклəр чыгышның эчтəлегенə һəм ораторның
үзенə дə зур талəплəр куя. Митингта нəтиҗəле чыгыш ясау өчен
түбəндəге талəплəрне онытмаска кирəк:
• сүздə тəвəккəллек (мер-мер килмичə, белеп сөйлəү);
• чыгышның кыскалыгы (2-3 минут);
• кыска тəгъбирлəр куллану;
• тапкырлык (канатлы сүзлəр, афоризмнар куллану);
• бер тезис, бер мəсьəлəне тикшерү;
• башка карашларга урынлы (урынсыз) тəнкыйть сүзе;
• үз сүзеңə, башка карашларга бəя биреп бару;
• үзеңнең фикер аныклыгың («мин яклыйм», «мин каршы»,
өченчесе – юк!);
• сөйлəмнең гамəли ягына игътибар: теге яки бу эшкə конкрет
чакыру («мин сезне… өндим, «бу телəгемə кушылырга чакырам »);
• үз карашларыңны гомуми фикер дип тəкъдим итү.

Аралашуда хисси халəткə ирешү алымнары:
хуплау, кече күңеллелек, ташлама ясау (хəтер саклау)
Аралашуда – əңгəмə оештыра алуда, адресатның дикъкатен
яулап аңлашуга килү, аны фикердəшкə, гамəлдəшкə əверелдерергə
омтылуда күңелне канатландыру-үстерү, кече күңелле була белү,
күңел саклау, күңел юату, ягъни хисси халəткə ирешү бик мөһим.
Халык алдында чыгыш ясауга əзерлəнгəн кешегə (шулай ук,
үзен күпмедер дəрəҗəдə зыялы əңгəмəдəш итеп күзалларга телəгəн
һəркемгə дə), үз фикерлəренə инандырырга да исəплəгəн дин
əһеленə, сөйлəме белəн тыңлаучыларның күңеллəрен китүкайтарудан сакланырга туры килə. Бу урында “Ышандыру
максатында тыңлаучыларыңны үпкəлəтмə” гыйбəрəсен кагыйдə
дəрəҗəсенə күтəрсəк тə урынлы булыр.
Алай гына да түгел, адресатны мактап (берəүне аерып,
башкаларны кимсетеп, маңгайга бəреп түгел, ə читлəтеп сиздерсəк
шəбрəк), аз гына булса да куаныч, үзенə ышаныч хисен үстереп
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җибəрсəк; фикерлəүдə үзебезгə тиңлəштерə алсак, кайбер
мəсьəлəлəрдə өстенрəк тə итеп күрсəтə белсəк, əңгəмəбез,
алдыбыздагы һəртөрле бурыч-максатлар ике як өчен дə күңелдə
канəгатьлəнү уятыр.
Аралашуда канəгатьлек канунын сөйлəм рəвешенə əйлəндерүдə
хуплау, кече күңеллелек, хəтер саклау (ташлама ясау) кебек
алымнар һəм сөйлəм рəвешлəрен күзəтеп үтик.
Күңел үстерү һəм хуплау – тыңлаучыларны турыдан-туры яки
читлəтеп, ым-ишарə белəн мактау, күңеллəрендə яхшы кəеф
дулкыны кузгату, шатландыру, өмет чаткысы уяту алымы һəм
сөйлəм рəвеше (мəсəлəн, комплимент). Əлеге үтемле алым һəм
сөйлəм рəвеше чыгышларның кереш һəм йомгак өлешлəрендə еш
кулланыла. Мəсəлəн, “Идегəй” дастанында Туктамыш ханның
Субраны җырлатып, Идегəйне сынаганы (IV бүлек):
Аргы угыл да бирге угыл,
Яурыны яссы, муйны озын –
Җəй тартамага кулы озын –
Шул читтəге шул угыл –
Кош борынлы Кобогыл,
Мəргəн икəн Кобогыл;
Бүре пычым шул угыл,
Бармагы җиздəй маешкан –
Балтыры җуан, кулы үнəн,
Чибəр икəн Кобогыл;
Җай татарга охшый шул угыл; Чəче айдай балкыган –
Ирене юка күренə –
Асыл икəн Кобогыл;
Чичəн икəн Кобогыл,
Бите нурдай түгелгəн –
Түрə булыр Кобогыл…
Хуплау сүзен куллану кайвакытта урынлы? Аның төрлəрен
барлап үтик:
• аерым очракларда шəхесне мактау, юбилейларда котлау
сүзе, мəҗлеслəрдə телəк телəү, шулай ук, дəфенлəү чыгышлары
да. Шəхескə мəдхия аның кылган гамəллəрен мактау, “күккə
чөю” буларак оеша;
• тулы бер берлəшмəнең (оешманың) эшчəнлеген,
ирешелгəн казанышларын хуплау, алдагы уңышларга ышаныч
белдерү;
• ниндидер күренеш (фəндəге ачышлар, гомуми максатлар,
билгеле бер “очрак” буенча җыелган халык алдында) белəн
кызыксынуны арттыру, ирешелгəн югарылыкларны хуплап, яңа
ачышларга, эш-гамəлгə рухландыру.
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Хуплау чыгышлары тыңлаучыларда рух күтəренкелеге
уятырга, актив хисси халəт булдыруга юнəлдерелə. Адресатның
күңел кылларын нечкəртү мəңгелек кыйммəтлəрне – əхлак
кануннары һəм кагыйдəлəрен, мəрхəмəтлек, явызлык, яманлык
төшенчəлəрен, халык тарихындагы истəлекле вакыйгаларны,
аның иманы, гореф-гадəтлəрен – искə алудан башлана.
Мактау-хуплау өчен сəбəп табылып кына тора.
Ни өчен мактыйбыз һəм “күккə чөябез”?
Аристотель тарафыннан бирелгəн җаваплар, бераз гына
үзгəреп, бүгенге көндə дə бик отышлы.
Аристотель фикеренчə1, игелек кылу, хəерле гамəл һəртөрле
чагылышында да мактауга лаек. Игелек кылуның иң югары
чагылышлары: батырлык, кыюлык, гаделлек, миһербанлык, киң
күңеллелек, эчкерсезлек–риясызлык, юмартлык, шəфкатьлелек,
инсафлылык һ. б.
Истəлекле вакыйга, күренеш, атаклы шəхеслəр һəртөрле
мактауга лаек. Өлкəн буыннарның дан-шөһрəтенə тиңлəшү,
гореф-гадəтенə тугърылык та мактау җирлеге була ала.
Җəмгыять, кешелек өчен файдалы һəрбер эш-гамəл, шулай
ук, мактау объекты булып тора.
Мактау кагыйдəлəре:
1. Адресат факторын исəплəү. Аристотель аудитория югары
бəялəгəн кыйммəтлəрне мактарга киңəш иткəн.
2. Борынгылар, мəдхия җырлаганда, очраклы рəвештə
кылынган күркəм эш-гамəлне дə күңел омтылышына бəйлəп,
“алдан ниятлəнгəн” итеп күрсəтергə тырышканнар.
3. Хуплау сүзен оештыру, көчəйтү һəм арттырып җибəрү
чараларыннан башка мөмкин түгел. Хəерле эш-гамəлне
мактаганда бу эшкə шəхеснең берүзе һəм беренчелəрдəн керешүе, уңайсызлык һəм нык каршылыкларны җиңүдə тиңдəшсез кыюлык үрнəге күрсəтүе дə арттырылып тасвирлана.
Һəм, əйтергə кирəк, əлеге чаралар хуплаулы сөйлəм рəвешендə
ялган, хакыйкатькə хилафлык булып кабул ителмилəр.
4. Игелекле эш башкарган шəхесне “күккə чөйгəндə” чыгыш
ясаучы аны тарихи шəхес, атаклы кешелəр белəн тиңлəштерə,
алар кылган эш гамəллəр дəрəҗəсе белəн чагыштырып карый.
1

К.: Аристотель. Риторика: I книга. 9 // Античные риторики. – М.: МГУ, 1987.
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Алай ук мактап булмаса, шəхесне гадəти күренеш-вакыйга,
берниниди күренекле эш-гамəл кылмаган кешелəр белəн
чагыштырып, җəмгыять өчен файдалы хезмəте өчен мактыйлар.
Үзенчəлекле риторик жанр буларак оешкан мактау-хуплау
сүзе – комплиментны күзəтеп узыйк. Комплимент – электəн үк
билгеле
чагыштырулар
һəм
метафораларны,
риторик
алымнарны (гипербола, антитеза, градация, амплификация
(бизəклəү) һ. б.) яңа мəгънə төсмерлəре тудыруда оста
файдаланып, күңелне хушландыру (үсендерү) өчен кулланылган
сөйлəм жанры. Комплиментны күңел күрүгə исəплəнгəн кыска
мактау сүзе; чамасын, урынын, вакытын белеп ясалган мөлаем
кисəтү дип тə əйтə алабыз.
Комплимент оештыруның төп кагыйдəлəрен барлап үтик:
• чынбарлыкка туры килгəн (табигыйлек) һəм күпертелгəн
(шартлылык), лəкин яратып əйтелгəн, ягымлы тонда яңгыраган
сүзнең чамадан чыкмый ярашуы, икенче төрле итеп əйтсəк,
табигыйлек һəм шартлылык бердəмлеге;
• нəзəкатьле, тапталмаган, итагатьле, эчкерсез эчтəлекнең
җыйнаклыгы;
• комплимент – гади хəбəр генə түгел; ул сизелер-сизелмəс
күпертелгəн
бəялəр,
серле
табышмак,
каршылыклы
чагыштырулар булганда күркəм яңгырый.
Тыңлаучыларның күңеллəрен яулауда иң үтемле чаралардан
– адресантның үз ялгышларын тануы, элеккеге хаталары өчен
үкенүен белдерүе. Əдəби əсəрдəн мисал итеп, “Идегəй”
дастаныннан “Идегəйнең улы Норадынга рəнҗеп əйткəнен”
китереп үтик:
Идегəй анда рəнҗеде,
Аны да синнəн үтерттем,
Рəнҗегəндə моны əйтте:
Картайган да көнемдə
– Норадын да булсаң, булсана! Үз башыма көч иттем!...
Болытка җиткəн Нарс тауны
Син дигəндə җан аткан
Җилеп үк тə үтсəң үтсəнə!...
Ялгыз атаң мин идем,
Ханга лаек туды дип,
Күзем орып чыгардың;
Ханнан кəбеч алдырдым;...
Кайда барып уңарсың?
Кайда бер барсаң, тынарсың?
Күкрəгең яулы үссен дип,
Качкан яуны кудырдым,
Языгы белəн гөнаһысын
Башлап ханны кудырдым,
Кайда ла барып йоларсың?
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Əлеге чаралар сөйлəмдə кече күңеллелек алымының нигезен
тəшкил итə. Чыгыш ясаучы хата дип саналырлык гамəллəрен
барлап, ихласлыгын таныта, үзен адресат белəн бер дəрəҗəгə куя
һəм аларны фикердəшенə əверелдерə ала. Адресат чыгыш
ясаучының кече күңелле булып кыланганын тойса, киресенчə дə
булуы ихтимал.
Бер əңгəмə дəвамында фикердəш-гамəлдəш “тəрбиялəүдə”
тыңлаучыларның хəтерен саклый алу, ташламалар ясау үтемле
алым. Бу алымның асылында каршы якның фикере белəн килешкəн
булып, тыңлаучылар белəн берлектə ул фикернең ялгышлыгын
исбатларга омтылу ята.
Чыгыш ясаучыга, үз фикерлəренə каршы яңгыраган сүзгə
каршы “юк, сез хаклы түгел” дип катгый җавап кайтарудан сак
булырга киңəш ителə. Əңгəмəдəшнең хəтерен калдырмаска
тырышып, бəхəсле мəсьəлəлəрдə: “Əйе, лəкин...”; “Менə бу
фикер белəн килешəм, тик...”; “Сез сөйлəгəн сүзлəр дөрес, ə бу
очракны ничек аңларга...”; “Дөп-дөрес, шулай да...”; “Сез хаклы,
шуңа да карамастан...” кебек лексик калыплардан файдалану,
оппонентның фикерлəрен фаразлап карау да ташлама ясау
алымы буларак бəялəнə.
Əле аталган алымнар тыңлаучының күңеленə сүз белəн тəэсир
итүдə нəтиҗəле, беренчел адымнардан.

Котлау сүзе
Котлау – иң гади һəм нык өйрəнелгəн нотык төре. Төрле
берлəшмə-оешманың тулы тормышы өчен кешелəрне берлəштерү,
эшчəнлек сəбəп-шартларын булдыру, берлəшмə мəнфəгатьлəре
өчен җан ату хисен тəрбиялəү һ. б. шундый максатларда котлау
сүзе нык тəэсир көченə ия.
Гадəттə, төрле бəйрəмнəр һəм күңел ачу кичəлəре котлау
сүзлəре белəн үрелеп бара. Аларның төп максаты – барлык
кешелəрне туплау, бəйрəм мохитен тудыру.
Бүлəклəү документларын, тантаналы чыгышларны, тəбриклəү
сүзлəрен, шатлык белəн уртаклашу хатларын, бəйрəм
телеграммаларын, куанычлы мəгълүматны, котлау адресларын һ. б.
котлау сүзенə кертəлəр. Бу стиль нигезендə мактау сүзе яки
тантаналы сөйлəм ята. Күп очракта, башлап чыгыш ясаучылар
тантаналы сүзлəр талəп ителгəн халəттə, кыенсынып, эндəшми
калалар. Аларга, мондый җитешсезлеклəреннəн котылу өчен, нəрсə
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эшлəргə кирəк соң? Иң гади юл – үз күңелеңне күрү-күтəрү. Əгəр
оратор бəйрəм рухын тойса, бернинди дə авырсынулар булмый.
Бəйрəм вакытларында тəнкыйть сүзе урынлы түгел, ул тантаналы
нотык үзенчəлегенə карамый.
Котлау сүзе ике төп компонентны берлəштерə: ритуал – гадəтйола үтəү һəм шəхси мөнəсəбəт белдерү. Бу компонентларның
өлешчə чагыштырмалыгын саклау бик мөһим. Йола үтəү
берлəшмəнең гадəтенə əверелə. Мактау сүзен əйтү өчен
эшчəнлекнең даими үсешен, аерым кешелəрнең уңышларга
ирешүен истə тотарга һəм аларны берлəшмə фикере итеп һəм шул
берлəшмə сөйлəме рəвешендə яңгырату кирəк. Бу тыңлаучыларга
рухландыргыч тəэсир итə.
Шəхси мөнəсəбəт йола белəн тəңгəл килергə тиеш. Бу очракта
үзара эшчəнлектə җанлану, үсеш күзəтелə, карашлар алмашына.
Шəхсилек эчкерсез кичерешлəр белəн көчəеп китə. Тантаналы
сөйлəмдə шəхес һəм коллективның мөнəсəбəтен ачыклау зарур.
Тантаналы сөйлəм оештыруда үз алымнарының җитешмəвен
тойган башлап чыгыш ясаучыга “бəйрəм эчтəлеге” образын
тудыруны – “бəйрəм уйнап карауны” тəкъдим итəргə була. Бу
“уенга” аның күңеленə якын булган вакыйгалар һəм, очрагына
карап, тыңлаучылар өметлəнгəн төрле жанрдагы сөйлəм
үрнəклəрен кертергə кирəк.

Тəкъдим итү чыгышы
Тəкъдим итү чыгышы борынгы чордан билгеле. Ул телəсə
нинди оешма эшчəнлегендə кулланыла. Гадəттə, тəкъдим итү
чыгышы җитəкчелекнең берлəшмə əгъзаларына эшчəнлек
юнəлешлəрен үзгəртүен хəбəр итүендə оеша. Җитəкчелек
алмашынганда, яңа җитəкче тəкъдим итү чыгышына мөрəҗəгать
итеп, үзенең борчулары, ниятлəре турында сөйли.
Риторик жанрның əлеге төре чыгыш ясаучыдан пафослы
сөйлəм талəп итə. Бу бурыч җиңеллəрдəн түгел. Берлəшмə стратегиясе алышыну яки җитəкчелекнең үзгəрүе килəчəк өчен зур
борчу тудыра. Тыңлап утыручыларның сөйлəгəннəргə тəнкыйть
күзлегеннəн каравы эшне кыенлаштыра. Əгəр дə инде каршы
фикерлəр əйтелсə, ситуация тагын да катлауланырга мөмкин.
Тəкъдим итү чыгышының түбəндəге күрсəткечлəрен аерып
чыгарырга мөмкин:
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• аралашу өчен уңайлы урынны һəм вакытны сайлый белү
зарурлыгы. Сөйлəүчелəр чыгышлары белəн уңай кичерешлəр
барлыкка китерергə тырышалар;
• əлеге ситуациядə кереш сүзне берлəшмəнең нейтраль
позициядə торучы абруйлы əгъзасы əйтсə, уңышлы була;
• чыгыш ясауда төп максат – тыңлаучыларның оратор белəн
танышуы. Сөйлəүче аудиторияне аңлавын таныта белергə тиеш.
Берлəшмəнең берəр əгъзасына мөрəҗəгать итеп (исеме белəн
дəшеп), чыгыш ясау борынгы чорда да уңышлы алым булып
саналган;
• сөйлəшүдə берлəшмə өчен əһəмиятле мəсьəлəлəр тикшерелə.
Оратор үзе белгəн чишелеш юлларын да өсти ала. Махсус сəбəплəр
булмаганда, тыңлаучыларда кызыксыну кузгатмый торган
сорауларга мөрəҗəгать итү киңəш ителми;
• оратор əдəплеге белəн аерылып торырга, сөйлəменең
йогынтылыгын игътибар үзəгендə тотарга тиеш;
• ораторга ялыктыргыч сөйлəмнəн сакланырга кирəк. Вакытвакыт ораторның тыңлаучыларны килəчəктə көтелгəн хəллəр
(перспектива) белəн рухландырып алуы уңышлы була;
• чыгышның ахыры оптимистик өндəмəлəр, мөрəҗəгатълəргə
бай булса яхшы. Соңыннан тантаналы аралашуга күчəргə мөмкин.

Хөкем чыгышлары
Россия хокук системасындагы 1864 нче елгы реформага кадəр
хөкем (суд) сөйлəме киң кулланыш тапмаган.
1864 елгы реформа башлану белəн, Россиядə дə, күренекле
суд ораторлары өлгереп җиткəн, мəсəлəн: В.Д. Спасович,
К.И. Арсентьев, Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони. XX гасыр башындагы
революциялəр бу күренешне туктаткан. Хөкем һəм хокук
сөйлəме, суд əһеллəренə тəэсир итүне, суд тикшерүендə
катнашучыларның карашларына, бөтен дəүлəтнең хокук
даирəсенə һəм бер үк профессиядəге кешелəрнең берлəшмəсенə
йогынты ясауны максат итеп куя.
Танылган рус ораторлары, тирəн хис-тойгы халəтен тудырып,
гражданлык тибында чыгыш ясаганнар. Алар азатлык, гаделлек
һəм хакыйкатьнең рəсми вəкиллəре булганнар.
Хөкем кылу сөйлəме өч өлешкə бүленə: гаеплəүче (прокурор
сөйлəме), яклаучы (адвокат сөйлəме) һəм судьялар сөйлəме.
Хəзерге вакытта хөкем теленең нигезе – дəлиллəү һəм исбатлау.
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Хөкем сөйлəмендə максатны тормышка ашыру өчен оратор
фактлар, мөнəсəбəтлəрне ачыкларга, аларны исбатларга һəм
тыңлаучыларны сүзенең дөреслегенə инандырырга тиеш. Оратор
үзенең эшчəнлегендə – хокук даирəсен үстерүдə – түбəндəге
эчтəлекле вазифалар башкара:
• фикер алышу предметын тəшкил иткəн юридик фактлар
системасын булдыру өчен хокук ситуациясен ачыклап бирү;
• факт (мисаллар) хокук ситуациясе белəн берлəшкəн объектив предмет сыйфатында бирелə. Əлеге риторик буынны башкару
өчен, фактка бəйле рəвештə хокук кануннарын ачыклап, кабул
ителгəн аныклыкны табу;
• хокук нигезлəре язма рəвештə төрле мəгълүмати-хокукый
инстанциялəрдə (идарə итү органнары системасында үзара берберенə буйсынган суд яки административ оешмалар) туплана,
аларга закон текстлары, законның актлары, комментарийлар
(аңлатма), карарлар, хокук бозу тасвирламалары керə. Дəлиллəүдə
хокук чыганакларының тикшерелə торган очракка туры килүе
сөйлəмдə итагатьлелекнең мөһим шарты булып тора;
• сөйлəмне хокукый мəсьəлəлəр тəэсирен көчəйтергə
булыша торган сəяси-мəдəни контекстта алып бару талəп ителə.
Хокуктан тыш нигезлəүлəрне сайлау сөйлəмнең нəтиҗəлелеге
өчен бик мөһим;
• əле күрсəтелгəн шартларның җыелмасы, катлаулы мəдəнихокукый эчтəлекле тезисның сыйфатына тəэсир итə;
• тезисның дөреслеге дəлиллəнгəн фактлар һəм риториканың
гомуми кануннары ярдəмендə исбатлана.
“Хокук нормалары бозылган очракта гына алар үтəлə” дигəн
əйтем билгеле. Россиядə хокукый дəүлəт төзү зарурлыгы, хокукый
аралашу даирəсенең җəмгыятькə тəэсиренə һəм аның сыйфатына
бəйле. Закон саклау өчен көрəш, халык белəн аралашу даирəсендə
башлана һəм төгəллəнə. Шуңа күрə хокук даирəсендə хезмəт итүче,
əйдəүче шəхеслəрдəн сөйлəмнəрен аңлы рəвештə оештырулары,
шуңа өйрəнүлəре талəп ителə.
Нотык сөйлəм алымнарына төшенү
Нотыкны сөйлəүдə төп шарт – алдан-алы сөйлəмне итагатьле
максат-бурычларга буйсындыру. Тыңлаучыларның бурычы –
оратор сөйлəмен игътибарлап тыңлау, аңлы рəвештə үзлəштерү,
истə калдыру һəм карашларын кабул итү.
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Игътибарлы тыңлауның үз кагыйдəлəре, алым-ысуллары бар
һəм аны үзенə күрə бер осталык дип танып була. Тел өйрəнгəндə
без сөйлəргə һəм тыңларга күнегəбез. Мəдəниятне үзлəштергəндə
без телне аңлап, үз фикеребезне оештырабыз.
Гомумəн, сөйлəмне тыңлаганда, без аңа төшенəбез һəм
аралашу рəвешенə əйлəндерəбез. Мəдəнияткə тартылу никадəр
көчле булса, кешенең аңы да зирəклəнə һəм баш миебез яңа
мəгълүматны кабул итəргə əзер була.
Кайбер очракларда, тыңлаучы билгеле бер сөйлəм үрнəклəрен,
фикерлəү рəвешен, үсеш дəрəҗəсе һəм максаты башка булу
сəбəпле, аңламый һəм тəңгəл кабул итəрлек мөмкинлеге дə булмый.
Аристотельнең сөйлəмне аңларга булыша торган үрнəклəре,
күрсəтмəлəре, аны кабул итү алгоритмы турында белəбез. Антик
философ ялгыз сөйлəмне аңлау рəвешенə түбəндəгелəрне керткəн:
• оратор образы;
• сөйлəм төрлəре;
• билгеле бер чыгыш төренең образы;
• чыгышта хиссилек;
• сөйлəмнең мəгънəви (логик) эчтəлеге;
• композициясе һəм стиле.
Əлеге тикшерү рəвеше монологны аңлауга этəргеч ясап кына
калмый, аны аңлы рəвештə бəялəргə дə булыша.
Мəгълүматның кабул ителүе буенча
тыңлаучылар төре
Аудиториягə тəкъдим ителгəн мəгълүматка тыңлаучылар төрле
мөнəсəбəттə була.
Тыңлаучыларны берничə төркемгə берлəштерəбез:
1. Чыгыш өчен борчылучылар.
Бу тыңлаучылар, чыннан да ораторны яки берəр чыгышны
тыңларга махсус килəлəр. Аларда темага яки оратор шəхесенə карата кызыксыну көчле. Бу төркемгə үз карашларын киңəйтергə
телəгəн кешелəр керə, аларның активлыгы югары була. Мəгълүм
уку
булганча,
əлеге
төр
тыңлаучылар
профессиональ
аудиториялəренең күпчелеген тəшкил итə.
2. Битараф тыңлаучылар.
Алар мəгълүматка битараф (нейтраль) мөнəсəбəттə торалар, тик
аерым фактлар белəн кызыксыну булырга мөмкин. Күп очракта
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чыгышка алар сүз тыңлап кына килəлəр. Аларның игътибарын
җəлеп итү мөһим.
3. Гадəттəн тыш килешүчəн тыңлаучылар.
Гадəттə, алар аз санлы, күп очракта алар кулланучы кешелəр
яисə ораторның чыгышы алар өчен күрсəтмə бирүгə тиң.
Мəсəлəн, туристлар төркеменең күрсəтмəлəр (инструктаж)
алгандагы очрашуында маршрут, җыелу урыны, нəрсəлəр алырга
кирəклеге турында сүз барганда тыңлаучыларның бөтенесе дə
гаять җанланып китə.
4.Кире беткəн тыңлаучылар (каршылыклы төркем).
Бу тыңлаучылар темага, материалга, лекторга һəм бөтенесенə
берьюлы тискəре карашта.
Алар дəлил белəн риза булмаска тырышалар, иҗтимагый тормышта катнашабыз дип уйлап, кимчелеклəрне тəнкыйтьлəп
канəгатьлəнү хислəре кичерəлəр яисə уңышсызлыкларын, начар
кəефлəрен башкаларга сылтарга мөмкиннəр.
Бу төр тыңлаучылар телəсə кайсы аудиториянең 10 % тəшкил
итə, əлеге сан үсештə булмый, даими килеш кала.
Аудиториядə мондый тыңлаучыларны аерып буламы? Билгеле,
алар чыгышлар алдыннан арткы рəтлəргə, ераккарак утырырга тырышалар. Аларга нинди мөнəсəбəттə булырга? Əгəр комачауламасалар, күрмəмешкə салышырга. Аларны кызыксындырырга
кирəкми, көтелгəн нəтиҗə күзəтелми, ə көч – сарыф ителəчəк.
5.Телəктəшлек күрсəтүчелəр. Алар актив тыңлаучылар, тик
ислəре китмəгəн кебек утыралар. Кайбер тикшерүчелəр
күрсəткəнчə, уртача статистик аудиториядə игътибары сөйлəүчегə
төбəлгəн тыңлаучылар – 30 % тəшкил итə; игътибарсызлар – 10 %,
ə 60 % тыңлаучыны – «уятырга» туры килə.
Əгəр чыгыш ясаучы аудиториянең активлыгын 50-60 %
җиткерə алса, хəбəрне, чыгышны уңышлы дип санарга кирəк.
Бөтен кешене кызыксындырып булмый, аның өчен тырышырга
да кирəкми.
Нотыкны бəялəү мəсьəлəсе
Аристотель тарафыннан тəкъдим ителгəн нотык тикшерү
схемасы гомуми күрсəткечлəрдəн аермалы, сирəк очракларны күз
алдында тота. Бирелгəн анализ рəвешен даими куллану гадəткə
əверелə һəм үзлегеннəн тормышка ашырыла башлый.
Экспертларның моңа охшаш бəясе тыңлаучыга үзенең шəхси
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фикерен тупларга мөмкинлек бирə. Тыңлаучы, соңгы нəтиҗəлəрне
фаразлап, аңлы рəвештə, оратор карашы белəн килешергə дə, кире
кагарга да, берлəшмə өчен зыянлы булганда, бу фикерлəр белəн
көрəшергə дə мөмкин.
Нотык сөйлəмен тикшерүне җиңелəйтү өчен, риторикада
кагыйдəлəр җыелмасы оешкан:
•чыгышның бөтен эчтəлеген дə игътибар белəн кабул итəргə;
•сөйлəмдə аңлашылып бетмəгəн, куркыныч фикерлəр булырга
мөмкинлеген, алардан котылу юлын фаразларга;
•ораторның максатларын чыгыш эчтəлегеннəн аерып карау
урынлы була;
•мəгълүмат бирелгəндə ораторның холкын, шөгылен, шəхес
үзенчəлеклəрен, кызыксыну даирəсен, ниятен һəм телəклəрен
аңларга;
•оратор тезисының, карашларының уңай яки тискəре
мəгънəсен аңларга;
•тыңлаучы оратор тезислары һəм карашларының тискəрелеген
сизсə, аларны ирексезлəп тагуга каршылык күрсəтергə.
Бу кагыйдəлəр тыңлаучы образының тəнкыйтьчəнлеген
хуплый, үз кызыксынуларын һəм берлəшмə мəнфəгатьлəрен
тормышка ашыруга юнəлтелгəн булуын раслый. Тыңлаучы бу
кагыйдəлəрне үтəп, үзе өчен оештырылган сөйлəмнең эчтəлеген
кабул итеп кенə калмый, ə чынбарлыкта аны тикшереп, аңлап,
шəхси уй-фикерлəрен оештыра, оратор карашларына, гомумəн,
чыгышка
мөнəсəбəтен
тəгаенли.
Тыңлаучының
мондый
гражданлык мөнəсəбəте демократик һəм килешүчəн аралашу нигезе
булып тора.
Ораторның үз нотыгын тикшерүе
Сүзне тиешле дəрəҗəдə аңлау һəм чыгышка (монологнотыгына) үз карашларын билгели алу һəркем өчен дə
əһəмиятле. Тыңлый белү кагыйдəлəрен үзлəштергəн оратор үз
сөйлəм эшчəнлеген бəяли ала һəм аны камиллəштерү
мөмкинлегенə ия була.
Ораторның сөйлəмен һəрьяклап тикшерү һəвəслеге, үз
рефлекслары аның һəм тыңлаучы карашларын берлəштерүдə
булышлык итə.
Ораторның үз образын тикшерүе – сөйлəм эшчəнлеге турында
мəгълүмат туплауда да беренче адым. Нотык барышында,
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əйткəнебезчə, оратор образы, аралашу нигезен тəшкил итə. Оратор
образы тыңлаучыларга күп кенə алым-чаралар ярдəмендə тəэсир
итə. Ораторның тышкы кыяфəтен төп риторик мөмкинлек дип
аңларга кирəк. Образ тудырганда, аны уен рəвешендə оештырып,
конкрет бер кешенең сөйлəмендə кулланылган рольлəр җыелмасы
итеп карыйлар.
Билгеле бер сөйлəм төрендə аерым бер роль башкаруны образ
тудыру дип тə, билгеле бер эшчəнлек дип тə карап була. Сөйлəмнең
төреннəн чыгып, без мəгълүматны төрле максатта тапшыра алабыз:
шатландыру, төрле хислəр уяту, өметлəндерү, тəрбиялəү, яңа
мəдəни үрнəклəр барлыкка китерү, шəхес структурасын алыштыру
һ. б. Сөйлəм төп максатына яраклы образны талəп итə. Максат
никадəр катлаулы булса, образ да максатчан мөмкинлеклəргə
шулкадəр бай булырга тиеш.
Һəрбер чыгышны тикшереп барырга кирəк. Бу эш ораторны
тыңлаучылары фикереннəн хəбəрдарлыкка ирештерə.
Ораторның игътибар үзəгендə тыңлаучының хис халəтенə
тəэсире, аның дəрəҗəсенə бəя бирү булырга тиеш. Көлү һəм елау,
мəхəббəт һəм үч – барысы да сөйлəүченең осталыгы һəм сəнгати
мөмкинлеклəре белəн башкаларга тəэсиренə бəйле.
Əлегə кадəр тикшерелгəн һəрбер юнəлеш тə, оратор образы һəм
сөйлəменең тыңлаучыга тəэсире турында барды. Иң əһəмиятлесе –
сөйлəмнең эчтəлеге. Сөйлəм төзелешенең мəгънəви (логик)
анализы һəм дəлиллəрнең кыйммəте – сөйлəм үтемлегенең кирəкле
өлеше. Һəркемгə дə сөйлəмнең "мəгънəле" дигəн бəялəмəсе мөһим.
Тезис эчтəлеген барлыкка китергəн уйлануларның ныклы
төзелеше төп фикер һəм карашлар дөреслеген исбатлый,
тыңлаучыга көчле дəлил буларак тəэсир итə. Логик үрнəклəр, дөрес
карашлар, хак нəтиҗəлəр ясауга мөмкинлек бирү сəбəпле аларга
иярү, сөйлəмнең тəэсир көчен арттыра.
Һəм, ниһаять, композиция төзү һəм стиль оештыру өлкəсендəге
осталык сөйлəмне төгəл, аңлаешлы, истə калучан һəм үтемле итə.
Нотыклы аралашуда сораулар
Аралашу мохитендə сорау оештыру фикерлəр алмашу бурычын
үти. Аралашуда, фикер алмашуның күпчелек өлеше аңламыйча
эшлəнелə.
Шуңа күрə монологта сорау-җавап халəтенең нидəн гыйбарəт
булуын карап узыйк. Логика фəнендə сорау бирү танып белүдəге
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билгесезлекне бетерү талəбе дип аңлатыла. Тəҗрибəгə нигезлəнгəн
фəннəрдəге барлык фикерлəр дə гипотеза дигəн караш бар, шуңа
күрə дə һəр раслауны сорауга əверелдерергə мөмкин.
Икенче шарт шул, телəсə нинди сорау ике өлештəн тора:
эчтəлекне аңлатып үтү, ə ул төгəллеккə мохтаҗ һəм сорау өлеше.
Сораласы эчтəлекне аңлатып үтү сорауның алшарты була.
Сораулар, алшартлары анык булса, əдəпле, ихлас фикер булалар.
Нигез алшарты ачыкланмаган сораулар, логик фикерлəүдəн чыгып,
əдəпсез сораулар булалар. Аудиториядə яңгыраган күп сорауларны,
тиешле аңлатма бирелмəү сəбəпле, əдəпле дип булмаганлыктан,
җавапсыз калдырсаң да ярый. Аларны төзəтелгəн рəвештə тəкъдим
итеп җавап бирергə була. Мондый хəл чыгыш ясаучының карашфикерлəрен көчəйтə , чөнки ул бəхəс өлкəсендə үз мəдəни
дəрəҗəсен чагылдыра, шулай ук сорауның үзенə җайлырак нигезле
шартын тудыра ала.
Оратор төгəл сорауны кабул иткəч, аны үзенең фикерлəве өчен
алшарт буларак аерып алып, карашларын чагылдырган тезисы итеп
кулланырга тиеш. Сорауның тезисы үзгəртелгəн, киңəйтелгəн,
оратор карашы белəн аваздаш булырга яки туры килмəскə мөмкин.
Моннан тыш, оратор аңлы рəвештə җавап бирү рəвешен сайлап ала.
Җаваплар көчлегə һəм көчсезгə бүленə. Көчле җавап танып белүдə
билгесезлекне, аңлашылмаган төшенчəлəрне тулысынча юкка
чыгара, көчсезе – өлешчə генə. Җаваплар тагын тулы һəм өлешчə
дə була. Тулы җавап катлаулы сорауның барлык кечкенə
кисəклəрен дə аңлатып үтə. Ə тулы булмаган җавап сорауны
өлешчə генə канəгатьлəндерə.
Үзеннəн-үзе аңлашыла, чыгыш ясаучы җавапларының сыйфаты аның əзерлегенə, сайланган темасын ни дəрəҗəдə белүенə
һəм мəдəни үсешенə бəйле. Əмма, сорауларга җавап бирүдəн
качу тискəре нəтиҗəлəргə генə китерə. Сораулардан курку хисе
көннəн-көн арта бара, чыгыш ясауны чиклəгəн көч тагын да
арта. Ораторга бу халəтне барыбер җиңəргə һəм бөтенесен дə
яңадан башларга туры килə.
Нотыклы аралашуда катнашучыларның сорауларына җаваплар
килеп туган хəлне җанландырып җибəрə һəм нотыкны берлəшмə
оештыру өчен нəтиҗəле, əмма тормышка ашыруы катлаулы булган,
фаразланган əңгəмə рəвешенə, ягъни кара-каршы сөйлəшүгə
якынайта. Үзара аралашуда, гадəтлəнгəн буенча, сораулар
бирмилəр. Шуңа күрə риторика сəнгате өлкəсендəге белгечлəрнең
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сораулар бирергə, аларны төрлəндерергə чакырган өндəмəлəре
һавада асылынып, буш сүз булып кала. Нигə шулай?
Сəбəплəр берничə: сорау тыңлаучыны аралашу субъектына
əйлəндерə; аңа игътибар итəлəр; тыңлаучы анонимлыкны, ягъни
билгесезлекне югалта, ул чыгыш ясаучы һəм аралашу
оештыручыларның кызыксыну даирəсенə элəгə. Башлап чыгыш
ясаучыларга сораулар белəн сак эш итəргə кирəк. Бу проблема һəр
ораторның мөмкинлеклəренə һəм карашларына бəйлəнгəн.
Аралашуның эчтəлеге һəм рəвешенə карап, сораулар я күп, я
бөтенлəй булмаска мөмкин. Чыгыш ясаучы бирелергə мөмкин
сорауларны алдан уйлап куярга һəм сорау-җавап мизгеллəрен
даими күзəтеп торырга мəҗбүр.
Сорау төрлəре
• Каршы сорау. Бу сорау əңгəмəдəшеңнең соравына җавап
рəвешендə бирелə. Əлеге очракта «Бик телəп җавап бирер идем,
лəкин килешегез, минем соравым алданрак бирелде, башта сез
шуңа җавап бирсəгез иде» дип сүз башлау кулай.
• Юнəлтелгəн сорау. Бу сорау ораторның фикерен бер генə
юнəлешкə этəрү, ике карашның берсен сайлау мөмкинлеген
(альтернатива) калдырмау максаты белəн бирелə. Фактик рəвештə,
бу – риторик сорау, сорау-фикер, сорау-җавап. Мəсəлəн,
«Көнбатышның финанс ярдəмен кабул итеп, бəйсез була
алырбызмы икəн?» Бу сорауларга ике төр мөнəсəбəт күрсəтергə
мөмкин: беренчедəн, бу сорауны риторик итеп түгел, ə бəлки
мəгънəви, ягъни кирəкле сорау дип кабул итəргə мөмкин: «Бик
кызык сорау. Соравыгыз аңлашылды. Бу – катлаулы сорау, шулай
да аңа җавап бирергə мөмкин…» һ. б. Икенче ысул: сорауда
тəкъдим ителгəн фикернең дөрес икəнен күрсəтү (сез хаклы, лəкин
ул аерым бер шартларда гына дөрес була ала, бездəге шартлар исə
бөтенлəй үзгə.)
• Четерекле сорау. Бу «тешли» торган сорау, бөтен кешегə
ораторның көчсезлеген күрсəтергə тырышу. Четерекле
сорауларга да ике төрле җавап булырга мөмкин: я, чынлап,
беркатлы, риясыз булу (андый ысул бу төр сорауларны тəмам
юкка чыгара), я ирония куллану.
• Ихтыярсызлау соравы. Бу төр сорау оппонентның ораторга
басым ясарга, аңа үз фикерен тагарга тырышуы.
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Əлеге сораулар, гадəттə: «…, бу фикерлəрне һичкем инкяр итə
алмас», «…, сез бу хакыйкать белəн килешмичə булдыра
алмыйсыз,...» – һ. б. шундый сүзлəрдəн башланып китə.
Аудитория сорауларына җавап
Тəҗрибəсез ораторлар сораулардан куркалар, кайвакытта
тыңлаучылар сорау бирмəсəлəр, чыгышны уңышлы дип тə
саныйлар. Сораулардан куркырга кирəкми, ə бəлки чыгышның
тəэсир көчен арттыру максатыннан аудиторияне сорау бирерлек
халəткə җиткерү үзен аклый.
Сорауларга җавап бирүнең төп принциплары:
• Барлык сорауларда җавап бирергə кирəк, тик шунда ук җавап
бирүнең мəҗбүри түгеллеген дə əйтик.
Җавап бирүне: «Мин сезне аңладым, бу сорауга соңрак
җавап бирермен», «Бу – шəхси мəсьəлə, сез, зинһар, тəнəфес вакытында минем яныма килегез, без аны хəл итəрбез» дип кичектереп торырга була.
• Сорау бирүчене тиң күреп җавап кайтарырга кирəк. Бу сорау
биргəн һəр кешегə ихтирам күрсəтергə, аудиториянең һəр соравын
урынлы дип танырга кирəк дигəн сүз. Сорауга үзеңнең тискəре
мөнəсəбəтеңне сиздерергə, əлеге сорауның җитди булмавын яки
мəгънəсез булуын ассызыкларга ярамый – телəсə кайсы сорау
җавап бирүне талəп итə. Хəтта, артык җитди булып тоелмаган сорауга да, аның күпмедер дəрəҗəдə мəгънəле асылын табарга
тырышып, тапкыр җавап бирергə кирəк.
• Җавап көтүчегə: «Сез мине дөрес аңламагансыз» дип түгел,
«Мөгаен, мин үз фикеремне тиешенчə җиткерə алмаганмындыр»
дип əйтергə кирəк.
• Җавап кыска булырга тиеш. Җавапны лекциягə əйлəндерергə
кирəкми. Инде билгелəп үтелгəнчə, бер сорауга җавап минут-минут
ярымнан артмаска тиеш.
• Сорауга каршы сорау бирергə була. Бу – җавап-һөҗүмнең
класссик алымы. Бу алым сезне, үзегез җиңелəчəк бəхəстəн
коткарачак.
Кара-каршы сөйлəшү яки əңгəмə кору
Нотык (монолог), безнең белгəнебезчə, бөтенлəй берьяклы була
алмый. Хəтта игътибарлы, нотыкны тикшерү белəн шөгыльлəнгəн
тыңлаучы, сөйлəмдə катнашучы буларак аңланырга мөмкин.
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Искəрмə һəм сораулар, шулай ук, сөйлəм төре булып тора. Диалог
– əңгəмə – ике кеше аралашуда уртак фикер оештыру сөйлəме.
Кайбер очракта диалогны ике яклы аралашу дип аңлыйлар, ə
полилог, нигездə – күпкырлы, бер мизгелдə өч кешедəн артык
сөйлəүче яки сөйлəүче-тыңлаучы сөйлəме.
Əңгəмəнең оешу рəвешен истə тотарга кирəк. Аның нигезендə
сорау һəм аңа җавап ята. Сораудан һəм җаваптан тыш, əңгəмəдə
хикəялəү, боеру, гамəл кылу, игътибарлы тынлык өлешлəре бар.
Əңгəмəдə катнашучылар сорауларга җавап бирергə тиешлəр. Боеру
эш-гамəл, хикəялəү яки кыска хəбəр белəн җавап бирүне талəп итə.
Хикəялəү алымы җавапта да хикəялəп бирүгə яки игътибарлы
тыңлауга исəплəнə. Гамəл кылу нигезендə сөйлəмнəн башка үтə
торган күнекмəлəр, ə игътибарлы тынлыкта – кабул ителгəн һəм
аңлашылган эчтəлек хакында сүзсез яки кыскача хəбəр була.
Кешенең яшəеш рəвешен əңгəмə кору, гамəл кылу һəм ял итү
өлешлəреннəн тора дип аңлатырга мөмкин. Аларның һəрберсе
чиратлаша, бер-берсен дəвам итə торган эшчəнлек.
Күп кабатланган мəгънəсендə əңгəмə − билгеле бер максатны
күздə тоткан репликалар белəн алмашу.
Əңгəмə кору − туры мəгънəсендə ике яки берничə нотык
берлеге, бу очракта ул алдан-алы уйланып куела.
Аралашу даирəсенə карамаган өзек-өзек хəбəрдəн торган
сөйлəмне дə иң гади əңгəмə дип санарга мөмкин. Чынбарлыкта
менə шушы мизгелдə оештырылган əңгəмəне да аерып куярга була.
Бу төр əңгəмəне табигый сөйлəм рəвеше дип тə исəплəргə ярый.
Мəсəлəн, җыелыш берничə нотык җыелмасыннан тора, охшаш
репликаларны үз эченə алмый. Чынлыкта, əңгəмə аралашучылар
нияте сыйфатында тəкъдим ителгəн максатка яраклашып оеша.
Əңгəмəнең эчтəлеген билгелəүдə бердəм күрсəткечлəр юк һəм аның
оешу рəвешендə гомуми бəялəрне генə аерып куярга мөмкин.
Хəзерге җəмгыятьтə əңгəмə кору нотык сөйлəүгə караганда
əһəмиятлерəк. Əңгəмəдə катнашучыларның үзлəренең мəдəни һəм
аралашу мəнфəгатьлəре киңрəк канəгатьлəндерелə, төрле шəхси
фикерлəр белəн алмашу тормышка ашырыла.
Əңгəмə оешу нигезлəре
Əңгəмə күп буынлы аралашу, сөйлəм ягъни репликалар
белəн аралашуны чагылдырган, берничə сөйлəм эшлеклесе
катнашкан күренеш. Хəзерге аралашу киңлегендə əңгəмəне
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уртак эш итү яисə шəхесара аралашу дип атап була. Əгəр дə һəр
аралашучының яхшы нотык сөйлəүче икəнен дə исəпкə алсак,
аларның һəрберсенең үз карашы була. Əңгəмəнең (төгəлрəк
полилогның) үзенчəлеге, нотыктан аермасы, шуннан гыйбарəт,
мондый аралашуның субъекты бер үк вакытта оратор да,
тыңлаучы да булып тора. Əңгəмəдə катнашучыларның
ораторлык һəм тыңлаучы роле, эчке эшчəнлек буларак, бер үк
вакытта тормышка ашырыла. Тышкы күренештə рольлəр
чиратлаша. Полилогта катнашучылар уртак гамəлдə − тыңлаусөйлəү барышында үзлəренең фикерлəре белəн алмашалар.
Һəр катнашучы күңеленнəн фикерлəр җыелмасы арасында үз
фикерлəренең өстен чыгуына омтыла, телəгендə, бер максат белəн
оешкан төркем карашына əверелүен һəм уртак гамəл нəтиҗəсенə
əйлəнүен тели. Тыңлаучыларга карашлар тəкъдим итүдə оратор
рольлəрне чиратлаштыра: ул сөйли дə, тыңлый да ала. Аралашу
даирəсенə бəйле рəвештə, аралашу төрлечə тормышка ашырыла.
Буйсынучанлык тибында субъекттан, əйдəүче субъект карашлары белəн үзара килешенеп, фикерлəр алмашу талəп ителə.
Чыгыш ешлыгы əлеге аралашу киңлегендə сөйлəм эшлеклесенең үз
дəрəҗəсен, үз урынын белүгə бəйле. Əйдəүче субъектлар,
буйсынучан тыңлаучыларга караганда, оратор ролендə ешрак чыгыш
ясыйлар. Өстəвенə, əңгəмəдə активлык күрсəтү катнашучының
карашлары белəн түгел, ə аралашудан тыш статусы белəн, мəсəлəн,
профессиональ яисə сəяси дəрəҗəсе белəн билгелəнə.
Гражданлык тибында аралашу рəсми кагыйдəлəргə, карашлар
эчтəлегенең
һəм
катнашучыларның
ирекле
аралашу
мөмкинлеклəренə нигезлəнгəн. Буйсынучанлык элементлары
гражданлык полилогында да бар, лəкин алар этикет, йола
элементлары, əдəп кагыйдəлəре, остазларга карата хөрмəт
билгесе һ. б. аша чагыла. Гражданлык аралашу даирəсендə,
ораторның рухи егəрлеге һəм бай эчтəлекле мөмкинлеклəре
ярдəмендə аны əңгəмəнең нəтиҗəле катнашучысыннан абруйлы
əңгəмəдəшкə əверелдерə.
Уртак карашлар булдыру ысулы тəкъдим ителгəн карашның
нигезле булуы, максатлары төгəллеге, əңгəмə оештыру рəвешенə
бəйле. Антик риторикада əңгəмəле аралашуның өч төре оеша:
эристика, диалектика һəм софистика.
Бу өч юнəлеш телəсə кайсы əңгəмəле аралашуның уртак
өлешлəрен чагылдыра. Телəсə нинди аралашу нигезендə каршы
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фикер иясен җиңү, хакыйкать һəм белем үзлəштерү телəге,
аралашуны нəтиҗəле итəрлек шəхси мөмкинлеклəр бар. Эчтəлекне
максатларның кайсысы тирəсендə генə туплаганда да, алар
оештыруның уртак күрсəткечлəренə, ə кагыйдəлəрне узып киткəндə
тыелган аралашу ысулына əверелəлəр.
Əңгəмə оештыру кануннары һəм алымнары
I канун – Камил диалог (əңгəмə) кануны. Нəтиҗəле аралашу
сөйлəм ситуациясендə катнашучыларның ике яктан да йогынтылы
фикер уртаклашулары барышында гына мөмкин.
II канун – Тыңлаучыларны максатка юнəлдерү кануны.
Чыгыш ясаучы, сөйлəменең башыннан ахырына кадəр,
тыңлаучылары – əңгəмəдəшлəре (сөйлəм адресаты) игътибарын төп
фикеренə, максатына юнəлтə. Əңгəмəдəшлəр дə бу омтылышны
сизеп-белеп торсалар, аралашу нəтиҗəле уза.
III канун – Сөйлəмнең хисчəнлек кануны. Сөйлəмнең
хисчəнлек канунын тормышка ашыруда чыгыш ясаучы, нəрсəдер
хəбəр иткəндə яки əңгəмə оештырганда, тыңлаучыларының
(əңгəмəдəшлəренең)
да
хис-тойгы
халəтен
кузгатырлык
сəнгатьлелеккə омтыла. Акыл һəм тойгы бердəмлеге нəтиҗəле
аралашу өчен бик мөһим.
IV канун – Канəгатьлек кануны. Чыгыш тыңлаучыларда (əңгəмəдəшлəрдə) канəгатьлек хисе уяту, аларның күңелен күтəрү
максатына юнəлдерелсə, аралашу ике як өчен дə илтифатлы
мөнəсəбəттə узса, сөйлəмнең нəтиҗəлелеге арта төшə.
Əңгəмə-бəхəс (эристика)
Фикер алмашу барышы субъект белəн эчтəлек арасында сүз
көрəштерүгə (диспут, дискуссия (моназара) китерə. Антик
Грециядə бəхəслəшү сəнгатен эристика дип атаганнар. Төп
максаты җиңү булганга, бəхəстə телəсə нинди алым-чаралар
рөхсəт ителгəн, нəтиҗəгə бик үк нəзəкатьле булмаган юллар
белəн дə килергə яраган.
Эристик аралашу оппонентны бəхəслəшмəс дəрəҗəгə җиткерү,
психологиясен какшату һəм һəртөрле ысуллар белəн чит фикерне
көчлəп тагу нигезендə төзелə. Бəхəс алып баруда төп кагыйдəлəр:
• һəр оратор, яшерен рəвештə, үзенең шəхси мəнфəгатьлəрен
алга чыгарырга тырыша;
• кызыксынуның нигезен барлыкка китерү өчен оппонентларга
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тезис һəм карашларның эчтəлеген ныклап тикшерергə ирек
бирмəскə кирəк. Бəхəс билгесезлектə алып барылырга тиеш.
• аралашу барышында төп максат – ораторның мəнфəгатьлəрен
кайгыртуы;
• оппонентның тəэсир дəрəҗəсен, абруен киметергə тырышу
һəм төрле ысуллар белəн аңа булган ышанычны йомшарту;
• софистика, эклектика, ихтималлык методларын кулланып,
дəлиллəү
кагыйдəлəрен
ораторның
үз
максатларына
буйсындырырга тырышуы;
• оратор образының тəэсирчəнлек үрнəклəрен, күрсəткечлəрен
файдалану. Уңышсызлыкларны яшерү һəм бəхəстə җиңү
мизгеллəрен арттырып күрсəтү;
• һəрвакытта ниндидер гамəл кылуга хокукны һəм соңгы
фикерне əйтү мөмкинлеген саклау;
• эристика шəхси тезисларның какшамаслыгына, сөйлəмне
дəлиллəү мəсьəлəлəренə буйсындыру һəм ораторның үз
карашларын, бернəрсəгə дə карамастан, саклауга нигезлəнə.
Əңгəмəдə бəхəс юнəлешен оратор үз кагыйдəлəренə буйсындыра. Оратор риторик мөмкинлеклəрен тулысынча куллана алмый,
ул үз уен алдан белдерергə тиеш түгел. Көчле моназарачы, үз
мəнфəгатьлəрен генə кайгыртучы оппонентның тел төбен аңлап,
риторика, логика, сəнгать мөмкинлеклəрен кулланып, аның
фикерен юк итə белергə тиеш. Бəхəсле ваграк мəсьəлəлəр дə
булырга мөмкин. Берлəшмə өчен бик мөһим эшчəнлек турында сүз
барганда бəхəсле карашлар бик куркыныч. Нəтиҗəдə, əңгəмəбəхəстə җиңү шəхси фикерлəрне берлəшмə эшчəнлеге сəясəтенə
əйлəндерə ала. Бу хəл берлəшмəне, гомумəн, таркалуга китереп
җиткерергə дə мөмкин.
Бəхəскə диалектик караш
Бəхəскə диалектик караш аралашуда катнашучыларның
бергəлəп хакыйкать эзлəвен белдерə. Аралашу рəвеше буларак,
диалектика, фикерлəүдə каршылыкларны җиңүгə, танып белү
тəгълиматына нигезлəнə һəм максатчанлык кануннарына буйсына.
Карашларны тикшерү барышында каршылыкларны җиңү
түбəндəге кагыйдəлəргə нигезлəнə:
• сөйлəмне максатка, фикер эзлеклелегенə һəм риторика
кануннарына нигезлəргə;
• тезис оешу барышында аның исбатлануын күзалларга һəм төп
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фикерлəргə кагылышлы карашларны үзгəртмəскə;
• барлык фикер йөртү эшчəнлегендə терминнарның эчтəлеккə
һəм мəгънəлəренə тəңгəллеген сакларга;
• фактларны бөтен тулылыгында, сөйлəмнең тəҗрибəгə
нигезлəнүе рəвешендə карарга;
• яңа мөмкинлеклəр ачыкланганда тезисның эчтəлеген
алмаштырырга һəм тəгаенлəргə;
• оппонентка карата авторитар һəм психологик басым
булдырмаска;
• оппонентка хөрмəт белəн карарга, аның ялгыш һəм уңайсыз
тоелган карашларына тискəре тəэсир белдермəскə;
• оппонент карашларын хакыйкатьне ачыклау максатында гына
кире кагарга, бəхəснең барлык фикерлəренə объектив якын
килергə, аралашу барышында хəйлə кулланмаска, үзеңчə генə
фикерлəүгə юл куймаска;
• эзлекле исбатланган, тəҗрибəдə расланган, каршылыклы
фикерлəре ачыкланып беткəн карашларны гына хак дип санарга.
Аралашуның софистик нигезе
Софистика юнəлеше Сократ тарафдарларына кадəрге
риторикада оеша. Аның асылы ораторның тыңлаучыларын карашларына инандыруда тел һəм аралашу чараларының барлык
мөмкинлеклəрен файдалануга кайтып кала. Софистларга һəм
аларның укучыларына фикерне оештыра, тыңлаучыга җиткерə белү
осталыгы бəхəслəр вакытында җиңү яуларга ярдəм итə. Хакыйкатьне ачыклаганда ярыш булмау бу сəнгатьнең чəчəк атуына
китерə, лəкин ул Сократ һəм аның дəвамчылары тарафыннан
тəнкыйтьлəнə. Бу тəнкыйтьнең нигезендə – софистларның оратор
карашлары дөреслегенə битараф булулары, ə Сократ фикеренчə,
оратор карашы берлəшмəнең язмышын хəл итə.
Бу юнəлеш уңай булып исəплəнмəсə дə, софистик
мөмкинлеклəр хəзерге аралашу даирəсендə аерым бер хəйлə ысулы
булып кулланыла. Безнең җəмгыятьтə өстенлек алган аралашу
рəвеше фаш итү һəм каршы фикерне җиңү максаты белəн
софистика алымнарын куллана.
Софистиканың тискəре ягы шунда: ул риторика һəм фикерлəү
мөмкинлеклəрен үз мəнфəгатьлəреннəн чыгып файдалана.
Тəҗрибəле софист тыңлаучыларны үз карашларына җəлеп итү
өчен, кабул ителгəн мөмкинлеклəрдəн файдаланган кебек була,
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лəкин алар берлəшмə фикеренə туры килми, оешмага файда
китерми. Софистика төрле бəхəслəрдə аңлатмалар, төшенчəлəр,
фикри нəтиҗəлəрне əдəпле булмаган ысуллар белəн отышка
юнəлдерə. Фикерлəү төгəлсезлеклəре белгечлəргə генə билгеле, ə
калган тыңлаучыларда ул ныклы инану уята.
Хəзерге заман аралашу даирəсендə төзелеше ягыннан дөрес
күренгəн, ə эчтəлеге ялган булган күп төрле софизмнарны очратып
була. Мондый софизмның нигез чыганагы булып, мəгънəви
эчтəлеге билгесез аңлатма тора. Телəсə нинди мəгънə белдергəн,
билгесез аңлатмадан томанлы фикерлəүлəр барлыкка килə.
Сөйлəмдə файдаланылган софизмнарны киметү өчен тəҗрибə,
осталык кирəк. Əгəр без, аралашуны мəгънəлəре аңлашылып
бетмəгəн, туры мəгънəлəренə тəңгəл килмəгəн төшенчəлəр белəн
дəвам итсəк, софистика килəчəктə дə нык тамыр җибəрəчəк.
Əңгəмəнең тəэсирчəнлеген оештыру ысуллары
Җиңүгə яки хакыйкать эзлəүгə корылган əнгəмə аралашуның
максатлары дөрес оештырылганда гына чынга ашачак.
Əңгəмə кору репликалар алмашу икəнен без белəбез.
Репликалар алмашу əңгəмəнең эчтəлегенə һəм сыйфатына
берникадəр йогынты ясый. Аларның оешу рəвешеннəн аралашуда
катнашучыларның əңгəмəдəге урыннары тəгаенлəнə.
Əңгəмə төрле як əйткəн каршылыклы тезислардан оеша. Əңгəмəдə, гомумəн, һəр якның тезисы бер-берсе белəн төрле каршылыкта булырга мөмкин. Тезислар аңлаешлы, мəгънəви яктан
эшкəртелгəн һəм бер-берсенə каршылыклы төркемнəргə туплана.
Уртак тезис, аңлы рəвештə, каршылыкларны хəл итүдəн соң
барлыкка килə. Уртак тезис – үзара аңлатмалар җыелмасы –
əңгəмəдəшлəрнең бердəм карашы нигезенə салына.
Бердəм тезис барлыкка китерүдə əңгəмəдəшлəр берүк
мөмкинлеккə ия. Аралашучыларга əңгəмəдə тоткан урыннарын
тигезлəү өчен əңгəмəне оештыру өлешлəре ярдəмгə килə.
Əңгəмəнең таралган төре – каршылыклы əңгəмə. Монда
диалогта катнашучыларның репликалары белдерелү рəвеше һəм
мəгънə ягыннан аерыла. Каршылыклы əңгəмə аралашучыларның
бер-берсенə каршы килүеннəн гыйбарəт. Икенче төрле,
каршылыклы əңгəмəне – бəхəслəшү дилəр. Үзəктə конфликт
халəте, репликалар аермалыгы, əңгəмəдə каршылыкның хəл
ителмəве тора.
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Реплика иялəре бəхəслəшүне – фикер алышуны – оста
оештыручылар булып, каршылыклы əңгəмəне ахырына кадəр
җиткерергə тиешлəр.
Уңай рəвештə кара-каршы сөйлəшү – гəплəшү, асыл əңгəмə.
Монда репликалар арасында каршылыклар юк, пауза сакларга һəм
фикер алышуда кискен мизгеллəрне җайларга мөмкин. Чын əңгəмə
төрле тезисларны тикшерү белəн тəмамлана. Ул оратор
тарафыннан тынычландыру чарасы һəм тезислар каршылыгын
туктата торган көч буларак кулланылырга, идарə итү чыганагы
булып килергə мөмкин. Асыл əңгəмə чаралары белəн оратор, җиңү
үз ягында дип санаган көндəшенең "уяулыгын” киметə ала. Оста
чыгыш ясаучы яшертен дəлиллəр табып, үз фикерен урынлы
рəвештə исбатлап та куя.
Репликалар белəн алмашуның өченче төре булып, əңгəмəполилог, театрлаштырылган əңгəмə санала. Монда исə фикер
алмашучыларга репликалар төрле күлəмдə бүленгəн. Алар бердəй,
яисə капма-каршы булырга мөмкиннəр. Фикер алышучыларның
кайберлəре репликалар алмашалар, кайберлəре тыңлап кына тора
һəм ахырдан гына үз фикерен əйтеп куя.
Аралашучылар күп булганда, театрлаштыру, əңгəмə оештыру
рəвеше булып килə. Төп фикер тавыш бирү нəтиҗəсендə үтə.
Репликалар алмашуда катнашмаучы да игътибарны җəлеп итə,
эндəшмəсə дə, вербаль булмаган чаралар ярдəмендə фикер
алышуда, шулай ук, катнашучы булып тора.
Тормышта əңгəмəнең "түгəрəк өстəл" дигəн төре дə бар.
"Түгəрəк өстəл”дə катнашучылар үз карашларын халык алдында
əйтə белергə, каршылыкларны җиңү кануннарыннан чыгып фикер
йөртергə һəм дискуссиядə (моназара) катнашучыларның бөтенесен
дə канəгатьлəндерерлек карарлар, нəтиҗəлəр таба белергə тиешлəр.
Əлеге юнəлештəге сөйлəшү җəмгыятьнең һəм гражданнарның
аралашу культурасы югары дəрəҗəдə үсеш алганда мөмкин.
Əңгəмəле аралашуга караш
Хəзерге заманда диалог рəвешендə аралашу нəтиҗəлелеккə,
чынбарлыктагы гамəлгə омтыла. Аңа шартлылык, очраклылык,
кыскалык, эндəшми калу хас. Моннан тыш диалогка бердəм
эшчəнлек рəвеше дə хас. Диалогта – əнгəмəдə – катнашучылар берберсенең фикерлəрен, темаларын дəвам итəлəр, пафос һəм этос
дəрəҗəсендə берлəшəлəр.
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Нотыкта пафос ораторның нəрсə əйтергə телəве белəн
билгелəнə. Полилог вакытында пафос бөтен кешегə күчə. Бу
аралашу рəвеше нинди максатка юнəлтелгəн булса, пафос та шуңа
юнəлдерелə.
Үзара
сөйлəшүнең
нəтиҗəлелеге
сөйлəмдə
катнашучыларның оратор сүзе белəн килешүендə түгел, ə
оештыручыларның яки катнашучыларның шушы аралашудан
көткəн нəтиҗəсендə. Аралашудан я тулаем берлəшмə, я аның бер
өлеше генə үзенə файда ала. Үз мəнфəгатьлəрен генə кайгырткан
кешелəр əңгəмəне бəхəс дəрəҗəсенə җиткерəлəр.
Репликаларның күп булмавы, диалог формалары белəн аны
башкару шартлары, аралашу максатларының берлəшмə ихтыяҗы
белəн туры килүе əңгəмəнең тəэсирен арттыра.
Əңгəмə
оештыручыдан,
катнашучыларның
субъектив
карашлары һəм телəклəре туры килгəндə, аралашу максатларын
тормышка ашыру осталыгы талəп ителə. Əңгəмəне əйдəп баручы
эчтəлеккə кагылышлы мəсьəлəлəрне тикшерүне аз санлы, кыска
һəм нəзəкатьле чыгышлар белəн чиклəргə омтыла. Бу вакытта аның
бурычы – сөйлəм аныклыгын күзəтү. Кара-каршы сөйлəшүнең
сыйфат мəсьəлəлəрен тирəнтен күзəтү бер-берсен алыштырырлык
карашларны исəпкə алу һəм гомуми нəтиҗəдə мəсьəлəнең төрле
ягын тиешенчə берлəштерүне тəэмин итə. Күп очракта əңгəмəнең
нəтиҗəлелеге əйдəп баручы катнашучының осталыгына бəйле.
Дискуссия һəм полемика
Кара-каршы сөйлəшү рəвеше күпмəгънəле булу сəбəпле,
аларны бутамас өчен, бер-берсенə булган мөнəсəбəтлəрен
тəгаенлəргə кирəк. Полилог һəм диалог бер предмет турында бəхəс.
Оратор карашы тезис формасында чагыла һəм билгеле бер сандагы
кешелəр аралашуында күренə. Аларның төп максаты – бəхəс
нəтиҗəсендə бердəм фикер булдыру. Бəхəсле сүзлəр ярышы бер
предмет турында берничə кеше белəн аралашу һəм, шул ук
вакытта, һəрбер якның үз фикерен якларга тырышуын берлəштерə.
Бəхəс билгеле бер максатны күз алдында тотмавы, нəтиҗəнең
таркаулыгы белəн барлык аралашу төрлəреннəн аерылып тора.
Бəхəсне чагылдыруда шулай ук дискуссия, полемика, дебат кебек
терминнар да кулланыла.
Дискуссия – иҗтимагый бəхəс, анда төрле каршылыклы
фикерлəр чагыштырыла һəм ачыклана. Дискуссиянең максаты
булып, барлык катнашучыларга уңайлы чишелеш, кайсыдыр
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карашның дөреслегенə инандыру, һəрбер катнашучыны канəгатьлəндерерлек фикер булдыру тора. Дискуссия үзенең барышы
белəн əңгəмəгə якын. Хəзерге чорда ул – фəн, сəнгать, сəясəт,
фəлсəфə өлкəлəренə карый, вакыт буенча чиклəнмəгəн, ниндидер
нəтиҗə чыгаруга исəплəнмəгəн була. Эчтəлеклəре белəн дискуссия
һəм диспут тəңгəллəшə. Аралашу рəвеше буларак, диспут урта
гасыр университетларында, гыйльми дəрəҗə алу өчен, халык
алдында язма фəнни эшлəрне яклау барышында барлыкка килгəн.
Хəзерге мəгънəсендə диспут халык алдында уза торган, махсус
белгечлек яки уку-укыту барышындагы əһəмиятле фəнни һəм
иҗтимагый мəсьəлəлəрне тикшерү төшенчəсен бирə. Диспутта
катнашучыларның саны аз була. Хəзер диспутлар ниндидер
риторик нəтиҗə ясау өчен түгел, ə берлəшмəне ныгытуда
гадəтлəнгəн эшчəнлек төре, йола буларак узалар.
Аралашу тəэсирчəнлегенə карап “диспут” төшенчəсенə
мəгънəлəре белəн “дебат” һəм “фикер уртаклашу” төшенчəлəре
синоним.
Дебат – шул ук фикер уртаклашу, тик бəхəсле мəсьəлəлəр турында
сүз барганда. Дебат барышында фикер белдерелеп кенə калынмый,
аңлатылып, икенче як та кабул итəрлек “фикер алмашу” барлыкка
килə. Дебат һəм фикер уртаклашу кара-каршы сөйлəшү рəвешенең бер
төре, алардан соң гомуми карарга, уртак фикергə килəлəр.
Полемика – аралашу предметы турында бəхəслəшү. Кайбер
очракта, аңа һөҗүм һəм дошманлык мəгънəсен дə салалар. Лəкин
чынбарлыкта полемикага болар хас түгел. Полемика аралашуга
гына түгел, ə кешелəр арасындагы башка мөнəсəбəтлəргə дə бəйле.
Шуңа күрə кара-каршы сөйлəшүгə корылган аралашуда
нəзəкатьлелек, дустанə мөнəсəбəт талəп ителə. Кайбер шəхеслəргə
хас кискенлек хакыйкатьне ачыклауда һəм уртак карашлар
оештыруда уңайсызлыклар тудыра.
Фикер каршылыгын хəл итү ысулы буларак
сөйлəшүлəр оештыру
Кайвакыт, бернигə дə карамыйча, капма-каршы фикерлəрне
ачыклауга корылган аралашуда да катнашырга туры килə.
Бу очракта риторик бəхəстə катнашу өчен гади кагыйдəлəрне
үтəү дə житə:
• иң беренче чиратта, карашларның төгəл адресын билгелəргə,
китерелгəн тезисны танытырга һəм аны исбатларга керешергə;
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• аралашуда фикерлəр уртаклашу чиклəреннəн чыкмаска,
моңарчы яңгырамаган үзгə тезислар һəм аргументлар булганда
гына, яңа ораторларның катнашуы белəн килешергə;
• ике яклы бəхəс шартларында аның кагыйдəлəрен истə
тотарга, китерелгəн дəлиллəрнең дəрəҗəсен төшерергə тырышуны
фаш итəргə яки каршылыклы фикер алышуны чамадан тыш
бəхəскə əверелдерүдəн сакланырга. Əгəр фикерне бəхəскə
əверелдерү башланса һəм бу хəлне үзгəртеп булмаса, сөйлəшүлəр
оештыру ысулын кулланырга.
Сөйлəшүлəр ул – каршылыктан котылу ысулы, оппонентлар
тарафыннан конфликтны чишү өчен оештырылган əңгəмə.
Конфликтлы хəллəрдə катнашучылар берьяклы гына эшчəнлек
алып барыргамы (бу очракта һəр як бер-берсеннəн бəйсез рəвештə
үз юлын билгели), яисə оппонент белəн бердəм эшчəнлек
корыргамы (ягъни конфликтны турыдан-туры сөйлəшүлəр яки
өченче бер чит якның ярдəме белəн чишəргə тырышу) дигəн
сайлану алдында калалар. Шул сайлану нəтиҗəсендə сөйлəшүлəр
алып баруның төре, урыны, вакыт чиклəре билгелəнə.
Сөйлəшүлəрнең төрлəре һəм вазифалары
Сөйлəшүлəрне төрлечə төркемлəргə (классификациялəргə)
мөмкин:
I. Конфликтта катнашучылар санына карап ике төрне аерып
була:
а) ике яклы сөйлəшүлəр;
б) күпьяклы сөйлəшүлəр – аларда икедəн артык як катнаша;
II. Сөйлəшүлəр алып барганда өченче битараф якны чакыру яки
чакырмауга нисбəтле шулай ук ике төрне билгелилəр:
а) турыдан-туры сөйлəшүлəр – конфликтта катнашучылар
турыдан-туры сөйлəшүлəр алып баралар;
б) читлəтелгəн сөйлəшүлəр, ягъни бу очракта өченче бер як
кушылу күзаллана.
III. Сөйлəшүлəрдə катнашучыларның максатларына бəйле
рəвештə түбəндəге төрлəрне аералар:
а) булган килешүлəрне саклау максатыннан сөйлəшүлəр алып
бару. Мəсəлəн, конфликт озак вакытка сузылган һəм
катнашучыларга “ял итү” талəп ителə. Соңрак алар тагын да
отышлырак аралашуга күчəргə мөмкиннəр;
б) сөйлəшүлəрне өр-яңадан оештыру, ягъни конфликтта
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катнашкан бер як икенчесе хисабына үзе өчен кулай үзгəрешлəр
кертергə тели;
в) яңа шартлар булдыру турында сөйлəшүлəр – конфликтта
катнашучылар арасында əңгəмəне озайту һəм яңа килешүлəр төзү;
г) читтəн булган этəргечлəргə ирешү буенча сөйлəшүлəр алып
бару, икенчел мəсьəлəлəрне хəл итүгə юнəлтелгəн булалар.
Сөйлəшүлəрдə катнашучыларның максатларына нисбəтле
сөйлəшүлəр алып баруның төрле вазифаларын билгелилəр.
Сөйлəшүлəрнең төп вазифасы ул – хəл ителəсе мəсьəлəнең
чишелешен бергəлəп эзлəү.
Мəгълүмати вазифа. Мəсьəлəне чишү өчен каршы якның
мəнфəгатьлəре, карашы, чаралары турында мəгълүмат алу һəм,
əлбəттə, үзеңнекен белдерү өчен кулланыла. Бу вазифа мөһим
санала, чөнки чишелəсе хəлнең асылына төшенми торып, ике якның
да фикерен, карашын белмичə уртак нəтиҗəгə килеп булмый.
Аралашу вазифасы. Конфликтта катнашучыларның үзара
аралашуын көйлəү өчен кирəк.
Өндəү вазифасы. Конфликтта катнашучылар башкарган
эшлəрен аклау максатыннан иҗтимагый фикергə тəэсир итəргə
тырышалар. Алар үзлəре өчен уңай һəм оппонентка карата тискəре
фикер уяту максатыннан массакүлəм мəгълүмат чараларыннан
файдаланалар.
Сөйлəшүлəр алып бару стратегиялəре
Конфликтка кергəн яклар сөйлəшүлəр алып баруны төрлечə
кабул итəргə мөмкин:
• башка чаралар ярдəмендə җиңүгə омтылу;
• ике якның да мəнфəгатьлəрен исəпкə алып, конфликтны
хəл итү барышы.
Шулардан чыгып, ике төп юнəлеш билгелəнə:
1) сөйлəшүлəрдə “сатулашу” төре;
2) кызыксыну даирəсен исəпкə алып үткəрелгəн сөйлəшүлəр,
ярдəмлəшүгə исəплəнгəн эшчəнлек.
Теге яки бу юлны сайлау һəрбер як өчен сөйлəшүлəрдəн
көтелгəн нəтиҗəлəр, катнашучыларның сөйлəшүлəр алып баруның
отышлы, уңай ягына исəп тотуы белəн бəйле.

178

Сөйлəшүлəрнең “отыш-югалту” төре
Конфликтка кергəн яклар яки шуларның берсе конфликтны
“отыш-югалту” төрендə туктату ягында торырга мөмкин. Бу
очракта килеп туган каршылыкны “отышсыз уен” итеп карарга
мөмкин, ягъни килешмəгəн якларның мəнфəгатьлəре тулысынча
капма-каршы була һəм бер якның җиңүе икенчесенең җиңелүен
белдерəчəк.
Бу төр сөйлəшүлəрдə ярыш һəм яраклашуга туры килгəн
стильлəр файдаланыла. Əлеге ярыш буйсындыруга юнəлдерелгəн
була һəм турыдан-туры оппонетның мəнфəгатьлəренə каршы
булуны аңлата: минем җиңүем өчен, син җиңелергə тиеш. Кайсы да
булса бер як, шулай ук, яраклашуга барырга мөмкин. Бу очракта
конфликтта катнашкан якларның берсе җиңелүен таный һəм ким
дигəндə, үзенең мəнфəгатьлəрен бик аз күлəмдə генə
канəгатьлəндерə ала. Конфликтны “отыш-югалту” алымы буенча
төгəллəргə омтылу сөйлəшүлəрнең өзелүенə һəм конфликтның
тагын да үсүенə китерергə мөмкин.
Сөйлəшүлəрнең “җиңелү-җиңелү” һəм “отыш-отыш” төрлəрен
дə аерып карыйлар. Конфликтка кергəн яклар “отышсыз уен”нан
качарга телəгəн очракта, каршы якның кызыксынуларына илтифат
итəргə тиеш була. Нигездə, күпчелек конфликтлар “отышсыз
уен”ны белдерəлəр, ягъни бу очракта ике як та җиңə яки җиңелə.
“Җиңелү-җиңелү” төрендəге сөйлəшүлəр шулай ук “сатулашу”
алымы белəн бəйлəнгəн һəм нəтиҗəдə бер як та телəгəненə ирешə
алмый кала. Бу очракта сөйлəшүлəрдə катнашучылар хəл ителəсе
мəсьəлəне компромисс нигезендə чишəргə омтылалар. Компромисс
ике якның да үзара юл куюларына исəплəнə: һəрберсе нинди дə
булса җиңүгə ирешсен өчен, һəрберсе нидер югалтырга тиеш була.
Компромисс ике якның да бер-берсенə юл куюны талəп итсə дə, ул
барыбер, аларның капма-каршылыкка корылганлыгын белдерə һəм
бу очракта бердəм эшчəнлек мəҗбүри.
Конфликтка кергəн яклар сөйлəшүлəрнең югары дəрəҗəдə
уртак нəтиҗəгə китерəчəген күзаллаган очракта, алар “отыш-отыш”
төренə мөрəҗəгать итəлəр. Һəрберсенең мəнфəгатенə ирешү, бары
тик сөйлəшүлəрне кызыксыну даирəсен истə тотып алып барганда
гына мөмкин. Димəк, сөйлəшүлəрдə катнашучылар хезмəттəшлекне
сайлыйлар. Хезмəттəшлек ул – бер якның кызыксынуы үтəлмəгəн
очракта, икенчесенеке дə кайгыртылмаячак дигəнне аңлата.
179

Сөйлəшүлəрдə “сатулашу”
Сөйлəшүлəрдə “сатулашу” алымын кулланганда катнашучылар
капма-каршылыкта булалар һəм мəнфəгатьлəрдəн бигрəк аерым
карашлар турында сатулашалар.
• караш ул – конфликтта катнашучылар хəл ителəсе мəсьəлəне
ничек аңлаулары һəм сөйлəшүлəрдə нəрсəгə ирешергə
телəүлəрен билгелəү;
• мəнфəгать ул – ни өчен конфликтта катнашучыларның
мəсьəлəне нəкъ менə шулай аңлауларын, нəрсəгə ирешергə
телəүлəрен билгелəү.
“Сатулашу” алымының ике төрен аерып карыйлар: йомшак һəм
катгый. Катгый стильне кулланганда, аз гына юл куюлар сайланган
карашларда нык торырга тырышуны белдерə, ə йомшак стильдə –
килешүгə ирешү өчен кара-каршы юл куюлар күзəтелə.
Кызыксыну даирəсен исəпкə алып үткəрелгəн сөйлəшүлəр
Мəнфəгатьлəр даирəсен исəпкə алып үткəрелгəн сөйлəшүлəр
юлы “сатулашу”га капма-каршы төр булып тора. Бу стратегия
“сатулашу”дан
аермалы
буларак,
партнерлык
ысулын
кулланудан гыйбарəт.
Бу төр сөйлəшүлəр алып баруларның төп үзенчəлеклəрен
Р.Фишер һəм У.Юри ачык билгелилəр:
• конфликтта катнашучылар килеп туган хəлне бергə тикшерə
һəм бергəлəп аннан чыгу юлларын билгели. Бу очракта
алар дошманнарча түгел, ə киресенчə, дустанə мөнəсəбəттə
аралашалар;
• төп игътибар карашка түгел, ə конфликтка кергəн якларның
мəнфəгатьлəренə юнəлтелгəн була;
• сөйлəшүлəрдə катнашучылар четерекле мəсьəлəлəрне үзара
отышлы чишү юлларын эзлəүгə юнəлгəн булалар;
• конфликтка кергəн яклар объектив чынбарлыкта килеп туган
билгелəргə таянырга тырышалар; үзеңне оппонент
урынына куеп карау һəм аның фикерен аңларга тырышу
сиземлəнə;
• ирешелгəн
килешү,
булдыра
алганча,
күбрəк
катнашучыларның мəнфəгатьлəрен истə тотарга тиеш.
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Кызыксыну даирəсен исəпкə алып үткəрелгəн сөйлəшүлəрдə
конфликтта катнашкан бер як та өстен калмый һəм катнашучылар
килешүлəрне гадел һəм иң кулай чишелеш буларак кабул итəлəр.
Сөйлəшүлəрне оештыру баскычлары
Сөйлəшүлəр алып бару ул – катлаулы эшчəнлек, бурычларына
бəйле рəвештə, берничə баскычлы. Бу эшчəнлекнең иң гади һəм
шул ук вакытта эчтəлекле моделе түбəндəгечə:
• сөйлəшүлəргə əзерлəнү;
• сөйлəшүлəр алып бару;
• килешүгə ирешү;
• сөйлəшүлəрнең нəтиҗəлəрен тикшерү һəм ирешелгəн
килешүлəрне үтəү.
Сөйлəшүлəр алып баруга хəзерлəнү
Сөйлəшүлəрнең уңышлы узуы, аларга ничек хəзерлəнүгə дə
бəйле. Хəзерлек этабы сөйлəшүлəргə кадəр күпкə алданрак
башланырга мөмкин һəм үз эченə ике мөһим үзенчəлекне
берлəштерə: оештыру һəм эчтəлек.
Оештыру
өлеше.
Булачак
сөйлəшүлəрнең
темасына
карамастан, катнашучы яклар берничə мəсьəлəне хəл итəргə
тиешлəр. Иң беренче чиратта очрашуның урынын һəм вакытын
билгелəргə кирəк.
Сөйлəшүлəрнең көн тəртибен төзү дə хəзерлекнең мөһим өлеше
һəм бер чарасы булып тора. Аны төзегəн вакытта очрашуда
каралачак
сораулар,
аларның
эзлеклелеге,
оппонентлар
чыгышларының дəвамлылыгы билгелəнə. Бу шулай ук катлаулы
эш, лəкин көн тəртибен дөрес билгелəү оештыру эшчəнлегенə
төгəллеклəр кертə. Сөйлəшүлəрне оештыру этабы очрашуда кемнəр
катнашачагын, санын, делегация башлыгын билгелəү белəн бəйле.
Делегациянең составын билгелəгəндə теге яки бу кешенең
нəтиҗəдə нинди файда китерə алуын истə тотарга кирəк.
Эчтəлек мəсьəлəсе. Сөйлəшүлəр алып баруга хəзерлек
барышында конфликтка кергəн яклар берничə бурычны үтəргə
тиешлəр:
• хəл ителəсе мəсьəлəлəрне һəм катнашучыларның мəнфəгатьлəрен тикшерергə;
• килешүгə китерəчəк икенең берсе мөмкин булган чишелешне
билгелəргə;
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• чишелешнең берничə юлын булдырырга һəм тəкъдимнəрне
оештырырга.
Хəл ителəсе мəсьəлəлəрне һəм мəнфəгатьлəрне тикшерү
хəзерлек эшенең эчтəлеген билгели. Сөйлəшүлəрдə катнашасы
яклар килеп туган хəлне бөртеклəп тикшереп чыгалар һəм, кирəк
булган барлык мəгълүматны җыйган очракта гына, сөйлəшүлəр
уңышлы узарга мөмкин. Шул ук вакытта үзеңнең генə
мəнфəгатьлəреңне түгел, ə оппонентларның кызысынуларын да
яхшылап тикшерергə кирəк. Юкса сөйлəшүлəр «саңгыраулар
əңгəмəсе»нə əверелергə мөмкин. Р.Фишер һəм У.Юри чит
кешелəрнең мəнфəгатьлəрен билгелəү өчен, төп алым буларак,
үзеңне оппонент урынына куеп карарга, ни өчен алар теге яки бу
карашта торуларын аңларга тырышырга тəкъдим итə.
Сөйлəшүлəр башланганчы һəрбер як икенең берсен
билгелəргə һəм теге яки бу чишелеш төренə сайлау мөмкинчелеген, туры килгəн тəкъдимнəрне дə оештырырга тиеш. Бу
очракта иң яхшы тəкъдимне генə түгел, ə бəлки икенче һəм
өченче төрлəр турында да уйларга кирəктер. Шулай ук, хəзерлек
барышында конфликтта катнашучылар һəм үзлəренең, һəм
оппонентларның мəнфəгатьлəрен истə тотып, мəсьəлəне төрлечə
чишү юлларына кирəк булган барлык мəгълүмати материалларны һəм документларны əзерлилəр.
Конфликтта катнашучы якларның сөйлəшүлəр оештыруга
максатчан хəзерлек алып баруы конфликтның тагын да катлаулану
яки өзелү мөмкинлеген киметə, булачак сөйлəшүлəрнең нəтиҗəле
узачагына өмет уята.
Сөйлəшүлəрне алып бару
Сөйлəшүлəр конфликтта булган якларның мəсьəлəне хəл итəргə
тотынган мизгеленнəн башлана. Беренче очрашуда ук хəзерлек
барышында билгелəнгəн берничə сорауны ачыклап куярга кирəк. Ике
якның да килешүен талəп итə торган сорауларга түбəндəгелəр керə:
1) көн тəртибе;
2) очрашуларның вакыт чиклəре;
3) оппонентлар чыгышларының чиратлашуы;
4) килешүлəргə ирешү алым-ысуллары җыелмасы;
5) сөйлəшүлəрдə арадашчыларның катнашу-катнашмавы.
Сөйлəшүлəр алып баруның түбəндəге өлешлəрен аерып
чыгарырга мөмкин:
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1) катнашучыларның мəнфəгатьлəрен һəм карашларын
тəгаенлəү;
2) мəсьəлəне чишəргə мөмкин булган төрлəрне ачыклау;
3) килешүгə ирешү.
Алдан үткəрелгəн хəзерлек эше əле һəрбер якның карашы
турында тулы һəм тəңгəл (адекват) күзаллау булдыру дигəн сүз
түгел. Шуңа күрə, сөйлəшүлəр оештыруның иң беренче өлешендə
оппонентлар арасында төрлечə аңлашылган четерекле мəсьəлəлəр,
фикер каршылыгы, ике якның да тоткан карашлары турында
мəгълүмат алмашу уза. Тагын бер мөһим як шунда, əгəр дə
оппонентлар уртак эшчəнлек алып баруга көйлəнмəсəлəр, аларның
килешүгə ирешүлəре зур шик астына алына. Америка галимнəре
Р.Фишер һəм С.Браун сөйлəшүлəр алып барганда уңай климат
тудыруга ярдəм итə торган алты элементны аерып чыгаралар:
1) уйлап эш итү – каршы як хис-кичерешлəргə бирелсə дə,
сабыр булырга кирəк. Үз холкыңны тыеп тора алмау уртак
эшчəнлекне җимерергə мөмкин;
2) аңлау – оппонентны аңларга тырышыгыз. Аның фикеренə
колак салмау килешүгə ирешүне чикли;
3) аралашу – турыдан-туры элемтəгə керү конфликтта
катнашучылар арасындагы мөнəсəбəтлəрне яхшырту өчен
кулланыла ала;
4) тəгаенлек – тикшерелмəгəн мəгълүматны кулланмагыз;
5) акыл сату, өйрəтү тонының булмавы – интонация, сөйлəм
тоны урынлы кулланылырга тиеш;
6) башка фикерне кабул итүгə əзер булу – оппонентның
фикерлəү рəвешен аңларга тырышыгыз. Башка кешенең карашын
аңлау – ул əле аның белəн килештең дигəн сүз түгел.
Оппонентларның
карашларын
кабул
итəргə
телəмəү
сөйлəшүлəрнең өзелүенə китерəчəк.
Сөйлəшүлəр алып баруның икенче өлеше – иң җаваплысы һəм
авыры. Бу этапта сөйлəшүлəрдə катнашучылар проблеманың уртак
чишелеш мөмкинлеклəрен билгелəргə тиеш, ə конфликтлы
ситуациядə моңа ирешү җиңел түгел. Теге яки бу чишелешкə туры
килгəн вариантны тəкъдим иткəндə һəм сөйлəшкəндə оппонентлар
үзлəренең карашларын тагын да көчəйтергə яки киметергə
мөмкиннəр. Болар барысы да аларның тыңлый, инандыра һəм
сораулар бирə белүлəренə бəйле. Мəсьəлəнең берничə чишелеш
юлын эзлəгəндə оппонентлар иҗади уйлый белергə дə тиеш. Бу
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сыйфат түбəндəгелəрне күз алдында тота:
• əзер кысалардан баш тарта белү;
• мəсьəлəнең бер яссылыгыннан икенчесенə җиңел
күчə алу;
• көтелмəгəн, уникаль чишелешлəрне таба белү.
Əгəр дə конфликтка кергəн яклар проблеманы бергəлəп,
сөйлəшүлəр алып бару аша хəл итəргə телəсəлəр, бу этапның
нəтиҗəсе булып, килешүнең төп вариантларын билгелəү тора һəм
катнашучылар өченче этапка күчəлəр.
Килешүгə ирешү. Консенсус алымы
Бу өлеш мəсьəлəнең чишелешен эзлəүдə озын һəм катлаулы
юлны төгəлли. Конфликтка кергəн яклар ахыргы килешүлəрне
оештыруга күчəлəр. Килешү өстендə эшлəгəндə сөйлəшүлəрдə
катнашучылар ике як өчен дə яраклы чиклəргə сыйган төп
чишелешне билгелəргə тиешлəр. Килешү төзергə мөмкин булган
өлкə сөйлəшү тирəлеге дип атала. Һəр килешүгə бары тик шуның
кысаларында гына ирешергə була. Бу өлкə зур һəм күпкырлы
булырга мөмкин. Килешүгə ирешү төрле чишелешкə нигезлəнə ала:
• урта;
• асимметрик;
• өр яңа фикерле чишелеш.
Сөйлəшүлəрдə типик чишелеш булып урта яки компромисс
санала. Бу очракта конфликтка кергəн яклар бер-берсенə юл
куялар. Асимметрик чишелеш булганда конфликтта катнашкан бер
якның юл куюы икенче якныкына караганда зуррак була. Мондый
чишелеш төре, мəсəлəн, ата-ана белəн яшүсмер егет арасында туган
конфликтлы ситуациядə кулланыла.
Алдагы чишелеш төре ул – өр яңа фикергə килү. Бу очракта
каршылык тулысынча чишелə яки мөһимлеген югалта һəм
нəтиҗəдə конфликтта катнашучыларның мөнəсəбəте тулысынча
үзгəрергə мөмкин. Мондый төр килешүгə килү иң авырлардан
санала һəм сөйлəшүлəрдə катнашучылардан конфликтны тулаем
хəл итəрлек эшчəнлек алып бару талəп ителə.
Өр-яңа фикерле чишелешнең икенче юлы мəнфəгатьлəрнең
үзгəрүе яки проблеманы яңа күзлектəн караган очракка туры килə.
Өр-яңа фикерле чишелеш үз чиратында теге яки бу дəрəҗəдə
компромисс элементларын да берлəштерə.
Килешү төзү ике төрле була:
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1) иң элек гомуми планда килешү төзелə, ə аннары һəрбер
мəсьəлəнең сораулы мизгеллəре карала;
2) сөйлəшүлəр алып баруда катнашучылар килешүгə ирешү
өчен һəрбер мəсьəлəне бер-бер артлы чишəлəр.
Бу очракта аерым чишелешлəрнең бергəлеге гомуми нəтиҗəгə
алып килə.
Сөйлəшүлəр алып баруда катнашучыларга мəсьəлəнең чишү
төрлəрен билгелəрлек түбəндəге күрсəткечлəрне кулланырга
мөмкин:
• гомуми, уртак кыйммəтлəр, əхлакый кагыйдəлəр;
• ике як тарафыннан да хөрмəт ителгəн гореф-гадəтлəр;
• кануннар, белешмəлəр, профессиональ нормалар;
• эксперт билгелəмəлəре;
• охшаш очракларга сылтамалар.
Бу күрсəткечлəр гамəли яктан кулай һəм сөйлəшүлəрдə
катнашучыларның барысы өчен дə яраклы булырга тиеш.
Консенсус алымы
Консенсус алымы (лат. consensus – ризалык, бердəмлек)
сөйлəшүлəрдə барлык катнашучыларның төзелгəн карар белəн
килешүенə исəплəнə. Бу алым “башкаларның мəнфəгатьлəрен
кабул итү, үз кысыксынуларыңны тормышка ашыру өчен шарт
булып торуга” нигезлəнгəн. Консенсус алымына нигезлəнгəн
килешүлəр нык булалар, чөнки бу алым оппонентларның кайсысы
булса да берсенең каршы карашта булуын кабул итми. Димəк,
сөйлəшүлəр оештырганда консенсус алымын куллану, һəр ике
якның да карашлары уртак, ныклы һəм дəвамлы булуын аңлата.
Сөйлəшүлəрнең нəтиҗəлеген тикшерү,
ирешелгəн килешүне үтəү
Сөйлəшүлəрдə катнашучы якларның кара-каршы эшчəнлеге
тəмамланса да, соңгы өлеш буларак, сөйлəшүлəр оештыруның
нəтиҗəлəрен һəм ирешелгəн килешүлəрне тикшерү өлеше дəвам
итə. Иң элек үткəрелгəн сөйлəшүлəрнең уңай яки тискəре булуына
карамастан, һəрбер якка нəтиҗəлəр чыгарырга кирəк:
• сөйлəшүлəргə хəзерлек ничек узды;
• сөйлəшүлəр алып барганда планлаштырылган программа
сакландымы;
• оппонентлар белəн үзара эшчəнлек нинди характерда булды;
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• оппонентларны нинди дəлиллəр инандырды, кайсылары
тискəре тəэсир калдырды һəм ни өчен шулай;
• юл куюлар булдымы һəм алар нинди нəтиҗəлəр бирəчəк;
• сөйлəшүлəр алып барганда нинди кыенлыклар туды;
• алда хезмəттəшлек итүнең преспективалары бармы һəм
нинди;
• килəчəктə
сөйлəшүлəрдəн
алган
нинди
тəҗрибəне
кулланырга мөмкин булыр;
• ирешелгəн нəтиҗəлəрнең төп сəбəплəре нинди.
Сөйлəшүлəрнең уңышлылыгын билгелəү өчен берничə
күрсəткечтəн файдаланырга мөмкин: 1) уңышның төп күрсəткече –
мəсьəлəнең чишелеш дəрəҗəсе. Шулай да, чишелеш нəтиҗəсе
төрле була ала:
• конфликтны “отыш-отыш” төре кысаларында төгəллəү
мəсьəлəне көн тəртибеннəн төшереп калдыра;
• конфликтның “отыш-җиңелү” яки “җиңелү-җиңелү” төре
буенча
тəмамлануы
килəчəктə
хезмəттəшлекнең
конфликтсыз булачагын искəртми.
2) сөйлəшүлəр оештыру һəм аларның нəтиҗəлəренə субъектив
карашлар. Əгəр дə ике як та сөйлəшүлəрнең нəтиҗəлəре белəн
ризалашсалар һəм кабул ителгəн килешүне гадел дип санасалар,
сөйлəшүлəр уңышлы узган дияргə була.
3)
килешүнең
шартларын
үтəү
дə
сөйлəшүлəрнең
уңышлылыгын билгелəүдə бер күрсəткеч булып тора. Бу очракта
сөйлəшүлəрнең нəтиҗəлелеген озайту һəм ныгыту өчен килешүгə
аны тормышка ашыру планын да кертергə кирəк. Шулай ук əлеге
планның үтəлүен тикшерү системасы да билгелəнергə тиеш.
Нəтиҗə ясап, шуны искəртəсе килə: сөйлəшүлəр алып баруда
катнашучылар үзлəренең бурычларын мөмкин кадəр тиз арада
башкарырга тиешлəр, юкса тоткарлану якларның бер-берсенə
карата ышанмавын һəм икелəнүен тудырачак.
Сөйлəшүлəрдə арадашлык итү модельлəре
Каршылыкны үзара гына хəл итү мөмкин булмаган очракта
мəсьəлəгə карата битараф булган өченче якның ярдəменə таянып
сөйлəшүлəр алып барырга була. “Өченче як” термины бик киң
төшенчə. Конфликтны чишкəндə өченче як катнашуның берничə
төрен аерып карарга була.
1) суд – ул төгəл билгелəнгəн, законлы рəвештə беркетелгəн
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тикшерү эшчəнлеге алып бара һəм судья кабул иткəн чишелешне
конфликтта катнашучылар үтəргə тиешлəр. Бу очракта өченче як
конфликтны чишүдə тулысынча катнаша.
2) арбитр – хəл ителəсе мəсьəлə турында сөйлəшү барышын
көйли торган төгəл нормаларның булмавы белəн үзенчəлекле.
Катнашучылар өченче якны үзлəре сайлыйлар һəм чит як чыгарган
нəтиҗəлəр мəҗбүри булалар.
3) арадашлык шулай ук сөйлəшүлəр алып баруда ярдəм итүнең
бер рəвеше. Уңай аралашу һəм мəсьəлəне чишү юлларын эзлəгəндə
ярдəмче, лəкин шул ук вакытта соңгы нəтиҗəне катнашучылар
ясый. Шуңа күрə арадашчы алдан ук нəтиҗəлəр өчен бары тик
конфликтта катнашучылар җавап бирəчəген ассызыкларга тиеш.
Конфликтны җайга салуда өченче якның катнашу рəвеше
Катнашу
рəвеше
Өченче
як,
битараф судья
(третейский
суд)

Арбитр

Арадашчы
(медиатр)

Ярдəмче
(модератор)

Өченче якның катнашу үзенчəлеклəре
Мəсьəлəне хəл итү төрлəрен билгелəүдə иң күп
мөмкинлеклəргə ия. Проблеманы өйрəнə, ике
якны да тыңлый, бəхəслəшүгə урын
калдырмаслык
карар
чыгара.
Мисалга
аксакалларның
конфликтлы
хəллəрне
җайлавын, утырышчылар суды карарын
китерергə була.
Шулай ук шактый зур вəкалəткə ия. Ул
конфликтны өйрəнə, катнашучылар белəн
бергə тикшерə. Үтəү мəҗбүр булган соңгы
карарны чыгара, əмма яклар аның белəн
ризалашмыйча,
югарырак
даирəлəргə
мөрəҗəгать итə алалар.
Тагын да битарафрак роль. Махсус белемнəрне
файдаланып мəсьəлəне уңай тикшерүне
оештыра. Соңгы нəтиҗəне оппонентлар ясый.
Арадашчы алдан ук уңышсызлык өчен бары
тик конфликтта катнашучылар җаваплы
икəнне ассызыкларга тиеш.
Каршылыклы мəсьəлəне хəл итүне тикшерү
барышын уңай якка үзгəртү максатыннан
катнаша; очрашулар һəм сөйлəшүлəр оештыра,
лəкин проблеманың эчтəлеге турында бəхəскə
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Күзəтүче

һəм ахыргы карар кабул итүгə йогынты
ясамый.
Конфликттагылар арасында булып, якларны
элек
кабул
ителгəн
килешүлəрне
бозуларыннан яки үзара һөҗүмнəреннəн тыеп
тора. Күзəтүченең булуы бəхəсле мəсьəлəлəрне
сөйлəшүлəр оештыру юлы белəн хəл итү өчен
шартлар тудыра.

Нəтиҗə
ясап
əйткəндə,
конфликт
–
иҗтимагый
бəйлəнешлəрнең аерылгысыз үзенчəлеге. Димəк, һəрбер кеше теге
яки бу конфликтта катнашкан яисə катнашачак. Конфликтларны
чишкəндə сөйлəшүлəр оештыруны иң кулай һəм отышлы ысул дип
санарга була. Сөйлəшүлəр оештыру үз чиратында катлаулы һəм
катнашучылардан хəзерлек талəп итə торган эшчəнлек. Шуңа күрə
сөйлəшүлəр оештыруның төрле мəсьəлəлəрен өйрəнү һəрбер кеше
өчен бүген дə əһəмиятле санала. Шулай да сөйлəшүлəр оештыру
турында мəгълүматлы булу, уңышка ирешү дигəн сүз түгел.
Сөйлəшү алып бару өчен белем туплау һəм күнекмəлəр булдыру
мөһим. Ə моңа бары тик гамəли эшчəнлек алып барганда гына
ирешергə мөмкин һəм, əлбəттə, əгəр дə катнашучылар чын
күңелдəн уртак фикергə ирешергə телəсəлəр генə, сөйлəшүлəр уңай
нəтиҗəлəргə алып килə.
Үзлəштерелгəн белемнəрне мөстəкыйль тикшерү өчен
сораулар һəм биремнəр
1.Таблицаларны файдаланып, телəсə-нинди темага əңгəмə оештырып
аралашыгыз.
а) Əңгəмəдəшлəр тибы
I. Тəкəббер – чиклəнгəн “йо-мык” тип

Ихлас – “ачык” тип

1. Беренче планда – “мин үзем”. Минем
дөньям – иң кызыклысы

1. Иң кыймəтлесе – минем əңгəмəдəшем,
аралашу темасы

2. Сүзеңне тыңлата алу – хакимлек
билгесе. Шуңа да, ничек кенə булса да,
төрле юллар белəн үз сүзеңне сөйли алу,
кеше сөйлəменə сүз кыс-тыру, үз
карашыңны аңлату, үз телəгеңə ирешү
өчен көрəш. Аралашу ысулы – үзеңə буйсындыру (авторитар алымнар, өстенлек

2. Фикер алышуда кем өстен – минме,
башка берəүме – барыбер. Өстен чыгарга
тырышу бер-береңə сүз белəн йогынты
ясауда,
чын-чынлап
аралашуга
комачаулый, əңгəмəне кызыксыз итə.
Аралашу ысулы – һəр очракта бернинди
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итү, буйсындыру).

көрəшсез, тигез телəктəшлек.

3. Əңгəмəдəшем – минем телəкне үтəүче
объект. Аралашуда мин – əйдəп баручы,
ул – буйсынучы.

3.Əңгəмəдəшем – миннəн бəй-сез, мин
идарə итəргə тиеш булмаган, үзенчəлекле
мөстə-кыйль рухи дөнья. Аның белəн
танышу – кызыклы һəм файдалы.

4. Үземне танытасым, үзем белəн
хозурланасым, үз карашларымны гына
бəян итəсем килə.

4. Башка кешенең рухи дөньясы белəн
танышасым,
аның
фикерлəрен
тыңлыйсым, аңлыйсым килə.

ə) Əңгəмəдə сөйлəм оештыру тəртибе
I.Монологта тəкəбберлек
“йомык” тип

(чик-лəнгəн

II.
Монологта
(“ачык” тип)

ихласлык

1.Иң мөһиме – бирелеп тыңлау.
Əңгəмəдəш сөйлəгəндə игъти-бар белəн
тыңлап, нəрсə əйтергə телəгəнен аңларга
тырышу. Аның фикерен үзеңнеке белəн
чагыштырып, уңай җавап əзер-лəү.
Əңгəмəдəшне бүлдермəү.

1. Иң мөһиме – беркемне тыңламыйча, үзең сөйлəү. Əңгəмəдəш
сөйлəгəндə, туктагач аңа нəрсə əйтү
яки сүз кыстыру турында уйлап
утыру, уңай очрак көтеп, аның сүзен
бүлдерү.
2.“Мин-минлек” ысулы фразалары:

1.Илтифатлы (сез/син) ысул фразалары:

-мине
шулар
һəм
шулар
кызыксындыра; -мин телəр идем..; минем
исəплəвемчə;
-сезгə бу мəгълүм булмаса да...; -сез,
билгеле, бу хакта, турыда хəбəрдар
түгел (белмисез əле).

-Сезне нəрсə кызыксындыра?; -Мөгаен,
сез белергə телисез-дер...; -Сез ... турыда
нинди фи-кердə?; -Сезгə бу турыда
ишетү кызыклы булыр; -Сез, əлбəттə, бу
турыда белəсез; -Сез бу хакта, мөгаен,
ишеткəнсездер.

Иң элек үз мəнфəгатьеңне, фи-керкарашларыңны, телəклəре-ңне
кайгырту һəм əңгəмəдəшеңə үз
телəклəреңне белдереп кую.

Беренче планда əңгəмəдə-шеңнең
кызыксыну. Бу хакта махсус
ихтирамлы белдерү.

3.Əңгəмəдəшеңнең кем булуы һəм исеме
əһəмиятле түгел. Əңгəмə барышында
аңа “сез” яки “син” дип кенə мөрəҗəгать
итү.

1.Əңгəмəдəшеңнең исемен (исе-мен,
əтисенең исемен) хəтергə сеңдерү,
мөрəҗəгатьтə файдала-ну; аның һөнəре,
яшь үзенчəлек-лəре, карашларын истə
тоту.

4.Əңгəмəдə үз фикереңне кабат-лап,
аларның матур яңгырау-лары белəн
хозурлану.

4.Əңгəмəдəшнең төп фикерен, аерым
фразаларын ихтирам белəн кабатлау

5.Һəр репликаны “мин” яки “юк” сүзе

5.Бик кыен булса да, сүзне “əйе” дип,
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белəн
башларга:
Юк,
минем
уйлавымча...; Юк, сез хаклы түгел,
минем фике-ремчə...; Мин үзем генə
дөресен сөйлим.

уңай раслаудан башларга: Əйе, сез
хаклы, тик...; Əйе, мин сезнең белəн
тулаем килешəм, əмма...; Əйе, кайбер
сорауларым булса да, сезнең фикерлəр
дөрес.
Əгəр əңгəмəдəш хаклы булса, бу турыда
шунда ук əйтеп узарга.

6.Əңгəмəдəшкə булачак сорау-ларны, ул
ризасызланып,
кире
җавап
бирерлеклəрен оештыру.

6.Сорауларны
əңгəмəдəшең
килешерлек, дөресрəге, тискəре җавап
бирə алмаслык итеп уйларга тырышу.

7.Үз фикерлəреңне кискен, катгый
рəвештə белдерү. Итагать саклап
тормаска! Син иң акыллысы (яхшы
белгеч) бит. Һəркем белеп торсын!

7.Фикерлəрне белдерүдə кат-гыйлыктан
тайпылырга тыры-шырга: Ə сезгə болай
тоелмый-мы?; Мөгаен, алай дип исəплəү
дөресрəк булыр.
Һəркем ялгышырга мөмкин: ул да,
мин дə.

8.Сөйлəшү барышында кырыс булырга.
Əңгəмəдəшеңне мак-тарга ярамый. Ул
акыллы дип уйлыйк, лəкин син зирəгрəк
бит! Əгəр əңгəмəдəшең ялгы-шып куйса,
бу турыда кисəтү ясау мөмкинлеген
шатланып файдаланырга.

8.Һəр
мөмкинлекне
файдала-нып
əңгəмəдəшеңə уңай мөнə-сəбəтеңне,
аның фикерен хуп-лавыңны сиздерергə.
Əңгəмə – имтихан, ə син – укытучы, бəя
биреп утыручы түгел

9.Əңгəмəдəшеңне
һəм
əйлəнəтирəдəгелəрне
никадəр
тискəре
бəялəсəң – шулкадəр дөресрəк булачак,
чөнки барысы да – начар, син берүзең
генə яхшы. Менə шул хакта гына
сөйлəшергə кирəк тə.

9.Əлбəттə, əйлəнə-тирəдə хаксызлык
җитəрлек, тик гадел эшлəр, яхшылык та
күп. Сүзне шул турыда дəвам итү
əйбəтрəк булыр.

10.Үзеңə əһəмиятле тоелган мəсьəлə
хакында
сөйлəргə.
Би-лгеле,
итагатьлелек
өчен,
гадəт-тə,
əңгəмəдəшең
фикере
белəн
дə
кызыксынырга кирəк. Əңгəмəне телгə
килгəн телəсə нинди сораудан башларга
була:
Əти-əнилəрең
ни
хəлдə?
Стипендияң күпме? Кəеф шəпме?
Машинаң төзекме? Нəрсə эшлисең?
(Имтиханнан
“өчле”
алганын
оныткансың: Əйдə, ярамаган тагы, ис
китəрлек хəл түгел).

10.Сүзне икебез өчен дə кызыклы темага
башлау кулай. “Шəхсəн” сорауларны
кəеф җибəрмəслек, үпкəлəтмəслек итеп
уйларга туры килə.
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б) Эшлекле əңгəмə оештыру
Əзерлек. Тема, максат, бурычлар, уңышка ирешү ысулларын һəм алымнарын, алга
куелган мəсьəлəне уңай хəл итəрлек сораулар уйлап кую.
Кереш. Сорауларны, əңгəмəне уңай раслаулар белəн үзең əйдəп барырлык һəм
темага кагылышлы мəгълүмат тупларлык итеп оештырыга.
Əңгəмə башы. Сəламлəшү: исем, фамилияңне əйтеп исəнлəшү; үзеңнең
карашларың, кызыксыну даирəң белəн таныштыру; хуплау, мактау сүзе, мөлаем караш;
үзеңə шəхсəн кагылышлы сорау бирү; ярдəмгə өметлəнү, үзеңнəн ярдəм
мөмкинлеклəрен атау.
в) Əңгəмəнең төп өлеше эзлеклеге:
Гамəл төре

Ысулы

1. Мəгълүмат туплау.

“Əйе/юк” җавабы белəн чиклəнмəслек, əңгəмəдəшнең
сүз сөрешен сизем-лəрлек сораулар бирү.

2.Чишелəсе
мəсьəлəне
(проблеманы) хəл итү.

Риторик сораулар, “уйлану өчен сораулар”:
əңгəмəдəш мəсьəлəне хəл итүдə өстəмəлəр,
төзəтмəлəр, яңа дə-лиллəр китерерлек сораулар
куллану.

3. Күчеш: икенче мəсьəлəне
хəл итəргə керешү.

Күчеш сораулары: əңгəмəдəшнең яңа күтəрелгəн
мəсьəлəгə мөнəсəбəтен билгелəү өчен аның
карашларын, сорауларын тыңлау.

4.Икенче
мəсьəлəне
(проблема №2) хəл итəргə
керешү.

Яңа
мəгълүмат
туплауда
алынырлык сорауларга күчү.

“əйе/юк”

җавабы

Əңгəмəне төгəллəү. Нəтиҗəлəрдə үзара килешүчəнлек; кызыклы əңгəмəдəн
канəгатьлəнү хисе белдерү; əңгəмə башкалар тарафыннан өзелсə, алда да
хезмəттəшлеккə ышаныч сиздерү. Искəрмəлəр:
1.Əгəр əңгəмəдəш уртак мəсьəлəне хəл итүдə каушап, ике-лəнеп калса, итагатьлек
саклап, аны “əйе/юк” җавабын əйтерлек халəткə алып килү. Уңай җавапка ирешү өчен,
эзлекле рəвештə икенче төрле юллар, алымнар (альтернатива) тəкъдим итү.
2.Сез телəгəн уңай җаваптан соң əңгəмəдəшне, аның өчен отышлы чишелеш белəн
тəбриклəү, нəтиҗəле эшчəнлеккə өмет белдерү. Кире очракта – мəсьəлə уңай хəл
ителерлек, алдан əзерлəнгəн соңгы дəлилне китерергə мөмкин.
3.Əңгəмəне тискəре җавапка төгəллəтмəскə тырышыгыз. Алдагы эшлекле
аралашуны күзаллап (телəп) булса да, “əйе” җавабына ирешү.
г) Каршылыкны əңгəмə ярдəмендə җиңү
Əңгəмə өлешлəре:
I. Тасвирлама. Килеп туган хəлне үз күзлегеңнəн чыгып, лə-кин объектив рəвештə,
кыскача сөйлəп бирү. Бəхəс кузгатырлык мəсьəлəлəр күтəрмичə, сүз куертмаслык, күз
алдындагы фактлар китерергə. Əңгəмəдəшнең тəртибенə тукталмыйча, тыныч, паузасыз,
тавышка бераз катгыйлык өстəп сөйлəргə.
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II. Бəя. Бəхəскə тартылмыйча, əлеге мəсьəлəгə мөнəсəбəтне хəбəр итү,
канəгатьсезлекне ачыктан-ачык сиздерү.
III. Тəкъдим. Ачык һəм төгəл итеп, килеп туган хəлдəн чыгу юлларын хəбəр итү.
IV. Нəтиҗə. Əңгəмəдəшкə тəкъдимне кабул иткəн очракта – отышын, кире
кагылганда – зыянын искə төшерү. Янамыйча, ярсымыйча, үтенмичə, ныклы, дустанə
сөйлəшеп, сүзне күтəренке, мөлаем тонда тəмамларга.

2.Түбəндəге текстка мисаллар табыгыз.
Əңгəмəдə тулы һəм өлешчə ризалашу һəм
ризасызлык
Сөйлəмнең (əңгəмəнең) эчтəлеге һəрвакыт игътибар үзəгендə. Без аның мəгънəсе
белəн килешəбез яки ризалашмыйбыз. Килешү мəгънəсен фикер-карашлар, ниятлəр,
телəклəр һəм хислəрнең тəңгəл килүе белдерə. Уй-фикерлəр, сораулар, раслауларның
кире кагылуы ризасызлык белдерү була. Үзара фикер алышуда ризалык белдерү яки
ризасызлык тулы күлəмендə чагылмый да кала, əлеге очракларны күзəтеп үтик. Беренче
аралашучының мөнəсəбəтле репликасында чагылган фикере, омтылышы, телəге белəн
тыңлаучы-аралашучы үз репликасында тулысынча ризалашса (бирелгəн сорауны
расласа), бу тулы ризалашу күренеше була. Мəсəлəн: (мисал китерергə).
Беренче аралашучы үзенең тəкъдимен белдерə, икенче аралашучы җавабында бу
мəсьəлəдə үзенең дə шул ук фикердə, ягъни фикерлəрнең уртаклыгын белдерə – бу очрак
тулысынча ризалашу була.
Өлешчə ризалашу – сорау бирүче əңгəмəдəш фикере, нияте, телəге белəн җавап
бирүче килешə, тик җавапта билгеле бер шарт куела яки җавап тəкъдим-фикергə
тулысынча туры килеп бетми һəм еш кына ризасызлык төсмерендə яңгырый (мисал
китерергə).
Беренче укучы үтенечен белдерү белəн икенче укучы аның телəге белəн килешə,
фикерлəр туры килə, лəкин ул үзенең шарты үтəлсə генə ризалаша. Əлеге шарт, безнең
карашка (беренче укучы уйлавынча) ризасызлык күрсəткече булып тора. Димəк, өлешчə
ризалашу əңгəмəдəшлəрнең билгеле бер шарт үтəлүдəн соң телəклəре тəңгəллəшкəндə
генə оеша.
Тулы ризасызлык – сүз башлаган əңгəмəдəшнең фикере, нияте, телəге белəн икенче
əңгəмəдəшнең фикере, нияте, телəге бөтенлəй туры килмəгəндə күзəтелə (мисал
китерергə).
Əңгəмəдəшлəрнең ниятлəре туры килмəве ярылып ята, бу очрак – тулы
ризасызлыкка мисал.
Өлешчə ризасызлык – беренче башлап фикер əйткəн əңгəмə-дəшнең фикере, нияте,
телəге белəн икенче əңгəмəдəш тулысынча килешеп бетмəгəндə яңгырый. Икенче
аралашучы беренчесенең мөнəсəбəтле репликасында яңгыраган фикеренə-карашына
шик белдерə яки ачык белдерелгəн ризасызлыгын итагатьлерəк яңгырата, яки читлəтеп
əйтə , яки яшертен сиздерə (мисал китерергə).
Əлеге мисалда əңгəмəдəшлəрнең бер мəсьəлəгə карата фикер-карашлары төрле.
Шулай ук икенче əңгəмəдəш сүз башлаган əңгəмəдəшнең үзенə юнəлтелгəн фикеренə
мөнəсə-бəтен, үзенең фестивальдə катнашу-катнашмавын төгəл белми, шул сəбəпле,
аралашуда ниндидер əйтеп бетермəү тоемлана, ягъни ризасызлык тулы чагылышын
тапмый (җавап-фикер белдерүче əңгəмəдəш “икеле”дип тел төбен яшерүне көчəйтə).
Шуңа күрə бу очрак өлешчə ризасызлыкка мисал була ала.
Өлешчə ризалашу һəм өлешчə ризасызлык бер үк мəгънəне ачыклыйлар, бары
тышкы күрсəткечлəре генə аларны төгəл аерымлап куярга мөмкинлек бирə. Аларны
шəхсəн бəя белдерү буларак күзəтеп үтик:
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1. (Мисал китерергə).
2. (Мисал китерергə).
Беренче мисалда беренче аралашучының җавап көткəн сора-вы икенче аралашучы
тарафыннан өлешчə раслана, сорауның бер өлеше генə уңай бəялəнə – бу өлешчə
ризалашу. Икенче мисалда да шул ук сорау куела. Икенче аралашучы сорауның билгеле
бер өлешенə каршы килеп, “юк” җавабын бирə, лəкин башка яссылыкта аның җавабы
уңай – бу өлешчə ризасызлык.
Ике мисал да эчтəлек мəгънəлəре белəн бер үк. Аларны без тышкы чагылышларына
карап кына аерабыз. Ризалашу һəм ри-засызлык махсус һəм гадəти тел чаралары белəн
белдерелəлəр. Əңгəмəдə махсус чаралар (күп очракта, модаль сүзлəр) ризала-шу яки
ризасызлык күрсəткечлəре, гадəти чаралар ризалашуда да, ризасызлыкта да күзəтелəлəр.
Беренче мисалның ризалашу-ны белдерү репликасында беренче урында махсус сүз:
“əйе” ре-лятивы (релятив дип без əңгəмəдəшнең соравына, мөрəҗəгатенə, күренешвакыйгага, гомумилəшкəн бəя, мөнəсəбəт белдерə тор-ган сүзлəргə əйтəбез) кулланыла.
Каршы куючы “лəкин” теркə-геченнəн соң, бирелгəн сорауга кире җавап алына, тулаем
алган-да, бу мисал – өлешчə ризалашу. Икенче мисалның мөнəсəбəтле репликасында
беренче урында ризасызлыкны белдерə торган махсус чара – “юк” релятивы. Каршы
куела торган “лəкин” теркəгеченнəн соңгы репликада – ризалашу яңгырый. Димəк,
икенче мисалны без өлешчə генə ризасызлык төренə кертəбез.
Шул рəвешчə, үзлəштерелə торган мəгълүматка икенче аралашучы һəрвакыт
ризалашу яки ризасызлык мөнəсəбəтен белдерə. Əлеге мөнəсəбəт тулысынча яки өлешчə
оешырга мөмкин, бəхəскə дə үсүе бар.
3.Таблицаны файдаланып, тыңлаучылар төре турында сөйлəгез.
Тыңлаучылар төре

I
Телəктəшлек

II
Килешүчəн
Чыгышларга
тыңлаучыларның мөнəсəбəт
төрлəре

IV
Каршылыклы

III
Битараф

4.“Тыңлый һəм тыңлата белəсезме?” тестына җаваплар бирегез.
Хезмəткəрлəр бер-берсен ишетə-тыңлый-аңлый алмаулары сəбəпле, конфликтлы
хəллəр барлыкка килə, кискенлəшеп китə һəм инцидент дəрəҗəсенə кадəр үсəргə
мөмкин. Бу хəллəр аларның бер-берсен тыңларга һəм аңларга телəмəүлəреннəн,
һəрвакыт үз фикерлəрен аңлата белмəүлəреннəн, теге яки бу очракка ачык һəм төгəл
караш күнекмəлəренə ия булмауларыннан килеп чыга.
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Тыңлый алу һəм аралашу мөмкинлеклəрегезне сорауларга төгəл генə “əйе” яки
“юк” җавапларын биреп, ачыклый аласыз.
1) Үзара аралашканда, нəрсəдер аңлатканда, сез əңгəмəдəшегезнең төшенүенə
игътибар итəсезме?
2) Əңгəмəдəшегез аңлый торган сүзлəр сайлап сөйлисезме?
3) Башкалар белəн уртаклашканчы, сез үз идеялəрегез, караш-тəкъдимнəрегез
турында уйланасызмы?
4) Əңгəмəдəшегез яңа фикер яңгырагач, сорау бирмəсə дə, сез аны фикерегезгə
төшенгəн дип исəплисезме?
5) Сөйлəмегезнең аңлаешлырак, кыскарак булуына омтыласызмы?
6) Сөйлəмегезнең эзлеклелегенə омтылып, үз караш-тəкъдимнəрегезне бəян итү
рəвеше турында алдан алы уйланасызмы?
7) Үзегезгə сорау бирүлəрен хуплыйсызмы?
8) Үзегезне тирə-юндəге кешелəрнең уйларыннан хəбəрдармын дип
исəплисезме?
9) Əйлəнə-тирəгездəге кешелəрнең фикер-карашларын сиземлəвегезне тəгаенлəү
өчен сез аларга сораулар бирəсезме?
10) Сез фактлар (мисаллар) һəм фикерлəрне аерып карыйсызмы?
11) Əңгəмəдəшегезнең дəлиллəренə каршы яңа фикерлəр эзлисезме?
12) Əңгəмəдəшлəрегезнең сезнең белəн тулысынча килешүлəре өчен
тырышасызмы?
13) Сез, һəрвакыт, аңлаешлы, төгəл, кыска һəм əдəпле сөйлəшəсезме?
14) Үз фикерлəрегезне туплау максатыннан, əңгəмəдəшлəрегезгə тəкъдимнəрегез
турында уйланыр яки сораулар бирер өчен паузалар ясыйсызмы?
Кем дə кем 4, 8, 11, 12 нче сораулардан башкаларына уңай (“əйе”) җавабын бирсə,
аларны оста аралашучы, үз фикер-карашларын əңгəмəдəшлəренə җиткерə белүче,
тыңлый белү сəлəтенə ия кешелəр дип əйтеп була. Башкача булганда, тыйлый алу һəм
аралашу мөмкинлеклəрегезне арттыруда төрле комачаулыклар барлыгы турында
уйланырга туры килə.
5. “Студент имтиханда” сериясеннəн профессорның таркаулыгыннан җиңелчə генə
шаярып алган мəзəклəрне рольгə бүлеп уйнап күрсəтегез.
6. “Студент имтиханда” сериясеннəн студентның билге өчен тапкырлыгын,
максатчанлыгын тасвирлаган мəзəкне фарс дəрəҗəсендə уйнап күрсəтегез.
7. “Студент көнкүреше” темасына берəр мəзəкне сентимент, фаҗига, җиңелчə көлү,
киная төсмерлəре белəн уйнап күрсəтергə.
8. “Балалар сөйлəшə” сериясеннəн 3-4 мəзəкне берлəштереп,“ике бала”, “əтисеулы”, “əнисе-улы”, “əнисе-кызы”, “мөгаллим-шəкерт” өчен реприза языгыз, башкарып
күрсəтегез.
9. Бəхəс – фикерлəр һəм карашлар бəрелеше. Дəлиллəү барышында аның төп
өлешлəре: кире раслау – антитезис куллану – оппонент та, пропонент та үз карашларын
яклыйлар – ...
Бəхəснең тагын нинди сыйфатларын əйтер идегез?
10. Бəхəс алып бару рəвешлəренə – дискуссия, полемика, эклектика, софистикага –
бəялəмə бирегез.
11. Бəхəс алым-ысулларына – башлап җибəрү; “һөҗүм”, каршы якның игътибарын
читкə юнəлдерү; дəлиллəү йөген күчерү; каршы якны үз дəлиле белəн җиңү;
көтелмəгəнлек; каршы сүзне кичектереп тору; алдан-алы катгый фикерлəр яңгыратмау,
соңыннан сүз алу – җəенке аңлатма бирегез.
12. Бəхəстə бик урынлы булмаган ысулларны – каршы якка сүз əйтергə бирмəү;
катнашучы-тыңлаучылар «хор»ын оештыру; ихтималланган телəк-омтылышларга
сылтама; ялган, дəлиллəнмəгəн мисаллар китерү; алдан уйлап фикер чуалту; каршы
якның күңел тынычлыгын алуны – аңлатыгыз.
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13. Эристикага нинди талəплəр куела?
14. Таблицалар буенча сөйлəп күрсəтегез.
а) Конфликтларың төркемнəре
№

Төркемлəү сыйфатлары

Конфликтларның төрлəре

1.

Килеп чыгу өлкəсе

Сəнəгать һəм икътисадка бəйле конфликтлар.
Идеология һəм сəясəткə бəйле конфликтлар.
Иҗтимагый-психологик
конфликтлар.
Гаилəкөнкүреш конфликты.

2.

Таралу
дəвамлылыгы
киеренкелеге

Шəхес күңелендəге конфликт. Шəхесара конфликт.
Шəхесара-төркем җирлегендəге конфликт. Гомуми
һəм аерым мəсьəлəгə багышланган конфликтлар.

3.

Конфликтлы мөнəсəбəттə
катнашучылар

Төркемара конфликт. Гаугалы, тиз узучан, кыска
вакыт аралыгында үткəн конфликт. Киеренкелектə
узучан, дəвамлы конфликт. Сизелми һəм салмак
узучан конфликт. Сизелми һəм тиз узучан конфликт.

4.

Конфликтның асылы

Чынбарлык (предметлы) конфликты. Реаль булмаган
(предметсыз) конфликт.

5.

Чыганагы һəм сəбəплəре

Объектив һəм субъектив конфликтлар. Оештыру
эшчəнлегенə бəйле конфликт. Хис-тойгылы һəм
иҗтимагый-хезмəт конфликтлары. Эшлекле һəм
аерым
төркем
мəнфəгатьлəренə
караган
конфликтлар.

6.

Аралашу халəте

Бер яссылыктагы (горизонталь) конфликт. Буйсыну
мөнəсəбəтендəге кешелəр арасынлдагы (вертикаль)
конфликт. Катнаш төрдəге конфликт.

7.

Иҗтимагый нəтиҗəлелеге

Уңай һəм тискəре конфликтлар. Оешманың
камиллəшүенə ярдəм итə торган (конструктив) һəм
үсешенə
комачаулый
торган
(деструктив)
конфликтлар.
Яңарышка
юнəлдерелгəн
һəм
урнашкан тəртиплəрне җимерүгə, киеренкелекне
аттыруга юнəлтелгəн конфликтлар.

8.

Узу рəвеше һəм бəрелеш
дəрəҗəсе

Ачыктан-ачык һəм астыртын узучан конфликтлар.
Уйламаганда килеп чыккан; алдан əзерлəнеп
оештырылган; вакытын көтеп, махсус оештырылган
конфликтлар.

9.

Җайга салу алымнары
һəм колачлау дəрəҗəсе

Нык каршылыклы һəм ташлама ясап хəл ителə
торган конфликтлар. тулысынча яки өлешчə хəл
ителə
торган
конфликтлар.
Килешү
һəм
хезмəттəшлеккə алып килə торган конфликтлар.

даирəсе,
һəм
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ə) Оешмада конфликтның вазифасы
Конфликтның
вазыйфасы

Конфликтның юнəлеше һəм нəтиҗəлəре
уңай

тискəре

Хезмəттəшлəр
нең
бердəмлеген
арттыру

Шəхесара
һəм
төркемара киеренкелекне
йомшарту;
шəхси
һəм
коллектив мəнфəгатьлəрен
килештерү; формаль һəм
формаль булмаган төркемнəрне берлəштерү; гомумкызыксыну
даирəсен
киңəйтү һəм ныгыту

Коллективның оешканлыгын
һəм
бердəмлеген
какшату; аерым шəхес һəм
төркемнəр арасындагы мəнфəгатьлəр ярашуын җимерү;
уртак эшкə хилафлык кылу,
башкалар
исəбенə
үз
файдаңны кайгырту; минминлелеккə,
үзсүзлелеккə,
тəртипсезлеккə күз йому

Иҗтимагый
багланышларны
көчəйтү

Хезмəттəшлəрнең
нəтиҗəле
һəм
җиңел
аралашуын тəэмин итү;
максатларга
ирешүдə,
хезмəт вазыйфасын үтəүдə
һəм иҗтимагый партнерлыкны арттыруда килешеп
эшлəү

Уртак
эш
белəн
шөгыльлəнүчелəрнең
гамəллəрендə килешеп бетə
алмаулары; уртак уңышка
ирешү өчен үзара кызыксынуның
кимүе,
хезмəттəшлеккə омтылуда комачаулыклар булдыру

Иҗтимагый
киеренкелек
чыганаклары
турында кисəтү

Хəл ителмəгəн мəсьəлəлəрне барлау һəм
аларны бетерү чараларын
эзлəү; эшчəнлекне оештыру
һəм саклау шартларында
коллективның ихтыяҗын,
мəнфəгатен һəм кыйммəти
күрсəткечлəрен тормышка
ашыру

Җитəкчелек гамəллəренə
карата кискен ризасызлык
оештыру; урындагы аерым
затларның җитешсезлеклəренə
протест
белдерү;
хезмəт
шартларыннан
канəгатьсезлекнең көчəюе

Яңалык,
иҗади
башлангычларга
ярдəм итү

Хезмəт
нəтиҗəлеге
һəм эшчəнлеккə омтылышның көчəюе; осталык
күтəрүдə ярдəм итү һəм
хуплау; иҗатта, мəсьəлəлəрне яңача һəм уңайлы хəл
итүдə булышу

Иҗтимагый һəм хезмəт
нəтиҗəлеген
арттыруда
өстəмə комачаулыклар оештыру; эшчəнлеккə омтылышны, дəртлəнеп эшлəү һəм
иҗади
башлангычларны
булдырмаска тырышу; мəсьəлəлəрне яңача хəл итүдəн
качу

Эшлекле
мөнəсəбəтлəрне

Ышанычлы
иҗтимагый-психологик
климат
урнаштыру;

Əхлакый-психологик
мохитнең начараюы; эзлекле
мөнəсəбəтлəр
һəм
үзара
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үзгəртү

хезмəткə
һəм
эшлекле
тəкъдимнəргə ихтирамлы
мөнəсəбəт булдыру; үзара
ышаныч халəтен үстерү

хезмəттəшлекне оештыруның
катлаулануы

Оешмада һəм
анда
эшлəүчелəр
турында мəгълүмат

Эшчехезмəткəрлəрнең
оешмадагы
хəл-əхвəлнең
торышы
хакында
хəбəрдарлыклары
үсү;
“уртак тел” табу

“Кырын караш” халəтенең
көчəюе;
хезмəттəшлектəн читлəшү; фикер
уртаклашу, диалог оештыруга
каршы килү

Кара-каршы
көрəшне
булдырмый
калу
чаралары

Үзара
килешү
нигезендə каршылыкларны
җайга салу; иҗтимагый
мөнəсəбəтлəр һəм хезмəт
оештыруда
капмакаршылыкларны киметү

Киеренкелек һəм дошманлыкны көчəйтү; килешүгə
китерə торган чара-алымнардан читлəшү

б) Конфликтларның үсеш баскычлары һəм этаплары бəйлəнеше
№

Конфликтларның
үсеш баскычлары

Конфликтның үсеш чиклəре

Конфликтны
хəл
итү мөмкинлеге, %

1.

Конфликтның
башлануы

I этап. Конфликтның хасил булуы
һəм аны уңай хəл итхгə рухи
хəзерлек.
II этап. Конфликт килеп чыгуның
чын сəбəбен билгелəү.

2.

Конфликтның үсеше

югары

III этап. Конфликтны хəл итүнең
мөмкин булган вариантларын
эзлəү.

45

IV этап. Конфликтны хəл итү
вариантларын табу һəм сайлау.

5

V этап. Конфликтны
салуның башлануы.

җайга

20

җайга

3.

Конфликт
ноктасы

4.

Конфликтның
башлавы

5.

Конфликтның
туктавы

VI этап. Конфликтны
салуның дəвамы.

6.

Конфликтның
тəмамлануы

VII этап. Конфликтның җайга
салынып бетүе (хəл ителеп бетүе)

кими

90
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50

100

в) Арадашлык итү этаплары
Этаплар
I этап
Əзерлек.
Мəсəлəнең
эчтəлеге белəн
танышу.

Төп бурычлар
Сөйлəшү өчен мөмкинлеклəр
тудыру.
Алдан килеп туган мəсъəлəлəрне тикшерү.
Конфликтның халəтенə беренчел бəя бирү.
Конфликтны
хəл
итүдə
арадашчылык куллану мөмкинлеген
бəялəү.
Медиация турында мəглумат
туплап бирү
Катнашучыларның (яки аларның вəкиллəренең) ризалыгын алу
Арадашчылык оештыру(вакыт,
урын, оештыру рəвешен билгелəү).
Арадашлык кагыйдəлəре белəн
таныштыру.
Арадашчы
сыйфатларын
аңлату.

Арадашчыга киңəшлəр
Конфликтта катнашучыларны
сəлəмлəп,
алда
билгелəнгəн
урыннарга
урнашырга тəкъдим итү.
Үзегез
белəн
һəм
якларны таныштырыгыз.
Очрашу максатын аңлатыгыз, якларның катнашу
телəелəре булуын ассызлыклагыз.
Үзара аралашу кагыйдəлəрен, аларның əһəмиятен
тагын бер кат искə төшерегез.
Конфликтта
катнашучылар халəтен бəялəгез. Ике як та катнашуга
əзерме?
Катнашучыларның
берəресе кызып китмəгəнме,
борчылмыймы?
Тынычлык
урнаштыру
өчен өстəмə чаралар куллану
соралмыймы?

II этап
Мəгълүмат
туплау

Катнашучыларның
карашларын ачыклау.
Катнашучылар
ия
булган
мəгълуматны бəялəү һəм тигезлəү
максатыннан
аныклык
кертү
ачыктан ачык хəбəр итү.
Һəркем өчен кабул ителгəн һəм
көн тəртибендə каралачак план һəм
карарлар белəн
таныш булуына
ирешү.
Ихтирамлык, хəлгə керүчəнлек, ышаныч халəтен тергезү
(яңадан оештыру).
Соңыннан эшкəртеп бетерү
максатыннан барлык əһəмиятле
темаларны ачыклау, билгелəү һəм
хəтергə ассызыклап, сеңдереп кую.
Катнашучылар тəкъдим иткəн
карашларны тикшерү темаларына
əйлəндерү.

Конфликтта
катнашучыларның
берəресеннəн беренче булып
башлавын сорагыз. Бу аларның
телəклəреннəн
тора.
Хəзер сез сюжет бəйлəнешендə торуыгызны бəялəп
куегыз.
Бəлки,
конфликтта
катнашучылар
проблеманы
хəл итү халəтендə беренче
тапкыр
Актив
тыңлау
алым
файдаланыгыз, сезгə ярдəм
итсə, кыскача язып куегыз,
ясагыз.
Нəтиҗə ясалган мизгеллəрдə очракларда да актив
тыңлау
алымын,
вербаль
булмаган
бəялəрне
дə
файдаланыгыз.
Конфликтта
катнашучыларның тəртибенең
һəм
куллары
хəрəкəтенə
аеруча игътибарлы булыгыз.
Кирəк булса, сөйлəшүне
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туктатыгыз,
икесен
дə
тынычландырыгыз яки икенче
катнашучыны аның да сөйлəп
бетерергə
шундый
ук
мөмкинлеге
булачагына
ышандырыгыз.
Сөйлəүчегə
игътибар
күрсəтеп, мəгълумат агышын
дəвам иттерегез. Арадашлык
халəтен дəвам итегез
Беренче катанашучының
хəбəрен кыскача гомумилəштереп
куегыз,
Кыскача
сөйлəгəн вакытта арадашчы
тискəре
бəя
һəм
комментарийларны
төшереп
калдырып,
киеренкелекне
йомшартырга
мөмкин.
Катнашучылардын
аның
хəбəрен дөрес аңлавыгыз
турында
тəгаенлəгез.
Катнашучыны уртак эшкə
өлеш керткəне өчен хуплап
алыгыз.
Икенче
якның
сабырлыгын (мөмкин булса)
бəлки үбегез.
Икенче катнашучы белəн
дə
шул
ук
гамəллəрне
кабатлагыз.Ике якның да үз
үзлəрен тотышларына аеруча
игътибар белəн күзəтегез.
III этап
Кызыксыну
даирəсен
аныклау

Карашлар һəм темалар артына
яшерелгəн кызыксыну даирəсен һəм
ихтыяҗларын ачыклау. Бернинди
чиклəүлəрсез
катнашучыларның
халəтенə
хис-тойгы
халəтенə
иркенлек бирү.
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Һəр
катнашучыдан
мəсьəлəне хəл итүдə ярдəм
сорау.
Мəсьəлəлəне хəл итəрлек
яки
ризасызлык
тудыра
алырлык
хəбəрлəр
һəм
карашланы
аңларга
тырышыгыз.
Катнашучыларның
хəбəрен
гомумилəштереп
кыскача кабатлаганды төп
мəсьəлəне, проблеманы аерып
куегыз. Кирəк булганда аерым
очрашулар үткəрегез. Килешү
һəм ризасызлык өлешлəрен
билгелəгез,
конфликтта
катнашучыларга мəсьəлəлəрне
һəм талəплəрне мөһимлеклəре
буенча урнаштырырга ярдəм
итегез.

IV этап
Идеяны
креатив эзлəү,
хəл
итүнең
мөмкин булган
төрлəрен
ачыклау.

Сөйлəшулəр даирəсен киңəйтү
өчен идеялар эзлəү .
Якларның мəнфəгатен исəплəп
чишелешнең яңа төрлəрен кулланып
мөмкинлеклəрен җыйнау(туплау)

Һəрбер катнашучының
мəсьəлəне хəл итүдə мөмкин
булган
төрлəрне
яки
чараларны
саклап
утуен
сорагыз.Һəрбер
төрнең
эчтлеген
кыскача
сөйлəп
чыгыгыз.Һəрбер катнашучы
белəн əлеге төрнең тормышка
ашуын
кабат-кабат
тикшерегез.
Əлеге төрнең (мөмкин
булса) тормышка ашырыла
алмавын билгелəп үтегез. Эш
тукталып
калганда,
гомумиерəк рəвештə башка
мөмкин булган төр тəкъдим
итегез. Якларны уңышның
актималлегенə
ныграк
ышандырыгыз. Эш тукталып
калганда,төнəнфес
яки
мəсъəлəне башка очрашуга
күчеруне тəкъдиме белдерегез.
Конфликтта
катнашучылардаг
мөмкин
булган чишелешлзрне гамəлдə
сынап карауларын сорагыз.

V этап

Яңа фикер һəм дəлиллəрдəн
чыгып,мəнъфəгатьлəргə
нигезлəнеп,мөмкин
булган
чишелешне сайларга һəм бəялəргə.
Мəнфəгатьлəргə
телəктəшлек
белдереп,яки
ташлама
ясап,
конфликтны хəл итү яки җайга
салуның һəркем өчен мөмкин төрен
тормышка ашыру.
Килеп чыккан нəтиҗəлəрне
оештыру,
техник,финанслау,социаль,экологик,
юридик яктан тормышка ашыру
мөмкинлеген тикшерү.

Икесе өчен дə уңай хəл
ителеш төрен сайлауларын
хуплагыз, тəкъдим ителгəн
төрлəрен,гамəли
əһəмиятен
билгелəгез. Катнашучыоарга
чишелешне тормышка ашыру
программасын эшлəргə ярдəм
итегез. Якларның башлангыч
халəтен купкə алга китүлəрен
бəялəп үтегез.

Килешү
төзү.Килешүнең
арадашлыктан тыш та тормышка
ашырыла
алуын
тикшерү.
Килешүнеҗ тормышка ашырылу
юлларын ачыклау.
Нəтиҗəлəрне тикшереп тору
һəм алдагы очрашулар турында
килешү төзү.

Килешү
шартларын
кыскача
гомумилəштерегез.
Якларның нəтиҗəне хуплауларын ассызыклагыз. Һəркемнзн тикшерелергə тиешле
берəр сорау калу-калмавын
белешегез. Килешүнең сезнеке
түгел,ə
аларныкы
булын
ассызыклагыз. Якларны үзлəрен итəгатъле тотулары өчен

Чишелеш
төрлəрен
сайлау.

VI этап
Килешү төзү
һəм
аны
тормышка
ашыру
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мактап алыгыз.Кабул ителгəн
килешүнең тормышка ашачагына ышануыгызны куəтлəгез.
15. «Мактап торган дуска каршы, дөресен əйткəн дошман яхшы». Ничек аңлыйсыз?
16. «Төшендем ялгышыма – төзəлдем язмышымда» тəгъбирен аңлатыгыз.
17. Тəрбия мəсьəлəсенə кагылышлы темага, ата-аналар җыелышына 3 минутлык
нотык язарга, укып күрсəтергə. Проблемалы сорауны аерып куярга.
18. Берəр дөньяви темага мəкалə укылгач, тозак сорау, каршы сорау, юнəлтелгəн
сорау, четерекле сорау, сорау-ризасызлык, ихтыярсызлау сораулары төзергə,
яңгыратырга.
19. Төрле типтагы сораулар файдаланып, 1 минутлык бəхəсле диалог төзергə,
яңгыратырга.
Өстəмə эш: 1. Ислам мəдəнияте тарихына кагылышлы, гомуми кешелек
кыйммəтенə ия тема сайларга, бəхəсле мəсьəлəлəрне аерып куярга, кереш сүз язарга һəм
йомгак сүзнең якынча эчтəлеген əзерлəргə. 2. Əзерлəнгəн темага диспут үткəрергə.
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VI. СӨЙЛƏМ КУЛЬТУРАСЫ ҺƏМ
АРАЛАШУ СТИЛЕ
Сөйлəм культурасы
Хəзерге дини, сəяси, икътисади җəмгыятьтə мəдəниятне
үзенчəлекле яшəеш рəвеше дип аңлыйлар, ул билгеле бер тəртип
кагыйдəлəре, акыл эшчəнлеген яңарту ысулы буларак бəялəнə. Бу
очракта мəдəниятне аңлау яшəеш рəвешлəренең һəм җəмгыять
нигезенең тəңгəллегеннəн гыйбарəт. Икенче тəгълимат мəдəниятне
бербөтен система – иҗтимагый берлəшмəнең оешу, яңару ысулы
итеп карый. Мəдəният җəмгыятьнең бөтен даирəсендə, барлык
гамəллəрендə чагылыш таба. Бу очракта тормыш агышы мəдəни
үрнəклəргə чагыштырмача тəңгəл килергə тиеш.
Мəдəни дөньяга карашның икесе дə сөйлəм культурасын
өйрəнүдə бик мөһим. Аларны аера белү өчен, без сөйлəм культурасы һəм аралашу культурасы турында сөйлəшəчəкбез. Хəзерге
əдəби телнең кагыйдəлəренə нигезлəнгəн аралашу рəвешен без
сөйлəм культурасы дип аңлыйбыз. Сөйлəм культурасын «телне
мəдəни корал итеп яңарту максатыннан, тел гыйлеменең
канунлаштыру мəсьəлəлəрен өйрəнə торган бүлеге» тикшерə.
Югары сөйлəм культурасына ия кеше сөйлəмен кагыйдəлəргə туры
китереп оештыра, аралашу даирəсендə мəдəни дəрəҗəсен яңартып
яши. Сөйлəм культурасы сөйлəмнең (чыгышның) эчтəлеге түгел,
лəкин сөйлəм кимчелеклəре чыгышта эчтəлек җитешсезлеклəре
күрсəткече буларак күзаллана.
Гадəттə, сөйлəм культурасына əдəби телнең кагыйдəлəр
җыелмасын, аралашу кагыйдəлəре җыелмасын һəм сөйлəм
этикетын кертəлəр. Оратор сөйлəменең аңлаешлылыгын, аның
сөйлəмне оештыру һəм тыңлаучыны үз ягына үзгəртү сəлəтенең
бердəмлеген сөйлəм культурасы тəэмин итə. Билгеле булганча,
телнең яшəеш рəвеше һəрвакыт аның эчтəлеге белəн бəйле; моннан
чыгып сөйлəм культурасын, иҗтимагый эчтəлек белəн
чагыштырганда, кешенең камиллек үлчəме итеп карарга була.
Тел нормалары дип билгеле бер аралашу даирəсенə хас
булган дөрес əйтелеш, сүзлəрне урынлы куллану үрнəклəре,
стилистик һəм грамматик кагыйдəлəр атала. Ясалма теллəр
киңлегендə сүзлек, синтаксис һəм семантика нормаларын да
аерып карыйлар, алар сөйлəмне максат белəн тəңгəллəштерəлəр,
аралашу өчен аңлаешлы итəлəр.
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Табигый, əдəби сөйлəм һəм язма телнең нормаларын төрлечə
төркемлəргə мөмкин. Без бу кагыйдəлəрне дөрес əйтелеш
(орфоэпик), җөмлə һəм сүзтезмə ясалу (синтаксик), сүз ясалышы
(морфологик) һəм сүзне куллану (лексик) нормаларына берлəштереп карый алабыз. Катгый һəм җиңелчə (нейтраль) нормалар
булуын əйтергə кирəк. Үзенең сөйлəм культурасын үстерергə
телəгəн яшь мөгаллимгə əзерлəнүне мəҗбүри рəвештə катгый
нормаларны үтəүдəн башларга кирəк һəм, акрынлап, сөйлəмнең
бөтен байлыгын һəм мөмкинлеклəрен үзлəштерү мəгъкуль.
Əдəби яңгыраш нормалары
Татар əдəби телендə сөйлəм нормалары орфоэпия (дөрес
əйтелеш), акцентология (сүз һəм мəгънəви басым кагыйдəлəре),
дикция (авазның анык əйтелеше) һəм орфофония (тавышның дөрес
яңгыравы) кагыйдəлəренə нигезлəнə. Дөрес яңгыраш кагыйдəлəре,
билингвизм шартларында, рус теленнəн кабул ителгəн алынма
сүзлəрдə басымның куелышы ирекле, күп урынлы һəм эластик
характерда булуы белəн бераз катлаулана.
Дөрес əйтелеш басымнардан, тавыш төсмере ярашудан һəм
конкрет артикуляция шартларына бəйле рəвештə барлыкка килə.
Хаталы əйтелеш сөйлəмне кабул итүгə комачаулый, аның
мəгънəсен боза, кайвакыт эчтəлеген аңлауда күп ялгышларга китерə, аудиторияне тыңлаудан читлəштерə. Дөрес əйтелеш – ораторның сəнгати дəрəҗəсен һəм белемлеген раслау нигезе.
Югары белемле, укымышлы мохиттə тəрбиялəнгəн һəм тиешле
белем алган оратор тел, сөйлəм кагыйдəлəрен яхшы белə. Ул
əйтелештə хата ясамый диярлек. Аңа бары тик аерым
җитешсезлеклəргə игътибар итəргə һəм аларны киметергə кирəк.
Əдəби тел нормаларын белмəгəн һəм аңсыз рəвештə əдəби
булмаган əйтелешне кулланган кешелəр аерым ярдəмгə мохтаҗлар.
Чөнки əйтелешне үзлектəн генə төзəтеп булмый.
Ораторның иҗтимагый дəрəҗəсе күтəрелү орфоэпик хаталарга
кире пропорциядə. Чөнки мəсьəлə ораторның үз эшенең остасы
булуы, абруе белəн бəйле. Дөрес əйтелешне күнектерү эшчəнлеген
Х.Х.Сəлимовның “Татар теленең орфоэпик сүзлеге” хезмəте белəн
танышудан, Г.С.Нуриевның “Татар сөйлəм культурасы: орфоэпия,
дикция” уку ярдəмлеген үзлəштерүдəн башларга була.
Күп кенə ораторларга үзлəренең əйтелешен əдəби югарылыкка
җиткерү бик күп сəбəплəр аркасында мөмкин түгел. Практикада
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шундый очраклар булгалый, кешелəр əйтелешне җитəрлек
дəрəҗəдə белмəгəнлектəн, оялып, эндəшми торырга һəм, хəтта,
халык алдында чыгыш ясаудан баш тартырга мəҗбүр булалар.
Беренчедəн, аралашуда үзеңне чиклəү афəтле рəвештə психикага
тəэсир итə һəм төрле авыруларга китерергə мөмкин. Икенчедəн,
күп кенə кешелəр актив аралашу талəп ителгəн иҗтимагый
вазифалар
башкаралар.
Сөйлəм
культурасы
өлкəсендəге
кимчелеклəр профессиональ һəм социаль үсешкə комачаулый. Бу
очракта нəрсə эшлəргə?
Беренчедəн, профессионаллар ярдəмендə үзеңнең табигый
мөмкинлеклəреңне яхшырак аңлау һəм аларны белеп файдалану
уңай нəтиҗəлəргə алып килə. Уңай мөмкинлеклəрне бар егəренə
кулланырга, ə оратор образында күзəтелгəн җитешмəгəн яклар
белəн килешергə һəм аларны риторика, сөйлəм алымнары
ярдəмендə киметергə мөмкин.
Бу очракта чыгышларга җентекле, максатчан һəм даими
хəзерлəнергə киңəш ителə. Шул ук вакытта үзеңнең аралашу
тəҗрибəңне əледəн-əле аңлы рəвештə тикшереп торырга кирəк.
Чыгышны мəрхəмəтлелек нигезендə, тыңлаучылар файдасын
күзаллап оештыру бик мөһим.
Ораторның тыңлаучыларга карата ихтирамы əйтелештəге
кимчелеклəрен һəм аралашуның башка җитешсез якларын
сиздермəскə ярдəм итə. Һəм шуны да истə тотарга кирəк:
тыңлаучылар мəгълүматны аңсыз рəвештə кабул итəлəр, шуңа күрə
кабул итү җитəрлек дəрəҗəдə булмый.
Ораторның чыгыш оештыруда табигый мөмкинлеклəрне
файдалануы,
аларны
дөрес,
вакытлы-урынлы
куллануы
аралашуның нəтиҗəлелеген арттыруга булыша. Шул ук вакытта
ораторның образын əдəби əйтелеш яссылыгында камиллəштерергə
кирəк. Уңайлы аралашу оештыру авыр, лəкин шуңа да карамастан,
аның нəтиҗəсе искиткеч булачак.
Лексика һəм морфология нормалары
Сөйлəм нормаларына сүзнең мəгънəсе буенча кулланылуын,
мəгънəви басым кануннарын сүз ясалышы ысулларын һəм əйтем,
җөмлə барлыкка килү кагыйдəлəрен кертергə мөмкин. Шулай ук
сөйлəмнең мөстəкыйльлеккə ия аерым төрлəрен оештыру
кагыйдəлəрен билгели торган шəхси яки функциональ стильне,
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телнең барлык мəдəни даирəсен нормалаштыра һəм үстерə торган
гомум əдəби стильне аерып карарга була.
Мəдəни стиль фикернең эчтəлеген күзалларга, аны кирəкле
дəрəҗəдə
мəгълүмат
үзлəштерерлек
рəвешкə
китерергə,
тыңлаучыларның игътибарын җəлеп итеп, аларда күңел көрлеге,
эстетик лəззəт уятырга һəм тыңлаучыларга оратор карашында
берлəшергə ярдəм итə.
Лексик нормаларны белү фикер эчтəлеген һəм аның вербаль
рəвешен тулыландырырга мөмкинлек бирə. Һəрбер сүз һəм
төшенчə, аларның төрле тезмəлəре билгеле бер мəдəни мəгънəгə ия.
Хəтта туган телне белү төрле дəрəҗəдə булырга мөмкин. Шулай да
кешелəр телнең билгеле бер лексик катламнарын белəлəр һəм
аларны үзлəренең шəхси сөйлəмнəрендə кулланалар. Тел
мəгънəсенə иң югары дəрəҗəдə ия булучылар – шагыйрьлəр,
язучылар, фəлсəфəчелəр, ягъни югары культуралы кешелəр. Алар
телне йогынты чарасы рəвешендə кулланалар. Күпчелеге үз эшенең
остасы һəм, əйтергə кирəк, лингвистлар телне универсаль рəвештə
белəлəр. Лексик төгəллек өчен кагыйдəлəр белү генə җитми, телнең
тəмен хис дəрəҗəсендə тоемлый белүне күнектерергə кирəк.
Прагматик яктан караганда оратор үзе үзлəштергəн
лексемаларны гына кулланырга тиеш. Ул тел берəмлеклəрен нəрсə
өчен, нинди максаттан һəм ничек кулланасын белə һəм аларга,
йогынты чарасы булганга, җитди карый.
Лексик стереотиплар һəм штамплар кулланырга була, лəкин
сүзне ялгыш кулланып, мəгънəви капкынга элəгүең бар.
Сүзне дөрес кулланып сөйлəү, телне бик яхшы белү, логика,
мəдəни эчтəлек һəм башка күп нəрсəлəр белəн билгелəнə. Шуңа да
сөйлəмнең дөреслеген саклау – гомуммəдəни мəсьəлə.
Морфология нормативлары телнең гомуми кагыйдəлəренə
буйсынып оешкан һəм кагыйдəлəр нигезендə үзгəрə торган сүзлəрне генə кулланырга өнди. Норманы бозу өчен тел тирəлеген
алыштыру җитə. Алга киткəн тел тирəлегендə сөйлəшүчелəрнең
күп сүзлəре таныш булмаганлыктан, алар янында без үзебезне чит
кешелəр кебек хис итəбез. Тел нормаларына көндəлек аралашуда
яки махсус рəвештə кагыйдəлəр ятлап өйрəнеп була. Диалекталь
яки нормалаштырылмаган тел мохитендə үскəн сөйлəүче, югары
белемле интеллигент булса да, сөйлəменең хаталы булырга
мөмкинлеген истəн чыгармаска тиеш. Хаталы сөйлəм төрле
морфемаларның аң һəм аңга бəйле булмаган төрле дəрəҗəдə ныклы
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урын алуына бəйле. Дөрес сөйлəргə өйрəнү өчен башлап чыгыш
ясаучыга максатчан эш алып барырга кирəк. Стильнең гомуми
нормалары шəхси риторикаларда, сөйлəмнең билгеле бер
жанрларында, теге яки бу берлəшмəлəр аралашуында, аеруча
танылган чыгыш ясаучыларның сөйлəмнəрендə аныкланалар.
Стиль ягыннан камиллек сөйлəмне нəтиҗəле, үтемле итə. Стиль
мөмкинлеклəре риторик нормаларга əйлəнə, мəдəният эчтəлегенə
күчə. Шул рəвешчə, сөйлəм практикасы белəн бергə риторика да
белем төре буларак камиллəшə. Һəрбер сөйлəүченең стиле гомуми
характердагы элементларны һəм гомуми нормалардан тайпылган
шəхси стильнең үзенчəлекле билгелəрен эченə ала. Башлап чыгыш
ясаучыга яхшы стиль нормаларына нигезлəнгəн шəхси
мөкинлелəрен кулланырга кирəк. Шəхси стиль алымнары, аның
камиллеге кинəт кенə барлыкка килми, алар – аралашуда тəҗрибə
туплау нəтиҗəсе.
Синтаксис һəм стиль талəплəре
Синтаксис нормалары итагатьлек талəплəренə туры килгəн
һəм бер төгəл мəгънə белдергəн тел тəгъбирлəрен оештыру
кагыйдəлəрен билгели. Логикада фикер йөртү структурасы
чыгыш ясаучыны мəгънəле предикатка (хəбəргə) тиңли. Чыннан
да, иң катлаулы синтаксик конструкциялəр дə хəбəрнең
тармакланган төрлəре булып тора. Синтаксик яктан дөрес һəм
анык булмаган “җəзаларга ярамый кичерергə” мисалы сөйлəмдə
барлыкка килергə мөмкин булган хаталарның оешу рəвешен һəм
мəгънəсезлеген ачык күрсəтə.
Синтаксик норманың гамəли ныгып калган яклары бар. Оратор аныграк фикерлəгəн саен, күбрəк гади җөмлəлəр белəн эш итə.
Фикерне һəм сөйлəм ысулын катлауландыру күлəмле, авыр
синтаксик төзелмəлəр куллануга алып килə. Билгеле бер дəрəҗəдə
белемгə ия ораторга синтаксик мөмкинлеклəрнең тəңгəл тəэсирен
аңлау һəм аудиториядə шул даирəдə эшлəү җитə.
Синтаксик культураның урта дəрəҗəсенə ия булган оратор тел,
логика, фəлсəфə һ. б. белемнəрнең кулланыш нормаларын
үзлəштергəн була. Фикер оештыру мəсьəлəсендə оратордан
катлаулы фикерне тел чаралары рəвешенə тəңгəл күчерə белү
сəлəте талəп ителə. Əлеге иҗади эшчəнлекнең мəгънəсе – аңлы
рəвештə фикерне сүзгə күчерү, əйтелгəн сүзнең эчтəлеген һəм оешу
рəвешен бəялəп, сайлап алу.
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Синтаксик культураның югары дəрəҗəсендə мəдəни контекст
даирəсендə яңача фикерлəү юлларын һəм тел чаралары ярдəмендə
төрле сөйлəм структураларын төзеп була. Табигый теллəрдə
синтаксик кагыйдəлəр инде урнашып бетүгə карамастан, бөек
язучылар һəм сүз осталары яңа төзелмə, əйтелмəлəр иҗат итəлəр.
Стилистик нормалар сөйлəм оештыруның гомуми үрнəклəрен
кабул итəргə чакыра. Стильне теге яки бу мəдəни тирəлектə оешкан
сөйлəм рəвеше яки чыгыш жанры дип карап була. Əдəби стиль
сөйлəм культурасының телəсə нинди чагылышына нигез булып
тора. Сөйлəмнең һəр төре аңа гына хас булган үзенчəлеклəре белəн
аерыла. Бу үзенчəлеклəр сөйлəм төрлəрен урынлы куллану,
эчтəлеккə тəңгəл килү кагыйдəлəре, стиль һəм аралашу максаты
белəн билгелəнə.
Халык алдындагы чыгышта стиль чараларының əһəмияте
Билгеле, һəрбер ораторга үзенең сөйлəмен камиллəштерергə
кирəк, чөнки аның чыгышы һəрвакыт тыңлаучының игътибар
үзəгендə. Тыңлаучылар һəр хатаны, сүзнең дөрес кулланылмавын
сизəлəр. Чыгыш ясаучының ялгышын сизүгə, тыңлаучыларның аңа
ышанычлары кими башлый.
Бу җəһəттəн, ораторның аралашу осталыгы, чыгыш стиле
хакында əйтергə мөмкин. Чыгыш стиле дигəндə халык алдында
чыгыш ясаучыга хас фикер, мəгънə тапшыру осталыгы, аерым
шартларда, телнең төрле катламын максатлы кулланып, карашлар
алмашуда иң уңайлы сөйлəм рəвешен оештыру турында сүз бара.
Белгечлəр – Е.Юнина белəн Г.Сагач чыгышта фикерлəрне
халыкка җиткерү сыйфатларын аерып карыйлар:
• Дөреслек (əдəби тел нормаларына буйсындырылган сөйлəм);
• Сəнгатьлелек (чыгышта фикер үзлəштерелү тыңлаучының
хисе, эчке кичерешлəренə йогынты ярдəмендə тормышка
ашырыла);
• Аныклык (сөйлəм авазларының аермачык яңгыравы, дөрес
əйтелеш, яңгыраш кагыйдəлəренең үтəлүе чыгышка ачыклык
кертə);
• Төгəллек (чыгышта фикерлəү сыйфаты сүзлəрнең дөрес
мəгънəдə кулланышына бəйле);
• Кыскалык;

207

• Урынлы кулланылу (теге яки бу аудиториядə əйтем һəм
сүзлəрнең урынлы һəм максатлы кулланылышы аралашу шартына
туры килə).
Əгəр чыгыш ясаучы санап үтелгəн аралашу сыйфатларына ия
дип табылса, аралашу нəтиҗəле була.
Сүз төркемнəренең стиль мөмкинлеклəре
Халык алдындагы чыгыш стиле турында сөйлəгəндə сүз
төркемнəренең стилистик мөмкинлеклəренə игътибар итəбез. Исем,
фигыль, сыйфат, сан, алмашлыкларны урынлы куллану сөйлəмнең
төгəллеген, тойгылыгын арттыруда чагыштыргысыз əһəмияткə ия.
Исем сүз төркемендə мəгълүмати вазифа беренче урында.
Сөйлəмнең сəнгатьлелек даирəсендə исемнəр зəүкый йөк тə үтилəр,
сурəтнең тəэсирле төгəллеген оештыруда катнашалар. Чыгыш
текстларында
конкрет
исемнəр
вакыйга-күренешлəрнең
күзалланырлык дəрəҗəдə тасвирлануын тəэмин итəлəр, ə абстракт
исемнəр сөйлəмнең үтемлеген, тантаналыгын көчəйтеп, чыгыш
ясаучының фикерлəү куəсен чагылдыралар.
Сөйлəмнең тəэсирен арттыруда ялгызлык исемнəрнең
символик мəгънəлəре дə ярдəмгə килə. Чыгыш ясаучы вакыйга
сөйлəгəндə, мисал китергəндə, үзенең хəбəренə яшерен яки туры
мөнəсəбəтен, мəсəлəн, катнашучы шəхеслəргə бирелгəн исем аша
да белдерə ала (əдəби əсəрлəрдə бу очракка мисаллар күп).
Ялгызлык исемнəрдəн географик атамалар да стилистик чара
(бизəк) буларак еш кулланылалар. Урын-җир атамалары, төрле
күзаллаулар нəтиҗəсендə, көтмəгəндə тəэсирле, тирəн мəгънəле
сурəткə əйлəнеп куялар: Болгар, Билəр, Х гасыр дисəк, шанлы
Болгар дəүлəте; Казан, 1552 нче ел дисəк, татар халкының
дəүлəтчелеген югалтуы күз алдына килеп баса.
Исем сүз төркеме күчерелмə мəгънəдə генə түгел, чыгышларда
туры мəгънəсендə кулланылып та, йогынтылы стилистик
мөмкинлеклəргə ия.
Барлык сүз төркемнəреннəн фигыль сүз төркеме гамəлвакыйгаларны тасвирлауда киң мөмкинлеклəргə ия булуы белəн
аерылып тора. Кешенең рухи дөньясын да фигыль категориялəре
ярдəмендə чагылдыра алабыз. Чыгышларда эш-гамəллəр турында
эзлекле рəвештə мəгълүмат бирүебез хакыйки дəлил (чөнки
чынбарлыкка туры килə) булып кабул ителə. Фигыльлəр,
күчерелмə мəгънəдə килеп, санап бетергесез зəүкый вазифа да
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үтилəр. Булып узган хəллəр турында сөйлəгəндə, хəзерге заман
фигыльлəре, үткəн заман фигыльлəрен алыштырып, вакыйганы
тыңлаучыга якынайталар, “тарихны” хəзер, шушы мизгелдə үтəлə
торган итеп, безнең күз алдына көтелмəгəнчə китереп бастыралар
(бара, китə, сөйли, тыңлый).
Сөйлəмне йогынтылы яңгыратуда хəзерге заман фигыльлəре,
һичшиксез үтəлəчəк гамəллəрне белдерү өчен, билгеле килəчəк
заман фигыльлəре рəвешендə кулланылалар (барам, сөйлим).
Сөйлəмнең үтемлеген, дəлиллəү көчен арттыруда үзган заман
фигыльлəрен куллану киң мөмкинлеклəргə ия. Булачак хəллəрне
сөйлəгəндə категорик үткəн заман хикəя фигыльлəрен (-ды/-де; ты/-те) куллану дəвамлылык һəм кабатланып торуны, кире кагу
мөнəсəбəтен чагылдыра. Көндəлек сөйлəмдə күзəтелгəнчə,
чыгышларда категорик үткəн заман хикəя фигыль (сөйлəде,
тыңлады, əйтте, кайтты) һəм нəтиҗəле үткəн заман хикəя фигыль
(əйткəн, тыңлаган) “ди”, “имеш”, “икəн” модаль сүзлəр белəн
хəзерге заман, килəчəк заман мəгънəсендə кулланганда,
мыскыллау-хурлау төсмерен (əйтте ди, барды ди; биегəн имеш,
көткəн ди, яраткан икəн) белдереп, бу вакыйга-гамəлнең беркайчан
да үтəлмəвенə ишарə булып яңгырый.
Ымлыклар белəн килгəн категорик үткəн заман хикəя фигыль
(Ах-вах килде; əйдə, киттек!) кыска чыгышларда, мəсəлəн, өндəмə
чыгышларда,
отышлы
яңгырыйлар,
эш-гамəлнең
мизгел
дəвамлылыгында узуын күз алдына китереп бастырып, сөйлəмнең
омтылышлы перспективасын тəэмин итəлəр.
Килəчəк заман хикəя фигыльлəр, күчерелмə мəгънəдə
кулланганда башка вакыт аралыгын чагылдырып, йогынтылы
яңгырыйлар. Килəчəк-үткəн заман хикəя фигыле (барачак иде)
килəчəктə буласы эшне хəзерге заманга күчерə, хəзерге
мизгелдə, тиз үзгəрə һəм кабатлана торган күренешне
тасвирлаганда кулланыла.
Катгый килəчəк заман хикəя фигыле (əйтəчəкмен,
тыңлаячаклар) сөйлəү мизгеленнəн соң үтəлəчəк эшне катгыйлык
белəн
белдерə,
чыгышларда
үз
сүзеңə
ышанганлык,
тыңлаучыларны инандыру чарасы булып яңгырый.
Билгесез килəчəк заман хикəя фигыле (барыр-бармас)
йогынтылыгы ягыннан бик көчле түгел, тик хəзерге заман (кирəген
əйтə белер, ярсымас) төсмерендə яңгырап (хəзерге килəчəк заман
дип тə йөртелə) гомумилəштерү мəгънəсен бирə. Билгесез килəчəк
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заман хикəя фигыле төгəл үз мəгънəсендə килеп тə эш-гамəл
кылуга əзерлекне, бу гамəлнең үтəлəчəгенə ышаныч төсмерен
тудыра ала. Чыгышларда II затта берлек һəм күплек санда килгəндə
билгесез килəчəк заман хикəя фигыль (җырларсың, кул чабып
торырсыз) гамəл кылуга этəргеч, боерык мəгънəсендə дə яңгырый.
Эш-гамəлнең бер тапкыр гына үтəлү рəвешен, нəтиҗəсен
уйлаганда килеп туган хəлне, аның чик-чамадан артып китүен,
хəзерге мизгелдə əһəмиятен башка кеше сүзлəренə сылтаулап
сөйлəү өчен категорик үткəн заман (җырладым, ислəре китте)
һəм нəтиҗəле үткəн заман хикəя фигыльлəргə (чыгыш
ясаганмын,
хуплагансыз,
əйткəннəр)
мөрəҗəгать
итү
тыңлаучыларга нык тəэсир итə.
Өндəмə чыгышлардагы мөрəҗəгатьлəрнең катгыйлыгын
(боеруны) киметү – киңəш, йомшак боеру, сорау, үтенү төсмерендə яңгырату өчен, боерык фигыльгə –чы/-че кушымчасы, əле,
инде кисəкчəлəрен кушып сөйлəргə кирəк. Бу очракта аралашучылар дустанə, ихласлык мөнəсəбəтендə булалар. Боерык фигыльнең үзен генə яңгырату чыгыш ясаучыны тыңлаучыларыннан
өстенлеген күрсəтү чарасы булып, илтифатсыз яңгырый.
Контекстта -са/-сə кушымчалы шарт фигыльлəрне кисəкчəлəр
белəн кулланганда боеруның төрле төсмерлəренə ирешəбез,
аралашудагы җылылыкны җуймый кала алабыз.
Икенче заттагы боерык фигыльлəр (җырла) өченче заттагы
боерык фигыльлəр (җырласын) иде ярдəмче фигыле белəн килеп
(җырла идең; җырласын иде) төрле телəк төсмерен белдерəлəр.
Икенче зат боерык фигыльлəр белəн (тыңла, фикерен бел),
контекстка бəйле рəвештə, телəмичə үтəлгəн эш-гамəлне дə хəбəр
итеп була. Өченче зат боерык фигыльлəр сөйлəмгə бераз
тантаналык өстилəр. Дəлиллəүдə кире шарт мəгънəсен белдергəн
өченче зат боерык фигыльне кулланып, оппонентның игътибарын
өстəмə мисалларга юнəлтеп, үз фикереңне ачыграк яңгыратырга
була (сөйлəсен, исбатласын; Яңа дəлиллəр китерсə дə, үз
фикеремдə калам).
Өндəмəлəрдə, лозунгларда, газета мəкалəлəре атамасында,
төрле мөрəҗəгатьлəрдə инфинитивны (татар телендə -ырга /-ергə, арга/-əргə, -рга/-ргə кушымчасы белəн ясала) куллану сөйлəмнең
үтемлеген арттыра. Стиль талəбенə җавап итеп инфинитивны
боеручан тонда катгый телəк, тыю, əмер, эш-гамəлгə өндəү итеп
яңгыратырга була. Инфинитив иде ярдəмче фигыле белəн килгəндə
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шарт фигыль мəгънəсенə ия була, көчле телəкне белдерə: җырларга
иде! Шарт фигыльнең (җырласа иде) синонимик рəвешеннəн
аермалы буларак, инфинитивның əлеге төре (җырларга иде)
гамəлнең үтəлешенə ышаныч, ə шарт фигыль төре гамəлнең
ихтималлыгына ишарə генə булып кала.
Инфинитив ниндидер эш-гамəл кылуга көчле омтылышны
чагылдыруы сəбəпле чыгыш текстында максатчан кулланыла.
Сөйлəмнең тойгылыгын арттыру максатыннан инфинитивны
ымлыклар, модаль сүзлəр белəн куллану да (Их җырларга да,
җырларга əле!) үзен аклый.
Эш-хəрəкəтне башка сүз төркемнəре белəн дə тасвирлап була:
тиңдəш исемнəр җисемнəрнең, күренешлəрнең мизгел эчендə тиз
алмашынуын күз алдына китереп бастыра, тасвирламаның тəэсирен
арттыра. Исем фигыльлəр ярдəмендə гамəлнең шушы мизгелдə
көчəюен чагылдырырга, сөйлəмдə төгəллеккə һəм сурəтлеккə
ирешергə мөмкин. Тик фигыль сүз төркеменең заман, зат,
наклонение (мөнəсəбəтлек) категориялəре генə эш-гамəл,
хəрəкəтнең, тормыш вакыйгаларының үсеш дəрəҗəсен үтəлү
рəвешен, эш-хəлнең чынбарлыкка мөнəсəбəтен төгəл аныклап
килəлəр, көчле стилистик чара булып торалар.
Шулай ук сыйфат сүз төркеменең стилистик йөген бəялəп
бетергесез. Сөйлəмнең хиссилеген, йогынты көчен арттыруда
аларны урынлы куллану чыгыш ясаучыны үз эшенең остасы итеп
таныта. Сыйфат сүз төркеме исемнəрне ачыклап, сəнгатьле текстта
каһарманнарның тышкы кыяфəте, холык-фигыле, табигать
күренешлəре аша авторның (чыгышларда – чыгыш ясаучының) үз
мөнəсəбəтен дə билгелəү чарасы. Чыгыш текстларында асыл
сыйфатларның дəрəҗə категориялəрен файдалану сөйлəмнең
хиссилеген, мəгънəсен көчəйтеп җибəрə, тик чама хисен генə
онытмаска туры килə. Чыгышларда əдəби калыплашкан билгелəр,
тиңдəш аергычлардан саклану мөһим. Алар кирəкмəс яки өстəмə
күзаллаулар җирлеге булып, тыңлаучыларны төп фикердəн
читлəштерəлəр. Цицерон да, юкка гына, “кирəклесен генə”
сөйлəргə кушмаган.
Чыгыш осталары да сан сүз төркеменең стилистик мөмкинлеклəренə шиклəнеп карыйлар, чөнки статистик мəгълүмат тыңлаучыларны ялыктыра. Тик урынлы кулланылган төгəл сан дəлиллəү нигезе, хисси халəт җирлеге дə булып килə. Күчерелмə
мəгънəдə кулланылып (тропларда: гипербола һəм литоталарда)
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саннар сөйлəмнең тəэсирлеген арттыралар. Микъдар саннары,
төгəл күзалланырлык сурəтлəр тудырырлык итеп чагыштырылганда алыштыргысыз мисаллар, бу очракта сөйлəмдə үтемле
яңгырыйлар. Микъдар саннары, антоним парлар оештырып,
антитеза нигезенə салыналар: “Җиде кат үлчə, бер кат кис”.
Чыгыш
текстларында
рəвешлəр,
төп
мəгънəлəрендə
кулланылып, эш-хəл билгесен яки билгенең билгесен белдерəлəр,
ачыктан-ачык белдерелгəн яки ихтималланган мəгънəсенə
төшендерəлəр. Билге рəвешлəре (тиз, еш, күп, урталай, искиткеч,
җиңелчə, осталарча, дəлилдəй, нотыктай һ. б.) сөйлəмнең
хиссилеген оештыруда катнашалар, ə хəл рəвешлəре (быел, һəрчак,
бире, янəшə, юкка, бушка, юри, тиктомалга һ. б.) эш-хəлнең үтəлү
вакыты, урыны, сəбəбе, максаты буенча ачыклаулары сəбəпле
дəлиллəү барышын җиңелəйтə алалар.
Сөйлəмдə алмашлык сүз төркеменең стилистик мөмкинлеклəре ныграк чагыла. Чыгышның язма текстында төгəллек,
аныклык беренче талəплəрдəн. Сөйлəмдə исə аныклыкка без
алдагы хəллəрне сөйлəп тə, теманы, кирəкле сүзлəрне кабатлап
та, ым-ишарəлəр ярдəмендə өстəмə мəгълүмат биреп тə ирешəбез. Алмашлыкларсыз бу очракта һич мөмкин түгел. Əлбəттə,
сөйлəмдə мəгънə төсмере интонациягə бəйле, шул сəбəпле алмашлыклар мəгънəви басым белəн əйтелəлəр дə. Алмашлыклар
үзлəре мəгънəви басымга ия булмасалар да, хəбəрнең əһəмиятле
өлешен аерымлап, шул өлешне күрсəтеп килəлəр. Язма текстта
күрсəтү алмашлыклары (андый, мондый, əлеге), сыйфатларны
алмаштырган (мондагы, шушындый, түбəндəгечə, алдагы, билгеле, күрсəтелгəн, атап үтелгəн) алмашлык сүзлəр, билгесезлек
алмашлыклары (кем дə булса, нəрсə дə булса, кайбер) кулланылса, сөйлəмдə күрсəтү алмашлыклары (шундый, тегенди, шушы, алай, болай), билгесезлек алмашлыклары (кемдер, нəрсəдер,
əллə нинди) һəм сорау алмашлыклары күбрəк кулланыла. Сəнгатьле текстларда зат алмашлыклары күп кулланыла, ə рəсмиэшлекле стильдə I, II зат берлек һəм күплек алмашлыклары
сирəк күренеш. Чыгышларда зат алмашлыкларын куллану,
бигрəк тə I заттан сөйлəү ышанычлы мəгълүмат, ə аларны
кабатлап тору мин-минлек булып кабул ителə. Чыгышта I заттан
III затка күчеп сөйлəү күренеше читтəн күзəтү, читлəтеп бəялəү
була. Билгесезлек алмашлыкларыннан зат алмашлыкларына
күчкəндə сөйлəмнең тəэсире көчəя, тыңлаучыларның игътибары
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арта. Күрсəтү алмашлыклары, очрагына карап, югары яки
түбəнəйтелгəн бəя төсмере белдерə алалар. Текст эчтəлегенə
туры килгəн күрсəтү алмашлыкларын бер-бер артлы куллану
сөйлəмнең əһəмиятле өлешлəренə игътибар туплый.
Риторик сорауларда сорау алмашлыклары мəгънəви йөк
үтилəр, юлара мəгънəдəн яшерен инкяр сиземлəнгəндə сорау
җөмлəлəре бигрəк тə тəэсирле яңгырыйлар. Бу очракта сорау
алмашлыклары кире җавапны алдан əзерлəгəн кебек, көчəйтелеп,
икелəнергə урын калдырмыйча яңгырыйлар.
Чыгышларда зат һəм билгелəү алмашлыклары аныклык
өстəсəлəр, билгесезлек алмашлыклары кире вазифа үтилəр –
сөйлəнгəн күренеш-вакыйгаларга якынчалык төсмере өстəп,
хəбəрнең дөреслегенə шик тудыралар – димəк, сөйлəмдə бəялəмə
(күп вакыт тискəре мөнəсəбəт, илтифатсызлык) мəгънəсендə
килəлəр. Дəлиллəү барышында каршы як фикерен китереп, аны
кире кагуда, оппонентның тезисларын (əлбəттə, алар ялган
булсалар) тəнкыйтьлəгəндə (юкка чыгарганда) билгесезлек
алмашлыкларының еш кулланылуы максатка яраклы була.
Коръəн аятьлəренең татарча мəгънəлəре теленə лингвистик
күзəтү
Аятьлəрнең туры һəм күчерелмə мəгънəлəре
Предметлар һəм күренешлəр арасындагы охшашлыкны төгəл
күреп ала белү гарəп телендə югары бəялəнə, чөнки бу телнең
үткен чагыштырулар һəм тəэсирле метафоралар (бəлага) белəн
тулы 20 миллионлап сүз байлыгын исəплəп башкарыла. Лəкин дин
кануннарын эченə алган изге текст өчен, аныклык, тышкы бизəклəр
белəн хиссилеккə ирешүгə караганда, күпкə əһəмиятлерəк. Шуңа да
галим-голамəлəр арасында Коръəн сүзлəрен күчерелмə мəгънəдə
тəфсирлəү буенча уртак фикер булмаган. Баштагы тəфсирчелəр, үз
хезмəтлəрендə риваятьлəргə һəм сүзлəргə лексик-семантик анализ
ясауга гына таянып, бу мəсьəлəгə артык игътибар итмəгəннəр.
Лəкин IХ гасырның беренче яртысында ук инде, тəфсирдə
сүзлəрнең күчерелмə мəгънəсенə мөрəҗəгать итү урынлы куллану
юнəлешенə нигез итеп алына башлый.
Аллаһның сыйфатларын антропоморфизм (гади кеше
сыйфатлары) аша аңлаудан шиклəнеп, мүгтəзилитлəр Аллаһның
сыйфатлары һəм гамəллəре искə алынган аятьлəрнең туры
мəгънəлəрен танымаганнар. Мəсəлəн, “җиңелү белмəс кодрəт иясе,
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олуг Аллаһ” тəгъбирен (“Рахмəн (Рəхимле)” сүрəсенең 27 нче аяте)
һəм “үз кодрəтем белəн барлыкка китергəнгə сəҗдə итү” тəгъбирен
(«Сад (Даут)» сүрəсенең 75 нче аяте), алар Аллаһның илаһи асылы
һəм кодрəтенə карый дип аңлатканнар. Мүгтəзилитлəрнең төп
оппонентлары Аллаһның сыйфатларын рациональ акылга
нигезлəнеп аңлату мөмкинлеген инкяр итү юнəлеше тарафдарлары
(əһл əл-хəдис) булган. Нəтиҗəдə, сүзлəрнең туры (хакыйка) һəм
күчерелмə (мəҗаз) мəгънəлəре дини бəхəслəр җирлегенə əйлəнə.
Ул бəхəслəрдə һəр як та Аллаһның сыйфатлары изге икəнлеген
үзенчə аңлатырга тырыша.
Гарəп телендə мəҗазның булуы күп филологлар, шул исəптəн
əл-Җурҗани (1078 елда вафат), Ибне Җинни (1002 елда вафат), əсСаккакый 1338 елда вафат) тарафыннан таныла. Хакыйка дип –
тулаем текстта нинди дə булса сүзнең кабул ителгəн лексик
мəгънəсенə туры китереп (шул сəбəпле сүзне ялгыш куллану
очраклары һəм сүзнең таралыш алмаган мəгънəлəре кулланылмый)
файдалануга əйтəлəр. Мəҗазны галим əл-Казвини ике төргə бүлə.
Беренчесенə ул сүзлəрне бирелгəн текстта куллану гадəти булмаган
очракларны (мəсəлəн, зəкят сүзен дини-хокукый язмаларда «үсеш»
мəгънəсендə куллану) кертə. Икенче төре – сүзне туры мəгънəсендə
түгел, ə күчерелмə мəгънəдə куллану, мəсəлəн, кыю, батыр
сугышчыны – «арыслан» дип атау.
‘Абд əл-Җурҗани (гарəп риторикасының атасы) фикеренчə,
хакыйка – сүзне телдə ныгып калган бер лексик мəгънəсендə
куллану, ə мəҗаз – бер предметның (күренешнең, сыйфатның,
хəрəкəтнең) аталышын алар арасында булган охшашлык аркасында
икенчесенə күчерү (икенче төрле əйтсəк: метафора). Лексик мəгънə
төшенчəсендə сүзнең контекстка бəйле булмаган үз мəгънə
эчтəлеге күзаллана. Əгəр дə тулаем текстта сүзне лексик
мəгънəсендə кулланып була икəн, аны шул текстта күчерелмə
мəгънəдə куллану бары тик контекстуаль алшартлар (kарā’ин)
булганда гына мөмкин.
Сүзлəрне күчерелмə мəгънəдə куллану аларның төп мəгънəсен
инкяр итə, мəсəлəн, “Мин дошманнары белəн сугышучы
арысланны күрдем. Юк, ул арыслан түгел иде, ул батыр мөселман
сугышчысы иде”. Башка сүзлəр белəн əйткəндə, мəҗазны кире
кагарга була, шуңа да кайбер галимнəр мəҗаз барлыгын инкяр
иткəннəр. Шулар арасында заһиритлар мəзһəбенə нигез салучы
Давыд бине ‘Али (883 елны вафат), мүгтəзилит тəфсирчесе Əбу
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Мөслим əл-Исфахани (934 елны вафат), шəфигый мəзһəбе белгече
Бине əл-Касс ат-Табари (946 елны вафат) һ. б. Алар Коръəндə
формаль яктан булса да кире кагылырлык раслауларның булуы
мөмкин түгел дип исəплəгəннəр. Нəтиҗəдə, Коръəннең бар
мəгънəсе хакыйка категориясенə карый, һəм сөйлəнгəн əйбер
турында хəбəрдар кешенең башына иң беренче нинди уй килə,
шуннан оеша. Мəсəлəн, “гаделсез шəһəр” гыйбарəсендə (“Һуд”
сүрəсенең 102 нче аяте) ул шəһəрдə яшəүче кешелəрнең азгынлыгы
турында сүз бара. “Аллаһка буйсынып, (Аның диненə, Аның
пəйгамбəре китергəн Исламга) ярдəм итсəгез” гыйбарəсе
(“Мөхəммəд”
сүрəсенең
7 нче
аяте)
бернинди
дə
аңлашылмаучанлык тудырмый, чөнки, Исламны белгəн кешегə бу
очракта Аллаһның диненə ярдəм бирү турында сүз баруы аермачык
чагыла. Мондый фикерлəр Коръəн мəгънəсе турында уйланган
кешенең башына беренчелəрдəн булып килə, шуңа күрə дə, монда
мəгънə күчеше юк.
Телдəге исемнəрнең алдан билгелəнгəнлеге турында сүз куерту
күплəр тарафыннан гарəп телендə мəҗазның булуын инкяр итүгə
дə китергəн. Билгеле филолог Əбу ‘Али əл-Фариси (987 елда
вафат), дин белгечлəре Əбу Исхак əл-Исфарайини (1027 елда
вафат), Бине Таймиййа (1327 елда вафат), Бине əл-Каййим
(1350 елда вафат) һ. б. шундый фикердə булганнар. Алар һəр сүз
яки тəгъбир бирелгəн контекст кысаларында аңа ритор тарафыннан
нинди мəгънə салынган, шул мəгънəгə ия дип исəплəгəннəр.
Нəтиҗəдə, сүзлəр һəм тəгъбирлəр мəгънəгə аерым-аерым торганда
түгел, ə бары тик үзлəре кулланылган контекстта гына булып чыга.
Тел белгече А.Игнатенко бу идеяне “тəгьбирлəр мəгънəсенең
шəхси һəм тулаем тексттагы концепциясе» дип атый. Хəзерге
философиядə ул (Кембридж университеты профессоры Людвиг
Витгенштейн) (1951 елда вафат була) табигый теллəрдə мəгънə
плюральлеге концепциясенə якын.
Шуңа да карамастан, күп кенə тəфсирчелəр, мəҗаз Коръəн
текстларының аныклыклыгын югалтмый, ə аның аңлаешлылыгын,
күркəмлеген, кабатланмаслыгын ассызыклый дип исəплилəр. Бу
проблемага Əбу ‘Убайда ат-Тайми, əш-Шəриф əр-Ради (1015 елда
вафат), Бине ‘Абд əс-Сəлам (1262 елда вафат) үзлəренең махсус
хезмəтлəрен багышлыйлар. Əз-Зəркəшинең сүзлəренə карагаганда,
мəҗазне төшереп калдыру тексттагы язмаларның камиллегенең
яртысын югалтуга китерер иде. Ул Коръəндə күчерелмə мəгънə
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куллануның ике рəвешен аерып күрсəтə: логик (мəҗаз ‘акли)
формасын һəм лексик-семантик (мəҗаз лугави) формасын.
Логик күчерелмəлəр – бер зат башкарган гамəлне
(предметны, күренешне) икенче затка (предметка, күренешкə)
күчерү. Андый мəҗазга Коръəндə мисаллар күп: «халкын
фиркаларга аерып бетерде; аларның бер өлешен изеп,
зəгыйфьлəндерде, аларның (яһүдлəрнең) угылларын суеп, кыз
балаларын гына калдыра башлады» (“Касас (Кыйссалар)”
сүрəсенең 4 нче аяте), «аларның киемнəрен салдырып» (“Əгъраф
(Пəрдə, калкулык)” сүрəсенең 27 нче аяте). Беренче аятьтə сүз
Фиргавен турында бара, ул үзе эшлəмəгəн, ə аның фəрманы
буенча аның сугышчылары кылган гамəллəр аңа күчерелеп языла.
Моны шулай итеп аңларга кирəк: “Фиргавен фəрманы белəн ир
балаларын үтертеп, хатын-кызларын исəн калдыртып, Исраил
халкын көчсезлəндерде”. Икенче аятьтə Иблис Адəм һəм аның
хатынының киемнəрен салдырды дип хəбəр ителə. Ə чынлыкта ул
моңа сəбəп кенə була, гамəлне Аллаһ Үзе башкара.
Лексик-синтаксик күчерелмəлəр – сүзнең төп мəгънəсен
күчерелмə мəгънəдə куллану була. Əз-Зəркəши андый
мəҗазларның Коръəннəн алынган мисаллар белəн кырыкка
якынын аерып күрсəтə, аларның кайберлəренə тукталып үтик:
а) бербөтеннең атамасын аның өлешенə күчерү яки киресенчə.
Мəсəлəн, “бармаклары белəн колакларын томаларлар” аятендə
(“Бəкара (Сыер)” сүрəсенең 19 нчы аяте асāби‘ (бармаклар) сүзе
астында бербөтеннең өлеше, ягъни, бармак очлары күз алдында
тотыла. “Йөзеңне Мəсҗид-и Харам (Кəгъбəтулла) тарафына
юнəлт!” аятендə (“Бəкара (Сыер) сүрəсенең 144 нче аяте) ваджх
(йөз) сүзе астында кешенең тулаем гəүдəсе күзаллана;
б) гомуминең атамасын аның өлешен белдергəн кисəгенə
күчерү яки киресенчə. Беренче очрак аятендə («[фəрештəлəр]
җирдəгелəр өчен ярлыкау сорарлар” (“Шура (Киңəш)” сүрəсенең
5 нче аяте) бар. Бу очракта җирдəгелəр дигəн вакытта бары тик
мөэминнəр генə күз алдында тотыла. Əлеге төр мəҗазның кире
рəвешендəгесен без «пəйгамбəрлəр булабыз» сүзлəрендə (“Шөгарə
(Шагыйрьлəр)” сүрəсенең 16 нчы аяте) очратабыз, анда рəсүл
(илче) сүзе берничə кешегə карата кулланыла;
в) урын атамасы анда булган əйбергə күчерелүе яки киресенчə.
Мəсəлəн, “Əл-Гыймран” сүрəсенең 107 нче аятендə – “Йөзлəре ак
булганнар исə Аллаһның рəхмəтенə юлыгачаклар. Алар шул
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рəвешчə анда (җəннəттə) дəвамлы калачаклар” – Аллаһ
рəхмəтенең төп урыны җəннəт турында сүз бара. “Галəк (Яралгы
тамчысы)” сүрəсенең 17 нче аяте: “... үзенең якыннарын ярдəмгə
чакырсын”), нāдu (төркем) сүзендə, анда булган кешелəр, аның
ярдəмчелəре күз алдында тотыла;
г) затның яки предметның элекке яки килəчəктə булачак
атамасын куллану, мəсəлəн: (“Хатынын аергач һəм хатынның
гыйддəте үтсə, алга таба хатыны белəн кушылып шəригатьчə
яшəргə телəсəлəр, аларның яңадан никахлашуына комачауламагыз”
(“Бəкара (Сыер)” сүрəсенең 232 нче аяте) яки: (“Мин төшемдə
шəраб ясаганымны күрдем” (“Йосыф” сүрəсенең 36 нчы аяте).
Беренче аятьтə элеккеге ирлəре белəн никах яңарту турында, ə
икенче аятьтə – килəчəктə хəмергə əйлəнəчəк йөзем суын сыгу
турында сүз бара;
д) предмет (билге, хəрəкəт) атамасын аңа капма-каршы
предметка (билгесенə, хəрəкəтенə) күчерү. Мəсəлəн, “Иншикак
(Ертылу) сүрəсенең 24 нче аятендə – “Син аларны хəтəр җəза
бирүче газаплар белəн кисəтеп, куркытып тор” – башшара
(сөендер)
фигыле
“көендер”
мəгънəсендə
кулланыла.
Ə “Əгъраф (Пəрдə, калкулык)” сүрəсенең 12 нче аятендə –
“Мин сиңа кушканнан (сəҗдə итүдəн) баш тартырга ни сəбəп
булды?”, без “комачаулау” фигыленең гадəти булмаган
кулланылу ысулын, аның “этəрде, мəҗбүр итте, тыйды”
мəгънəсендə кулланылуын күрəбез.
е) җөмлə өлешлəренең, шул исəптəн тиңдəш кисəкле
өлешлəренең дə, үзара урыннарын алыштыру. Мəсəлəн, “Барлык
нəрсəнең вакыты”, (“Рəгыд (Күк күкрəү)” сүрəсе, 38 нче аять),
“аларның ачкычларын күтəрмəк берничə куəт иясенə дə авырлык
китергəн булыр иде” (“Касас (Хикəя)” сүрəсе, 76 аять, “Мөхəммəд
г-мгə якынлашты һəм җиргə төште” (“Нəҗем (Йолдыз)” сүрəсе,
8 нче аять), “[хатыны] көлде, сөенеч хəбəр бирдек” (“Һуд” сүрəсе,
71 аять) сүрəлəрендə җөмлəнең тиңдəш өлешлəренең урыннарын
алыштыру кулланылган. Билгеле, фəрештə башта югарыдан җиргə
төшкəн, аннан соң гына Мөхəммəдкə якынлашкан. Шулай ук,
Ибраһимның хатыны да башта сөенечле хəбəр ишеткəн, аннан соң
гына көлгəн.
Маҗазның бу төренə бер морфологик конструкция урынына
икенчесен куллану очракларын да кертəлəр, мəсəлəн, төшем
юнəлешле сыйфат фигыль (исм маф‘yл) урынына үтем юнəлеш
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сыйфат фигыль (исм фā‘ил) куллану һəм киресенчə. (“ятакка
коелган судан”, “Тарыйк (Йолдыз)” сүрəсе,
6нчы аять)
тəгъбирендə дāфиk сүзе мадфyk мəгънəсендə кулланыла. Ə
“кешелəр күзенə күренми торган пəрдə” (“Бəнү Исраил (Ягъкуб
балалары)» сүрəсе, 45нче аять) тəгъбирендə мастyр сүзе сāтир
мəгънəсендə файдаланыла. Алда əйтеп үтелгəнчə, гарəп
грамматикасы өчен андый күчешлəр гадəти.
Бер үк сүз яки тəгъбир берьюлы туры
һəм күчмə
мəгънəлəрендə кулланыла алмый дип исəплəнелə. Элеккедə кабул
ителгəн сөнни тəфсирендə Коръəн һəм Сөннəттə ныклы дəлиллəр
булганда, туры мəгънə куллану мөмкин булмаган вакытта гына,
күчерелмə мəгънəгə мөрəҗəгать ителə. Кəлəмнең төрле мəзһəб
тарафдарлары, Аллаһның сыйфатларын төгəл аңлату өчен,
мəҗазны куллану даирəсен киңəйтəлəр. Батинилар тəфсирлəрендə
мəҗаз иң югары əһəмияткə ия, алар һəрбер сүрəдə дə диярлек
ниндидер яшерен мəгънə бар дилəр.
Коръəндə лексик чагылдыру чаралары
Борынгы заманнардан ук башкалар сизə-тоемлый алмаганны
күрə белүчелəргə, сөйлəмдə гадəти булмаган тасвирлау чараларын
уйлап табучыларга кешелəр сокланып караганнар. Аеруча көчле
һəм истə кала торган əйтелмəлəр, күп очракта, бер сүзнең
мəгънəсен икенче сүзгə күчергəн вакытта барлыкка килə.
Төрки халыкларның уртак шагыйре бөек Низами үзенең бер
əсəрендə кабатланмас тел-сурəт чараларын кулланган (шигъри
юлларга салынмаган тəрҗемə):
Мин – төн уртасындагы аймын, лəкин тапларны белми торган.
Мин – энҗемен Аллаһ мине кимчелеклəр белəн кəһəрлəмəгəн.
Авырсаң, бальзам эчмə син, минем бəетлəрем шифалырак бит,
Минем сүзлəр, нəкъ татлы финик кебек, бар мактаулардан да
өстенрəк.
Минем күңел капкачларымда васыять уеп язылган:
«Мин əйткəннəн соң телмəрлəр бүтəн яңгырамаячак”.
Минем тыным – океан, андагы су төшү-күтəрелешлəре.
Сулыш алды – чумучы төпкə чумды, сулышын чыгарды –
диңгез төбеннəн тапты энҗе.
Кабартылган белəзеклəр кебек шалтырый минем мактануым,
Мин ничек тəүбə итəм, оялам чамасыз мактаулардан мин.
Хəйлəкəр фокусчы да түгелмен мин, алдап аллага табынучы да;
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Күзлəремə суган да сөртмəдем мин, тапламадым зəгъфран
белəн яңакларымны да.
Ходаем! ярдəм ит миңа, гади кешелəрдəн аны көтмəс өчен,
Якла мине үзең, байлардан аны эзлəп йөрмəс өчен.
Барыбыз да без – мизгелдəгелəр генə, үлем тамгасы салынган
безнең барыбызга да.
Син – зарури барлык син, булачаксың, булгансың. Бар.
Əбу əл-Мəҗд Сана’и (1150 еллар тирəсендə вафат), Əүхəд əдДин Əнвəри (1189 елны вафат), Фəрид əд-Дин ‘Аттар (1221 елны
вафат), Җəлəл əд-Дин Руми (1273 елны вафат) – алар барысы да
Коръəннəн илһам җыйганнар, аларның үлемсез газəллəрендə
Коръəн аятьлəренə күпсанлы аллюзиялəр (ниндидер əдəби, тарихи,
мифологик фактка анык ишарə яки ачык күрсəтмəлəр булган
стилистик фигуралар) бар.
Предметлар һəм күренешлəр турында образлы күзаллаулар
тудыра торган күчерелмə мəгънəдə кулланыла торган сүзлəр,
сүзтезмəлəр, əйтем-əйтелмəлəр һəм сүз əйлəнмəлəре – риторикада
троплар дип аталалар. Алар сөйлəмнең сурəтлелеген,
тəэсирлелеген арттыру, аңа аһəңлек һəм хиссилек сыйфатларын
бирү өчен кулланылалар. Коръəн текстында тропларның берничə
төрен күрергə була: эпитетлар, метафоралар, метонимиялəр һ. б.
Эпитет – ниндидер предметның яки күренешнең яшерен
чагыштыруны эченə алган образлы характеристикасы. Тропларның
бу төре предметның теге яки бу үзенчəлеген ассызыклый, кешегə
нык тəэсир итə торган күрмə образ тудыра. Эпитетларны без,
мəсəлəн, җəннəт савытларын тасвирлаган вакытта, (“көмешлəнгəн
бəллүрдəндер”, “Инсан (Кеше) сүрəсе, 16 нчы аять) очратабыз. Бу
көмеш шулкадəр пакъ һəм үтə күренмəле, чынлап та бəллүр кебек
күренə. Башка эпитетта «энҗе йолдыз» (“Нур” сүрəсе, 35 нче аять)
йолдызның балкуы энҗе белəн чагыштырыла.
Чагыштыру – гомуми билгелəре булган ике предметны,
төшенчəне, хəл-торышны үзара тəңгəллəштерүгə корылган образлы
əйтелмə. Тропларның бу төре Коръəндə предмет яки күренешнең
аеруча
əһəмиятле үзенчəлеген күрсəтү өчен еш кулланыла.
Мисалга, Коръəн, гөнаһлыларның үгетлəүлəрдəн качуын
арысланнан качучы ишəклəр гамəленə тиңли (“Мүдəссир
(Бөркəнүче)” сүрəсе, 49-51 нче аятьлəр), ə имансызларның
борчылуларын биек тауларга менгəч күкрəк кысылуы белəн
(“Əнгам (Терлек)” сүрəсе, 125 нче аять). Уйлап чыгарылганнарга,
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сыннарга, потларга
табынучыларның буш өметлəре пəрəвез
тотрыксызлыгы белəн чагыштырыла (“Ганкəбут (Үрмəкүч)” сүрəсе,
41 нче аять). Соңгы ике мисалда абстракт төшенчəлəр
чынбарлыктагы образлар белəн чагыштырылалар, ə беренче ике
мисалда – чынбарлыктагы ике матди образ үзара чагыштырыла.
Чагыштыру үзенең мəгънəсе белəн гарəп риторикасындагы
тəшбиһка якын. Синтаксис конструкциясе үзенчəлеклəренə карап
бу лексик чара ике төргə бүленə: мурсал һəм му’аккад. Беренче
төренə (мурсал) чагыштыруны аңлаткан сүзлəр һəм кисəкчəлəр
белəн оеша торган туры чагыштырулар керə, мəсəлəн: «Аның
җимешлəре гүя шайтан башларыдыр” (“Саффат (сафта торучылар)”
сүрəсе, 65 нче аять) Əгəр дə тəшбиһта чагыштыруны аңлаткан
сүзлəр яки кисəкчəлəр булмаса, ул му’аккад дип атала: “ə аның
хатынннары – аларның аналары” (“Əхзаб (Гаскəрлəр)” сүрəсе,
6 нчы
аять);
«сургучы
–
мускустыр”
(“Мүтəффифин
(Кимерүчелəр)” сүрəсе, 26 нчы аять). Мондый алымнар күпкə
тəэсирлерəк һəм, предмет һəм күренешлəрнең күп яклап
ошашлыкларын күз алдында тоталар.
Метафора — сүзнең ошашлыкка, тиңдəшлеккə (аналогия)
яки турыдан-туры əйтелмəгəн чагыштыруга нигезлəнеп,
күчерелмə мəгънəдə кулланылуы. Күпчелек метафораларда
сүзнең күчерелмə мəгънəсе алгы планга куела һəм аның төп
мəгънəсе гыйбарəгə үзенчəлекле бер хисси халəт төсмере өсти.
Мисал өчен: “башым ак чəчлəр белəн тулды” («Мəрьям» сүрəсе,
4 нче аять) тəгъбирен алыйк. Никадəр тəэсир көче бу кыска
метафорада! Тыңлаучыда ул куе чəчлəре баш кырыеннан чалара
башлаган һəм башын чал чəчлəре балкышы каплап алган, зур
хөрмəткə лаек карт кеше образын барлыкка китерə. Бу тəгъбир
һəм башындагы чалы янып тора иде” гыйбарəлəре арасында
аерма нинди зур. Моны “өйдə ут яна башлады” һəм “өй уттан
яна башлады” тəгъбирлəрен чагыштырып аңларга була. Əгəр дə
беренче фразаны өй эчендə ут кабызганнар дип күз алдына
китереп булса, икенчесе, аңлашылганча, өй тулаем ут белəн
камап алынган иде – янгын – мəгънəсен бирə.
Мəккə мөшриклəренең хəле тасвирланган башка бер мисалны
карыйк: «Аллаһ аларга ачлык һəм курку киеме бирде” (“Нəхел
(Умарта кортлары)” сүрəсе, 112 нче аять). Бу метафора нигезендə
либāс “кием” сүзен куллану күчерелмə мəгънəдə, ул мəккəлелəрнең
хəллəре авырлыгын чагылдыра. Ачлык аларга физик газаплар
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китерə, ə курку исə, аннан һич тə ким булмаган рухи газапларга
дучар итə. Һəм бу аларның тышкы кыяфəтендə дə чагыла. Бу
метафораның тəэсирлеге һəм киң мəгънəлеге шулай ук күчерелмə
мəгънəдə булган азākа (тəмен татырга бирергə) фигылен куллану
белəн тагын да көчəя төшə.
Җанландыру – җансыз предметларны кеше хислəре, сөйлəме,
шөгыль-фигыленə ия кебек итеп тасвирлау. Мəсəлəн, «ул тын ала
башлагач, таң белəн ант итəмен” (“Тəквир (Чорналу)” сүрəсе,
18 нче аять) дигəндə танаффаса (“тын алырга”) фигыле
кулланылган. Бу сүзлəрдə безнең əйлəнə-тирə дөньябыз үзгəрə
һəм җанлана. Төнлə ул əйтерсең лə, сулыш алуын беразга
туктатып тора, ə иртəнге таң нуры белəн җанлана башлый. Һəр
мизгел саен, кояш нуры җирнең иң ерак почмакларына үтеп
кергəнче, күбрəк һəм күкрəк кебегрəк сулый. Тəфсирчелəр еш
кына җанландыруны туры мəгънəсендə аңлаталар. Ул җансыз
табигатьне башкача, үзенчəлекле күзаллау белəн аңлата:
«Аллаһны мактап тəсбих əйтмəгəн нəрсə юк, лəкин сез аларның
тəсбихлəрен аңламыйсыз” (“Бəни Исраил (Ягъкуб балалары)»
сүрəсе, 44 нче аять). Җанландыруны еш кына метафораның бер
төренə кертəлəр, һəм гарəп риторикасында бу ике троп уртак –
исти‘āра исеме астында берлəштерелə.
Метонимия – мəгънəлəре чиктəш булуга бəйле бер сүзне
икенчесе белəн алыштыру. Бу чара җир-су, вакыт аралыгы һəм
сəбəп бəйлəнешлəренə мөнəсəбəттə билгелəнергə мөмкин.
Метонимиянең метафорадан төп аермасы шунда: сүзлəрнең лексик
һəм күчерелмə мəгънəлəренең чынбарлыкта үзара бəйлəнештə
булмавында. Үзара җир-су аралыгы мөнəсəбəте аша бəйле
метонимиягə kарйа (“шəһəр”, “Йосыф” сүрəсе, 82 нче аять) сүзенең
“шəһəр кешелəре” мəгънəсендə кулланылуы мисал булып тора.
(“Без сезгə киемнəр яраттык”, “Əгъраф (Пəрдə, калкулык)” сүрəсе,
26 нчы аять) аятендə яңгыр җибəрү турында сүз бара. Яңгырдан
башка тукыма, кием əзерлəр өчен кирəк булган үлəннəр дə үсми,
мал да ишəйми. Бу очракта, чиктəш төшенчəлəр сəбəп
бəйлəнешендə тоташтырылган.
Синекдоханың алда əйтелгəн троплар белəн охшашлыгы зур.
Бербөтеннең өлеш яки киресенчə өлешнең бербөтен атамасына
нигезлəнгəн əйтелмə синекдоха дип атала. Мəсəлəн, раkаба “муен”
сүзе“ “кол, əсир” мəгънəсендə кулланыла (“Ниса (Хатыннар)”
сүрəсе, 92 нче аять). Икенче бер аятьтə Кəгъбə (“Маидə (Аш
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яулыгы)” сүрəсе, 95 нче аять) сүзеннəн тулаем əл-Хəрам мəчете
күзаллана. Бу мисалларда бербөтен бары тик күзаллана, ə
тыңлаучының игътибары аның иң үзенчəлекле, əһəмиятле өлешенə
юнəлдерелə. Кайбер очракларда синекдоха тупас, колакка ятышсыз
сүзлəрне алыштырыр өчен кулланыла. Мəсəлəн, җенси якынлык
кылу рафас (“оятсыз сүз”, “Бəкара (Сыер)” сүрəсе, 197 нче аять),
духyл (“керү”, “Əн-Ниса (Хатыннар)” сүрəсе, 23 нче аять),
мубāшара (“орыну”, “Бəкара (Сыер)” сүрəсе, 187 нче аять) сүзлəрен
кулланып əйтелə.
Перифраза – сөйлəмне бизəклəү һəм предметның
үзенчəлеклəрен аерып күрсəтү максатыннан, туры атаманы
тасвирлама тəгъбир белəн алыштыру. Мəсəлəн, “бер кешедəн”
(“Ниса (Хатыннар)” сүрəсе, 1 нче аять), “ирлəрегезнең берсе”ннəн
(“Əхзаб (Гаскəрлəр)” сүрəсе, 40 нчы аять) тəгъбирлəрендə Адəм
галəйһиəссəлам белəн сəхабəлəрдəн Зəйд бине Харис күз алдында
тотыла. Мəккəне “шəһəрлəр анасы” (“Əнгам (Терлек)” сүрəсе,
92 нче аять) дип атау да перифраза булып тора. Тəфсирчелəр бу
атаманы Җир йөзендəге иң борынгы гыйбадəтханə – Кəгъбəнең
анда булуы белəн дə аңлаталар.
Перифраза, метонимия, һəм синедохаларның югарыда
китерелгəн мисаллары гарəп риторикасында кинāйа төшенчəсе
белəн берлəштерелə.
Парадокс – гомум кабул ителгəн фикерлəү кысаларына туры
килмəгəн, гадəти булмаган, көтелмəгəн чара. Мондый тропта
беренче карашка бер-берсенə каршы торган кебек күренгəн
төшенчəлəр берлəшəлəр, һəм килеп туган капма-каршылык
фонында тасвирлана торган күренеш, вакыйганың асылы нык
тəэсирчəнлеге
белəн
ачыклана.
Мəсəлəн,
гөнаһлының
җəһəннəмдəге хəлен тасвирлап, Коръəн: (“ул җəһəннəмдə үлмəс,
һəм тере булмас”, “Əгълə (Бөек)” сүрəсе, 13 нче аять). Икенче
мисал – яһүдлəрнең Мөхəммəд Пəйгамбəргə (аңа Аллаһның хəер
догасы һəм сəламе булсын!) мөрəҗəгать
иткəн сүзлəре:
(«Ишетергə ярамаган сүзлəрне ишет”, “Ниса (Хатыннар)” сүрəсе,
46 нчы аять). Фикер йөртүнең гадəти булмавы тропның мəгънəсе
турында уйланырга мəҗбүр итə, ə анда яшеренгəн үткер фикерлəр
тəҗрибəле риторларны да таңга калдыра.
Теологик күзлектəн караганда, Коръəндə гипербола һəм
литоталар (предметның үзлеген, аңлы рəвештə чамасыз арттыру
яки киметүгə нигезлəнгəн троплар) юк, чөнки Коръəндəге бөтен
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чагыштырулар дөрес һəм төгəл. Шул ук вакытта, кайбер бик оста
чагыштырулар һəм тəгъбирлəр сүз сəнгате əсəрлəрендəге гипербола
кебек күренəлəр: (“атар биналар кеби зур очкыннарны”,
“Мүрсилəт (Җибəрелмеш)” сүрəсе, 32 нче аять), (“күклəр ярылырга
якын булды вə җир ярылырга һəм таулар җимерелеп төшəргə якын
калдылар. Аллаһның баласы бар, дип дəгъвə иткəннəре өчен”,
“Мəрьям” сүрəсе, 90-91 нче аятьлəр).
Коръəндəге без карап үткəн сурəтлəү чаралары сүзлəрнең
мəгънə эчтəлеген үзгəртү юлы белəн төзелəлəр. Бу очракта
көтелмəгəнчə тəэсирле мəгънə эчтəлеклəре оешып, аятьлəрнең
сəнгати кыйммəтен һəм аларның аудиториягə хисси йогынтысын
арттыра төшəлəр. Гарəп язмаларында андый синтаксик ысуллар өч
төркемгə берлəштерелə: ташбuх, исти‘āра и кинāйа. Аларның
мəгънəсенə экспликация эшлəү зур катлаулылык тудырмый һəм
Коръəн текстының да аныклыгын киметми. Киресенчə, метафора
һəм чагыштырулар аша тудырылган күрмə образлар абстракт
төшенчəлəрне чынбарлыкка якынайта һəм теге яки бу күренеш
тасвирын тулырак итə. Ə хəзер без фразаны үзенчəлекле оештыруга
нигезлəнгəн сурəтлəү чараларын тикшерүгə күчəбез.
Коръəндə синтаксик чаралар.
Сүзлəр бəйлəнешенең гадəти тəртибе сакланмауга нигезлəнеп,
үзгə бер ысул белəн төзелгəн синтаксик төзелмəлəр риторик
(стилистик) фигуралар дип аталып йөртелəлəр. Фəнни əдəбиятта
бу төшенчəне троплар белəн тиңлəштереп карыйлар. Риторик
фигуралар белəн троплар арасында анык чиклəр куярга кирəк.
Əгəр дə тропларның сəнгати кыйммəте сүз мəгънəсен күчерү
исəбенə ирешелгəн образлылык белəн билгелəнсə, риторик
фигуралар исə – нигезендə гадəти булмаган, лəкин телдə чагылыш
тапкан синтаксик төзелмəдəн оеша торган сөйлəм оештыру
ысулы. Коръəндə очраган риторик фигураларның күп төрле
булуына карамастан, аларны төп дүрт төркемгə бүлеп күзəтергə
була: өстəү фигуралары, киметү фигуралары, урнаштыру
фигуралары, фикри фигуралар.
Өстəү фигуралары сүзлəрне, сүзтезмəлəрне һəм синтаксик
төзелмəлəрне
кабатлау
юлы
белəн
төзелəлəр.
Гарəп
риторикасында тəгъбиргə, өстəмə мəгънə йөклəү зарурлыгы
булмаганда, сүзлəрне кабатлау кабул ителмəгəн. Кабатлаулар
кабатлана торган өлешнең əһəмиятен арттыралар, аның
мөһимлеген тоемларга ярдəм итəлəр. Еш кына кабатлана торган
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сүз яки тəгъбир төп сүз дə була, мəсəлəн: (“Өйлəрегезгə арткы
яктан керүегез изгелек түгел, лəкин изгелек, Аллаһка гөнаһлы
булудан сакланудыр”, “Бакара (Сыер)” сүрəсе, 189 нчы аять.
Монда бирр “изгелек” сүзе ике тапкыр кабатлана, аять тулаем
шул төшенчəне аңлатуга багышланган.
Кабатлануга корылган, еш очрый торган фигураларга
репризалар, анафоралар, эпифоралар керə.
Реприза – язмада башта килгəн сүзнең төгəл яки үзгəртелгəн
рəвештə ахырга таба да кабатлануы, мəсəлəн: (Безлəрне туры юлга
күндер! Ул юлны Син əүвəлгелəргə ингам итеп бирдең, безлəрне
Синең ачуың төшкəн вə адашкан кешелəрне бидгать һəм залəлəт
юлыннан башка юлга күндер, ягъни Сине ачуландырмаган һəм хак
юлдан адашмаган кешелəр юлына күндер!”, “Фатиха” сүрəсе, 67 нче аятьлəр).
Анафора – берүк сүз, сүзтезмəлəрнең, ритмик яки синтаксик
төзелмəлəрнең чиктəш яки бер-беренə якын урнашкан фразалар
алдында кабатлануы, мəсəлəн: «Сəдакаларыгызны ачык итеп
бирмəгез, яхшы булыр. Сəдакаларыгызны фəкыйрьлəргə яшертен
бирсəгез, сезнең өчен тагын да хəерлерəк булыр. Шуңа күрə,
(Аллаһ) гөнаһларыгызның бер өлешен ярлыкар. Сез ни генə
эшлəсəгез дə, Аллаһ барысыннан да хəбəрдар» («Бəкара (Сыер)
сүрəсенең 271 нче аяте»); исем һəм фигыльлəр генə түгел, башка
сүз төркемнəре дə кабатланырга мөмкин: (“Кайчан кояшның нуры
китəрелсə, чорналса (караңгылык белəн). Кайчан йолдызлар җиргə
коелсалар. Кайчан таулар урыннарыннан кузгалсалар”, “Тəквир
(Чорналу)” сүрəсе, 1-3 нче аятьлəр). Əгəр дə беренче очракта
параллель төзелмəлəрдə мəгънəви басым кабатланган өлешлəрдə
булса, соңгысында иярчен җөмлəнең мəгънəви үзəген тəшкил иткəн
сүзгə бирелə. (Тагын к.: «Бəкара (Сыер) сүрəсенең 194 нче аяте».)
Анафора да, эпифора да бергə килə торган очраклар да бар:
«Кайсы яктан гына сəфəргə чыксаң да, (намаз укыганда) син
йөзеңне Мəсҗид-и Харам тарафына тот. Шөбһəсез, бу – Аллаһтан
килгəн хакыйкый əмер. Аллаһ ни кылганнарыгыздан хəбəрсез
калмас. Кайсы яктан гына сəфəр чыксаң да, (намаз укыганда) син
йөзеңне Мəсҗид-и Харам тарафына тот. Кайда гына булсагыз да
йөзегезне шул якка борыгыз, кешелəр сезне хата эшлəүдə гаепли
алмасын. Алардан курыкмагыз. Бары тик Миннəн (җəзамнан)
куркыгыз. Шулай булганда, Мин мəрхəмəтемне тəмамлап, сезгə
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тапшырырмын, бəлки сез тугры юлга басарсыз» («Бəкара (Сыер)
сүрəсенең 149-150 нче аятьлəре»).
Эпифора – берүк сүз яки сүзтезмəлəрнең чиктəш яки берберсенə якын урнашкан фразалар ахырында кабатлануы, мəсəлəн:
«Һəй, Исраил угыллары! Сезгə биргəнем нигъмəтлəрне исегезгə
төшерегез. Миңа биргəн антыгызны тотыгыз. Сезгə биргəн
вəгъдəмне Мин дə үтəрмен вə фəкать Миннəн, Миннəн генə
куркыгыз. Вə яныгыздагы нəрсəне дөреслəүче буларак иңдергəнемə
инаныгыз, аны беренчелəрдəн булып инкяр итүче булмагыз,
аятьлəребезне арзан бəягə сатмагыз вə фəкать Миннəн, Миннəн
генə куркыгыз (Минем җəзамнан куркыгыз!) («Бəкара (Сыер)»
сүрəсенең 40-41 нче аятьлəре)». (Тагын к.: «Бəкара (Сыер)»
сүрəсенең 238-239 нчы аятьлəре.) Мондый кабатлауларның
мəгънəсе аятьлəр азагының бертөрле ритмда ирешүдə түгел, ə
кабатлана торган сүзнең яки сүзтезмəлəрнең мəгънəсен көчəйтү дə.
Күп очракларда риторик фигуралар тулы бер җөмлəлəрнең
яки аларның өлешлəрен кабатлап барлыкка килə. Мəсəлəн,
кабатлана торган чиктəш аятьлəр, гадəттə, хисси көчне арттыруга
хезмəт итəлəр: (Юк ...тиздəн белерлəр. Моның соңында тиздəн
белерлəр”, “Нəба (Хəбəр)” сүрəсе, 4-5 нче аятьлəр); (“Ий мондый
кеше сиңа ґəзаб тиеш, ґəзаб тиеш! Дəхи сиңа ґəзаб тиеш, ґəзаб
тиеш!”, “Кыямəт” сүрəсе, 34-35 нче аятьлəр). Кайбер сүрəлəрдə бер
үк аять, текстта бертигез диярлек аралыктан соң кабатланып,
текстта рефрен рəвешендə килə. Мəсəлəн: «Раббыгызның кайсы
нигъмəтен Аныкы түгел диярсез?” аяте “Əр-Рахман” сүрəсендə
утыз бер тапкыр, ə «Хакны ялган диючелəргə кыямəт көнендə
үкенеч вə җəһəннəм чокырыдыр!” аяте “Мүрсилəт (Җибəрелмеш)”
сүрəсендə ун тапкыр кабатлана.
Саналмыш рəт – бер-бер артлы килгəн һəм үзара өтер яисə
“беренчедəн”, “икенчедəн” сүзлəре белəн аерымланып китерелгəн
фикерлəр. Бу алымның йогынтылы риторик чара булуы өчен санап
үтелгəн синтаксик төзелмəлəр дүрт-биш һəм тагы да артыграк
булса яхшы. “Күп” дигəн төшенчəне аудитория өч тапкыр
кабатлагач кына аңлый, мəсəлəн: («Ислам динен риза булып
тотучы ирлəр вə хатыннар, вə ышану лязем булган нəрсəлəрнең
һəммəсенə дə ышанучы ирлəр һəм хатыннар, вə Аллаһуга итагать
итүче ирлəр һəм хатыннар, вə сүздə һəм гамəлдə туры булган ирлəр
һəм хатыннар, вə гадел яшəп дин дөрес тотар өчен бөтен
авырлыкларны күтəрүче сабыр ирлəр һəм сабыр хатыннар, вə
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күңеллəре белəн Аллаһуга түбəнчелекле булып дин эшлəренə
мəхəббəт итүче ирлəр һəм хатыннар, вə Аллаһ күрсəткəн урыннарга
зəкят вə башка садакаларын бирүче ирлəр һəм хатыннар, вə рузə
тотучы ирлəр һəм хатыннар, вə зинадан сакланучы ирлəр һəм
хатыннар, вə Аллаһуны күп зекер итүче ирлəр һəм хатыннар, бу
əйтелгəн эшлəрне эшлəүчелəргə Аллаһ вак гөнаһларына ярлыкауны
хəзерлəде вə изге гамəллəренə олугъ əҗерлəр хəзерлəде», 33 нчы
“Əхзаб (Гаскəрлəр)” сүрəсе, 35 нче аять). Шулай да, саналмыш
рəтнең тəэсир көче төзелмəлəрнең саны белəн генə дə билгелəнми,
ə җөмлəнең кисəклəрен санау җөмлəнең баш кисəклəре алдыннан
килүе белəн дə. Мондый кабатлауларның риторик нəтиҗəсе
тыңлаучыны киеренке көттереп торуга корылган.
Градация — чагыштыру, образлар һəм сөйлəмнең башка
тəэсирле чаралары көчен бер-бер артлы арттыру яки киметүгə
нигезлəнгəн синтаксик чара. Мəсəлəн: «Мин сезгə биргəн
байлыктан Аллаһ юлына һəм мохтаҗларга садака бирегез,
кыямəт көне килмəс борын, ул көндə үзегезне ут газабыннан
сатып алу сəүдəсе булмас һəм ул көндə дуслык һəм шəфəгать итү
эшлəре булмас” (“Бəкара (Сыер)” сүрəсе, 254 нче аять). Аятьтə
гөнаһлылар соңгы тормышта өмет иткəннəрнең барсы да бер-бер
артлы инкяр ителə. Алар җəзадан акча биреп тə котылып кала
алмаячаклар, аларны газаплардан коткаручы дуслары да булмас
аларның, аларны аралап алып калыр өчен яклап йөрүчелəре дə
булмас.
Коръəндə очрый торган градациялəр үсеп бара торган һəм
кимеп бара торган булалар. Үсеп бара торган градациялəрдə
сүзлəр һəм тəгъбирлəр тавыш төсмере һəм мəгънə көче белəн
арта барган тəртиптə урнашалар, ə кимеп бара торганында
киресенчə. Мəсəлəн: «Безгə сабырлык, батырлык бир һəм
аякларыбызны нык беркет һəм кяфер кавемен җиңəргə ярдəм
бир”, “Бакара (Сыер)” сүрəсе, 250 нче аять). Соңрак килгəн һəр
ялвару алда бирелгəн телəкнең əһəмиятен арттыра. Ə “Сынар
өчен күңел сөйгəн нəрсəлəрдəн: хатыннар, балалар, сыер, кəҗə
кеби дүрт аяклы хайваннар, җыйган алтын, көмешлəр һəм
зиннəтлəнгəн йөгерек атлар һəм иген кеби нəрсəлəр Аллаһдан
кешелəргə сөекле ителде” (“Əл-Гыймран” сүрəсе, 14 нче аять)
аятендə кызыктыра, азындыра торган мал-мөлкəт əйберлəр
ахырдан
бирелеп,
мəгънəлəре
көч
кимү
тəртибендə
урнаштырылган.
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Мəгънə көче кимеп бара торган фигуралар исəбенə
эллипсис и апосиопеза да керə. Эллипсис — җөмлəнең
контекстыннан аңлашылган бер яки берничə сүзне төшереп
калдыру. Андый ысул, гадəттə, əйтелмəнең гомуми мəгънəсен
чагылдыру өчен кулланыла, мəсəлəн: («сез дə [алар кебек] батыл
гамəллəргə чумдыгыз (“Тəүбə” сүрəсе, 69 нчы аять). “Кичүне үтү”
фигыле, еш кына, “нигə дə булса тотынырга” мəгънəсендə йөри.
Биредə, Коръəннең башка урыннарындагы кебек, ул төрле начар
гамəллəр кылуга ишарə итə, чөнки, аннан соң тəмамлык төшереп
калдырылган.
Апосиопеза – башланган сөйлəм өзелүне белдерə торган стилистик фигура. Əйтми калу синтаксиста җөмлə өлешен төшереп
калдыру булып күренə һəм ул, гадəттə, тулаем текстның тəэсир
көчен арттыра. Андый алым куллануны без тəкъваларның җəннəткə
баруын тасвирлаганда күрəбез: («алар барган төшкə җəннəт
ишеклəре ачылып торыр”, 39 нчы “Зүмəра (Халык төркеме) сүрəсе,
73 нче аять). Баш җөмлəне төшереп калдыру Коръəндəге фикерне
үтемлерəк итə, күзаллауга киң мөмкинлеклəр ача.
Урнашу фигураларына антитеза, гипербатон һəм өстəмə керə.
Гипербатон – мəгънəсе буенча бəйле сүзлəрнең синтаксик
эзлеклелеген үзгəртү. Мəсəлəн, “Кəһаф (Тау тишеге)”сүрəсенең
беренче ике аятен «Аллаһга шөкер, үзенең колына дөрес язулар
иңдерде һəм анда ялганны урнаштырмады” дип аңларга кирəк.
Лəкин гарəп телендəге kаййим “дөрес” сүзе артка этəрелгəн,
шуның аркасында, тыңлаучының игътибары язуның шул
үзенчəлеген ассызыклый. Коръəндə сүзлəрнең алда (препозиция)
яки ахырда (постпозиция) килү мəсьəлəлəре Бине ас-Са’иганың
(1375 елда вафат) ал-Муkаддима фu-л-алфāз ал-муkаддама (Алга
этəрелгəн сүзлəргə кереш) трактатында бөртеклəп өйрəнелгəн.
Антитеза – төшенчə, хəл-халəтнең, күренеш-вакыйганың,
сурəтлəрнең катгый каршылыгыннан оешкан стилистик фигура.
Кайбер очракларда
капма-каршы кую гыйбарəнең тулаем
мəгънəсен аңлата, мəсəлəн: («Аллаһ – бай, ə сез – ярлы”, Кыйтал
(Мөхəммəд) сүрəсе, 38 нче аять); («Алар аны ерак дип уйлыйлар,
ə без якын дип исəплибез”, Мəгариҗ сүрəсе, 6-7 нче аятьлəр);
(«Аллаһ Тəгалə кемне туры юлга салса, ул кеше, əлбəттə, туры
юлдадыр. Ул кемне адаштырса, Ул адаштырган кешелəр һəлак
булучылар”, “Əгъраф (Пəрдə)» сүрəсе, 178 нче аять). Болар –
төгəл антитезага мисаллар. Башка очракларда капма-каршы кую
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гыйбарəнең бары тик бер өлешен генə тəшкил итə, мəсəлəн:
(“Дөреслектə файдалы булган җиңеллек авырлыктан соң.
Дөреслектə авырлыктан соң гына файдалы җиңеллек табыла”,
“Инширах (Ачмак)” сүрəсе, 5-6 нчы аятьлəр).
Өстəлмə – грамматик яктан җөмлəнең башка кисəклəре
белəн бəйле булмаган кереш сүз, кереш сүзтезмə, кереш җөмлə.
Мəсəлəн: (“ул ант бик олуг анттыр, əгəр белсəгез”, “Вакыйга
(Хəл)” сүрəсе, 76 нчы аять); ("Ий Раббым, кыз бала тудырдым,
ир бала булса дин хезмəтенə яхшы булыр иде", – диде. Аллаһ
белүчерəктер, нинди бала тудырганыңны. Хөннə əйтте: "Ир
бала, əлбəттə, кыз бала кеби түгел”, “Əл-Гыймран” сүрəсе,
36 нчы аять). Өстəлмə – сөйлəм теленə хисси яки тəэсирле
мəгънə өсти һəм күпкə түбəн (яки югары) тон һəм сөйлəмдə
тизлəтелгəн темп белəн аерылып тора.
Коръəндəге фикри фигураларга риторик сораулар, риторик
өндəүлəр, риторик мөрəҗəгатьлəр карый.
Риторик сорау – җавап талəп ителмəгəн сорау рəвешендə
раслау яки инкяр. Риторик сорауларны иң көчле һəм нəтиҗəле чара
дип саныйлар. Ул текст өлешлəрен сиздерми генə бəйлəп куя.
Риторик сорау көтелмəгəндə аудиториянең игътибарын кузгата.
Риторик сорауны О.С. Ахманова «Көчəйтелгəн игътибар җəлеп
итү, хисси тонны арттыру өчен, раслау яки инкярны сорау
рəвешендə оештыра торган сөйлəм фигурасы», – дип бəяли.
Риторик сорауга, сөйлəмнең билгеле бер төре буларак, аерым
бер үзенчəлеклəр хас.
Беренчедəн, сорау жөмлə рəвешендə һəм сорау жөмлəнең
барлык күрсəткечлəренə ия (интонацияне дə кертеп) булса да,
риторик сорауга каршы əңгəмəдəш-тыңлаучының җавабы мəҗбүри түгел, чөнки ул үзе раслау яки инкяр рəвешендəге хəбəр яки
телəк, ният, ниндидер гамəл кылуга этəргеч буларак төзелə.
Икенчедəн, инкяр рəвешендəге риторик сорау һəрвакыт уңай
бəялəнə, ə сорауда кире кагу (каршы кую) булмаса, ул кире
раслаулы, тискəре бəяле була. Шулай ук, риторик сорауның төп
максатларыннан берсе – сорау эчтəлегенə сорау бирүче (адресант)
телəгəн мөнəсəбəт оештыру.
Риторик сорау тема яки фикерлəрне аңлату, тыңлаучылар
карашын оештыруның бер мизгеле. Шул сəбəпле ул кинаялəп,
читлəтеп əйтүгə бик якын. Ниндидер фикерлəү эзлеклелеге,
дəлиллəү, тасвирлау, анык җавапларга исəплəнми риторик сорау.
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Ул сөйлəмнең əһəмиятле төп фикеренə дикъкать туплау
вазифасын үти.
Сорау-сорау берлегендə риторик сорауның максатчанлыгы һəм
фаразланган
тəэсир мөмкинлеклəре
артып
китə.
Алар
əңгəмəдəшлəрнең уңай яки тискəре мөнəсəбəтлəрен чагылдыра
алалар, хисси һəм шəхси бəя төсмерлəре гаҗəплəнүдəн ачулануга
кадəр һ. б. төрлəнə ала.
Мəсəлəн: (“Əллə Без Раббиларына карышып көфран нигъмəт
кылучы кешелəрдəн башкаларны ґəзаб белəн җəзалыйбызмы?”,
“Сəба” сүрəсе, 17 нче аять); (“Коръəн белəн гамəл кылмаучы
фасыйклардан башкалар һəлак булырлармы?”, “Əхкаф
(Комлык)” сүрəсе, 35 нче аять). Əлеге аятьлəрдə тискəре җавап
аңлашыла. Бирелгəн сорауга җавап уңай булган башка очраклар
да бар, мəсəлəн: (“Əллə кəферлəргə җəһəннəмдə урын юкмы?”,
“Гəнкəбут (Үрмəкүч)” сүрəсе, 68 нче аять); (“Үзенең колы
Мухəммəд г-мне сакларга һəм ярдəм бирергə Аллаһ үзе
җитмиме?”, “Зүмəра (Халык төркеме)” сүрəсе, 36 нчы аять).
Галимнəр
фикеренчə, мондый очракларда сорау кисəкчəсе
“əллə” кулланылмый.
Сөйлəмдə риторик сораулар, гадəттə, түбəндə əйтеп үтелгəн
хəл-халəтне аңлатып, өстəмə хисси вазифа башкаралар.
а) тəкəбберлек чагылышы: (Мысыр патшалыгы минем
кулымда түгелме, вə Нил дəрьясе һəм башка елгалар минем
хөкемем астында агалар түгелме? “Зүхърүф (Зиннəтлəнү)”сүрəсе, 51 нче аять);
б) шелтə белдерү: ("Əя Аллаһ җире сезгə киң иде түгелме?
Сезгə дин иркен урынга күчеп китү лязем иде, ни өчен
күчмəдегез?”, “Ниса (Хатыннар)” сүрəсе, 97 нче аять);
в) үпкəле шелтə яңгырату: (“Аллаһудан куркучы итəргə, дəхи
хаклык белəн иңгəн Коръəн белəн вəгазьлəнеп ихласлыкны,
тəкъвəлекне камиллəштереп иманнарын куəтлəргə вакыт
җитмəдеме?”, “Хəдид (Тимер)” сүрəсе, 16 нчы аять);
г) хөрмəт белдерү: (“Аның рөхсəтеннəн башка кем яклый ала?”,
“Бакара (Сыер)” сүрəсе, 255 нче аять);
д) курку хисе уяту: “Иман китермəүче тəкəбберлəргə əллə
җəһəннəмдə урын юкмы?” (“Зүмəра (Халык төркеме)” сүрəсе,
60 нчы аять);
е) гаҗəплəнүне чагылдыру: (“Нинди китап бу?”, “Кəһаф (Тау
тишеге)” сүрəсе, 49 нчы аять).
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Риторик өндəү – сөйлəмдə фикерне, хислəр чагылышын,
катлаулы кичерешлəрне сүзлəр белəн генə аңлатып бетерə
алмаслык иң югары киеренке мизгелдə тавыш төсмерлəре белəн
дə белдерүгə исəплəнгəн сурəтлəү чарасы. Аның төп вазифасы –
сөйлəмнең əһəмиятле өлешенə игътибар юнəлтү. Мəсəлəн:
(“Моның соңында да Минем аңа мал арттырмагымны өмет
итəдер”, “Мүдəссир (Бөркəнүче)” сүрəсе, 15 нче аять), ягъни,
мондый бозык бəндəгə үлгəннəн соң хөрмəт күрсəтү – беркайчан
да булмаячак.
Риторик мөрəҗəгать яки риторик эндəш – раслау яки
сорау рəвешендə боерык яки башка мөнəсəбəт белдерү. Уңай яки
тискəре тон төсмерендə яңгырый, мəсəлəн: (“Аналар балаларын
тулы ике ел имезсеннəр!”, “Бакара (Сыер)” сүрəсе, 233 нче аять),
ягъни,
əни кешелəр балаларын ике ел буе күкрəк белəн
туендырырга тиешлəр.
Без Коръəндəге тел-сурəт, фикри чараларның кайберлəрен генə
барлап үттек. Бу проблема гарəп риторикасына (‘илм ал-байāн) һəм
сөйлəм фигураларына (‘илм ал-бадu‘) багышланган хезмəтлəрдə
җентеклəп тикшерелгəн. Коръəннең риторик чараларын өйрəнүгə
атаклы стилистлар əл-Бакиллани һəм əл-Җурҗани, тəфсирчелəрдəн – Фəхр-ад-Дин əр-Рази һəм аз-Замахшари зур өлеш
керткəннəр. Кайбер авторлар Коръəн риторикасының нəфислеген
иҗазəт тəгълиматы белəн бəйлилəр. Бине əл-Мөхтəз (909 елда
вафат) һəм əс-Сүюти изге текстта риторик чараларның барлык
архитибын да табарга була, дип барганнар. Бу күренешне алар
Коръəннең кабатланмаслыгын дəлиллəү дип исəплəгəннəр. Шул ук
вакытта əл-Бакилани риторик чараларның кабатланмас була
алмауларын искəрткəн. Ничек кенə булмасын, Коръəн стиле
үзенчəлеклəрен белү һəр тəфсирче һəм мөҗтəһидлəр өчен
мəҗбүри булып тора.
Вəгазьлəрнең лексик составы
Функциональ стильлəрне (өслүблəрне), аерым алганда, хөтбəвəгазьлəр өслүбен һəръяклап һəм тирəнтен өйрəнү, хəзерге этапта
аның тулы хокуклы кулланылышын һəм үсешен тəэмин итүдə иң
кирəкле шартларның берсе булып тора. Вəгазь сөйлəүче имамхатыйб өчен дə ул зур əһəмияткə ия, чөнки аның авызыннан чыккан
һəрбер сүз ачык һəм аңлаешлы булырга тиешле. Шуңа күрə
борынгы дəвернең иң бөек фикер иясе Аристотель дə үзенең
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безнең эрага кадəр 335 елда язылган “Риторика” дигəн хезмəтендə:
“Сөйлəмнең төп кыйммəте – аның анык булуында. Əгəр сөйлəм
анык түгел икəн, ул үзенең максатына ирешə алмый”, – дип язып
калдырган [Аристотель, 1958:17];
Халкыбызның: “Тел күрке – сүз”, “Сүзең булсын аңларлык,
өзелсə дə ялгарлык”, “Таныксыз сүз – иярсез ат кебек”, “Аз сүз
белəн күпне əйт”, “Белмəгəнне сөйлəмə, ни сөйлəгəнеңне бел”
кебек мəкаль-əйтемнəрендə сөйлəмдə сүзнең тоткан роленə, аның
əһəмиятенə олы бəя бирелə.
Телəсə кайсы телнең, шул исəптəн, татар теленең дə гасырлар
дəвамында тупланган бай сүзлек хəзинəсе бар. Аны, грек телендəге
“lexikos” сүз, тəгъбир, əйлəнмə дигəн төшенчəлəр нигезендə, телнең
лексикасы дип атап йөртəлəр. Ə бу өлкəне өйрəнə торган фəн
тармагы лексикология дип атала.
Татар теленең сүзлек составын өйрəнə башлау үткəн
гасырларга ук карый. Əмма нигезле һəм күпкырлы
фəнни
өйрəнүлəр ХХ гасырда бигрəк тə, соңгы дистə елларда, алып
барыла. Сугыштан соңгы периодта татар теленең
лексик
системасын төрле аспектта өйрəнү-тикшерү эше аеруча җанланып
китə. Бу юнəлештəге өйрəнүлəр гомуми грамматикаларда һəм
Ш.Рамазанов, Л.Җəлəй, З.Вəлиуллина, Ф.Фəсиев, Ə.Ахунҗанов,
Г.Саттаров,
В.Хаков,
Ф.Ганиев,
М.Зəкиев,
Ф.Хисамова,
Р.Əхмəтъянов,
Ф.Сафиуллина,
И.Низамов,
Ф.Гарипова,
Ф.Баязитова һ. б. галимнəрнең монографиялəрендə, махсус
мəкалəлəрендə чагылыш таба.
Башка функциональ стильлəрнең сүзлек составы, лексиксемантик үзенчəлеклəре шактый өйрəнелсə дə (В.Х. Хаков,
Х.Р. Курбатов, Ф.М. Хисамова, И.М. Низамов, И.Б. Бəширова,
А.А. Тимерханов һ. б.), хөтбə-вəгазь сөйлəмиятендə кулланыла
торган тел байлыгы бөтенлəй тикшерелмəгəн, фəнни яктан бəһа
бирелмəгəн.
Хөтбə-вəгазь
өслүбендə
кулланыла
торган
лексик
берəмлеклəрне үзлəренең килеп чыгышлары буенча, асылда, өч зур
төркемгə берлəштерергə мөмкин:
1. Төрки-татар сүзлəре.
2. Гарəп-фарсы алынмалары.
3. Рус һəм рус теле аша Көнбатыш Европа теллəреннəн
кергəн сүзлəр.
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1.Телебезнең сүзлек составы – зур тарихи үсеш нəтиҗəсе ул.
Телдəге сүзлəр үзлəренең барлыкка килүлəре, килеп чыгышлары
ягыннан төрле чорларга карыйлар.
Хəзерге татар əдəби теленең сүзлек составы бик борынгы
дəвергə – төрки халыкларының барысы өчен дə уртак булган
борынгы төрки
телгə барып тоташа. Бу телдəге сүзлəрнең
күпчелеге җəмгыятьтə, кешенең тормыш-көнкүрешендə иң мөһим,
иң кирəкле төшенчəлəрне белдерə. Алар үзлəренең тамыр составы
буенча, ягъни телнең хəзерге төп сүзлек фондына кергəн, лəкин
əдəби телдəге сүз ясау ысуллары һəм чаралары белəн ясалмаган
нигезлəрдəн гыйбарəт. Тамыр нигезлəр рəтендə шулай ук кучкар,
болгар, толмач, оста, көрəш, арыслан, бəйрəм, каргыш, кызган-,
ялвар-, интек- кебек сузъясагыч кушымчалар ярдəмендə ясалган,
лəкин шəкли тамырлары телдə инде бөтенлəй кулланылмый торган
сүзлəр дə карала.
Һəрбер телнең тамыр составында генетик яктан үзтамырлар
һəм алынма тамырлар аерымлана. Үзтамырларга телнең үзендə
борын-борыннан билгеле булган һəм каян да булса читтəн
кергəнлек билгелəре булмаган тамыр сүзлəр керə. Төп тамыр
сүзлəр гомумтөрки һəм борынгы төрки сүзлəрдəн яки шулардан
үзгəреп килеп чыккан “яңа” сүзлəрдəн тора [Əхмəтъянов, 2003:13].
Гомумтөрки катламга кергəн сүзлəр əйтелешлəре һəм язылышлары
белəн берникадəр аерылып торсалар да, уртак лексик байлыкны
тəшкил итəлəр. Алар кешенең тəн төзелешенə караган сүзлəр (баш,
аяк, кул, авыз, күз һ.б.), кардəшлек атамалары (ата, ана, бала, ир,
хатын, кыз, олан һ.б.), алмашлыклар (мин, син, ул, без, сез, алар, бу,
үз һ.б.), урын-вакыт төшенчəсен белдерə торган сүзлəр (көн, төн,
ел, ара, ал, як һ.б.), табигать күренешлəре атамалары (җир, су, ай,
яңгыр, күк һ.б.), зоологиягə караган сүзлəр (ат, тəкə, куй, арыслан,
бөркет һ.б.), үсемлек исемнəре (ут, агач, каен, җилəк, сарана һ.б.),
саннар (бер, ике, өч, ун, йөз, мең һ.б.), эш-хəрəкəтне белдерə торган
сүзлəр (ал-, бир-, бел-, бул-, кыл-, ит- һ.б.), асыл сыйфатларның
күпчелеге (ак, кара, яшел, яшь, тере һ.б.), көнкүрештə кулланыла
торган лексика (тимер, аш, ил, азык, алтын һ.б.) һəм башкалар
керə. Бу лексик берəмлеклəр, бик борынгы заманнарда ук барлыкка
килеп, телнең төп сүзлек фондын тəшкил итəлəр, шулар нигезендə
бик күп яңа сүзлəр ясала һəм телнең сүзлек составы үсə, үзгəрə,
камиллəшə бара.

232

Болар иҗтимагый тормышның барлык өлкəлəрендə дə актив
кулланылышта йөрилəр, алар үз телен белгəн һəр кешегə дə
аңлаешлы. Хөтбə-вəгазьлəрдə алар иң зур күпчелекне тəшкил
итəлəр.
Дөрес, вакытлар узу белəн, төрки-татар сүзлəренең дə
кайберлəре киң кулланылыштан төшеп калалар, телнең архаик
катламына
күчəлəр. Алар арасында мəгънəви үзгəрешлəр
кичергəннəре дə шактый. Телнең пассив сүзлек составына
күчсəлəр дə, аерым стильлəрдə аларның шактый еш
кулланылганлыклары күзəтелə.
Шуларның кайберлəренə тукталып үтик. Хөтбə-вəгазьлəрдə
күк, тəңре, ыру (ыруг), нəсел-ыру, ил, илче, йорт, кардəш, угыл (ул),
кеше, кол, кемсə, каргыш, кичə (кич), иңү, ярлыкау, ярату (яралту),
əйлəү (əйдəү), күндерү, тыелу, кубарылу, сыгыну, ою, кылу (кыйлу),
чалу (сую, бугазлау), ошбу, олуг, тугры, илə (илəн), кеби һ.б. сүзгыйбарəлəр актив кулланылышта йөрилəр.
Күк сүзе хəзерге татар əдəби телендə берничə мəгънəдə
кулланыла. Исем буларак, ул: “1. Җирдəн югарыга караганда
гөмбəз сыман булып күренə торган һава пространствосы. 2. Җирне
чолгап алган дөнья (галəм) пространствосы. 3. күч. Дини карашлар
буенча: алла, фəрештəлəр һ.б.ш. рухлар яши торган урын. 4. күч.
шигъ. Билгеле культура һəм социаль-тарихи үзенчəлеклəр белəн
характерлана торган кеше лек җəмгыяте. 5. с.мəгъ. Астрономиядə
кулланыла торган астрономик. 6. рəв.мəгъ. күккə. Югарыга,
югарыга табан” мəгънəлəрен белдерə. Күк бите, күк йөзе, күк
гөмбəзе, күк чите, күк чатыры, күк җисеме кебек сүзтезмəлəрдə
һəм күк капугы ачылу, күк (күклəр) күкрəтү, күк (күклəргə) ашу,
күккə күтəрелү, күктəн иңү, күктəн сөрелү, күктəн төшү һ.б.ш.
фразеологик əйтелмəлəрдə төрле мəгънə төсмерлəре салына.
Сыйфат буларак аның “1. Спектрның иң төп төслəрнең берсе:
зəңгəр белəн шəмəхə арасындагы төс, шул төстə булган. 2. Ат төсе
турында: аксыл соры төстəге (кайбер диалектларда соры төстəге
тимер күк атны да күк ат дип йөртəлəр)” дигəн мəгънəлəре дə
күрсəтелə.
Сөйлəмдə ул кебек, шикелле бəйлеклəре урынында да
кулланыла [ТТАС, 1979, II:291-292].
Гомуми һəм борынгы төрки телдə кőк, кőку рəвешендə, “күк
(небо)” һəм “зəңгəр, шəмəхə” мəгънəлəрен алып, башка бик күп
сүзлəр ясауда продуктив нигез булган [Əхмəтъянов, 2001:127].
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“Күк сүзендə башка мəгънə төсмерлəре булса да, – ди
В.Х.Хаков, – төс мəгънəсендə ул борынгы телдə тəңре, зəңгəр
сүзлəре белəн синоним булып йөргəн. Тəңре сүзе дə зəңгəр сүзе
кебек үк, төс мəгънəсен белдергəн. Соңга таба ул табигатьтəн өстен
көч, күктəге Алла төшенчəсен белдерə башлаган” [Хаков,
2003:106]. Мəсəлəн: Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһиссəлəм
Җəбраил фəрештə белəн күккə менəлəр. Мөхəммəд галəйһиссəлəм
җиде кат күк аша үткəндə, аның һəр капусында үзенə кадəр Җир
йөзенə килеп киткəн пəйгамбəрлəр: Адəм, Идрис, Муса, Гайсə һəм
Ибраһим (аларга Аллаһының сəламе ирешсə иде) белəн очраша
[Сабиров, 2012:59].
Тəңре. Вакытлар узу белəн, моңа кадəр табигатьнең илаһи
көчлəренə табынган төрки бабаларыбыз да күп илаһлыкка
нигезлəнгəн мəҗүсилектəн бераллалыкка, ягъни тəңречелек
диненə күчəлəр. Борынгы төркилəрнең инануларынча, илаһи
көчлəр 17 илаһтан торган һəм алар арасында иң куəтлесе Тəңре
дип аталган Баш илаһ булган. Тəңре җир йөзен һəм күкне,
җирдəге һəм күктəге барлык нəрсəлəрне, галəмне, яшəешне
барлыкка китергəн көч булып саналган. Ул – игелек Алласы,
кешелəрне яратучы һəм аларны яклаучы да. Тəңре күктə
булганга, аны Күк Тəңресе дип йөрткəннəр һəм галəмдəге иң зур
рухи көч булуына ышанганнар. Төркилəр үзлəрен исə “Күк
уллары”, “Тəңре уллары” дип исəплəгəннəр.
Гомуми төрки телдə тəңри, тəңири, көнчыгыш төркилəрдə
тəңəрə, теңэри рəвешендə йөргəн əлеге лексик берəмлеклəр
“тəңре”, “күк императоры” дигəн мəгънəне белдергəннəр
[Əхмəтъянов, 2001:196]. Ислам дине кабул ителгəннəн соң, төрки
халыкларда, шул исəптəн, болгарларда да, “Аллаһ” төшенчəсен
белдерү өчен борынгы төрки телдə “Күк Аллаһы” мəгънəсендə
йөргəн “Хода (Ходай)” сүзе дə, “Бөтен дөнья белəн идарə итүче”
мəгънəсендə
Тəңре атамасы да кулланыла башлаган [ИБС,
1993:151-152]. Сирəгрəк булса да, Тəңре сүзе “Галəмнəр хуҗасы,
илаһи зат, кодрəт иясе Аллаһ мəгънəсендə вəгазьлəр телендə дə
кулланыла һəм “Тəңрем”, “Тəңре Аллам” гыйбарəлəре белəн
бирелə. Шул ук вакытта Коръəн-Кəрим аятьлəрендə: “Аллаһтан
башка тəңре юк”, – дип күрсəтелə.
Дин əһеллəре арасында əлеге атаманы куллануга карата төрле
фикерлəр бар. Мəсəлəн, Габделхак хəзрəт Саматов болай дип язган
иде: “<...> Тəңре дигəн сүз дə безнең Идел буенда һəм башка төрки
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халыкларда шушы илаһи затны билгели торган сүз булуга
карамастан, Коръəни Кəримдə булмаган һəм хəдислəрдə очрамаган
исемнəр белəн Аллаһ Тəгалəнең затын атамасак иде” [ТМК,
2010:39]. Ə Җəлил хəзрəт Фазлыев исə: “Ышануның мəгънəсе –
исемдə түгел, җисемдə. Дога кылганда, кем генə дип мөрəҗəгать
итсəң дə, күңелеңдə “Аллаһ Тəгалə” дигəн бөек зат торса, əлбəттə,
догаң ирешə”, - ди [Фазлыев, 1999:75].
Ыру (ыруг) сүзе гомуми төрки һəм борынгы төрки телдə уруг
ыру, нəсел, орлык,, борынгы төркидə үр, ор “орлык, нəсел
тамыры” сүзеннəн килеп чыккан [Əхмəтъянов, 2001:254]. “Татар
теленең аңлатмалы сүзлеге”ндə ул болай дип бирелə: “1. Нəсел,
кан кардəшлеге булган берничə буын”. Ə ыруг сүзе исə: “Борынгы
җəмгыятьтə төп җитештерүче оешма-борынгы уртак баба, кан
кардəшлеге нигезендə берлəшкəн һəм коллектив хезмəт белəн яши
торган кешелəр төркеме” дип тəгъбир ителə [ТТАС, III, 1981:548].
Нəсел-ыру гыйбарəсендə гарəп теленнəн алынган нəсел
(“токым, бер ата-бабадан таралган токым”) [ГТРАС, 1993:459] һəм
борынгы төрки телдəге ыру сүзлəре ята. Ул нəсел-нəсəп кебек үк
“туганнар, туган-тумача,
кардəшлəр” мəгънəсендəге сүзлəргə
җыелмалык төсмере өсти [ТТАС, 1979, II:453], шул мəгънəдə
вəгазь өслүбендə дə кулланыла.
Ил. Гомуми төрки телдə “ил, халык; тынычлык, солых”
мəгънəлəрендə йөргəн əл, эл берəмлеклəренең фонетик варианты
[Əхмəтьянов, 2001:77]. “Аңлатмалы сүзлек”тə аның берничə
мəгънəсе теркəлгəн: “1. Билгеле бер хөкүмəте булган дəүлəт
мəмлəкəт. 2. Туып үскəн җир, ватан; 3. диал. Авыл. 4. Халык һ.б.”
[ТТАС, 1977, I:377]. Татар халкының “Ил əче – алтын бишек”, “Ил
иргə, ир илгə таяна”, “Илгə таянган Идел кичəр”, “Илнең күрке –
тынычлык”, “Иле барның теле бар”, “Илен белмəгəннəн, игелек
көтмə” һ.б. мəкаль-əйтемнəрендə ил сүзе белдергəн мəгънəлəр
тагын да аныграк төсмерлəнə. Хəзерге телебездə кулланыла торган
ил-ана, ил-ата, илбасар, илгизəр, илгəзəк (ачык йөзле, киң күңелле,
ягымлы, түбəнчелекле, кечелекле), илдəш, ил-йорт, ил-көн (ил һəм
аның халкы), ил-күз (халык, авыл халкы), илкүлəм, илсөяр, илче һ.б.
лексик берəмлеклəрнең нигезендə дə ил сүзе һəм ул белдергəн төп
мəгънəлəр ята. Ил авызы, ил агачы, ил белəн, ил гизү, ил йомышы,
ил-күз алдында, ил-су тарту һ.б. фразеологик əйтелмəлəрдə дə
нигез мəгънəлəр сакланып кала [Сафиуллина, 2001:105].
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“Аңлатмалы сүзлек”тə шул тамырдан ясалган илче сүзенең
“Пəйгамбəр, рəсүл” дигəн мəгънəсе дə күрсəтелə [ТТАС, I,
1977:385]. Аллаһ илчесе дигəн сүзтезмəдə дə шул мəгънə
шəрехлəнə. Мəсəлəн: Аллаһ илчесе, галəйһиссəлəм бик тыйнак
булган [Сабиров, 2012:26]. Аллаһ сөбханə вə тəгалə аны
халыкларны агарту, бəхетле итү өчен илче итеп җибəргəн [ТК,
1996:29 июль]. Аллаһының Илчесе саллəллаһу галəйһи вə сəллəм:
“Ходай биргəн нигъмəт адəм баласы өстендə күренеп торырга
тиеш”, – диде [ДК, 2013:148].
Йорт. Гомуми төрки телдəге “йорт, төп билəмə, кышлау”
мəгънəсендəге йурт сүзе йуры – “кайтып йөрү” фигыленнəн дип
фаразлана [Əхмəтъянов, 1981:132]. “1. Тору өчен, төрле
учреждениелəр, предприятиелəр өчен билгелəнгəн корылма, бина;
өй. 2. Бер хуҗалык булып яшəүче кешелəр, семья. 3. Ишек алды. 4.
Культура-агарту, фəн эшлəренə, көнкүреш хезмəтлəре күрсəтүгə
һ.б.ш. мөнəсəбəтле дəүлəт учреждениесе,
шул учреждение
урнашкан бина. 5. Ил, туган җир. 6. иск. Династия, нəсел-нəсəп”
һ.б. мəгънəлəрдə кулланыла [ТТАС, I, 1977, :461]. “Идегəй”
дастанында Идел-йорт тəгъбире билгеле бер халыкның яшəү
урынын, туган җир төшенчəсен чагылдыра.
И Идел-йорт, Идел-йорт,
Идел эче имин йорт,
Атам кияү булган йорт –
Иелеп тəзем кылган (олылаган) йорт;
Анам килен булган йорт –
Иелеп сəлам əйткəн йорт;
Кендегемне кискəн йорт,
Керем-коным юган йорт;
Бия сауган сөтле йорт,
Кымыз эчкəн котлы йорт [Идегəй, 1888:132].
Хөтбə-вəгазьлəрдə бу лексема җəмəгать җыела торган урынны,
ягъни мəчетне белдерə. Мəсəлəн: Кешелəр Аллаһ йортында
җыелып, Аның изге китабын укыганда, мөселманнарның
җаннарына тынычлык иңəр, бəрəкəтле булырлар һəм фəрештəлəр
алар өстендə канатларын җəеп торырлар [Сабиров, 2012:93]. Мəчет
ул – мөселманнарның барысы өчен дə уртак йорт, ул – Аллаһ
йорты [ДК, 2013:113].
Йорт сүзенең акрынлап тар мəгънəдə йөри башлавы төрки
халыкларның утрак тормышка күчү процессы белəн дə тыгыз
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бəйлəнештə карала. Йорт сүзе этимологик яктан күчү урынын
белдергəн йөр (йөр-ет) фигыленə барып тоташа. Йорт һəм юрта
сүзлəренең дə тамыры бер үк. Аларның синонимы булган өй сүзе
дə ерак тарихтан килə. Кыпчак язмаларындагы үв, үв иясе
формалары шуны күрсəтəлəр [Хаков, 2003:103].
Кардəш-карындаш (“бер карыннан туган”) сүзеннəн үзгəреп
килеп чыкан [Əхмəтъянов, 2001:93]. “Аңлатмалы сүзлек”тə ул: “1.
Уртак ата-ана, яки əби-баба буенча нəсел, туган кешелəр, иптəш,
дус, тугандаш. 2. Аерым тезмəлəр составында: уртак сыйфатлар,
интереслар буенча “якын, үз кеше” мəгънəсендə бирелə [ТТАС, II,
1979: 59]. Хəзерге татар əдəби телендəге кардəш-кабилə,
кардəшлек, кардəш-ыру, карендəш, карендəшлек кебек исемнəрнең
нигезендə дə кардəш сүзе тора. Вəгазьлəрдə ул аерым да, дин,
мөселман сүзлəре
тезмəсендə дə эндəшү, мөрəҗəгать итү
гыйбарəлəре булып хезмəт итə. Шулай ук, алар олылау, хөрмəтлəү
сыйфатлары белəн дə
кулланылалар. Мəсəлəн: мөхтəрəм
кардəшлəрем, хөрмəтле дин кардəшлəрем, газиз мөселман
кардəшлəрем һ.б.
Угыл (ул) сүзе этимологиясе ягыннан ике элементтан тора:
1. Уг (улг) ана нəсел дигəнне аңлата; - ыл – кечерəйтү
кушымчасы [Хаков, 2003:115]. Борынгы төрки телдəге оглан,
углан, олан, огыл “угыл” сүзеннəн килеп чыккан [Əхмəтъянов,
2001:153]. “Аңлатмалы сүзлек”тə əлеге атама ул сүзенə
кайтарыла һəм түбəндəге мəгънəлəр белəн шəрехлəнə: “1. Атаананың ир баласы. 2. Ир затындагы яшь буын. 3. Кайда да булса
туган, торучы яки нинди дə булса миллəт вəкиле булган уңай
характерлы, танылган кеше” [ТТАС, III, 1981:306]. Хөтбəвəгазьлəрдəге ул 1 нче мəгънəдə кулланыла. Аның фонетик
варианты булган угыл – искергəн, китап сүзе. Шулай да хөтбəвəгазьлəрдə аның актив кулланылышы күзəтелə.
Хəзерге татар əдəби телендə кеше сүзе киң кулланылышка ия.
Ул берничə мəгънəдə йөри: “1. Фикерлəү, сөйлəшү, корал
җитештерү һəм анан хезмəттə файдалана алу сəлəтенə ия булган
зат, җан иясе, шəхес // Югары мораль һəм рухи үзлеклəр
гəүдəлəнеше буларак шəхес. 2. күч. Санау берəмлеге мəгънəсендə
кулланыла. 3. Кем дə булса берəрсе; беркем. 4. Икенче берəү, чит,
ят адəм (билгесез затны белдерү өчен кулланыла). 5. сөйл. Күч.
Сөйгəн яр, ир буласы яки дус егет [ТТАС, II, 1979: 89-90]. Кеше
арасына керү (җəмгыятьтə, тормышта үз урыныңны булдыру),
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кеше булу (1. Югары мораль һəм рухи үзлеклəргə ия булу; 2.
тормышка яраклы булу, тормыш итəрлек кеше булу; 3. Каты
авырудан терелү, өметсез булып саналган авырудан терелү, аякка
басу), кеше итү (1) кемгə дə булса тормышта, җəмгытьтə үзенə
урын табарга ярдəм итү, тəрбиялəү; 2) каты авырудан терелтү,
аякка бастыру, кеше итеп карау (санлау, исəплəшү, хөрмəт итү),
кеше кулына калу (1) авыру, гарип булу) яки картлык аркасында
башкалар ярдəменə мохтаҗ булу; 2) кемгə дə булса буйсынып яши
башлау, үз иркен югалту, кеше рəтенə керү (1) үсеп, мөстəкыйль
яши башлау; 2) кеше арасына керү; 3) авырудан терелү, кеше сүзе
(гайбəт) һ.б. төрле фразеологик тəгъбирлəрдə яңа мəгънəви
төсмерлəр ала. Ул яңа лексик берəмлеклəр ясауда да актив
катнаша. Мəсəлəн, кешелек, кешелекле, кешелексез, кешелəрчə,
кеше-мазар, кеше-фəлəн һ.б.
Вəгазь өслүбендə кеше лексемасы, нигездə, 1 нче мəгънəсендə
кулланыла. Мəсəлəн: Аллаһ Раббыбыз мөселманнарга, иман
китергəн кешелəргə: “Əй, сез, иман китергəн кешелəр! “ – дип
мөрəҗəгать итə (“Гыймран” сүрəсенең 160 нчы аятеннəн башлап).
Пəйгамбəребез (с.г.в.) əйтте: “Сезнең хəерлегез шул кешедер, кем
Аллаһ кануннарын, Коръəнне өйрəнеп, шуны кешеклəргə
җиткерсə” [Фазлыев, 2005:14]. Кешедə булырга тиешле иң зур
байлык – тəрбия һəм əхлак гүзəллеге [Мөхəммəтшин, 2004:96].
Җиһанның шəрəфе (кадере – Ф.М.) кеше белəн, кешенең кыйммəте
акыл вə иман белəндер [ТМК, 2008:178].
Кол сүзе вəгазьнамəлəрдə, аерым алганда, Коръəн Кəримнəн
китерелгəн аять тəфсирлəрендə, шактый еш кулланыла. Мəсəлəн:
Ислам асылы – Аллаһ колы булу, хəрамнан сакланып, Аллаһы
кушканча хəлəл тормыш кичерү [ТМК, 2010:93]. Мин фəкать дин
өчен, миллəт өчен борчылучы, Аллаһының бер колы [ТМК,
2008:291]. Бу кичəдə Аллаһы сөбханə вə Тəгалəнең гафу вə
рəхмəтлəрен колларына күбрəк итеп бирүе турында сөйлəнə
[Мирас, 2008, № 8:58].
Əлеге лексема үзенең килеп чыгышы буенча гомуми төрки
телдəге
кул сүзеннəн [Əхмəтъянов, 2001:110]. “Аңлатмалы
сүзлек”тə аның берничə мəгънəсе күрсəтелгəн: 1. Барлык
хокуклардан һəм җитештерү средстволарыннан мəхрүм ителгəн, үз
хуҗасы – колбилəүченең милке саналган кеше; колбилəүчелек
җəмгыятендə изелүче сыйныф вəкиле // Иске Россиядə крепостной
крестьян. 2. күч. Тулысынча (экономик, политик һ.б.ш.) бəйле,
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ирексез, хокуксыз кеше турында. 3. дини. Аллага буйсынган кеше,
бəндə. 4. күч. Үзенең иреген, эшлəрен тулысынча кемгəдер,
нəрсəгəдер буйсындырган, шуңа бик нык бирелгəн кеше [ТТАС, II,
1979:130]. Хөтбə-вəгазьлəр өслүбендə ул 3 нче мəгънəдə кулланыла
һəм гарəп теленнəн алынган бəндə, мəхлук сүзлəренең синоним
төрдəше булып тора.
Кемсə. Хəзерге телебез өчен архаик катламга күчкəн бу сүз,
борынгы əдəби телдəге “кем ирсə, кем əрсə кем булса (шул)”
гыйбарəсеннəн кыскарып, кемсə рəвешендə кулланыла һəм
“кемдер берəү” мəгънəсендə йөри [Əхмəтъянов, 2004:131].
“Аңлатмалы сүзлек”тə дə ул “кем” һəм “кеше” мəгънəлəрендə
бирелə [ТТАС, II, 1979:84]. Хөтбə-вəгазьлəр телендə əлеге сүз
“кеше” мəгънəсендə кулланыла. Мəсəлəн: Əгəр бер мəн Шəгъбан
ае беткəнче руза тотса, Аллаһы Тəгалə ул кемсəгə оҗмах вəҗеб
кылыр <...>” [Мирас, 2003, № 10:105].
Каргыш. Р.Əхмəтъянов фикеренчə, бу сүз карга-ш сүзеннəн
үзгəреп килеп чыккан яки башка төрки теллəрдəн алынган. Ə карга
– нигезен борынгы төрки телдəге “карыг”, “җавап карау” сүзенə дə
баглап була. Татар сөйлəшлəрендə карган-у “ант итү”, ягъни “əгəр
фəлəн эшне эшлəсəм, миңа фəлəн явызлык булсын” дип, үз-үзеңне
каргау [2001:92]. “Аңлатмалы сүзлек”тə ул “Бик ачулы, үчле телəк;
лəгънəт, каргау сүзе дип тəгъбир ителə. Каргау сүзендə “Берəрсенə
яки берəр нəрсəгə карата начар телəк телəү; ачынып рəнҗү”
мəгънəсе ята [ТТАС, II, 1979:59]. Телебездəге каргану, каргаулы,
каргышлы, каргыш алу, каргыш төшү кебек гыйбарəлəрдə дə шул
мəгънəлəр саклана. Халкыбыз иҗатында “Алланың каһəре төшсен”,
“Алланың лəгънəтлəре яусын”, “Йөзең кара булгыры”, “Каһəр
суксын”, “Мур кыргыры” һ.б.ш. каргышлар (яман телəклəр) булса
да, каргау хупланмаган, аның ахыр нəтиҗəсеннəн курку булган.
Без моны барыбызга да мəгълүм булган “Сак-Сок” бəетеннəн дə
белəбез: <...> Җəй көннəрендə сайрый сандугач,
Əнкəй елама, үзең каргагач.
Якты дөньяны күрми калабыз,
Каргады безне газиз анабыз.
Əткəй калдыргач өйдə калдык без,
Əнкəй каргагач Сак-Сок булдык без. [Татар халык иҗаты,
Бəетлəр, 1983:206].
Кичə (кич). Мөселманнар җəмəгате өчен истəлекле вакыйгалар
белəн бəйлəнешле кичəлəр (кичлəр) бар. Мəсəлəн: Рəгаиб кичəсе
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(Рəҗəб аеның беренче җомгасына каршы кичкə туры килə. Шушы
кичтə Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең атасы хəзрəте Габдулла белəн
анасы хəзрəти Əминə никахлашканнар һəм беренче тапкыр
күрешкəннəр), Мигъраҗ кичəсе (Мөхəммəд пəйгамбəрнең Аллаһы
Тəгалə белəн сөйлəшү өчен күккə ашкан киче. Ул Рəҗəб аеның 27
сендə үткəрелə), Бəраəт кичəсе (Шəгъбан аеның 15 нче көненə
туры килə. Риваятьлəргə караганда, бу кичтə инсаннарның бер
еллык язмышы билгелəнə), Кадер кичəсе (Рамазан аеның 26 нчы
кичендə бəйрəм ителə. Бу кичтə Мөхəммəд галəйһиссəлəмгə
Аллаһы Тəгалəдəн Коръəн аятьлəре иңдерелə башлаган). Бу
кичлəрдə гамəл кылынган гыйбадəтлəр, укылган вəгазьлəр
фазыйлəтле һəм саваплы санала. Шуңа күрə кичə (кич) сүзлəренең
хөтбə-вəгазь өслүбендə дə еш кулланылышы күзəтелə. Мəсəлəн:
“<...> Кадер кичəсеннəн соң иң мөбарəк кичə – ул Бəраəт кичəседер
[Сабиров,
2012:69].
Бу
кичəдə
хəлебездəн
килгəнчə
гыйбадəтлəребезне үтəргə, догалар кылырга, тəүбə итəргə, начар
эшлəрдəн тыелырга тиешбез [Мирас, 2005, № 8:58]. Бу кич –
догалар вə телəклəр кабул була торган кич [Мирас, 1998, № 12:84].
Кичə сүзе гомуми төрки телдə качə, кəчə рəвешендə “кичен,
соң, төнлə” мəгънəлəрендə йөргəн [Əхмəтъянов, 2001:108].
“Аңлатмалы сүзлек”тə аның ике мəгънəсе теркəлгəн: “1. иск. шигъ.
Кич. (тəүлекнең көн бетеп, төн башлануга кадəр булган вакыт
арасы; 2. Кунаклар белəн үткəрелə торган кичке мəҗлес // нəрсəгə
дə булса багышланган кичке җəмəгать җыены” [ТТАС, I, 1977:116].
Иңү. Хəзерге татар əдəби телендə бу сүз 9 мəгънəдə кулланыла:
“1. Югарыдан түбəн таба төшү // дини, с.ф. форм. Иңгəн. Күктəн
боерылган. 2. диал. Бату, баю (кояш турында). 3. Җиргə батып
керү, сеңү. 4. Чокырланып батып керү. 5. Берəр нəрсəнең эченə
керү. 6. Билəп алу. 7. рəв. Мəгънə. Күч. диал. Иңеп. Бик тирəн
(йокы турында). 8. диал. Бер нəрсəдəн икенче нəрсəгə йогу. 9. күч.
Ишетелү, барып җитү [ТТАС, I, 1977: 448]. Əлеге фигыльнең
“йөклəтү” юнəлешендəге иңдерү формасы да бар. Хөтбə-вəгазь
телендə иңү, иңдерү лексемалары Аллаһы Тəгалə тарафыннан
Коръəн Кəрим аятьлəренең Җəбраил фəрештə аша Мөхəммəд
галəйһиссəлəмгə җиткерелү вакыйгасы һəм кадер кичəсе бəйрəме
уңаеннан файдаланыла. Мəсəлəн: Коръəн – Аллаһының меңнəрчə
галəмнəргə иңдерелгəн иң соңгы һəм иң камил мəңгелек сүзе
[ТМК, 2008:265]. Кадер кичəсе көнне Җəбраил фəрештə бөтен
фəрештəлəр белəн Җир йөзенə иңəр дигəн [ТМК, 2010:253]. Кадер
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кичəсендə мөһим бер вакыйга бар: Коръəн Кəрим беренче тапкыр
шул кичтə иңдерелə башлый [Мирас, 2000, № 1:71]. Изге Рамазан
Аллаһның китабы, Коръəн Кəрим иңдерелгəн ай <...> [Сабиров,
2012:92]. Безгə Мөхəммəд Мостафа (с.г.в.) иңдерелгəн [ТМК,
2008:3]. Шуннан соң Аллаһы Тəгалəдəн тагын бер аять иңгəн
[Фазлыев, 2005:27]. Əлеге мисаллардан күренгəнчə, иңдерелү сүзе
“төшерелү, боерылу, җибəрелү” мəгънəлəрендə кулланыла. Шулай
ук аның “күмү, җирлəү” мəгънəсендəге кулланылышы да бар.
Ярлыкау. Дини сөйлəмдə бу сүз “Гафу итү, аклау, кичерү,
гөнаһларын йолу” мəгънəсендə йөри [ТТАС, III, 1981:648]. Шул
мəгънəдə ул хөтбə-вəгазь өслүбендə дə актив кулланыла. Мəсəлəн:
Аллаһтан ярлыкау сорап, татарча тагын “Йа, Раббым, барлык
гөнаһларымнан ярлыка, гөнаһларыбыздан ярлыка”, – дип йөрсəк тə
əйбəт. Без үзебезнең генə ярлыкауны түгел, барлык мөселманнар
өчен ярлыкауны сорарга тиешбез [ТМК, 2010:252-253]. Аллаһ
Тəгалəдəн Аның үземне һəм сезне ярлыкавын сорыйм [Сөлəймани,
2001:102]. Əгəр үлгəн булсалар, аларның каберлəренə барып,
кулларыбызны күтəреп: “Йə Раббым, ата-анамның гөнаһларын
ярлыкап, аларга рəхмəтеңне ирештерсəң иде”, дип догалар кылыйк
[Сабиров, 2012:177].
Ярату (яралту). Хөтбə-вəгазьлəр телендə “ярату” һəм
“яралту” лексик берəмлеклəре мəгънəдəш сүзлəр буларак
кулланыла. Мəсəлəн: Пəйгамбəребез үзе балаларны бик ярата,
башка əти-əнилəргə дə балаларын сөяргə, яратырга киңəш итə
иде [Мөхəммəтшин, 2004:95]. Дөнья яралтылганнан соң, җаннар
яралтылганнан соң, Аллаһ Тəгалə əдəм баласын балчыктан
яралтты, фəрештəлəрне нурдан, җеннəрне уттан яралтты
[Фазлыев, 2005:23]. Безне ир һəм хатын-кыз итеп яралткан,
арабызга бəхет чыганагы булган ихлас мəхəббəт урнаштырган
Аллаһы Тəбарəкə вə Тəгалəгə иксез-чиксез мактауларыбыз һəм
олуглауларыбыз булса иде [Сабиров, 2012:115]. Җир вə күклəрне
Хак Сөбханə вə Тəгалə Гашурə көнне яраткан [Мирас, 2000, №
4:106]. Адəм баласы, кайсы гына миллəт һəм нинди төстə
булсын, һəркайсы яратылышы белəн кадерле, чөнки ул барлык
мəхлукатның иң кадерлеге һəм юктан бар итеп яратучы Раббуль
Гыйззə каршында иң хөрмəтлесе [Мирас, 2000, № 3: 97].
Татар теленең хəзерге сүзлек составында яралту сүзе юк һəм
ул “Аңлатмалы сүзлек”тə дə теркəлмəгəн. Ə андагы ярату сүзенең
“барлыкка китерү, бар итү, тудыру” һəм “яралу, яратылу”
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фигыльлəрендəге “Туу, барлыкка килү” мəгънəлəре Аллаһы
Тəгалə тарафыннан җиһандагы барлык тере һəм тере булмаган
нəрсəлəрнең барлыкка китерелүе, тудырылуы төшенчəсенə туры
килə [ТТАС, III, 1981:645]. Хөтбə-вəгазь телендə ярату һəм
яралту параллель кулланылышта йөрсə дə, телебездə актив
файдалануда булган ярату лексик берəмлеген куллану, безнеңчə,
күпкə уңышлырак.
Əйлəү. Хөтбə-вəгазьлəрдə, аеруча, аларның йомгаклау
өлешендə, əйлəү фигыле еш файдаланыла. Ул күбрəк гарəп
теленнəн кергəн насыйп, гафу, муафикъ, кабул кебек сүзлəр
тезмəсендə кулланыла. Мəсəлəн: Барыбызны бəла-казалардан имин
кылып, хəвеф-хəтəрсез, кайгы-хəсрəтсез тулысынча коллыктан
арынырга насыйп əйлə [ТК, 1996:15 октябрь]. Вə килəчəк
заманнарыбызда бөтен җир шары мөэмин-мөселман кардəшлəр
белəн аралашып, куанычлы вə шатлыклы гыйбадəтлəр муафикъ
əйлə [ТК, 1996: 15 октябрь]. Тəүбə вə истигъфарда (гафу итүне,
ярлыкауны сорауда – Ф.М.) бары тик гөнаһларны гафу əйлəү
турында гына була [Мирас, 1998, № 12:86]. Ий, Раббым, Аллаһ!
Ошбу Рəгаиб кичəсендə кылган гыйбадəтлəребезне, телəгəн
телəклəребезне фазлы кəрəмең илə (бөтен юмартлыгың белəн –
Ф.М.) кабул əйлə [Мирас, 2003, № 8:58].
Хөтбə-вəгазь телендə шактый актив кулланыла торган əйлəү
сүзе хəзерге телебез өчен архаик катламга күчкəн, ул ит – ярдəмче
фигыленə туры килə [ТТАС, III, 1981:677]. Бу лексик берəмлек
борынгы төрки телдəге “эйб, ай яхшы, яхшылык” сүзеннəн ясалган)
булырга тиеш [Əхмəтъянов, 2001:27]. Хөтбə-вəгазьлəр өслүбендə
шул ук тамырдан ясалган əйдəү сүзе дə кулланыла. Мəсəлəн: Йə,
Раббы, үзебезгə дə, балаларыбызга да тəүфикъ вə һидаять биреп,
хəерле истикамəт (туры юл) насыйп əйдə [ТК, 1996:15 октябрь].
Хак Сөбханə вə Тəгалə безне сабырлар җөмлəсеннəн əйдəсə иде
[Мирас, 2003, № 7:99]. Күргəнебезчə, фигыль тезмəсендəге əйдə
сүзе дə ит-, кыл- ярдəмче фигыльлəре функциясен башкара.
Күндерү. Хəзерге татар əдəби телендə нигезендə төрки телдəге
күн – “тураю, төзəю” [Əхмəтъянов, 2001:29] сүзе яткан бик күп
лексик берəмлеклəр бар. Мəсəлəн: күндерү, күндəм, күнегү,
күнекмə, күнектерү һ.б. Гомумкулланылышта файдаланыла торган
күн- лексемасы “1. Ризалык бирү, риза булу. 2. Гадəтлəнү (иялəшү,
күнегү //өйрəнү, нинди дə булса күнекмəлəргə ия булу. //Җайлашу,
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өйрəнеп китү (“сизү, күрү, ишетү органнары турында” мəгънəлəрен
белдерə [ТТАС, II, 1979:300].
Күндерү фигыленең мəгънəлəре төрлечə. Омонимнар буларак
алар сүзлектə аерымланып, мөстəкыйль мəкалəлəр итеп бирелə:
Күндерү “I. Үтенеп, сорап, нəрсəне дə булса эшлəргə ризалату. 2.
сөйл. Өйрəтү, күнектерү // буйсындыру; күндерү II. кит. иск. 1.
Нинди дə булса максат белəн берəр кая җибəрү. 2. Сүзлəр белəн
үзеңнең мөнəсəбəтеңне белдерү, сəлам җибəрү. 3. Күч. диал. Ашау”
[ТТАС, II, 1979: 299].
Хөтбə-вəгазь телендə күндерү сүзе “өйрəтү, күнектерү,
гадəтлəндерү, җибəрелү” мəгънəлəрендə кулланыла. Мəсəлəн:
Җир йөзендə булган барлык миллəт, барлык җан иялəрен
һидаять юлына күндерү өчен Аллаһы Тəбарəкə вə Тəгалə дүрт
пəйгамбəргə дүрт китап җибəргəн [ТК, 1996: 14 октябрь]. Əй,
иман китергəн адəмнəр, сез дə аңа салават əйтегез һəм сəламнəр
күндерегез [Сабиров, 2012:53]. Пəйгамбəрлəрнең һəрберсе гүзəл
əхлак өйрəтү нияте белəн күндерелгəн булсалар да, Расүлуллаһ
(с.г.в.) исə шуны тəмам итеп, өйрəтү һəм камиллеккə ирештерү
өчен җибəрелгəн [ТМК, 2008:23].
Тыелу. Хөтбə-вəгазь телендə шактый еш кулланылучы əлеге
гыйбарə “1. Рөхсəт ителмəү, нəрсəне дə булса эшлəмəскə кушылу.
2. Берəр эш эшлəүдəн, сүз əйтүдəн үзен-үзе тыю” мəгънəлəрен
белдерə [ТТАС, III, 1981:184]. Шул мəгънəлəрдə һəм фигыльлəрнең
төрле грамматик категориялəрендə ул имам-хатыйб сөйлəмендə дə
кулланыла. Мəсəлəн: <...> Раббыбыз
кушканнарын җиренə
җиткереп үтəргə, тыйган гамəллəрдəн тыелып яшəргə насыйп итсə
иде [Сабиров, 2012:159]. Барчабыз да хəрамнардан тыелып, Аллаһ
Тəгалə кушканнарны үтəп яшəсəк иде [Фазлыев, 2005:27]. Аның
тыйган нəрсəлəреннəн тыелмак тиешледер [Мирас, 2003,
№ 10:107]. Ураза сүзе “тыелу” дигəнне аңлата [Сабиров, 2012:75].
Кубарылу. Кубару фигыленең төшем юнəлешендəге кубарылу
формасы дини төшенчəне белдергəндə, “үлгəн кешелəрнең кыямəт
көнендə яңадан терелүе” дип тəгъбир ителə [ТТАС, II, 1979:179].
Шул мəгънəдə ул вəгазьнамəлəрдə дə кулланыла.
Мəсəлəн:
Пəйгамбəребез: “Кайсы кавемгə охшарга тиешсез, шулар белəн
кубарылырсыз”, – ди [ТМК, 2008:3]. Ул көндə кешелəр,
каберлəреннəн кубарылып, хисап җиренə <...> барырлар [Мирас,
2001, № 4:119]. Бервакытны Пəйгамбəребез салəллаһу галəйһи вə
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сəллəмнəн
сорыйлар:
“Шəһидлəр
белəн
берəр
кеше
кубарылырмы?” [ТМК, 2008:154].
Сыгыну. Р.Əхмəтъянов күрсəткəнчə, татар телендə борынгы
кулланылыштагы сыгын (сыг- ның кайтым юнəлеше), ике сүз
биргəн: сыгын-у (Аллага сыгыну) һəм сыен-у [Əхмəтъянов,
2001:184]. “Аңлатмалы сүзлек”тə сыгыну сүзе сыену
лексемасына кайтарыла [ТТАС, II, 1979:691]. Ə сыену
фигыленең түбəндəге мəгънəлəре билгелəнə: “1. Яклау эзлəп
яки иркəлəнеп, берəүнең янына килү, аны кочаклау, кочагына
керү һ.б.ш. // Берəр җиргə яшеренү, посу, ышыклану. 2. Ярдəм
итəрдəй берəр кеше янына, иминлекне тəэмин итəрдəй берəр
җиргə урнашу [ТТАС, II, 1979:693].
Хөтбə-вəгазь телендə сыгыну һəм сыену сүзлəре “Аллаһыдан
яклау, ярдəм сорап, “Аның булышлыгына өмет итү” мəгънəсендə
кулланыла.
Мəсəлəн:
Шəһəрдəн
чыккач,
Пəйгамбəребез
галəйһиссəлəм болай дип дога кылды: “Йə, Раббым, мин үземнең
көчсезлегемнəн, гаҗизлегемнəн Сиңа сыенам. Йə, Раббым, миңа
золымлык кылган кешелəрнең зарарыннан сиңа сыенам [Сабиров,
2012:134]. Һəр вəгазьдə еш файдаланыла торган “Əгүзү биллəһи
минəш-шəйтанир-раҗим” гыйбарəсе дə: “Аллаһы Тəгалəгə шайтан
коткысыннан сыгынамын”, – дип шəрехлəнə.
Ою. “Бу тамырда, – ди Р.Əхмəтъянов, – бер яисə ике сүзме
икəнлеген əйтү кыен, гомуми төрки телдəге уйы – “ою, оешу,
охшашлану, беришле булып китү” борынгы төрки телдə -уйу – удү“йоклау” мəгънə җəһəтеннəн дə, фонетик яктан да бер. Борынгы
ойы-у “бергə берлəшү” мəгънəсенə дə ия булган. Бу нəтиҗə оерша
(ойорша) “укмашкан нəрсə, төер һəм оеш-у (ойош-у) сүзлəреннəн
чыга. Төрек, чыгтай, казакъ теллəрендəге уй – ярашу” сүзе дə шул
нигездəн булса кирəк.
[Əхмəтъянов, 2001:153]. “Аңлатмалы
сүзлек”тə ою сүзенең берничə мəгънəсе бирелə: “1. Изрəү,
йокымсырау; йоклау хəленə җитү. 2. Тып-тын булу, бөтенлəй
хəрəкəтсез калу // күч. йомылып яшəү, бернинди акыл эшчəнлеге
күрсəтмəү турында. 3. Берəр нəрсəгə бирелеп, үз-үзеңне оныту;
онытылу. 4. Сиземлеген югалту, хəрəкəтсезлəнү (тəн əгъзалары
турында). 5. иск. Намазда имамга, муллага иярү турында // күч.
Эштə, хəрəкəттə кемгə яки нəрсəгə булса да иярү, буйсыну, бəйле
булу. Хөтбə-вəгазьлəрдə аның төрле мəгънəлəрдə кулланылуы
күренə. Мəсəлəн: Галəм-җиһанны яралткан вə төрле нигъмəтлəре
белəн тутырган Раббуль галəмин хəзрəтлəрен белмəү, Аның
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хөкеменə, кануннарына, дəрман-боерыкларына оемау, буйсынмау,
адəм баласына утлы газапларның килүенə сəбəпчедер [ТМК,
2008:178]. Динебез ялкаулыкны, оеганлыкны, пессимизмны мəкруһ
күрə, ягъни яратмый [ТМК, 2008:53].
Кылу (кыйлу) – хөтбə-вəгазьлəрдə иң еш кулланыла торган
лексик берəмлеклəрнең берсе. Ул “1. Кит. Нəрсə дə булса эшлəү,
нинди дə булса эш башкару. //Нəрсəне дə булса оештыру,
үткəрү; ясау. 2. Ярдəмче фигыль функциясендə. 1) Китү; 2) дини
ритаулны белдергəн исемнəр белəн килгəндə “шул ритаулны
башкару” мəгънəсен аңлата” [ТТАС, II, 1979: 221]. Аның
күптөрле лексик-грамматик мəгънəлəрдə кулланылышын без
түбəндəге мисаллардан күрəбез: <...> намаз соңында вəҗиб
булган сəһү сəҗдəсе кылабыз [ТМК, 2008: 54]. Яшьлəрне
балаларыгыздай күреп, аларга мəрхəмəтлек һəм шəфкатьлелек
кылыгыз [Сөлəймани, 2001:102]. Яралтылышның иң бөеге итеп,
Аллаһ Раббыбыз кешене бар кылды [Фазлыев, 1999:8]. Аллаһы
Тəгалəгə хезмəт кылу – ул бөтен шəригать боерыкларын үтəү:
намаз уку, ураза тоту, Коръəн уку, зекер əйтү, шулай ук
хəрамнардан тыелу [Сабиров, 2012: 7-8]. Үзебезгə дə остаз
булып, дога кылучылар калдырырлык хəерле гомерлəр насыйп
булса иде [Фазлыев, 2005: 15]. Иң күп шөкрана кылучылар –
Аллаһ нигъмəтлəренең кадерен белүчелəр [Сабиров, 2012: 10].
Кайбер вəгазь-нəсыйхəтлəрдə, электəн килгəн китап теленең
дəвамы буларак, кыйл сүзен куллану да очрый. Мəсəлəн:
Динебез тарафыннан тыелган тагын бер кəсеп – фəхешлек кыйлу
[ТК, 1996: 23 март].
Ошбу. Хəзерге телебез өчен искергəн сүз буларак, бу лексик
берəмлек
“Аңлатмалы
сүзлек”тə
бу,
шушы
күрсəтү
алмашлыкларына кайтарыла [ТТАС, II, 1979:490]. Ə бу алмашлыгы
исə ике мəгънəдə шəрехлəнə: “1. Пространство яки вакытның үзеңə
якынрак өлешендə булган нəрсəне яисə кешене күрсəтү өчен
кулланыла; киресе: теге. 2. Əле генə искə алып үтелгəн нəрсəгə
ишарə ясау өчен кулланыла [ТТАС, I, 1977: 185]. Р.Əхмəтъянов
фикеренчə, ошбу – борынгы төрки телдəге ушбу, ушабу – борынгы
уш, уша сүзлəреннəн килə [Əхмəтъянов, 2001: 157].
Хөтбə-вəгазьлəрдə
ошбу
сүзе,
югарыда
күрсəтелгəн
мəгънəлəрдə киң кулланылышка ия. Мəсəлəн: Ислам дине вə Ислам
шəригатенең төп чишмəсе ошбу Коръəндер [ТК, 1996: 30 ноябрь].
Мөхтəрəм мөселман кардəшлəрем, əйдəгез, ошбу бөек Рамазан
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көннəребездə күңел шəрифлəребезне, гакылыбызны имтихан
кылыйк [Мирас, 1998, № 1: 125]. Ошбу сыйфатлар Раббыбызга
хезмəт кылуда чагылырга тиеш [Сабиров, 2012:7].
Олуг. Хөтбə-вəгазьлəрдə күптəннəн килгəн төрки катламның
кулланылышы олуг сүзендə дə чагылыш таба. Гомум кыпчак
телендəге улу, уллу, гомум төркидəге улуг, уллуг “олы, зур” сүзе
борынгы төрки һəм борынгы монгол теллəрендəге ул “дəрəҗəле
кешелəр утырган махсус ястык” сүзеннəн килə”, – дип яза
Р.Əхмəтъянов əлеге сүзнең этимологиясе һəм мəгънəлəре турында
[2001:154]. “Аңлатмалы сүзлек”тə ул “бөек, олы” мəгънəлəрендə
тəгъбирлəнə [ТТАС, II, 1979:467]. Шул мəгънəви җирлектə олугла,
(ихтирам итү, хөрмəтлəү, зурлау), олуглык (зурлык, мəртəбəлек;
олуг булу хəле), олуглыклы, (мəһабəт, тантаналы) сүзлəре дə
ясалган. Вəгазьнамəлəрдə бу лексик берəмлеклəр актив
кулланылалар. Мəсəлəн: Алласызлык – бер афəт, олуг хəсрəт,
караңгылык, игелексезлектер [ТМК, 2008:178]. “Олугларыбызны,
могтəбəр галимнəребезне ихтирам кылып дога кылыйк” [Мирас,
1998, № 12:86]. Борынгы олугълыкларыгыз,
дəрел-дөнья
горурлыгыгыз бетте – хəзер һəр җирдə һəркем һəр яктан тигез
[Мирас, 2000, № 2:73]. <...> бу кичə (Мигъраҗ кичəсе – Ф.М.)
Пəйгамбəребез
Мөхəммəд
галəйһиссəлəм
хəзрəтлəренең
тормышында олуг могъҗиза булып санала [Сабиров, 2012:58].
Тугры. Ə Р.Əхмəтъянов билгелəвенчə, əдəби телдəге тугры
сүзе “туры, турылыклы” борынгы төрки телдəге тогыр – “аркылы
килеп ату” сүзеннəн килеп чыккан [2001:213]. “Аңлатмалы
сүзлек”тə ул туры күзенə кайтарыла һəм түбəндəге күчерелмə
мəгънəлəрдə тəгаенлəнə: 8. Уендагын яшермичə, ачыктан-ачык,
дөресен əйтүче; саф күңелле // Яшермичə, ачык-тан-ачык əйтелгəн
(уй-фикерлəр, сүзлəр турында). 9. рəв. Мəгъ. Чын, дөрес, рас // и.
мəгъ. турысы. Берəр нəрсəнең дөресе, чыны. 10. Гадел, хатасыз. 11.
хыянəтсез, ышанычлы, турылыклы [ТТАС, III, 1981:173].
Шул мəгънəлəрдə хөтбə-вəгазьлəрдə дə шактый киң
кулланыла. Мəсəлəн: Икенче бер хəдистə болай дип əйтелгəн:
“Тугрылыкны нык саклагыз, тотыгыз, чөнки тугрылык кешене
яхшылыкка, яхшылык җəннəткə илтер. Кеше һəрвакыт тугры
сөйлəсə, Аллаһ янында бик тугры кеше дип язылыр [Сабиров,
2012:20]. Тугрылык – бəхет-сəгадəткə юнəлүдер, юлның
тугрысын сайлаудыр [ТМК, 2008:180].
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Чалу, сую, бугазлау. Бу сүзлəр синонимнар буларак, Корбан
гаете уңаеннан сөйлəнə торган вəгазьлəрдə кулланылалар.
“Татар теленең аңлатмалы сүзлеге”ндə чалу фигыленең бик күп
мəгънəлəре күрсəтелə. Шуның “сую (күбрəк корбанга суела торган
хайваннар турында əйтелə)” дигəн мəгънəсе белəн хөтбəвəгазьлəрдə дə кулланыла [ТТАС, III, 1981:405].
Р.Əхмəтъянов аның гомумтөрки телдəге чал – җилкенеп сугу,
селтəнү, ташлау, мал тоту, элəктерү, карык ыргыту, арканлау,
урату, урау, скрипкада уйнау (сызма белəн селтəнү)”, борынгы
төркидəге чал-iо сүзеннəн килеп чыкканлыгын һəм чал – лексемасы
белəн мəгънəви тамырдашлыгын күрсəтə [2001:228]. Хөтбə-вəгазь
телендə ул “сую” мəгънəсендə кулланыла. Мəсəлəн: Корбан чалу
безгə Ибраһим галəйһиссəлəмнəн мирас булып калган [ТК, 1996:
30 апрель]. Иң яхшы гыйбадəт – Корбан чалудыр [Сөлəймани,
2001:101]. Ибраһим галəйһиссəлəм улын азат кылу һəм Җəбраил
фəрештə алып килгəн куйны чала [Сабиров, 2012:158].
“Аңлатмалы сүзлек”тə сую сүзенең берничə мəгънəсе
теркəлгəн: “1. Бугаз кисеп, канны агызып үтерү. 2. Кан чыгар
дəрəҗəдə ышкытып кырдыру, җəрəхəтлəү, чилəндерү (тəнне). 3.
күч. сөйл. Иң җаваплы, хəлиткеч берəр вакытта тоткарлык һ.б.
ясап, бик уңайсыз хəлгə кую. //Нык җəфалау, газаплау. 4. диал.
Тунау; тирене аерып җəрəхəтлəү. 5. диал. Каезлап, кəүсəсеннəн
аеру, куптару (агач кабыгын)” [ТТАС, I, 1979:689].
Р.Əхмəтъянов аның килеп чыгышын гомуми төрки телдəге сай –
“кыйнату, сугу, сую, кабык (тире) сую” сүзеннəн дип күрсəтə
һəм мəгънə үсешен түбəндəгечə билгели: “Сугу, сугып үтерү >
пычак белəн сугу > сую > суелган малны тунау > һəртөрле тире,
кабык кебек нəрсəлəрне сую” [Əхмəтъянов, 2001:181]. Хөтбəвəгазь телендə ул “Аңлатмалы сүзлек”тə шəрехлəнгəн беренче
мəгънəдə кулланыла. Мəсəлəн: Корбанга бер яше тулган куй,
сарык һəм кəҗə - бер кеше өчен, ике яше тулган сыер яисə биш
яше тулган дөя – җиде кеше өчен суюдыр [Сөлəймани,
2001:101]. Фикыһ гыйлемендə: “Корбан ул – махсус бер
хайванны, билгеле бер вакытта Аллаһы Тəгалəгə якынаю
ниятеннəн чыгып суюны аңлата”, – дигəн [Мирас, 2000, № 3:96].
Шул ук мəгънəлəрдə бугазлау сүзе дə кулланыла. Гомуми
төрки телдəге бугаз, богаз, бугаз, тамак” нигезендə ясалган бу
лексик берəмлек “Аңлатмалы сүзлек”тə: “1. Сую. 2. Бугазны
чəйнəп, ертып үтерү (ерткычлар турында) // күч. Үтерү, юк итү,
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бетерү” мəгънəлəрендə бирелгəн [ТТАС, I, 1977:186]. Аның 1 нче
мəгънəсендəге кулланылышын түбəндəге мисаллардан күрергə
мөмкин: Корбан гаете (нəзер – бугазлау) көне – Ибраһим
галəйһиссəлəмнең нəзере буенча углы Исмəгыйльне Корбан итеп
бугазларга əзерлəнгəн көнедер [ТМК, 2010:322]. Ибраһим
галəйһиссəлəм углы Исмəгыйльне бугазлыйм дип торган заманда,
Җəбраил фəрештə килеп, бугазлатмаган, Аллаһы Тəгалəнең əмере
белəн углы урынына бер куй китереп, шуны Корбан кылырга
кушкан [ТМК, 2010:323].
Болардан тыш, хөтбə-вəгазь телендə хəзерге телебез өчен
искергəн, актив кулланылыштан төшеп калган илə, илəн, кеби,
берлə кебек ярдəмлек сүз төркеменə кергəн лексемаларны да еш
очратабыз. Алар, бигрəк тə, хəзерге вəгазьчелəрдəн Җəгъфəр хəзрəт
Мөбарəк нотыкларында еш очрыйлар. Мəсəлəн: Бəндəнең Аллаһы
Тəгалə каршындагы дəрəҗəсе савап эшлəү илə арта [Мирас, 1998,
№ 12:85]. Һəм əгəр бер кеше бу Рамазан аенда ахшам, ястү вə
тəравих намазын җəмəгать илəн һич калдырмый укыса, ул кешегə
Кадер кичəсенең савабы бирелергə мөмкин [Мирас, 2000, № 1:71].
Кинəт бөтен дөнья икегə ярылган кеби бер гаять тə каты улау
тавышлары ишетелер [Мирас, 2001, № 4:119].
Əлбəттə, хөтбə-вəгазьлəрдə актив кулланылышта булган башка
бик күп төрки-татар сүзлəре бар. Аларның күбесенə
күпмəгънəлелек
хас.
Шунлыктан
сөйлəмдəге
мəгънəви
үзенчəлеклəрен белергə һəм дөрес файдаланырга кирəк.
2. Кулланылыш сферасы һəм ешлыгы буенча гарəп-фарсы
сүзлəре телебездə бик зур урын алып тора.
Татар теленең сүзлек хəзинəсен баетуда мөһим роль уйнаган
бу алынма сүзлəр төрле заманнарда һəм төрле юллар белəн
телебезгə үтеп кергəннəр. Х гасырга чаклы ук Идел Болгары
дəүлəтенə гарəп сəүдəгəрлəре, сəяхəтчелəре килə башлаган.
Сəүдə итү белəн беррəттəн, алар монда Ислам динен
таратканнар, мəчет-мəдрəсəлəр ачканнар, гарəп язуына һəм
теленə
өйрəткəннəр. Х йөз башында Ислам дине кабул
ителгəннəн соң, Якын Көнчыгыш белəн багланышлар тагын да
көчəйгəн, телебезгə аеруча дини төшенчəлəрне белдергəн бик
күп сүзлəр, гыйбарəлəр кабул ителгəн.
XIII-XIV гасырларда Алтын Урда белəн гарəп иллəре, аерым
алганда, Мисыр арасында сəүдə, мəдəният һəм илчелек
мөнəсəбəтлəре тагын да көчəеп киткəн. Сарайда һəм Алтын
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Урданың башка мəдəни үзəклəрендə
бик күп галимнəр,
шагыйрьлəр, əдиплəр яшəгəн. Бу дəверлəрдə əдəбият үскəн, төрле
фəнни китаплар язылган. Гарəпчə укып белем алган галимнəр һəм
шагыйрьлəр шул замандагы төрки телгə күп кенə гарəп сүзлəре
керткəннəр, гарəп һəм фарсы əдəбиятының иң гүзəл үрнəклəрен
иске татар теленə тəрҗемə иткəннəр.
Менə шул чорларда һəм бигрəк тə XVIII-XIX гасырларда татар
теленə үтеп кергəн бик күп гарəп-фарсы сүзлəре һəм гыйбарəлəре
башта язма телдə, соңга таба халык сөйлəмə телендə дə кулланыла
башлаган. Əмма бу алынмаларның билгеле бер өлеше сөйлəү
теленə үтеп керсə дə, язма əсəрлəрдə киңрəк файдаланылган.
Шуның нəтиҗəсендə халык сөйлəмə теленнəн шактый аерылып
торган югары стильдəге китап теле барлыкка килгəн. Тəгълимтəрбия системасында гарəп теленə өстенлек бирелү,
гарəп
грамматикалары үрнəгендə дəреслеклəр төзелү, татар теленə
Коръəнне, Мөхəммəд пəйгамбəр (с.г.в.) хəдислəрен, башка дини
китапларны тəрҗемə итү һəм шəрехлəү нəтиҗəсендə дə, телебезгə
күплəгəн гарəп сүзлəре һəм тəгъбирлəре үтеп кергəн.
XIX йөзнең соңгы чирегендə милли əдəби телне
формалаштыру, гарəп-фарсы сүзлəре белəн тəмам чуарланган,
аңлаешсызга əверелгəн китап телен халык сөйлəмə теленə
якынайту буенча киңкырлы эшчəнлек башлана. Габделҗаббар
Кандалый, Каюм Насыйри, Муса Акъегет, Заһир Бигиев, Фатих
Халиди, Габдрахман Ильяси, Ризаэтдин Фəхретдинов, Габдулла
Тукай, Фатих Əмирхан, Гаяз Исхакый, Галимҗан Ибраһимов
һəм башка күренекле мəгърифəтче галимнəребез, əдиплəребез
бу юнəлештə шактый иҗтиһадлык күрсəтəлəр. Октябрь
инкыйлабыннан соң, бигрəк тə узган гасырның 20-30 нчы
елларында мондый эш-гамəллəр тагын да көчəя. Гарəп язуын
башта латин графикасына, аннан соң кириллицага алмаштыру
процессында да элек-электəн актив кулланылышта булган гарəпфарсы сүзлəре телебездəн кысрыклап чыгарыла, аларның
функциональ мөмкинлеклəре чиклəнə. Татар теле өчен
“кирəксезгə əверелгəн” байтак гарəп-фарсы сүзлəре, башлыча,
китап сүзлəре сөйлəм телендə генə түгел, матур əдəбиятта,
матбугатта да кулланылмый башлый.
Татар
əдəби
телен
гарəп-фарсы
алынмаларыннан
“чистартканда”, түбəндəге принциплардан чыгып эш ителə:
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1. Теге яки бу төшенчəне аңлату өчен гарəп телендəге сүз
урынына, шул ук мəгънəне белдерүче татар сүзе алына. Мəсəлəн:
сəнə - ел, ваҗиб – тиеш, дəрья – елга, карья – авыл, җəһалəт –
наданлык, мəхбүс – тоткын, сөаль – сорау, мəдəд – ярдəм,
зольмəт – караңгылык, икъбал – килəчəк һ.б.
2. Əдəбиятта, фəнни хезмəтлəрдə кулланыла торган гарəпатамалар белəн
фарсы сүз лəрен татар, рус яки халыкара
алмаштыру. Мəсəлəн: мөхəррир – редактор, истыйлях – термин,
һəндəсə - геометрия, хəят – тормыш, мəшрикъ – көнбатыш,
мөндəриҗə - эчтəлек, сарыф – морфология, нəхү – синтаксис һ.б.
3. Дини төшенчəлəрне белдерə торган сүзлəрнең күпчелеген
əдəби телдəн алып ташларга яки күчерелмə мəгънəдə генə
кулланырга. Мəсəлəн: тəкбир, зəкят, гошер, савап, җəһəннəм,
җəннəт, оҗмах, гыйбадəт, Алла һ.б. Кызганычка каршы, дини
атамаларга каршы шушындый тел вəзгыяте озак еллар дəвам итə.
Нəтиҗəдə, узган гасырның 80 нче еллар башында чыккан “Татар
теленең аңлатмалы сүзлеге”ндə дə андый эчтəлектəге күп кенə
сүзлəр кертелми, яки “уйдырмаларда”, “мифик”, “имештер”,
“кимсетеп əйтү”, “ироник мəгънəдə” кебек искəртмə-аңлатмалар
белəн бирелə. Мəсəлəн, бəндə, мəхлук лексемаларына да шундый
мəгънəлəр салына, ə илаһият телендə ул “кеше”, “Аллаһ колы”
(кимсетү белəн түгел) мəгънəлəрендə кулланыла.
Дөрес, гасырлар дəвамында кулланылышта булган, халык
сөйлəмə телендə дə ныклап урнашып калган барлык гарəп-фарсы
сүзлəреннəн һəм гыйбарəлəреннəн бөтенлəй ваз кичү коточкыч зур
югалту, телебезне тəмам зəгыйфьлəндерү булыр иде. Шуңа күрə
əлеге алынмаларга карата кайбер ташламалар да ясала. Əйтик, 1924
елда Мəскəүдə Татар-башкорт мəгариф эшчелəре корылтаеның
киңəш мəҗлесендə кабул ителгəн тезисларда гарəп-фарсы сүзлəрен
куллануга карата болай дип языла.
1. Гарəпчəдəн кереп тə, халык эчендə үз теле кебек үзəклəшкəн
сүзлəр (калəм, һава, китап, дөнья, шəфкать, мəрхəмəт, рəхмəт,
мəктəп һ.б.) элеккедəй үз урыннарын саклыйлар.
2. Əдəбиятыбызда киң таралып, гражданлык алып, үз телебез
дəрəҗəсендə үзлəшкəн атамалар, сүзлəр гарəпчəдəн булсалар да,
һаман да матбугатыбызда кулланылалар
(əсəр, шигырь,
əдəбият, мəгариф, дəүлəт, җəмəгать, миллəт, тарих, гыйлем,
хезмəт, əхлак һ.б.).
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3. Исламның үзендə генə булып, татарча да, башка теллəрдə дə
сүзе булмаган мəгънəлəрнең атамалары шул гарəпчə яки фарсыча
рəвешендə йөртелəлəр (иман, гаид, хаҗ, хəлифə, хəрам, хəлəл,
фарыз, пəйгамбəр, сəхабə, намаз һ.б.) [Хаков, 2003:244].
Əмма тиздəн бу “чистарту”ның ахыр нəтиҗəлəре дə күренə
башлый: телебездəге гарəп-фарсы
алынмалары гына түгел,
күплəгəн төрки-татар сүзлəре дə рус, Көнбатыш Европа
теллəреннəн кергəн алынмалар исəбенə кысрыклап чыгарыла:
сəясəт – политика, икътисад – экономика, мəдəният – культура,
сəнəгать – промышленность, җөмһүрият – республика,
корылтай – съезд, фирка – партия, ватанпəрвəр – патриот,
əхлак – мораль, сыйныф – класс, тəрəкъкыять – прогресс, рəис –
председатель, кунакханə - гостиница, нотык – лекция, шигар –
лозунг һ.б. Шөкер, ХХ йөзнең 90 нчы елларыннан соң, элеккеге
кулланылыштагы гарəп-фарсы сүзлəренең шактые телебезгə яңадан
əйлəнеп кайта башлады.
Гомумəн, телебездə гасырлар буе яшəп килгəн, аның сүзлек
составында мөһим роль уйнаган мондый гарəп-фарсы сүзлəрен
кирəксезгə алмаштырып, алар урынына башка сүзлəр эзлəп маташу
телнең үсешен чиклəү, аны ярлыландыру булыр иде. Шуңа күрə
шагыйрь, əдип, фикер, хəтер, азат, җəмгыять, гомер, вакыт,
рəхəт, шат, нəфис һ.б. күплəгəн сүзлəрне татар теленең сүзлек
хəзинəсеннəн чыгарып ташласак, телебез җитəрлек дəрəҗəдə үскəн
милли əдəби тел сыйфатын югалтыр, аның тулылыгына һəм
камиллегенə зыян килер иде. Шуңа күрə теге яки бу төшенчəне
төгəл чагылдыру өчен яраклы күпчелек өчен аңлаешлы булган
гарəп-фарсы сүзлəрен һəм гыйбарəлəрен актив куллану телебезнең
сүзлек хəзинəсен баета, аның функциональ мөмкинлеклəрен үстерə.
Татар əдəби телендə нормалашкан гарəп-фарсы алынмаларын
лексик-семантик яктан берничə төркемгə бүлеп карарга мөмкин:
1. Дини төшенчəлəрне белдерүче сүзлəр: Аллаһ, Коръəн, дин,
Ислам, иман, гает, гыйбадəт, дога, шəригать, савап,
хөтбə, тəсбих, ураза, ахирəт, хаҗ, хəзрəт, пəйгамбəр,
диндар, азан, мулла, тəмуг, бидгать, ваҗиб, мəүлə, ширек,
ясин, фидия, тəкбир һ.б.
2. Фəн һəм мəгариф өлкəсенə караган сүзлəр: гыйлем, җəдит,
əлифба, сабак, китап, мəдрəсə, шəкерт, мөгаллим,
имтихан, сарыф, имла, талиб, шивə, өслүб һ.б.
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3. Əдəбият һəм мəдəният өлкəсенə караган сүзлəр: əдип,
шагыйрь, шигырь, иҗат,
мəдəни, дастан, сəнгать,
мəкалə, сурəт, мəрсия, матбугат, мəҗмуга һ.б.
4. Иҗтимагый-сəяси төшенчəлəрне белдерə торган сүзлəр:
җəмгыять, мəмлəкəт, сəясəт, дəүлəт, ватан, халык,
хөррият, кабилə, əмер, даирə, фəрман, сыйныф, хөр,
икътисади, миллəт, хокук һ.б.
5. Тормыш-көнкүрешкə караган сүзлəр: əсбап, пəрдə, бина,
җиһаз, никах, гаилə, васыять, һөнəр, бəрəкəт, ният,
əманəт, нəсел, мəҗлес, шəраб һ.б.
6. Кеше, аның тормышы, төрле сыйфатлары һəм кичерешлəре
белəн мөнəсəбəтле сүзлəр: зат, инсан, адəм, гомер, корбан,
вафат, каһарман, вөҗдан, гадəт, шəфкать, шөһрəт,
ихлас, гакыл, гадел, сабыр, əдəп, инсаф һ.б.
7. Көн, ай исемнəре; урын-вакыт белəн бəйлəнешле сүзлəр:
дүшəмбе, сишəмбе, чəршəмбе, пəнҗешəмбе, җомга,
шимбə, якшəмбе, рамазан, гасыр, дəвер, заман, сəнə,
сəгать, хəзер, вакыт, миляди, һиҗри, офык, рəҗəб, сəфəр,
җөмəдел-əүвəл, җөмəдел ахыр, шəүвəл, зөлкагдə, мөхəррəм
һ.б.
8. Сəүдə һəм юл йөрү төшенчəлəрен белдергəн сүзлəр: милек,
хисап, кыйммəт, файда, ришвəт, мал, зарар, сəфəр,
сəяхəт, кəрван, мосафир, мосафирханə, гер, мизан һ.б.
9. Медицина өлкəсенə караган сүзлəр: сəламəт, шифа, дару,
табиб, дəва, дəрман, даруханə, шифаханə һ.б.
10. Хəрби төшенчəлəрне белдергəн сүзлəр: хəрби, гаскəр,
хəнҗəр, солых, һөҗүм, əсир, һəлакəт, дошман, афəт һ.б.
11. Хакимият, идарə, хөкем эшлəре белəн бəйлəнешле сүзлəр:
хаким, идарə, əмир, шаһ, падишаһ, патша, задə, тəхет,
мөһер, мөдир, вəзир, вəкил, хөкем, гаеп, шаһит, җинаять,
маддə, җəза, җəллад, зиндан, казый, канун, карар, нотык,
мəхбүс, хокук һ.б.
12. Кыйммəтле ташларны, казылма байлыкларны белдерүче
сүзлəр: алмаз, ахак, җəүһəр, якут, гəрəбə, гəүһəр,
зөбəрҗəт, фирүзə, мəгъдəн һ.б.
13. Аралашуның төрле өлкəлəренə караган, абстракт һəм башка
сүзлəр: ахыр, аһəң, бəрəкəт, дəрəҗə, дəлил, даими, зарур,
зиннəт, зикер, золым, җавап, җиһан, җəдвəл, җəмəгать,
инсан, ихтыяр, иҗтиһад, кабилə, кагыйдə, катгый, лəззəт,
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маһир, мескен, мəслихəт, мөһим, наз, намус, нур, нəзарəт,
пот, пəри, пөхтə, риза, рөхсəт, сəлам, сəбəп, тəкъдим,
тəбрик, тəҗрибə, фани, фирка, хəзинə, хəбəр, хəлəл,
хөрмəт, чара, шарт, шөһрəт, ядкарь, яр, əманəт, əҗер,
өмет, җенес, җенси, җефет, җисем, һəйкəл һ.б.
14. Табигать күренешлəре, тереклек иялəре белəн бəйлəнешле
сүзлəр: дəрья, зилзилə, шəфəкъ, туфан, һава, табигать,
җанвар, хайван, былбыл, тутый, багбостан һ.б.
15. Уртаклык исемнəреннəн, сыйфатлардан һəм сыйфат
фигыльлəрдəн ясалган кеше исемнəре: Адилə, Бибинур,
Вафирə, Гадилə, Газизə, Галия, Гөлназ, Динə, Зилə, Кадрия,
Лəйлə, Милəүшə, Надия, Нурия, Равия, Рəдинə, Сəгыйдə,
Тəэминə, Фəридə, Фəүзия, Халисə, Шəрифə, Ясминə, Əминə,
Өммегөлсем, Җəмилə, Һаҗəр, Бакый, Габдулла, Данис,
Закир, Инсаф, Кəрим, Мансур, Мөхəммəт, Ногман, Равил,
Сабир, Тəфкил, Фарук, Хəбир, Хөсəен, Шаһинур, Əгъзам,
Өлфəт, Җəгъфəр, Һади һ.б.
16. Затларны, предметларны ачыклап килүче сыйфатлау
сүзлəре: зирəк, пакъ, саф, газиз, мөхтəрəм, фидакарь,
гадел, тəкəббер, залим, гаҗəеп, мөлаем, маһир, фəкыйрь,
хөр, шəхси, җəдит һ.б.
17. Алмашлыклар, ярдəмлеклəр, грамматик
яктан мəгънə
бəйлəнешенə катнашмаган сүзлəр: əлбəттə, əмма, хəтта,
шаять, ихтимал, ифрат, гомумəн, кадəр, гайре, фəкать,
лəкин, вə, мəсəлəн, ниһаять, ягъни, һич, һəммə һ.б.
18. Ярдəмче фигыльлəр белəн килə торган сүзлəр: кабул,
дəвам, сарыф, фаш, һəлак, хасил, насыйп, гафу, ваз, исраф,
мəҗбүр, бəян, инкяр (инкяр) һ.б.
Хөтбə-вəгазьлəр лексикасында гарəп-фарсы сүзлəре актив
кулланылышка ия, ягъни алар бу өслүбнең шактый бай сүзлек
составын тəшкил итəлəр. Аларның киң кулланылышы, аеруча,
дини вəгазьлəрдə күренə. Бу аңлашыла да, чөнки Коръəн
аятьлəренə, Мөхəммəд галəйһиссəлəм сөннəтлəренə, дини
риваятьлəргə нигезлəнгəн вəгазьлəрдə башкача була да алмый.
Шулай итеп, Коръəн Кəрим сүрəлəренең тəфсирлəрендə,
Мөхəммəд пəйгамбəр хəдислəренең шəрехнамəлəрендə дини
төшенчəлəрне белдерə торган бик күп гарəп-фарсы сүзлəре
сакланып кала. Шулай ук кайчандыр телебездə актив
кулланылышта булып, хəзер инде архаик катламга күчкəннəре дə
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байтак. Югарыда инде, без хəзерге татар əдəби телендə киң
кулланылышта булган бик күп гарəп-фарсы алынмаларының
тематик төркемчəлəрен биргəн идек. Һичшиксез, алар хөтбəвəгазь өслүбендə дə сакланалар, чөнки Коръəндə инсан
яшəешенең барлык өлкəлəре тулы һəм ачык күрсəтелгəн. Шуңа
күрə хөтбə-вəгазьлəрдə файдаланыла торган барлык гарəп-фарсы
сүзлəрен һəм гыйбарəлəрен ике зур төркемдə бирəбез.
1. Дини төшенчəлəрне белдерə торган лексика: Аллаһ, Ходай,
Коръəн, пəйгамбəр, фəрештə, иман, мөэмин, мөселман, шəригать,
дин, ислам, дога, намаз, ахирəт, гөнаһ, җəннəт, тəмуг, гает,
гыйбадəт, əҗəл, имам, хəзрəт, кыямəт, рəсүл, җеназа, гүр, əүлия,
хаҗ, шайтан, тəсбих, рамазан, зякят, тəһарəт, бəддога, сəҗдə,
гошер, садака, амин, госел, хөтбə, мəүлə һ.б.
2. Иҗтимагый тормышның төрле өлкəлəренə караган
сүзлəр: фəн, гыйлем, мəктəп, мəдрəсə, шəкерт, мөгаллим,
тəгълимат, гамəл, мəҗмуга, мəдхия, мəрсия, риваять, җəмгыять,
җəмəгать, инсан, бəндə, мəхлук, адəм, зат, мəн (кеше, зат, шəхес),
дəгъва, гаилə, никах, васыять, нигъмəт, ният, нəзер, җəбер,
хөрмəт, шəфкать, хакыйкать, гакыл, əдəп, əхлак, сабыр, бичара,
шəһит, җəза, дөнья, рухият, гадəт, гайбəт, сəгадəт, насыйп,
бəрəкəт, мəхшəр, каһəр, сүрə, аять, тəҗвид, нəсыйхəт, тəгъбир,
вəгазь, хəдис, хəлəл, җəфа, һидая һ.б.
Кайбер вəгазьнамəлəрдə бүгенге көн укучысы өчен
аңлашылмаган аерым сүзлəргə шəрехлəүлəр бирелсə дə, шактый
гына гыйбарəлəр аңлаешсыз кала. Гарəпчəлəре камил, исламиятьтəн
гыйлемнəре җитəрлек булмаган кешелəргə, һичшиксез, аларның
мəгънəлəренə төшенеү авыррак. Мəсəлəн: бидгать (яңалык; диннең
кагыйдəлəренə, дини хакыйкатькə туры килми торган фикергамəллəр, гадəт-йолалар), вəҗиб (тиешле, зарури, кылынганы өчен
савап, үтəлмəгəн очракта гөнаһ дип санала торган эш-гамəл), вəкыф
(дин һəм хəйрия максатларына күчерелгəн салымсыз милек),
гадəлəт (гаделлек), газават ( дин өчен изге сугыш), гаиб (яшерен,
билгесез), гафлəт (игътибарсызлык, саксызлык, ваемсызлык,
гамьсезлек), гашура (мөхəррəм аеның унынчы көне), дəгъват
(Иманга чакыру, дингə өндəү), дəҗҗал (ахырзаман алдыннан килеп
чыгарга тиешле ялган пəйгамбəр), истигъфар (Аллаһы Тəгалəдəн
гафу үтенү, ярлыкавын сорау: “əстəгъфирулла” дип əйтү),
истикамəт (турылык, намуслылык, дөрес юнəлеш, туры юл; Аллаһ
кушканнарын тайпылышсыз үтəү, тыелган гамəллəрне кылмау),
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ифтар (ураза тоткан кешенең авыз ачканнан соң, кичке ашы), кабих
(начар, яман, бозык), кадир (һəрнəрсəгə көче җитүче, көче
чиклəнмəгəн), кальб //калеб (əверелдерү, əйлəндерү, үзгəртү,
алмаштыру, йөрəк, күңел, эчке кичерешлəр), мəгъфирəт (ярлыкау,
кичерү, гафу итү), монафикъ (икейөзле, эчкерле, ышанмаучы кеше),
мөхəддис (хəдислəр өйрəнүче), рəкəгать (намаз вакытында укыла
торган догаларның һəм башкарыла торган хəрəкəтлəрнең һəрбер
циклы: аягүрə тору, иелү, тез чүгү, башны җиргə кую һ.б.), рəсүл
(пəйгамбəр), рия (икейөзлелек, монафыйклык), салават (мактаулы
догалар, намазлар), салат (Ислам динендəге шəригать кануннары
буенча билгелəнгəн биш фарыз (мəҗбүри үтəлергə тиешле)
гамəлəрнең берсе – намаз), сəхабə (Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең
көрəштəшлəре, аны үзе исəн чакта күргəн кешелəр), саум (фарыз
гамəллəрнең берсе – ураза), сыйхəт (сəламəтлек, саулык), тəҗвид
(Коръəнне дөрес итеп
уку турындагы кагыйдəлəр), тəкъдир
(язмыш); берəүнең эшлəгəн эшен тану, бəя бирү; очрак, ихтимал, бəя
бирү, бəя билгелəү), тəкълид (иярү, башкалар эшлəгəнне эшлəү,
охшатып эшлəү, гореф-гадəт, традиция), тəркиб (төзелү, барлыкка
килү, туплану), фəлəк (күк гөмбəзе), фəтва (Коръəн белəн сөннəткə
нигезлəнгəн шəригать хөкеме), фидия (йолым, үлгəн кешенең
гөнаһсын йолып калу өчен бирелгəн мал, садака), фирка (төркем,
җəмгыять, оешма), хиҗаз (Согуд Гарəбстаны урнашкан
ярымутрауның Көнбатыш яр буе, Мəккə һəм Мəдинə шəһəрлəре
урнашкан урын), хилаф (ярамаган эш, мəкер, хыянəт, алдау), химая
(яклау, саклау, берəүнең кул астында булып саклану, ярдəм, терəк,
спонсорлык), хитаб (эндəшү, сүзне берəүгə юнəлтеп сөйлəү, сүз,
мөрəҗəгать), хитабəт (ораторлык, сүз сөйлəүчелек), һиҗрəт
(күченү, күчү, качып китү), шəйх (карт, карт кеше, башлык,
юлбашчы, аксакал, дин эшлəрен карап торучы, дин башлыгы, ишан),
шəрəф (дан, дəрəҗə, абруй), шəрех (аңлатма), шəүвəл (мөселман,
календаренең урынлы ае), шəһадəт (таныклык, шаһид булу, күрсəтү
Аллаһыны тану), шөкер (яхшылыкка каршы үзенең шатлыгын
белдерү; ризалык-канəгатьлəнгəнлек күрсəтү), шөкрана (күргəн
яхшылыкка каршы шатлык белдерү билгесе), ярабби (“И, Аллам”
гыйбарəсе), əда (үтəү; бурычны түлəү), əрвах (рух), əссəламе
галəйкем (“Сезгə тынычлык булсын” дигəн исəнлəшү гыйбарəсе),
җаһил (надан, белемсез, укымаган) һ.б.
Əлбəттə, хөтбə-вəгазьлəр телендə кулланылган барлык
гарəп-фарсы сүзлəренə аңлатмалар биреп бетерү мөмкин түгел.
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Дини төшенчəлəрне белдергəн барлык атамаларның
татар
телендəге бердəйлеклəрен дə табу читенрəк. Əмма телебездə андый
мөмкинлеклəр дə җитəрлек, бигрəк тə, архаик катламда булган
алынмаларны шəрехлəгəндə. Шуңа күрə гарəпчəдəн һəм татарчадан
шактый гыйлеме булган имам-хатыйб хəзерге татар əдəби теленең
мондый лексик җегəрлеген дə истəн чыгармаска тиешле. Мəсəлəн:
телебез өчен искергəн, хəзерге актив кулланылышыннан төшеп
калган бик күп гарəп-фарсы гыйбарəлəрен татар теленең һəркемгə
аңлаешлы тел берəмлеклəре белəн алмаштырып була. Əйтик,
əтраф – тараф; бакый – мəңгелек; зикер (итү) – искə алу, искə
төшерү; истигъфар (кылу) – гафу үтенү, ярлыкауны сорау; һəфтə
– атна; сəнə – ел; ваҗиб – тиеш; җəһалəт – наданлык; мəдəд –
ярдəм; тəкъва – изге; икъбал – килəчəк; зольмəт – караңгылык;
җəнүб – көньяк; шəриф – кадерле; хөҗҗəт – дəлил; хилаф –
начар, тискəре; тəшəккер – рəхмəт; сыйххəт (сихəт) – исəнлек,
саулык; рия – икейөзлелек, һəдия – бүлəк һ.б.
Шулай ук кайбер сүзлеклəргə дə мөрəҗəгать итəргə
мөмкин. Мəсəлəн: М.И. Мəхмүтов, К.З. Хəмзин, Г.Ш. Сəйфуллин
тарафыннан төзелгəлн “Гарəпчə-татарча-русча алынмалар сүзлеге”
(Казан, 1965), аның 2 томнан торган икенче басмасы 1993 елда
дөнья күрде. Х.К.Баранов төзегəн “Арабско-русский словарь” (М.,
1956. – 1186 с.), Р.Р.Сафиуллинаның “Мөселман терминологиясе
сүзлеге” (Казан, 2006. – 118 б.; татар һəм рус теллəрендə). “Татар
теленең аңлатмалы сүзлеге”ндə дə (3 томда – Казан, 1977, 1979,
1981) архаиклашкан күп кенə гарəп-фарсы сүзлəре теркəлгəн.
Билгеле булганча, телебезнең сүзлек хəзинəсендə ныклы
урын алган гарəп-фарсы сүзлəренең иң зур күпчелеге гасырлар
дəвамында кулланылып килү нəтиҗəсендə бөтенлəй диярлек
“татарлашып” беткəннəр, һəм гарəп телен белмəүчелəр аларны ана
теле сүзлəре дип тə уйлыйлар.
Аларның татар əдəби теле кануннарынча үзлəштерелүендə
түбəндəге күренешлəрне күрсəтеп була:
1. Гарəп-фарсы сүзлəре, татар телендəге сингармонизм
законына (рəт гармониясе) буйсынып, калын яки нечкə əйтелешкə
күчкəннəр. Мəсəлəн: мумкин – мөмкин, мухбир – мөхбир, мөнаҗат
– мөнəҗəт, налəт – нəлəт, хукумəт – хөкүмəт, мəрхум – мəрхүм,
хабəр – хəбəр, сахнə – сəхнə һ.б.
2
Гарəп теленең үзендə сингармонизм законы юк,
шуңа күрə бер үк сүздə алгы рəт (нечкə) һəм арткы рəт (калын)
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сузыклары да килə ала. Мəсəлəн: китап, дəвам, гадəт, галим,
галəмəт, ихтимал, тасвир, сəлам, бəла, һəлак һ.б.
Шактый гына гарəп-фарсы сүзлəре татар орфографиясендə
үзлəренең язылышларын саклап калсалар да, əйтелештə барыбер
татар теленең сингармонизм законына буйсыналар, күбрəк
нечкəртелəлəр. Мəсəлəн: бəла – бəлə, гадəт – [гəдəт], гозер –
[гозер], калəм – [кəлəм], кадер – [кəдер], мəгариф – [мəгəриф],
сəнгать – [сəнгəт], газиз – [гəзиз], канəгать – [кəнəгəт] һ.б.
2. Гарəп телендə 6 сузык аваз бар. Шуларның өчесе озын [а],
[у], [и]. Озын сузык авазларны язуда билгелəү өчен, гарəп
əлифбасында, өч аерым хəреф бар: (əлиф),, (wау), (йа). Кыска
сузыклар [а], [у], [и] аерым хəрефлəр түгел, бəлки юлның өстенə
яки астына куела торган өстəмə билгелəр, хəрəкəлəр, (фəтхə: – [а,
ə], кəсрə: – [и], замма: – [о, ө] ярдəмендə күрсəтелə. Озын һəм
кыска сузыклар аерым фонемалар булып торалар һəм сүзлəрнең
мəгънəлəрен үзгəртəлəр. Мəсəлəн: кыска сузык [а] урынына озын
сузык [а] яки, киресенчə, озын сузык [а] урынына кыска сузык [а]
əйтелсə, сүзнең мəгънəлəре төрлечə була: галəм (дөнья, җир йөзе) –
галəм (əлəм, байрак), кабил – кабул итүче; булдыклы, сəлəтле;
булачак, килəчəк; кабил – Адəм балаларының берсенең исеме –
кабил (төр, төркем), гаммə (халык, масса; гади халык;
җəмгыятьтəге билгеле бер катлау, халык катлавы) – гаммə (ата-ана
белəн бертуган кыз кардəш, олы апа) һ.б.
[а, а] сузыкларының нечкə варианты булып, [ə, ə] авазы йөри,
əмма ул фонема түгел, чөнки [а] яки [ə] əйтелүдəн сүзнең мəгънəсе
үзгəрми, шуңа күрə, мөгаен, кайбер вəгазьчелəр əлеге авазларның
калын
һəм нечкə төрлəрен дə үзбелдеклəренчə кулланалар.
Мəсəлəн: адəм – əдəм, амин – əмин, садака – сəдака, расул – рəсүл,
савап – сəвап, сəхабə – сəхəбə, харам – хəрам (хəрəм), шайтан –
шəйтан, шөкрана – шөкранə, сəлам – сəлəм, таһарəт – тəһарəт,
руза – рүзə, ваҗиб – вəҗиб һ.б. Əмма татар орфографиясендəге
тарихи-традицион принцип (сүзлəрнең элеккеге язылышларын
саклау) нигезендə, югарыда санап кителгəн лексик берəмлеклəр
адəм, амин, садака, рəсүл, савап, сəхабə, хəрам, шайтан, шөкрана,
сəлам, тəһарəт, руза, ваҗиб язылышында кабул ителгəннəр, яки
телнең үсеш-үзгəреш процессында шул рəвешне алганнар. Татар
теленең аңлатмалы (1977-1981) һəм орфографик (1983)
сүзлеклəрендə дə шулай теркəлгəннəр. Шуңа күрə аларны шул
язылышта файдалану дөресрəк булачак.
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3. Гарəп теленнəн алынган сүзлəрдəге башка озын һəм кыска
сузык авазлар да татар телендə кайбер үзгəрешлəр кичерəлəр.
Мəсəлəн: хотбə – хөтбə, сабун – сабын, виҗдан – вөҗдан, минбəр
(трибуна, кафедра, мəчеттə вəгазь сөйлəү, намаз уку, дога кылу,
җəмəгатькə мөрəҗəгать итү өчен имамга көйлəнгəн урын) –
мөнбəр (менбəр), фитнə – фетнə, сирр – сер, җинн – җен,
мəҗлис – мəҗлес, мухбир (хəбəрче) – мөхбир, мумкин – мөмкин,
муэмин – мөэмин һ.б.
Гарəп телендə 25 тартык аваз бар. Сүзнең калын яки нечкə
əйтелеше татар телендə сузыкның калын яки нечкə булуына бəйле.
Гарəп тартыкларының күбесе яки калын гына, я нечкə генə була,
тартыклар язуда аерым хəрефлəр белəн билгелəнə, һəм сүзнең
калын яки нечкə əйтелеше татар телендəге кебек сузык авазга
түгел, бəлки тартыкка бəйле була.
Татар теленə кергəн гарəп сүзлəрендə тартык авазлар аерым
үзгəрешлəргə дучар булалар.
1. Рус язуына (кириллицага) нигезлəнгəн татар алфавиты, гарəп
тартыкларын язуда, белдерү өчен хəрефлəр җитмəү сəбəпле,
төрлечə əйтелə торган фонемаларны бер хəреф белəн генə
күрсəтергə мəҗбүр итə. Мəсəлəн, гарəп сүзлəрендəге калын һəм
нечкə əйтелешле [х, х], [т, т], [г, г], [к, к] орфографиядə “х”, “т”, “г”
һəм “к” хəрефлəре белəн генə күрсəтелə. Гарəптəге калын
əйтелешле [д], [з], сакау [з] һəм нечкə əйтелешле [з] тартыклары
бары тик “з” хəрефе белəн белдерелə. Мəсəлəн, [рамадан] –
рамазан, [дарар] – зарар, [зат] – зат, [зəхмəт] – зəхмəт һ.б. Шулай ук
калын əйтелешле [с], сакау [с] һəм нечкə [с] өчен дə бер үк “с”
хəрефе генə кулланыла: [сахнə] – сəхнə, [мəсəлəн] – мəсəлəн,
[хисаб] – хисап һ.б.
2. Гарəп теленə генə хас булган тавышсыз тартык [һəмзə]
татар телендə сүзнең башында һəм азагында бөтенлəй укылмый,
сүз уртасында килгəндə, хəзерге татар орфрграфиясендə ул “э”
хəрефе белəн билгелəнə. Мəсəлəн: [тəэмин] – тəэмин, [муэмин] –
мөэмин, [бəлаэ] – бəла һ.б.
3. Гарəп телендə сүз азагында яңгырау əйтелə торган
тартыклар татар телендə саңгырау парлары белəн алмашына: гайд –
гает, өмид - өмет, гайб – гаеп, шад – шат, мəктəб (əл мəктəбе) –
мəктəп, китабун – китап һ.б.
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4. Гарəп телендəге куш тартыкларның берəрсе төшеп тə
калырга мөмкин: сиррун – сер, хассун – хас, хөрр - хөр, əһəммият əһəмият һ.б.
5. Кайбер алынмаларның аваз составы кыскара. Мəсəлəн:
гакыл – акыл, гамəл - əмəл, хаҗəт - əҗəт, һəйбəт - əйбəт, һəвəс əвəс, хəрам - əрəм, нəгълəт – нəлəт, гыйбарəт – гыйбрəт, хафиз –
абыз, хəлвə - əлбə, тəгам – тəм. Бу кыскару нəтиҗəсендə кайбер
мəгънəви үзгəрешлəр дə килеп чыккан.
Шулай ук татар телендə кулланыла торган гарəп сүзлəрендəге
кайбер сүз алды артикльлəре һəм сүз ахырындагы кушымчалар да
төшереп калдырыла: əл-ислах – ислах, əл мəктəбе – мəктəп, əлзат – зат, китабун – китап, сиррун – сер һ.б.
Гарəп сүзлəрен сөйлəмдə дөрес куллану өчен басым
мəсьəлəсенə игътибарлы булу мөһим: Мəгълүм булганча, татар
телендə басым сүзнең соңгы иҗегенə төшə, ə гарəп телендə басым
үзгəрүчəн, ул сүздəге озын сузыкларга һəм иҗеклəргə бəйле. Татар
теленə кергəн гарəп сүзлəрендə басым үзгəрə, ул татар фонетикасы
закончалыгына буйсынып, сүзнең соңгы иҗегенə күчə. Мəсəлəн,
мəдрəсə – мəдрəсə, мəктəб – мəктəп, дəрс – дəрес, шағир –
шағыйрь һ.б.
Тел галимнəре күрсəтүенчə, гарəп сүзлəре формасы һəм
мəгънəсе буенча бербөтенлек үзенчəлегенə ия. Берсен
икенчесеннəн аерып карасаң, бу бөтенлек югала. Күренекле гарəп
галиме, телче Ибне Җинни дə: “Гарəплəрдə сүз-максат һəм
ниятлəрне җиткерү алымы. Яңгырашы мəгънəсенə туры килсен
өчен, алар сүзлəрне игътибар белəн сайлыйлар. Сүз белəн эш итү
алар өчен, иң беренче чиратта, мəгънə белəн эш итү ул”, – ди
[Сафиуллина, 2006:4].
Димəк, хөтбə-вəгазь телендə кулланыла торган һəр сүз, һəр
гыйбарə үзенең дөрес əйтелеше, язылышы һəм мəгънəсе белəн дə
игътибар үзəгендə булырга тиешле. Юкса, вəгазьлəрдə дə очрый
торган “гает бəйрəме” килеп чыгарга мөмкин. Ə бит гарəп
телендəге гайд (гает) шул ук “бəйрəм” дигəнне аңлата [ГТРАС, I,
1993:68].
3. Хəзерге татар əдəби телендə рус һəм рус теле аша Көнбатыш
Европа теллəреннəн кергəн сүзлəр шактый зур урын били.
Борынгы төрки-татар бабаларыбыз элек-электəн үк славян
кабилəлəре белəн тыгыз бəйлəнештə, ут-күрше булып яшəгəннəр.
Күпьяклы багланышлар нəтиҗəсендə, төрки-татар теленə байтак
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кына славян-рус сүзлəре үтеп кергəн. Мəсəлəн, шулар арасында иң
борынгылары, ягъни Казан ханлыгы яулап алынганчы ук кабул
ителгəннəре: арыш, сука, мүк, салам, буразна, уҗым, əвен, эскерт,
кəбестə, борыч, ызба, бүрəнə, мич, матча, кəҗə, гөрəнкə, чиркəү
һ.б. [Ахунзянов, 1968:57-86].
Казан ханлыгы буйсындырылганнан соң, рус сүзлəренең татар
теленə үтеп керүе бик нык арта. Аннан соңгы чорда бояр, указ,
команда, округ, уезд, пошлина, почта, печать, манифест, генерал,
рапорт, завод, чайник, сохари һ.б. сүзлəр алына [Ахунзянов,
1968:89-101]. Пугачев яулары заманында рус алынмалары аеруча
күп керə. Россиядə капитализмның үсеше, уртак икътисади һəм
сəяси тормыш, халык массаларында революцион аң үсү, рус
пролетариаты, əдəбияты һəм мəдəниятенең тəэсире бу
алынмаларның тагын да артуына китерə. Октябрь инкыйлабы татар
халкының бөтен язмышын, беренче нəүбəттə, рус халкының
яшəеше белəн бəйлəп куйды. Шуңа күрə алдагы дистə елларда рус
алынмалары (һинд-Европа һəм интернациональ сүзлəр белəн бергə)
кулланылмаган бер генə өлкə яки тармак та калмады. Мəсəлəн:
анализ, автономия, адрес, атеизм, банк, вирус, ветеран, вокзал,
герб, гигиена, демократия, закон, идея, институт, комиссия,
конфликт, партия, олимпиада, радио, химия, грамматика, чек,
теория, характер һ. б. Алар моңа кадəр гасырлар дəвамында киң
кулланылышта булган төрки-татар, гарəп-фарсы сүзлəрен рəхимсез
кысрыклап чыгардылар. Хəтта рус – Көнбатыш Европа
алынмаларының кирəгеннəн артык кулланылуы сизелə башлады.
Сөйлəм һəм тел культурасының соңгы дистə елларда
рус
алынмалары исəбенə нык артуы, гомумəн, татар теленең яшəешенə
зур куркыныч тудырды. Дөрес, бер телдə үз эчендə генə биклəнеп,
аерымланып яши алмый. Əмма телнең дəверлəр аша килгəн бай
сүзлек хəзинəсенə, аның гаять зур потенциалына зыян салып, телне
кирəгеннəн артык башка тел сүзлəре белəн чуарлау файдага
китерми. Шуңа күрə дə, соңгы елларда мондый алынма сүзлəрнең
кайберлəре яңадан татар əдəби теленең лексикасында тотрыклы
урынын алган “элеккеге сүзлəр” белəн алыштырыла башлады.
Мəсəлəн, республика – җөмһүрият, автономия – мохтарият,
партия – фирка, съезд – корылтай, прогресс – тəрəкъкыять
(алгарыш), экономик – икътисади, интеллигент – зыялы
(укымышлы), класс – сыйныф, редактор – мөхəррир,
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промышленность – сəнəгать, власть – хакимият, закон – канун,
врач – табиб, больница – хастаханə, санаторий – шифаханə һ. б.
Һичшиксез, алынмаларга мөнəсəбəт мəсьəлəсе һəр очракта
конкрет хəл ителергə тиеш. Əмма бер нəрсə бəхəссез булып кала:
телнең үзендə кирəкле сүз була торып та, аның урынына алынма
сүз куллану урынсыз. Хəзерге икетеллелек шартларында тел,
сөйлəм əдəбе, милли телнең чисталыгы аеруча үзəк мəсьəлəлəрнең
берсе булып тора. Ə кирəксезгə рус сүзлəре кулланып сөйлəшү
əдəпсезлек, наданлык, үз ана телеңə карата ихтирамсызлык икəнен
бервакытта да истəн чыгарырга ярамый.
Рус һəм һинд-европа теллəреннəн алынган сүзлəрнең
кулланылышы татар əдəби теле стильлəрендə төрлечə. Хөтбəвəгазьлəр өслүбендə, аерым алганда, дини үгет-нəсыйхəтлəрдə алар
азрак кулланыла. Һичшиксез, кешелек яшəешенең барлык
өлкəлəрен дə колачлап алган Коръəн аятьлəренə, Мөһхəммəд
галəйһиссəлəм хəдислəренə, башка шəригать кануннарына
нигезлəнеп, хөтбə-вəгазьлəр сөйлəгəндə, имам-хатыйбларга кайбер
рус сүзлəреннəн һəм гыйбарəлəреннəн файдаланырга туры килə.
Мəсəлəн, вəгазь сəламəтлекне саклау, гыйлем-һөнəр алу, əхлакый
тəрбия бирү, яман гадəтлəрдəн котылу турында бара икəн,
һичшиксез, аерым алынмалар да файдаланыла. Шундыйлардан
хөтбə-вəгазь телендə түбəндəге
алынма сүзлəрне күрсəтергə
мөмкин: наркотик, организм, биология, поезд, машина, гашиш,
героин, реклама, пиво, вич, диагноз, проблема, актив, директор,
ксерокс, конституция, принцип, пессимизм, ветеран, лидер,
республика, президент, класс, гимназия, университет, бизнес,
пенсия, закон, миллион, эстафета, репрессия, фактор, компьютер,
телевизор, интернет, группа, политика һ.б.
Кайберлəрен язма сөйлəм үрнəклəрендə дə карап китик: Бүген
бөтен дөньяда бер зур фаҗига бар, ул – наркоманиянең киң таралуы
[Мирас, 2003, № 1:103]., Мөселман лидерларының һəм
теоретикларының игътибарыннан базар икътисадының кайсы якка
үсүе дə читтə калмый [ТК, 1996:22 август]. Физика, химия,
биология, математика яки бүтəн фəннəр – алар барысы да
Аллаһының Җир йөзенə урнаштырган кагыйдəлəрен өйрəтəлəр
[Фазлыев, 2005:11]. Хəмер арыганлыкны бетерми, көч тə өстəми,
киресенчə, кеше организмы эшчəнлегенең сыйфатын киметə
[Сабиров, 2012:101]. <...> бүген өч миллионга кадəр мөселман
кешесе хаҗ кыла [ДК, 2013:285].
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Шулай итеп, хөтбə-вəгазьлəр теленең сүзлек составы гаять бай
һəм үзенчəлекле. Дини эчтəлектəге нəсыйхəтлəрдə гарəп-фарсы
сүзлəренə өстенлек бирелсə, дөньяви вəгазьлəрдə, нигездə, төркитатар сүзлəре аерым очракларда, рус алынмалары да кулланыла.
Хөтбə-вəгазьлəрдə дини төшенчəлəрне белдергəн, əмма актив
кулланылыштан төшеп калган кайбер гарəп сүзлəренең,
гыйбарəлəренең аңлатмалары яки бүгенге телебездə кулланыла
торган башка мəгънəдəш төрлəре бирелə. Мəсəлəн, <...> Рəсүл
Əкрəм өммəте өчен хак Тəгалəдəн шəфəгать (яклау, химая) сораган
[Мирас, 1998, № 12:85]. Аллаһ тарафыннан кичерелми торган иң
зур гөнаһлар – көферлек
(Аллаһка ышанмау) һəм ширек
(күпаллалык) [Сабиров, 2012:66]. <...> бу рамазан шəриф
Мөхəммəд өммəтенең фəлахи (рəхəт) мəңгелек белəн кавышуы
өчен сəбəптер [ДК, 2013:192].
***
Татар теленең лексик системасын үстерүдə һəм арттыруда
билгеле булганча, берничə əһəмиятле юнəлеш бар: 1) телнең үз
потенциалыннан файдаланып, сүз ясау чараларын нəтиҗəле
куллану; 2) кайчандыр актив кулланылышта булган лексикадан
файдалану; 3) башка теллəрдəн сүзлəр алу.
Телебезнең сүзлек составы һəрвакытта, барыннан да элек,
үзенең сүз ясау чаралары нигезендə үскəн һəм үсə бара. Яңа
мəгънəлəргə ия булган сүзлəр ясау телнең сүзъясалыш системасын
тəшкил итə.
Аның нəзари һəм гамəли нигезлəре төрле
грамматикаларда, махсус хезмəтлəрдə, аерым фəнни мəкалəлəрдə
күпкырлы һəм тəфсилле өйрəнелгəн, аның алымнары һəм
методлары күрсəтелгəн.
Татар телендə сүзъясалышының түбəндəге ысуллары бар:
1) фонетик ысул; 2) кушымчалау ысулы; 3) сүзлəр кушылу;
4) сүзтезмəнең кушма сүзгə күчүе; 5) Сүзтезмəнең кушымча алып
кушма сүзгə күчүе; 6) конверсия (лексик-грамматик ысул);
7) лексик-семантик ысул; 8) аббревиация (кыскартылмалар
ясалышы). Шулар арасында кушымчалау, сүзлəр кушылу,
сүзтезмəлəрнең кушма сүзгə күчү ысуллары иң киң кулланылучы
ысуллардан санала [Ганиев, 2000:14].
Хөтбə-вəгазьлəрнең лексикасында да кушымчалау, конверсия,
сүзлəрне кушу, сүзтезмəлəрнең кушымчалар алып кушма сүзгə
күчүе һəм лексик-семантик ысуллар аеруча нəтиҗəле. Бу өслүбнең
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əтрафлы сүзлəр хəзинəсендə төрле структураларга караган
йөзлəрчə, меңнəрчə лексик берəмлеклəр тупланган.
Аларның бик төрле модельлəрен без, бигрəк тə, күпсанлы
исемнəр, фигыльлəр, сыйфатлар һəм башка мөстəкыйль сүз
төркемнəре ясалышында күрəбез. Мəсəлəн: тереклек, сəламəтлек,
кешелек, миһербанлылык, ризалык, монафикълык, илче, вəгазьче,
риячы, бəла-каза, вəгазь-нəсыйхəт, əҗер-савап, Аллаһ бəндəсе,
нəфес колы, җан иясе, тəүфикъ, һидаять; пакълəү, буйсыну,
чумдыру, ярлыкау, танып белү, гыйлем алу, гайбəт сату, шөкрана
кылу, яхшылык кылу, ярдəм итү, фарыз кылу, риваять итү, кəсеп
итү, җавап бирү, бəхиллек бирү, тəһарəт алу, иңə башлау, исраф
булу, васыять əйтү, мəкруһ күрү, насыйп əйлəү; сөекле,
мəрхəмəтле, бəрəкəтле, гөнаһлы, имансыз, кимчелексез, хатасыз,
ачлы-туклы, мөкатдəс, илаһи, фани, дөньяви һ.б.
Исемнəр дөньясында аеруча киң кулланылышта булганнары:
Аллаһ, Коръəн, Пəйгамбəр.
Коръəн Кəримдə Аллаһы Тəгалəнең 99 исеме һəм асыл
сыйфатлары булуы турында əйтелə. Аллаһ – шулар арасында иң
беренчесе. Аллаһы Тəгалəнең бүтəн исемнəре аерым-аерым бер
мəгънəне аңлатуда дəлил булып торалар. Ə бу исем Аның бөтен
сыйфатларын берлəштерə. Мəсəлəн, Аллаһы Тəгалəнең “əлМəҗид” сыйфаты аның бары тик “данлы” сыйфатын белдерə.
“Аллаһ” исеме исə Аның 99 исеме белдергəн барлык мəгънəлəрне
үз эченə алган [Мирас, 2003, № 3:106].
Хөтбə-вəгазьлəр өслүбендə иң күп кулланылучы Аллаһ
атамасыннан тыш Аллаһы Тəгалə, Раббы, Аллаһ Раббы, Хак
Тəгалə, Аллаһы сүбехəнə вə Тəгалə, Гаршел-Газыйм Раббысы, җиде
күк раббысы, Раббулгалəмин хəзрəтлəре, Бөек хуҗа һ.б.
аталышлары бар. Мəсəлəн, акылның нуры – Аллаһыдан килер
[ТМК, 2008: 178]. Һəрнəрсəдəн элек Аллаһы Тəгалəнең үзен
бəндəнең көче җитəрлек рəвештə белү – һəрбер бəндəгə фарыз
[Мирас, 2003, № 3:106]. Ислам галимнəре əйтүенчə, балигъ яшенə
җиткəн һəрбер мөселман Аллаһы Тəбарəкə вə Тəгалəнең 14
сыйфатын белергə тиеш, аларны белү Аллаһы Тəгалə һəм Аның
сыйфатлары турындагы ялгыш фикерлəрдəн, дөрес булмаган
карашлардан саклый [Сабиров, 2012:84].
Коръəн (гар. – яттан уку, яттан сөйлəү) – Ислам фəлсəфəсендə
Изге Китап. Илаһият фəнендə аның 55 атамасы бар дип күрсəтелə:
Коръəн-Кəрим яки Коръəни-Кəрим (кəрим – хөрмəтле, кадерле,
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бөек, газиз), Коръəн-Мəҗид (мəҗид – данлы, мактаулы), КоръəнГазим (газим – алдан уйлап куючы, исəплəүче, ниятлəүче;
батырчылык, кыюлык итүче; баручы, юл күрсəтүче), Китабуль
зикер (зикер – искə алучы, искə төшерүче), Китабуль хикмəт,
Китабуль-мөбин (мөбин – дөреслек белəн ялганны аеручы),
Өммелкитаб (Китаплар анасы), Форкан (Коръəн), Кəлямулла
(Аллаһ сүзе, Коръəн), Мосхəф шəриф (кадерле Коръəн) һ.б.
Хөтбə-вəгазьлəрдə пəйгамбəребезнең төрле атамалары, шулай
ук алар аерым сүзлəр, сүзтезмəлəр, эпитетлар белəн күрсəтелə.
Мəсəлəн: Пəйгамбəр, Мөхəммəд Расүлуллаһ пəйгамбəр, Мөхəммəд
галəйһиссəлам, Расүл (Рəсүл), Расүсуллаһ, Аллаһ илчесе,
Пəйгамбəрлəр пəйгамбəре, Ислам пəйгамбəре, Хəзрəте Мөхəммəд,
Мөхəммəд Мостафа (мостафа – сайланган, сайлап алынган), Расүл
Əкрам (бик хөрмəтле илче; бик затлы пəйгамбəр) һ.б. Бигрəк тə
Мөхəммəд пəйгамбəр, Расүл атамаларының киң кулланылышын
күрсəтергə мөмкин. Кайбер вəгазьлəрдə Расүлуллаһны (Аллаһ
илчесе) əфəнде сүзтезмəсендə бирү дə күзəтелə: “Янə бер көн
Расүлуллаһ (с.а.г.в.) əфəндебезгə Тəмил кабилəсенең элегрəк
килгəлəгəн берəү керде” [Мөхəммəтшин, 2004:99]. Əлеге
сүзтезмəдə əфəнде сүзенең “госманлы төрек телендəге “əфəнди”дəн
алынып, “галим, дини укымышлы” мəгънəлəрендə хөрмəтлəү,
олылау өчен кулланылган булуын əйтергə кирəк [Əхмəтъянов,
2001:30-31]. <...> Раббыбызның əүвəлге изге китапларының
беренче нөсхəлəре барлык əдəмнəргə ахырзаман пəйгамбəре булып
Аллаһының расуле Мөхəммəд Мостафа галəйһиссəллəм икəнен
дəлил итəлəр [ТМК, 2008:83]. Юлларның иң хəерлесе Хəзрəте
Мөхəммəд (с.г.в.) əфəндебезнең юлыдыр [ТМК, 2008:180].
Мөхəммəд пəйгамбəр атамаларыннан соң саллəллаһү гəлəйһи вə
сəллам гыйбарəсе кулланыла, язмаларда ул беренче хəрефлəре
белəн (с.а.г.в.), (с.г.в.с.), (с.г.в.) дип кыскартылып бирелə.
Гомумəн, морфологиягə кагылышлы күптөрле стиль
үзенчəлеклəре сүз төркемнəрендəге категориялəр һəм аларның
ясалышы белəн тыгыз бəйлəнештə тора.
Исемнəрнең, фигыльлəрнең, сыйфатларның, рəвешлəрнең,
алмашлыкларның һ.б. сүз төркемнəренең ясалышы, андагы
мəгънəлəр белəн бəйлəнешле тел-стиль күренешлəре грамматик
стилистикада үзенə бер урынны алып торалар. Алардан дөрес һəм
урынлы файдалану хөтбə-вəгазьлəрне бай эчтəлекле, тулы һəм
мəгънəле итə.
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Көнкүреш сөйлəм стиле
Көнкүреш сөйлəме – иң катлаулы жанрларның берсе. Аның
катлаулыгы шуннан гыйбарəт: ул башка сөйлəм төрлəренə караганда, аңсыз рəвештə куллануга нигезлəнгəн. Бу аралашу киң
күлəмле. Көнкүреш сөйлəме этикетның күп төрен һəм төрле катлам сүзлəрен үз эченə ала. Шулай ук көнкүреш сөйлəме гадəти,
артык иркен, кабатлаучан шартларда тормышка ашырыла.
Көнкүреш сөйлəме берлəшмəнең тормыш дəрəҗəсенə, горефгадəтлəренə, йолаларына һəм тотрыклы үрнəклəренə бəйле. Ул киң
кырлы көнкүреш чынбарлыгының эчтəлегенə туры килə.
Бер яктан, көндəлек тормышта без күнегелгəн рəвештə
аралашабыз. Түбəн хисле һəм психикасы үсеш алмаган кешелəр
өчен көндəлек тормыш аралашу даирəсе түгел, чөнки аның
көнкүрешендə үзгəрешлəр күзəтелми. Ə психикасы тотрыклы һəм
югары дəрəҗəдə хисле кешелəр, киресенчə, көндəлек тормышта
аралашырга телилəр һəм моның өчен күп сəбəп табалар. Кечкенə
төркемнəрнең көч-егəренə бəрабəр билгеле бер аралашу җирлеге
барлыкка килə. Көнкүрештəге төркем яки гаилə башлыкларының
риторик һəм оештыру осталыгына бəйле рəвештə, аралашу уңайлы
яки конфликтлы булырга мөмкин.
Башка яктан караганда, көнкүреш сөйлəмгə, башка сөйлəм
төрлəре белəн чагыштырганда, иҗтимагый мөнəсəбəтлəр дə аз
йөклəтелмəгəн. Əйтеп үтелгəнчə, бу аралашуда төп максат булып,
кешенең берлəшмəдəге хокуклары һəм аларга яраклашуы тора.
Аралашып, кешелəр бер-берсен танырга омтылалар. Һəрбер кеше
дə билгеле бер дəрəҗəгə омтылып яши һəм ул шул берлəшмəдəн
хуплау, җөплəү сүзен көтə.
Барысына да тирə яктагылардан игътибар, мактау сорала.
Дəрəҗəнең какшавы бик авыр кабул ителə һəм кеше үзенə булган
ихтирамны кире кайтару өчен көрəшə башлый. Əгəр дə əйлəнəтирəдəгелəр бу аралашуның эчтəлеген аңламасалар, көнкүрештə
каршылыклар туа.
Көнкүреш аралашуының ничек уңайлы узуын беркем дə белеп
бетерми. Шулай да, көнкүреш сөйлəм телен яхшырта алырлык
берничə фикерне ачыклап үтик:
• əдəплелек, дин һəм миһербанлык карашларына нигезлəнеп,
үзеңə ничек карауларын телəсəң, əйлəнə-тирəдəге кешелəргə дə
шундый карашта булу;
265

• киң кулланылыштагы көнкүреш сөйлəменə аңлы мөнəсəбəт
булдырырга, берлəшмə əгъзаларының шəхси тормышлары
сөйлəмнəрендə чагылуын аңларга, чөнки сүзлəр эчке халəтне
куəтлилəр, аңа йогынты ясыйлар;
• көнкүрештə аралашуга иң яхшы күрсəтмə: игелеклелек –
барлык кешелəрнең дə бəхете өчен тырышу. Шул ук вакытта артык ярату, мактау да куркыныч. Шундый əйтемнəр дə бар: “Мəхəббəттəн нəфрəткə – бер адым”, “Кешене мактап хур итəлəр”;
• һəрбер кеше аерым бер шəхес буларак катлаулы,
башкаларга рухи дөньясын кинəт кенə ачып салмый. Ул
хөрмəтлəүгə, аңлауга лаек;
• көнкүреш сөйлəме ярарга тырышып, уйнап сөйлəшү түгел, ə
хисле, ихлас, ихтирамлы сөйлəшү булырга тиеш;
• башкаларга нəрсə əйтсəң һəм нинди гамəл кылсаң, үзеңə дə
шуның əйлəнеп кайтасын һəрвакыт истə тоту файдалы.
Уку-укыту сөйлəменең үзенчəлеклəре
Уку-укыту сөйлəме – аралашуның киң таралган рəвеше.
Бездə барысы да өйрəтə һəм бөтен ил укый. Уку-укыту
сөйлəменең максаты – белем бирү, күнекмəлəр булдыру һəм
осталыкка омтылыш тəрбиялəү. Билгеле булганча, белем бирү
тикшерүдəн аерылгысыз. Шуңа күрə белем бирү даирəсендə
белемнең эчтəлеге күп тапкырлар тапшырыла. Əлеге белем
иҗтимагый тормышта кабул ителгəн карашлар оештыруга
юнəлдерелгəн, аннан соң ул фикерлəр, гамəлгə кадəр үсеп,
инануга əверелеп, кеше белəн идарə итəчəклəр.
Укыту-өйрəтүдə үрнəк фикер (динамик стереотип), булдыру
гомуммəдəни кыйммəткə ия. Укытуның эчтəлеге һəм стиле
белем бирү концепциялəре һəм программалары белəн билгелəнə,
аларның нигезен дəреслеклəр тəшкил итə. Укыту ярдəмлеклəре
текстлы нигез булып торалар. Алар җирлегендə аралашу
тормышка ашырыла.
Уку-укыту стиле, халык белəн аралашу кебек үк, буйсынучан
һəм гражданлык халəтендə була. Телəсə нинди аңлау рəвеше ике
компонентны берлəштерə:
1. Эш-гамəлнең гомуми чагылышы һəм эшчəнлек максаты
юнəлдерелгəн шəхеснең белем үзлəштерүдəге урыны.
2. Максатны тормышка ашыру ысулларын белеп куллану.
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Гражданлык аңы кешенең белем даирəсендə дөрес юнəлеш
табуын күз алдында тота. Бу очракта кеше белем эчтəлеген
ачыклаган (үзенə нəрсə кирəген үзе белə) максатын билгели,
дөрес карар кабул итə, үз телəге һəм хокук нормаларына туры
китереп, билгеле бер алым-чаралар ярдəмендə белем
үзлəштерүне тормышка ашыра.
Буйсынучан стереотип читтəн тагылган шартларга һəм
программалаштыруга нигезлəнə. Кешегə əмер бирелə.
Максатны, нинди генə юл белəн булса да, тормышка ашыру
өчен, аңа белем кирəк.
Гражданлык халəтендə укытуның стиле укучыга мəдəни белем
бирүне тəэмин итə, билгеле бер илнең гражданы булуны,
ватанпəрвəрлекне аңлата.
Əлеге типта белем үзлəштерү юлларын аңлау укыту
барышының төп мəсьəлəлəрен хəл итə:
• укытучыга үзенең образын ничек гəүдəлəндерергə;
• укучы моделе нинди, укытучының аңа мөнəсəбəте нинди
булырга тиеш;
• укытуның эчтəлеге нəрсəлəрне берлəштерə, укыту
сөйлəмендə нинди максатлар куела;
• белем бирүне һəм аның сыйфатын исəпкə алуны ничек
оештырырга;
• сөйлəмнең хисси төзелеше нинди кыйммəтлəр белəн
билгелəнə;
• уку-укыту сөйлəме ничек оештырыла.
Уку-укыту сөйлəме, ораторикадан аермалы булган, гомилетика дигəн сөйлəм төренə керə. Гомилетика бер үк ораторның бер
үк аудиториядə күп тапкырлар эшлəве белəн үзенчəлекле. Шуңа
күрə укыту даирəсендə эшлəүче оратор (укытучы) тотрыклы
абруйга (авторитетка) мохтаҗ. Абруй, дəрəҗəсенə карап, аралашу
нəтиҗəсенə – уңай яки тискəре – йогынты ясый.
Гражданлык тибындагы аралашуда укытучы белем бирүченең тотрыклы образы булып тора. Буйсынучан аралашуда укытучы – белем бирүче һəм дəүлəт вəкиле сыйфатында. Аралашу
халəте аның образына да тəэсир итə. Укыту сөйлəмендə оратор
образы, белем бирүче үрнəгенə нигезлəнгəндə, аралашу
чиклəрен киңəйтə. Безнең илдə укучыларның тəртип
кагыйдəлəренə буйсынырга (яки буйсынмаска) дигəн ныклы
карашлары белем бирүдə аралашуны кыенлаштыра.
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Укытучының идарə итү үрнəклəрен берлəштергəн абруе,
тəртипкə салынган мөнəсəбəт булганда, аралашу максатын тормышка ашыруны җиңелəйтə, лəкин эчтəлек ягыннан аралашуны
чикли. Кагыйдə буларак, ораторның конкрет образы укыту сөйлəме
кысаларында бик күп күрсəткечлəр нигезендə оеша.

Уку-укыту эшчəнлегендə укытучының
аралашу манерасы (стиле)
Укытучы (оратор) образына (үз йөзен оештыруга) белем бирү
мохите (җəмгыять), эчке дөньясы һəм шəхси карашлары тəэсир итə.
Укытучы холкының əһəмиятле иҗтимагый якларын тышкы
шартлар барлыкка китерə. Ə эчке талəплəр тышкы мөмкинлеклəрне
үзгəртə, аларның кушылуы нигезендə образ эчтəлеге оеша.
Укытучының гомумилəштерелгəн образы (үз-үзен тоту стиле)
түбəндəгелəрдəн гыйбарəт:
• уку-укыту барышында укытучы үз ихтыярын тормышка
ашыра. Бу укучыларның да, укытучының да эш-гамəллəрен
программалаштыра;
• укытучы укучыларның игътибарын туплый, максатчан
биремнəр оештыра, билгеле бер хисси атмосфера тудыра;
• җəмгыятьтə һəм уку-укыту эшчəнлегендə укытучы,
интеллигентлар берлəшмəсе исеменнəн чыгыш ясаганлыктан, үзен
тыныч һəм гади тота;
• укытучы үз-үзенə ышанычы булганда гына укучыларга
тəэсир итə һəм аларда да шул сыйфатны булдыра ала;
• уку-укыту эшчəнлегендə, куелган максатларны тормышка
ашыру өчен, укытучы оста аралаша, тəвəкəллек үрнəге күрсəтə,
сорауларга җавап биргəндə югалып калмый;
• аралашуның нəтиҗəлелеге укытучының укучылар белемен
билгели белүе һəм аудиториядə барлык кирəкле мөмкинлеклəрне
оештыра алуы белəн бəйле;
• укытучы аудиториядə үз-үзен тоту кагыйдəлəрен һəм
сөйлəм культурасын саклый. Аның абруе сыйныф эшчəнлегенə
нык тəэсир итə.
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Укыту барышында – аудитория
Укыту сөйлəменең үтемлеге күп кенə укытучылар өчен
мөһим мəсьəлə. Алар сөйлəм телен гомер буе камиллəштерəлəр,
чөнки укучылар коллективының белем дəрəҗəсе өчен укытучы
җавап бирə.
Укытучының гражданлык хисе аудитория белəн белем
нигезендə берлəшүен талəп итə. Укытучыдан укыткан фəненə,
дəреслəренə ихлас мөнəсəбəтне көтəлəр. Аның төп бурычы булып
мондый аудиториядə белемгə мохтаҗ булганнарга ярдəм итү тора.
Укыту-аралашу, аудиториядə гражданлык тибы булса, үзара
ярдəмлəшү мөнəсəбəтлəрен күздə тота. Аннан башка тиешле
аралашу барып чыкмаячак.
Буйсынучан аудиториядə укытучы гомуми белем тапшыручы
булып тора. Андый аудитория укытучыдан эчкерсезлек көтми, ул
үзара ярдəмлəшү турында уйламый. Аудитория үзе өчен куркыныч
булмаган мөнəсəбəткə омтыла. Аудиториянең буйсынучан тибы
укыту тəртиплəрен нык саклауга нигезлəнгəн. Аның нигезе аңга да,
аңсызлыкка да барып тоташа.
Аудиториянең танып белү телəге мөмкин булган ихтыярсызлаулардан котылу телəге белəн алышына. Безнең илебездə
яхшы укучыларның күбесе белемгə түгел, ə төрле конфликтлардан
котылырга, нейтраль урында булырга омтыла. Нəтиҗəдə, аралашу
барышында бер-берсенə каршы куелган уен барлыкка килə: тəртип
һəм белем. Лəкин алар бер-берсенə тəңгəл түгел.
Буйсынучан халəттəге структурадан гражданлык тибына күчү
күпкə катлаулы. Моның өчен укытучыларның образын гына түгел,
ə укучы образын үзгəртергə кирəк. Күренеп тора, бу эшчəнлек бик
озакка сузылачак. Ул шəхеснең аңлы һəм аңсыз рəвештə оешкан
асылы белəн бəйле. Шуның өстенə, яңа мəдəни һəм аралашу
типларының барлыкка килүе, иҗтимагый тормышны яңача
оештыруны талəп итə. Гражданлык тибы, яңа талəплəр җирлегендə,
фикерлəүдə һəм гамəл кылуда да яңалык талəп итə.
Укыту аудиториясен оештыруда идеология ярдəменə генə исəп
тотып булмый. Үз-үзеңне тоту, мəгълүмат кабул итү үрнəклəре
авыр оеша, бу рухи һəм акыл эшчəнлеге фəндə əле аз өйрəнелгəн.
Шуны əйтергə мөмкин, үрнəк эчтəлек оешуның үзенчəлекле өлеше
аңсыз гамəллəргə бəйле.
Тыңлаучыларның – укучыларның – үзгəрүе өчен безнең
тормышыбызда һəм укытуда бирелгəн эчтəлеккə табигый рəвештə
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тəэсир итəрлек уңай үзгəрешлəр кирəк. Бу өлкəдə бəхəскə, киңəшкə
генə корылган педагогик технологиялəр белəн үзгəрешлəргə ирешү
мөмкин түгел.
Рəсми-эшлекле аралашу стиле
Соңгы вакытта, базар икътисады үсешенə бəйле рəвештə,
рəсми-эшлекле сөйлəм төре киң аралашу рəвешенə əйлəнде.
Хəзерге вакытта Россиядə рəсми сөйлəшүлəр күп алып барыла,
тик аларның стиле сөйлəм культурасы нормаларыннан ерак тора.
Эшлекле аралашу сөйлəме − иң максатчан оештырылган сөйлəм.
Эшлекле сөйлəмдə катнашучыларның əңгəмəсе, иң беренче
чиратта, соңгы нəтиҗəгə юнəлгəн. Бу төр сөйлəшүлəрнең ахыры
матди байлыклар күчеше белəн бəйле чишелеш булганлыктан,
сөйлəм нəтиҗəсе килəчəктə булачак матди уңышларны əзерли.
Эшлекле сөйлəм, аралашу төре буларак, иң каршылыклысы да.
Аның каршылыгы тормыш-көнкүреш, аның матди байлык
җитештерү, үзлəштерү законнары һəм кешелəрнең бер-берсенə
йогынтыларын идеаль оештыра алу-алмаулары белəн бəйле.
Үзара ярышның катгый законнары эшлекле аралашуга ихтыяҗ
тудыра. Карар кабул итүче кешенең нəтиҗə сүзе һəрвакыт
субъектив була, чөнки эшлекле стиль шəхсəн кызыксынуны талəп
итə. Ə ул, үз чиратында, сөйлəшүлəрдəге аралашуны тамырдан
үзгəртергə мөмкин.
Рəсми дəрəҗəдə дə эшлекле сөйлəшүлəр алып бару осталыгы
өстəмə табыш чыганагы булып тора, ə өстəмə табыш заманча
технологиялəрнең үсешен тəэмин итə.
Эшлекле сөйлəшү табыш китерə торган киңлекне, шəхси
абруйга ирешүне берлəштерə һəм бу эшчəнлекне билгеле бер
системага сала торган идарə итү җирлеге. Эшлекле аралашуда
сөйлəм предметы булып кешелəрнең үзара мөнəсəбəте тора.
Эшлекле сөйлəмнең охшаш өлешлəре түбəндəгелəр:
• сөйлəмдə катнашучыларның һөнəри белемлеге. Эшлекле
кеше беренче сүзлəрдəн үк кем белəн аралашуын аңлый;
• аралашучылар арасында һəрвакыт аныклык, тормышчан
фикер һəм ачыклык булу;
• дəрəҗəңне,
урыныңны
һəм
иптəшлəрең
(бизнес
партнерлары) арасында барган сөйлəшүне аңлау, бəялəү;
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• синең белəн сөйлəшүче кешенең иҗтимагый һəм рухи
дəрəҗəсенə, сөйлəменең эчтəлекле юнəлешенə туры килерлек
аралашу тирəлеге оештыру;
• сөйлəшүдə үзара ышаныч мохите булдыру;
• сөйлəшүчене аңларга тырышу, аның аралашудан көткəн
уңай фикерлəрен сизү, начар уйларын юкка чыгару яки йомшарту;
• сөйлəмне рухланып, дəлиллəр китереп алып бару, эшлекле
тəмамлау күнекмəлəрен булдыру.
Рəсми-сəяси аралашу стиле
Рəсми-сəяси аралашу иҗтимагый өлкəгə хас. Ул төрле
темаларда була: хакимият оешу, сугыш һəм тынычлык, террорчылык белəн көрəш, экономик үсеш һəм башкалар. Демократик
сайлау шартларында сайлау мəсьəлəлəренə багышланган темаларга аралашуны да рəсми-сəяси аралашу дип аерып күрсəтергə
була. Мөһим иҗтимагый-сəяси мəсьəлəлəрне хəл итү сəяси аралашу дəрəҗəсендə барганлыктан, ул, кагыйдə буларак, җаваплы
һəм гражданлык рəвешендə була. Сəяси аралашу өчен радио һəм
телевидениедə дə аерым вакыт каралган; иң яхшы күп урынлы
заллар файдаланыла; үзара тəэсир итешүнең, йогынтының эчтəлекле рəвеше буларак, пропаганда, агитация, реклама киң җəелдерелə, киң масса халык туплана-оештырыла. Икенче яктан
караганда, дөньяның күпчелек иллəрендə, рəсми-сəяси аралашу
эчтəлексез һəм əһəмияте дə шулкадəр генə дигəн фикер яши. Бу
капма-каршылык сəяси аралашу стиленең идеология белəн сугарылуыннан килə. Идеология ул − аерым мəнфəгатьне күпсанлы
тыңлаучыларга таратуга нигезлəнгəн аралашу эчтəлеге. Рəсмисəяси аралашуны барлыкка китерүдə фикер-карашларның авторлары, һəрвакыт, бу фикерлəр иҗтимагый һəм хəтта гомуми кызыксыну тудыралар дип күрсəтергə тырышалар. Сəяси җитəкчелек
вəкиллəре үз карашларын партия тарафдарларының барысының
кызыксынуы дип исбат итəлəр. Хакимият гамəллəренең
оешмаганлыгын каршы як партия вəкиллəре исбатларга омтыла
һəм башка юл тəкъдим итə. Бу яки теге партия вəкиллəре нык
ышаныч белəн үз җитəкчелəренең генə хаклыгын белдерəлəр.
Əйткəнебезчə, хəзерге җəмгыятьтəге аралашу стилен ике төргə
бүлеп карарга була: гражданлык һəм буйсынучанлык.
Гражданлык стиле демократик сəяси система барлыкка
килгəндə үсеш алган. Гражданлык диалогы киңлегендə барлыкка
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килгəн карашлар һəрдаим ныклап урнашкан политик символ да
була ала. Бүгенге җəмгыятьтə аралашу талəбенə сəяси
җитəкчелəрнең ихтыяҗына буйсыну стиле җавап бирə. Аның
максаты – оратор карашларын кабул итүдə сəяси җитəкчелекне
кызыксындырган демократик, гражданлык формалары булдыру.
Буйсынып аралашу рəвеше, гадəттə, бəхəсле характерда.
Кагыйдə буларак, буйсынучан аралашуда əңгəмə рəвеше
симметрияле түгел. Дəлиллəнгəн килешү җитəкчелек тарафыннан
тудырыла. Тотрыклы сəяси режим аны гомум кабул ителгəн
аралашу кагыйдəлəренə əверелдерə. Җитəкчелəр бəхəс кануннары
буенча аралаша, оппонентларын да аралашканда бертөрлелек,
түземлелек үрнəклəренə буйсындыра.
Бүгенге көндə сəяси аралашу үрнəклəренең һəм иҗтимагый
максатларның үзара нинди мөнəсəбəттə булуларын төгəл генə
əйтеп тə булмый.
Бер яктан, аралашу оештыруда килешүчəнлеккə омтылыш
беркемдə дə шик тудырмый. Əлеге карашлар һəм үрнəклəр
иҗтимагый аңда урын алдылар. Икенче яктан, җəмгытьтə
гражданлык үрнəклəрен үстерə торган формаль нигез булуга да
карамастан, сəяси чынбарлык халык белəн аралашу төрлəренə
каршылыклы мөнəсəбəттə.
Өндəмə сөйлəме стиле
Аңлату, төшендереп бирү (пропагандалау) һəм өндəү
(агитациялəү) халык алдындагы сөйлəмнең төп вазифалары
булып тора.
Тəрбия һəм укыту барышында кешедə мəдəниятнең билгеле бер
рəвешен яңарта торган, иҗтимагый үрнəклəр җыелмасы туплана.
Аңлату һəм өндəмə ярдəмендə чынбарлыктагы үрнəклəр үзгəрə һəм
күпмедер вакыттан соң иҗади егəрлеккə, көчкə əверелə.
Төшендерү яңа ысулларның элеккелəренə караганда мөһимрəк
икəнлеген аңларга ярдəм итə. Өндəмə яңалыкка каршы
эшчəнлеклəрне үзгəртергə əзер булган омтылыш, телəк барлыкка
китерүгə юнəлтелə. Буйсынучан аралашуда өндəмə сөйлəмне сəясидини максатта кулланалар, ə ирекле аралашуда – реклама
нигезендə. Өндəмə сөйлəме һəрбер тыңлаучыга һəм бербөтен
берлəшмəгə юнəлтелгəн була. Реклама адрессыз, абстракт эндəшкə
нигезлəнə, телəгəн кеше үзе сайлап алыр дип фаразлана.
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Уку-укыту барышында укучыларның игътибарын билгеле бер
эшчəнлеккə юнəлтү омтылышы əлеге сөйлəмнең төп максаты
булып тора. Өндəмə сөйлəмнең нəтиҗəлелегенə ирешү өчен
түбəндəге кагыйдəлəрне үтəргə кирəк:
• сөйлəмнең кереш өлеше аерылып торуга мохтаҗ, башыннан
ук өндəмə ачык, аңлаешлы, билгеле булырга тиеш. Кереш өлешнең
структурасына кереш кисəтүлəр, ораторның максатларын əйтүе,
аңлатмалар, кыскача эчтəлек керə;
• өндəмə сөйлəме халык (кечкенə аудитория) үзенчəлеклəрен
җентекле рəвештə исəпкə алуны талəп итə. Аудиториянең составы,
аның мөмкинлеклəре, кəефе, хисси халəте, сөйлəм эчтəлегенə һəм
чыгыш ясаучыга булган мөнəсəбəте – болар барысы да аралашуның
шартлары;
• өндəмə рəвешендəге аралашуда əңгəмə элементлары булу
мөһим. Өндəмə сөйлəменə күбесенчə, театрлаштырылган əңгəмə
туры килə. Тыңлаучыларның репликалары ораторга тотрыклы
бəйлəнеш һəм хисси бердəмлек халəте булдыруда ярдəм итə;
• тыңлаучыларга йогынты нəтиҗəле булсын өчен чыгышның
башында үзара аңлашу халəте булдыру шарт. Бу халəт сөйлəм
тезисын уңай бəялəүне тəэмин итə;
• үзара аңлашу булдыру өчен түбəндəгелəрне истə тоталар:
эчтəлеккə карата уңай мөнəсəбəт оештыру, тыңлаучыларны оратор
тəҗрибəсен үзлəштерүгə җəлеп итү; тыңлаучылар өндəмəгə каршы
мөнəсəбəттə булган очракта, ораторга һəм сөйлəмгə карата
килешүчəнлек булдыру, хезмəттəшлеккə телəк уяту. Бу максатны
тормышка ашыруның иң яхшы чарасы − шаяртып алу;
• көлкеле шелтəлəүлəр (искəрмəлəр) куллану аларның урынлы
булуын талəп итə. Оратор теге яки бу тойгылы мисалларның
итагатьле булуларын катгый тикшереп торырга тиеш;
• тискəре мəгълүмат куллану соралмый, əмма кирəк очракта,
тыңлаучыларның өндəмəне ни рəвешле бəялəүлəренə һəм хис
халəтлəренə игътибарны көчəйтү мөһим;
• өндəмə чыгышында ораторның образын (йөзен) хаклыгына
инанганлыгы, эчкерсезлеге, эш-гамəлгə шəхси əзерлеге, төгəллеге
һəм тəвəкəллеге билгели.
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Үзлəштерелгəн белемнəрне мөстəкыйль тикшерү өчен
сораулар һəм биремнəр
1. Педагогик риторика – уку-укыту барышында мөгаллимнең аралашу сəнгате һəм,
тəҗрибə тапшыруны камиллəштерү максатыннан, һөнəри аралашу фəне. Бу очракта
риторика өйрəнү объектымы, əллə өйрəтү чарасымы?
2. Укучының белемгə омтылышын үстерү, уку эшчəнлеген иҗади оештыру нинди
максатны күзаллый?
3. Мөгаллим-шəкерт аралашуында сөйлəм осталыгына ирешү, сөйлəм сəлəтен
үстерү юллары:
1) тəҗрибə һəм сиземлəүгə таяну;
2) һөнəри аралашу алымнарын үзлəштерү (төгəллек, аныклык, кыскалык, аралашу
компетенциясе, адресатны тоемлау);
3) аралашу кагыйдəлəрен үтəү;
4) аралашуга алдан əзерлəнү (дидактик материал сайлау, cөйлəм структурасын
уйлап кую, конспект булдыру) – җəенке рəвештə аңлатыгыз.
4. Уку-укыту сөйлəменең мəгълүматлыгына һəм өндəмəлегенə кагылышлы
талəплəрне санагыз, аңлатып үтегез.
5. Аралашуда əйдəүче буларак, мөгаллим:
• тапкыр һəм мавыктыргыч сөйлəме ярдəмендə аудиториянең кызыксыну
даирəсен билгели-тəрбияли. Тик укытуда кызыклы мəсьəлəне сайлап алу мөмкинлеге
чиклəнгəн, чөнки тема – уку планында, эчтəлеге – программада билгелəнеп куелган.
Ỵтелгəн теманы ничек кызыклы итеп үстерергə, яңа теманы ничек кызыклы итеп
аңлатырга?
• бергəлəп фикерлəү, иҗатташлык мөнəсəбəтлəре урнаштыра. Бу очракта, өйрəтү
нəтиҗəлелеге нəрсəгə бəйле?
• əһəмиятлесен кабатлап тора. Хəрефен-хəрефкə кабатлаумы, əллə лексикграмматик синонимнарга таянып кабатлау нəтиҗəлерəкме?
• мəгълүматның төп фикерен, əһəмиятле өлешен аерып куюда ярдəм итə.
Калыплашкан лексик чаралар ярдəмендə төп фикерне ассызыклауга мисаллар китерегез.
• тəңгəллəштерү алымын куллана. Тəңгəллəштерү алымын куллануда мөгаллим
фикер эзлеклеген җуймаска тиеш. Шул хакта җəенкерəк итеп сөйлəгез.
• мəгълүматны өлешлəп тапшыра: «Сөйлəм сегментлыгы» алымының отышлыгын
аңлатыгыз.
6. Дини белемнəрнең аңлаешлыгына ирешү алымнарының – риторик сорау;
риторик өндəү; фаразланган, ихтималланган сөйлəм; өземтəлəр китерү; төрле тел-сурəт
чаралары; кабатлауларның – əһəмиятен кыскача аңлатып үтегез.
7. Риторик сорауга, риторик өндəүгə, вəгазьлəрдəн мисаллар табарга, укып
күрсəтергə.
8. Коръəни-Кəримнəн, хəдислəрдəн, вəгазьлəрдəн кабатлауларга (анафора, эпифора,
акромонограмма, кабатланучы сүзлəр) мисаллар табарга.
9. Дин белгечлəренең хезмəтлəреннəн градация, антитеза очракларына мисаллар
табарга.
10. Коръəни-Кəрим, хəдислəрдəн, дин белгечлəренең хезмəтлəреннəн гипербола,
литота, метафора, охшашландыру очракларына мисаллар табып аңлатырга.
11. Саналмыш рəт очрагына төрле темага мисаллар төзергə.
12. Рəсми-эшлекле аралашу жанрының үзенчəлеклəре турында сөйлəгез.
13. Рəсми-сəяси аралашуга нинди талəплəр куела?
14. Телефоннан рəсми сөйлəшү, шатлыклы хəбəр ирештерү үзенчəлеклəре турында
сөйлəгез.
15. Тəкъдим итү чыгышларының төрлəрен, аларның үзенчəлеклəрен ачыклап
үтегез.
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16. Мəхəллə җыелышын ачып җибəрү сүзе əзерлəргə, укып күрсəтергə.
17. Рəсми аралашу диалогы төзергə, укып күрсəтергə.
18. Туган көн, юбилей, берəр тантаналы вакыйга белəн котлау тексты язарга.
19. Вəгазьлəр əзерлəргə, укып (сөйлəп), башкарып күрсəтергə.
20. Бер үк фразаны төрле темпта яңгыратып карарга.
21. Төрле типтагы сөйлəм өзеклəренең эчтəлегенə хас булмаган интонация белəн
укырга.
22. Алдагы фикерне, соңыннан килгəне белəн бəйлəп, көчлерəк яңгыратып,
мəгнəви перспективага омтылу интонациясен күнектерергə.
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СҮЗЛЕК
Абсолют – 1) галəмнең мəңгелек, үзгəрмəс, беренчел нигезе – рух, идея; 2)
чиклəнмəгəн.
Абстракт – конкрет булмаган, гомуми.
Автоматик (рəвештə) – кешенең турыдан-туры катнашыннан башка, эчке
җайланмалар ярдəмендə (эшли торган).
Адвокат – судта гаеплəнүчене яклый торган хокук белгече (юрист);
яклаучы, арага керүче.
Адекват – тəңгəл, тиңдəш, бер төрле үк, туры килгəн.
Аксиома – дөреслеген исбат итеп торуның кирəге булмаган хакыйкать.
Акт – чыгыш, хəрəкəт, кыланыш.
Актуаль – хəзерге чор, шушы мизгел өчен бик мөһим, əһəмиятле,
заман талəплəренə җавап бирə торган.
Алгоритм – алдан билгелəнеп куелган шартларны үтəп, исəп-хисап һ.б.
мəсьəлəлəрне ничек һəм нинди эзлеклектə чишү юлларын аңлаткан
(тасвирлаган) аңлатма.
Анализ – предметны яки күренешне аерым өлешлəргə, кисəклəргə
таркатып өйрəнү алымы.
Антик – борынгы грек һəм рим тарихына, культурасына бəйле.
Аргумент – исбатлауның нигезендə яткан мəгънəле фикер.
Аспект – караш.
Атмосфера – күч. чолганыш, шартлар.
Бəхəс – сүзлəр ярышы.
Гипотеза – нинди дə булса күренешне аңлату өчен китерелгəн, лəкин əле
дөреслеге тəҗрибə нигезендə исбатланмаган, фəндə булуы мөмкин дип
кенə табылган фараз.
График – төрле процессларның сан бəйлəнешлəрен кəкре сызыклар
ярдəмендə күрсəтə торган сызым; 2) күлəме һəм үтəлү вакыты анык
күрсəтелгəн эш планы.
Дебат – бəхəслəшкəн сорау буенча фикерлəр алышу.
Дедуктив – дедукциягə нигезлəнгəн; гомуми фикердəн хосусыйга
күчеп фикерлəү һəм исбатлау ысулы; гомуми фикердəн, логик
юл белəн исбатлап, хосусый нəтиҗə чыгару.
Демагогия – максатка ирешү өчен ялган вəгъдəлəр бирү, юмалау,
фактларны бозып аңлату һ.б.ш. белəн җəмəгатьчелек ышанычын,
яклавын казану алымы һəм чаралары.
Деструкия – җимерү, нəрсəнең булса да кабул ителгəн төзелешен
бозу.
Диаграмма – төрле зурлыкларның үзара чыгыштырмасын күрсəтмəле
итеп, кисемтəлəр яки геометрик фигуралар ярдəмендə сурəтли торган
сызым.
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Диалекталь – берəр җирле сөйлəштə кулланыла торган диалектка хас
булган (сүзлəр, авазлар һ.б.ш. турында).
Диалектика – табигатьнең, җəмгыятьнең һəм фикерлəүнең хəрəкəт, үсеш
барышы (процессы).
Диалог – ике кешенең кара-каршы сөйлəшүе.
Дискуссия – иҗтимагый бəхəс, төрле каршылыклы фикерлəрне ачыклау.
Документ – берəр фактны раслый яки берəр нəрсəгə хокук бирə торган
һ.б.ш. эш кəгазе.
Доминант – доминанта сыйфатындагы; төп.
Жанр – нинди дə булса əдəби яки сəнгать əсəрлəренең үзенə генə хас
сюжеты һəм стилистик билгелəре белəн аерылып торган төре.
Идеал – җəмгыять яки аерым шəхеснең алга куйган, шуңа омтылган иң
югары ноктасы.
Идеаль – хыялда гына яши торган; абстракт; 2) камил үрнəк булырлык,
бик яхшы.
Идеология – билгеле бер җəмгыять, сыйныф яки сəяси партия
мəнфəгатьлəрен гəүдəлəндерə торган сəяси, фəлсəфи карашлар,
төшенчəлəр җыелмасы, аларның иҗтимагый аңы, дөньяга карашы һəм
фикерлəр системасы.
Иллокуция – сөйлəүченең яшертен яки ачыктан-ачык белдергəн
максатының тəэсир көче.
Имидж – хисле-тойгылы тəэсиргə исəплəнеп, таныту максатыннан махсус
оештырылган, йөз, күренеш, предмет рəвеше.
Имплицит – ихтималланган, булырга мөмкин хəллəрдəн аңлашылган
мəгънə.
Импульс – нерв күзəнəклəре эшчəнлеге ярдəмендə нинди дə булса эшкə
этəрə торган эчке телəк, омтылыш.
Интеллигентлык – укымышлылык, культуралылык, тəрбиялелек.
Инверсия – берəр сүзнең мəгънəсенə басым ясау өчен яки бөтен фразага
билгеле бер стилистик төсмер бирү өчен җөмлəдə сүзлəрнең гадəти
тəртибен үзгəртү.
Индуктив – индукциягə нигезлəнгəн; аерым, очраклы фактлар һəм
хəллəргə нигезлəп, гомуми нəтиҗəлəргə чыгару алымы.
Инстинкт – 1) тере организмның, эчке яки тышкы мохиттəге үзгəрешкə
карап, кирəкле, яшəү өчен əһəмиятле эш-хəрəкəтне аңсыз рəвештə
башкаруга тумыштан килгəн сəлəт; 2) аңсыз рəвештə, берəр нəрсəгə
омтылыш, хис; 3) табигый сизү, эчке сизү.
Интервал – ике əйбер арасындагы ераклык; ике эш арасындагы вакыт; ике
тавышның калынлык-нечкəлегендəге аерма.
Интеграция – 1) алмаш зурлык; 2) берəр нəрсəнең өлешлəрен бер бөтенгə
җыю.
Интерпретация – нəрсəнең дə булса мəгьнəсен аңлатып бирү
Интроверт – шəхес холкының үзенең эчке рухи дөньясына,
кичерешлəренə юнəлгəнлеге (үз эченə биклəнгəнлек).
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Истерия – 1) юк бар нəрсəдəн үзен-үзе белештермəслек рəвештə
кычкырып елау, көлү яки бик нык əсəрлəнү белəн үзенчəлекле нерв
авыруы; 2) күч: Берəр өлкəдə ярсулы, кызу эшчəнлек, берəр нəрсəгə
шашынулы омтылыш.
Квалификация – кешенең теге яки бу эшкə, хезмəткə ярарлылык,
хəзерлелек дəрəҗəсе; һөнəр, белгечлек.
Код – элемтə, ЭВМ системасында, автоматик җайланмаларда мəгълүмат
эшкəртү, саклау, тапшыру өчен кулланыла торган шартлы билгелəрнең
(саннар, хəрефлəр) яки сигналларның (электр, яктылык) билгеле бер
тəртиптəге җыелмасы.
Коллизия – 1) капма-каршы карашларның, көчлəрнең, мəнфəгатьлəрнең
бəрелеше; 2) матур əдəбиятта тормыш конфликтларын һəм көрəшне
сурəтлəү, күрсəтү.
Коммуникатив – фикерлəрне тапшыру, фикерне белдерү.
Компетентлык – нинди дə булса өлкə, мəсьəлəдə яхшы хəбəрдарлык,
тирəн белемлелек. Билгеле бер мəсьəлəне эшлəүдə тиешле вəкалəткə,
хокукка ия булу.
Компиляция – чыганакларны мөстəкыйль эшкəртмичə, башка
авторлардан күчереп алып нинди дə хезмəт, əсəр язу; 2) шундый юл
белəн төзелгəн хезмəт, күчермə.
Композиция – əдəбият һəм сəнгать əсəрлəренең яки аларның
кисəклəренең тема, сюжет буенча төзелеше, төп кисəклəренең
урнаштырылу тəртибе.
Компонент – нəрсəнең дə булса кисəге, өлеше.
Конвенция – дəүлəтлəр арасында нинди дə булса мəсьəлə буенча төзелгəн
килешү.
Конкуренция – ярыш.
Консенсус – кешелəрнең үзара килешүе.
Конспект – нəрсəнең дə булса кыскача язма эчтəлеге.
Конструкция – 1) берəр корылма, машина төзелеше, аның аерым
кисəклəренең урнашуы. 2) грамматик бəйлəнеш ягыннан җөмлəдə
сүзлəрнең үзара урнашуы, төзелеш тəртибе.
Контекст – текстның мəгънə ягыннан бер бөтен булган һəм үзенə кергəн
сүзнең яки тулы бер фразаның мəгънəсен ачып бирə торган өлеше.
Конфликт – капма-каршы як, фикер, көчлəрнең бəрелеше; низаг, кискен
бəхəс.
Конфронтация – каршы тору.
Концептуаль– төрле мəсьəлəлəргə, чынбарлыкта була торган хəл
һəм күренешлəргə караш.
Корпорация – тар сословие яки профессия һ.б. мəнфəгатьлəрдəн чыгып
берлəшкəн кешелəр төркеме.
Корректлы – əдəпле, дөрес булган,төзəтмə кертелгəн.
Лидер – берəр иҗтимагый сəяси оешманың һ.б.ш. җитəкчесе, юлбашчысы;
2) нинди дə булса ярышта беренче булып баручы кеше яки команда.
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Логика – 1) фикерлəүнең кануннары һəм рəвешлəре турында фəн;
2) табигать, җəмгыять, фикерлəү күренешлəренə хас эчке канунчылык;
3) берəр нəрсə турында караш.
Модель – 1) нинди дə булса əйбернең үрнəк өчен эшлəнгəн нөсхəсе;
2) берəр нəрсəнең кечерəйтеп ясалган үрнəге яки схемасы;
3) конструкциянең маркасы, тибы; 4) эретеп кою эшендə кулланыла
торган калып, өлге.
Либераль – 1) либерализм яклы булган;
2) килешүчəн, юл куючан.
Материаль – 1) материягə бəйлəнешле; матди; аң-фикерлəүдəн тыш яши
торган; физик матдə; 2) милеккə, эш хакына, табышка, яшəү шартларына
мөнəсəбəтле.
Менталь (менталитет) – акыл сəлəте, билгеле бер фикерлəү ысулы, акыл
эшчəнлеге һəм рухи җайланмалар җыелмасы.
Нейтраль – 1) көрəш, бəхəс һ.б.ш. булган бер якка да катнашмаучы, бер
якны да якламаучы, битараф; 2) организмга файда да, зарар да итми
торган (дару, төрле матдəлəр, һ.б. турында).
Норма – 1) нəрсəнең дə булса гадəттəге, гомуми кабул ителгəн, мəҗбүри
булган тəртибе, торышы; 2) берəр нəрсəнең булырга тиешле үлчəме,
күлəме.
Норматив – берəр төрле эш башкару өчен билгелəнгəн нормалар
күрсəткече.
Объективлык – аңнан бəйсез, объектның үзенə хас.
Оппонент – бəхəстə, диспутта, диссертациялəр яклаганда кемнең дə булса
фикерлəренə, дəлиллəренə каршы чыгып сөйлəүче яки аның
фикерлəрен, дəлиллəрен яклаучы (рəсми оппонент турында).
Оптимистик – тирə-юньгə күтəренке, көр күңелле мөнəсəбəт; тормышка,
килəчəккə өмет, ышаныч белəн карау, һəрнəрсəнең яхшы, уңай ягын
күрергə тырышу халəте.
Орфоэпия – əдəби дөрес əйтелешне билгели торган кагыйдəлəр
системасы.
Парадигма – сүзлəрнең төрлəнү үрнəген күрсəткəн формалар
системасы.
Парадокс – гомум кабул ителгəн һəм дөрес дип саналган фикерлəргə,
күзаллауларга кискен каршы булган, (кайвакыт беренче караш) кеше
ышанмаслык булып торган фикер, хөкем яки күренеш.
Партнер – аралашып, билгеле бер мөнəсəбəтлəргə кереп йөргəн як.
Патриот – ватанпəрвəр – үзенең туган җирен, халкын, илен, ватанын
сөюче, шулар өчен һəртөрле корбаннарга да əзер булган кеше.
Пауза – эштə, сөйлəүдə һ.б. кыска гына тукталыш, туктап тору; 2) Сəхнə
əсəрлəре куелышында, шулай ук шигырь, доклад һ.б.ны сөйлəгəндə
билгеле бер эффект тудыру өчен ясала торган кыска тукталыш, тыныш.
Пафос – рух күтəренкелеге.
Перлокуция (тəэсире) – хəбəрнең тыңлаучыга йогынтысы, тəэсир көче.
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Плюрализм – фикерлəр күплеге.
Позитив – уңай факторларга нигезлəнгəн.
Позиция – карашлар.
Полемика – аралашу предметы турында бəхəслəшү.
Полемист – оста бəхəслəшүче кеше
Прагматика – 1) эш, гамəл; 2) төрле тормыш хəллəрен чишүдə файдалы
гамəл, гомуми алым; 3) тел белемендə тел билгелəренең сөйлəмдəге
вазифаларын тикшерү өлкəсе.
Практика – кешелəрнең җəмгыять яшəеше өчен кирəкле шартларны
тудыруга юнəлдерелгəн барлык эшчəнлеге; 2) белемнəрне, күнегүлəрне
эштə куллану; 3) эш, тəҗрибə.
Предикат – фикер йөртүнең предметы турындагы хөкем, мəгънəле хəбəр.
Принцип – 1) берəр теория, тəгълимат, фəн һ.б.ш ның төп, нигез
кагыйдəсе, тезисы; 2) берəр нəрсə турында төп фикер, төп караш, эчке
ышаныч.
Проблема – хəл ителергə тиешле теоретик яки гамəли мəсьəлə.
Программа – килəчəк эшлəрнең, эшчəнлекнең планы; уку йортында
укытыла торган фəннең кыскача эчтəлеге һəм методологик күрсəтмəлəр
бирелгəн аңлатма.
Просодика – сөйлəмдə (авазның) тавышның мəгънə аеру əһəмиятенə ия
югарылык, көч, дəвамлылык чаралары җыелмасы.
Профессиональ(лек) – берəр нəрсəнең һөнəри сыйфаты, билгеле
бер хəзерлек, белем талəп итə торган осталык.
Публика – тамашачы, тыңлаучылар; 2) җыелган халык, кешелəр.
Публицистика – -хəзерге көн өчен əһəмиятле темаларга багышланган
иҗтимагый-сəяси əдəбият, əдəби жанр.
Рациональ – урынлы, нигезле.
Реклама – файдаланучыларны, кулланучыларны, сатып алучыларны,
тамашачыларны һ.б. тарту, аларның игътибарын җəлеп итү максатыннан
үткəрелгəн чара.
Реплика – каршы əйтелгəн сүз.
Реплика – əңгəмəгə катнашучыларның сөйлəүче сүзенə каршы төшеп яки
җавап итеп сүз əйтү, сүз кыстыру.
Реформа – нəрсəне дə булса үзгəртү. Үзгəртеп кору.
Ритм – нинди дə булса элементларның (тавыш, сөйлəм һ.б.) билгеле бер
эзлеклелек, ешлык һ.б. белəн чиратлашуы.
Ритуал – йолалар җыелмасы.
Роль – 1) сəхнəдə, кинофильмда артист гəүдəлəндергəн драматик образ; 2)
ниди дə булса эш, шөгыль; вазифа; 3) кемнең яки нəрсəнең дə булса
əһəмият, эшкə яки вакыйгага катнашу яисə йогынты ясау дəрəҗəсе,
керткəн өлеше, хезмəте, тоткан урыны.
Символ – берəр абстракт төшенчəне яки идеяне белдергəн шартлы билге.
Символик – символ булып тора торган, шуның вазифасын үти торган.
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Синтагма – сөйлəм такты – бер яки берничə сүздəн төзелеп, интонация
һəм мəгънə ягыннан бербөтен тəшкил иткəн синтаксик берəмлек.
Синтез – кушу, берлəштерү.
Система – чынбарлык нəрсəлəрнең үзара бəйлəнеш һəм бəйлелек
челтəрендəге эзлекле тəртип; 2) бөтендəге өлешлəр бердəмлелегенең
гəүдəлəнеше һəм чагылышы булган төзелеш (структура); 3) аерым билге
яки билгелəр нигезендə берлəштерелə торган нəрсəлəр җыелмасы.
Ситуация – төрле шарт, мөнəсəбəтлəр нəтиҗəсендə туган хəл.
Софизм – формаль яктан дөрес, лəкин асылда ялгыш фикер, ялгыштыруга,
бутауга исəп тотып төзелгəн сөйлəм.
Софистика – 1) софистлар тарафыннан тудырылган борынгы Грециядəге
фəлсəфи агым; 2) софизмга нигезлəнгəн фикер йөртү, исбатлау, шулай
ук, ялгышуга китерə торган телдəн əйтелгəн гамəллəр.
Стереотип – үзгəртелмəгəн, төгəл кабатланган; тапталган, еш кулланыла
торган, үтемле.
Статус – җəмгыятьтə тоткан урын.
Статистика – иҗтимагый һəм башка күренешлəрнең микъдари исəбе,
саннар белəн күрсəтелгəн исəп-хисап мəгълүматлары.
Структура – берəр нəрсəнең эчке төзелеше, өлеше – кисəклəрнең үзара
мөнəсəбəтеннəн гыйбарəт рəвеше.
Субординация – хезмəт дисциплинасы кагыйдəлəренə нигезлəнгəн
кечелəрнең өлкəннəргə буйсыну системасы.
Субъектив – кеше аңында яши торган, шəхескə мөнəсəбəтле.
Субъективлык – субъектив булу хəле, күренеше, шəхескə хас сыйфатлар.
Схема – берəр нəрсəнең төзелешен гадилəштереп күрсəткəн сызым,
аңлатма, тасвирлама.
Таблица – билгеле бер тема буенча үзара нисбəтлəштерелеп, баганалар
рəвешендə бирелгəн мəгълүматлар җыелмасы.
Тезис – автор, оратор исбатларга яки кире кагарга телəгəн төп фикер.
Тема – сөйлəм, инша, бəхəс, əсəрнең һ.б эчтəлек юнəлеше, тасвирлау яки
бəя итү объекты.
Тенденция – 1) омтылыш, үсеш юнəлеше, берəр нəрсəгə тартымлык; 2)
зур иҗтимагый телəк; 3) сəнгать əсəрендə үтə анык ният юнəлеше.
Термин – фəн, техника һəм сəнгать өлкəсендə, иҗтимагый-сəяси
əдəбиятта анык бер төшенчəне белдерə торган махсус атама, сүз яки
сүзтезмə.
Террор – сəяси дошманны каты эзəрлеклəү, юк итү күренеше.
Технология – җитештерүнең билгеле бер тармагында эшкəртү
алымнары, ысуллары җыелмасы, шуларның фəнни тасвирламасы.
Типик – билгеле бер предмет, шəхес, күренеш тибының характер
үзенчəлеклəрен үзенə алган; 2) гади, гадəттəге, еш очрый торган;
билгеле бер заман, шартлар яки берəр шəхес өчен характерлы, шуңа хас
булган.
Толерантлык – чит фикерлəргə һəм карашларга түземлелек.
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Тоталитар – гомуми, һəркемгə, һəрнəрсəгə кагылган, бөтен
нəрсəне эченə алган.
Традиция –буыннан-буынга күчə торган гореф-гадəт, үз-үзеңне тотыш
кагыйдəсе, караш, зəвык үзенчəлеге һ.б.ш.
Универсаль – күпкырлы.
Унисон – бергəлек, яраклашу.
Факт – 1) булып үткəн эш-хəл, вакыйга, күренеш; 2) мисал, очрак; 3)
нинди дə булса нəтиҗəгə килергə, йомгак ясарга яки берəр нинди
фикерне ачыкларга ярдəм итəрдəй нəрсə; дəлил; 4) чынбарлык, реаль
нəрсə.
Фестиваль – музыка, театр, кино һ.б.ш. сəнгать өлкəлəрендəге
уңышларны күрсəтү максаты белəн, вакыт-вакыт үткəрелə торган
җəмəгать бəйрəме.
Цитата – нəрсəне дə булса дəлилəү, нигезлəү өчен берəр төрле тексттан
үзгəртмичə китерелгəн өзек, өземтə.
Шрифт – нинди дə булса текстны җыю өчен кирəк булган билгеле бер
зурлыктагы һəм формадагы хəреф, билгелəрнең җыелмасы.
Штамп – күчерелмə мəгънəдə: нинди дə булса эштə сукырларча иярелə
торган əзер өлге.
Эксперт – дəгъвалы яки кыен мəсəлəне чишү өчен чакырылган махсус
белгеч.
Экспертиза – нинди дə булса эш яки мəсьəлəнең билгеле бер нəтиҗə
чыгару, дөрес бəя бирү өчен каралуы, тикшерелүе.
Экстраверт – шəхес холкының тышкы дөньяга юнəлтелгəнлеге.
Экстравертларга аралашучанлык, башлап йөрүчəнлек, сизгерлек,
иҗтимагый шартларга җайлаша белүчəнлек хас.
Эластик – 1) сузылмалы; 2) күчерелмə мəгънəдə: салмак, йомшак;
сыгылмалы, кискен түгел.
Элита – җəмгыятьнең иң яхшы, сайланган өлеше
Эксплицит – сүзлəрдəн аңлашылган туры мəгънə.
Эмпирик – тəҗрибəгə нигезлəнгəн.
Эпизодик– очраклы, əллə-нигə бер.
Эристика – бəхəслəшү сəнгате.
Этик – этика кагыйдəлəренə, талəплəренə туры килə торган.
Этикет – аерым җəмгыять, иҗтимагый катлау яки профессия членнары
арасында кабул ителгəн əхлак, үз-үзеңне тоту кагыйдəлəре.
Этос – күренеш характеры.
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КУШЫМТАЛАР
1 нче кушымта
Вəгазь – үгетлəп, өндəп, димлəп сөйлəгəн сүз дигəнне аңлата. Җомга
вəгазе догматик (хөтбə) һəм кануни (вəгазь) өлештəн тора. Кануни вəгазь үзе
ике кисəктəн тора: нəсыйхəтле һəм рəсми өлештəн.
Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нəзарəте имамхатыйбларының
җомга вəгазьлəрен укуы турында
НИЗАМНАМƏ
1. Гомуми кагыйдəлəр.
1.1. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нəзарəте имамхатыйбларының җомга вəгазьлəрен укуы турындагы бу Низамнамə Татарстан
Республикасы мөселманнары Диния нəзарəтенең мəхəллəлəрендə үткəрелə
торган вəгазьлəрнең нəтиҗəлелеген арттыру һəм Татарстан мөселманнарын
дини-əхлакый тəрбиялəү барышын көчəйтү максатыннан эшлəнгəн.
1.2. Бу Низамнамə җомга дини хезмəте күрсəтү кысаларында һəм вəгазь
укучы шəхес Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нəзарəте
вəкиле – имам буларак чыгыш ясаган башка очракларда да, Татарстан
Республикасы мөселманнарына мөрəҗəгать итү буларак карала.
1.3. Вəгазьлəрне Татарстан Республикасы мөселманнары Диния
нəзарəте мəчетлəрендə Мəхəллə Җыелышы карары, бу мəчет урнашкан
районның имам-мөхтəсибе тəкъдимнəре нигезендə Мөфти тарафыннан
расланган имам-хатыйблар; яки, мөселман уку йортларын тəмамлаучылар
исемлегеннəн Мөфти тарафыннан зарурлыгы булган очракта тəгаенлəнгəн
икенче имам; шул ук вакытта, имам-хатыйб булмаган очракта, аның карары
белəн имам-хатыйб вазифаларын башкарып торырга вакытлыча тəгаенлəнеп
торылган мөəзин укый.
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2. Вəгазьнең төзелеше.
2.1. Җомга вəгазе ике өлештəн: догматик (хөтбə) һəм кануни
вəгазьлəрдəн оеша.
2.2. Кануни вəгазь үгет-нəсыйхəттəн һəм рəсми өлештəн тора.
3. Догматик вəгазь.
3.1. Аз санда булса да зекер əйтеп үткəрелгəн догматик вəгазь, җомга
намазын үтəүнең шарты булып тора.
3.2. Догматик вəгазьлəр ике өлешле. Беренче өлештə гадəти зекер
əйтүлəр һəм Мөхəммəд пəйгамбəргə (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе
булсын!), аның гаилəдəшлəренə, тəкъва хəлифəлəргə, аның сəхабəлəренə
сəламнəр юллана, тəшəһһүд, мөселманнарга үгет-нəсыйхəтлəр, киңəшкүрсəтмəлəр бирелə, Коръəннəн аятьлəр, аның өзеклəре китерелə. Икенче
өлештə, Аллаһны олылауның башка төрлəре белəн бергə, имам мөселманнар
өчен дога укый. Хөтбəнең бу ике өлеше имамның озак булмаган утырып
алуы белəн икегə бүленə.
3.3. Хөтбə җомга намазы вакыты җитү белəн (догаларның Татарстан
Республикасы мөселманнары Диния нəзарəте тарафыннан билгелəнгəн
тəртибе буенча) укыла.
3.4. Догматик вəгазьлəрнең тəкъдим ителə торган текст үрнəклəре
Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нəзарəтенең Голамəлəр
шурасы белəн билгелəнə һəм Татарстан Республикасы Мөфтие тарафыннан
раслана.
3.5. Догматик вəгазь гарəп телендə башкарыла.
3.6. Догматик вəгазьнең дəвамлылыгы өч минуттан да артмаска тиеш.
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4. Кануни вəгазь.
4.1. Кануни вəгазь җомга намазы вакыты җиткəнче (догаларның
Татарстан

Республикасы

мөселманнары

Диния

нəзарəте

тарафыннан

билгелəнгəн тəртибе буенча) укыла.
4.2. Кануни вəгазьдə үтəлеш буенча эзлеклелек булырга, ягъни җомга
намазы вакыты җиткəч укылырга мөмкин.
4.3.

Кануни

вəгазьнең

үгет-нəсыйхəт

өлешендə,

имам-хатыйб,

мəхəллəнең игътибарын дин тотучыларның рухи тормышын тəшкил иткəн
һəрнəрсəгə юнəлтə. Изге Коръəнгə һəм Сөннəткə, пəйгамбəрлəр, Мөхəммəд
пəйгамбəр (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!), аның сəхабəлəре,
тəкъва мөселманнар тормышыннан булган мисалларга нигезлəнеп, мөселман
дине рухи-əхлакый нəсыйхəтен, фикерлəрен ирештерə, дини-əхлакый
киңəшлəр юллый.
4.4. Кануни вəгазьнең рəсми өлешендə, имам, Татарстан Республикасы
мөселманнары Диния нəзарəте кабул иткəн рəсми мəгълүматны (Татарстан
Республикасы

мөселманнары

Республикасы

мөселманнары

Диния
Диния

нəзарəте
нəзарəте

Съезды,

Татарстан

Пленумы,

Татарстан

Республикасы мөселманнары Диния нəзарəте Президиумы, Татарстан
Республикасы Мөфтие, Татарстан Республикасы мөселманнарының баш
казые, Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нəзарəтенең Казыйлар
шурасы,

Татарстан

Республикасы

мөселманнары

Диния

нəзарəтенең

Голамəлəр шурасы карарларын) мөселманнарга җиткерə. Шул ук вакытта,
оештыру эшлəрендə зарур булган, башка, җирле төбəк дəрəҗəсендə
əһəмиятле (шул исəптəн, Татарстан Республикасы мөселманнары Диния
нəзарəтенең төбəк казыяте, район мөхтəсибəте карарлары да) һəм мəхəллə
өчен əһəмиятле (шул исəптəн Мəхəллə Җыелышы һəм Мəхəллə Советы
карарларын да) мəгълүмат та кануни вəгазь

вакытында мөселманнар

игътибарына җиткерелə.
4.4.

Татарстан

Республикасы
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мөселманнары

Диния

нəзарəте

мəхəллəлəре игътибарына тəкъдим ителə торган рəсми мəгълүматның
эчтəлеген Татарстан Республикасы Мөфтие билгели. Ə бу мəгълүматның
мөселманнарга

җиткерелүен контрольгə алуны һəр районның имам-

мөхтəсибе башкара.
4.5. Вəгазьнең үгет-нəсыйхəт өлеше Изге Коръəн, Пəйгамбəребез
Мөхəммəднең (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) Сөннəте, имам
Əбу Хəнифəнең дини-хокукый юнəлешендəге хезмəтлəренə, Коръəнгə һəм
Пəйгамбəребез (аңа Аллаһның рəхмəте һəм сəламе булсын!) Сөннəтенə туры
китереп тормыш алып барган факиһлар һəм галимнəрнең иҗтиһадында
чагылган шəригать кануннарына туры китереп укыла.
4.6. Ислам авторитетлары дип аңлатылырга тиешле булмаган шəхеслəр
исемлеге һəм, шул ук вакытта, мираслары һəм шəхси үрнəклəре өлге итеп
тəкъдим ителергə тиешле галимнəр исемлеге дə, Татарстан Республикасы
мөселманнары Диния нəзарəтенең Голамəлəр шурасы белəн билгелəнə һəм
Татарстан Республикасы Мөфтие тарафыннан раслана.
4.7. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нəзарəте имамхатыйблары укый торган үгет-нəсыйхəт вəгазе татар телендə сөйлəнə. Аерым
бер очракларда, максатка ярашлы рəвештə, җомга вəгазьлəрен русча уку
рөхсəт ителə. Вəгазьлəрне рус телендə укыр өчен Татарстан Республикасы
Мөфтиенең махсус рөхсəте кирəк.
4.8. Кануни вəгазьнең дəвамлылыгы, əгəр дə ул намаз вакыты җиткəнгə
кадəр укыла икəн – 40 минуттан, əгəр дə ул җомга намазы вакыты җиткəннəн
соң укыла икəн – 20 минуттан артмаска тиеш.

5. Җомга намазының тəкъдим ителə торган үтəлеше.
1 төр:
5.1. Имам җомга намазы вакыты җиткəнгə кадəр мөселманнарга кануни
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вəгазьнең үгет-нəсыйхəт өлешен укып мөрəҗəгать итə.
5.2. Мөəзин җомга намазына чакырып, беренче азан əйтə.
5.3. Факультатив рəвештə: кануни вəгазьне тəмам итү, Татарстан
Республикасы мөселманнары Диния нəзарəтенең рəсми мəгълүматын
тыңлаучыларга җиткерү.
5.4. Имам һəм мəхəллə дүрт рəкəгать сөннəт намаз укыйлар.
5.5. Мөəзин, икенче тапкыр җомга намазына чакырып, икенче
азан əйтə.
5.6. Имам мөнбəргə күтəрелə.
5.7. Имам догматик вəгазьнең беренче өлешен укый.
5.8. Имам мөнбəр баскычына утырып ала (ике вəгазь арасында
утырып алу).
5.9. Имам догматик вəгазьнең икенче өлешен укый.
5.10. Имам җомга намазының фарыз өлешен уку өчен мөнбəрдəн төшə.
5.11. Мөəзин җомга намазының фарыз өлешенə чакырып камəт əйтə.
5.12. Мəхəллə мөселманнары имам җитəкчелегендə җомга намазының
фарыз өлешен укыйлар.
2 төре:
5.13. Факультатив рəвештə: Имам җомга намазы вакыты җиткəнгə
кадəр мөселманнарга лекция укый.
5.14. Имам, җомга намазына чакырып, беренче азан əйтə.
5.15. Имам белəн мəхəллə мөсеманнары дүрт рəкəгать сөннəт намаз
укыйлар.
5.16. Имам мөселманнарны сəламли һəм мөнбəргə күтəрелə.
5.17. Мөəзин, мөселманнарны җомга намазына икенче тапкыр
чакырып, икенче азан əйтə.
5.18. Имам догматик вəгазьнең беренче өлешен һəм кануни вəгазьнең
үгет-нəсыйхəт өлешен укый.
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5.19. Имам мөнбəр баскычына утырып ала (ике вəгазь арасында
утырып алу).
5.20. Имам кануни вəгазьнең рəсми өлешен һəм догматик вəгазьнең
икенче өлешен укый.
5.21. Имам җомга намазының фарыз өлешен уку өчен мөнбəрдəн төшə.
5.22. Мөəзин җомга намазының фарыз өлешенə чакырып камəт əйтə.
5.23. Мəхəллə мөселманнары имам җитəкчелегендə җомга намазының
фарыз өлешен укыйлар.
3 төр:
5.24. Факультатив рəвештə: Имам җомга намазы вакыты җиткəнгə
кадəр мөселманнарга лекция укый.
5.25. Имам, җомга намазына чакырып, беренче азан əйтə.
5.26. Имам белəн мəхəллə мөсеманнары дүрт рəкəгать сөннəт намаз
укыйлар.
5.27. Имам мөселманнарны сəламли һəм мөнбəргə күтəрелə.
5.28. Имам кануни вəгазьне – аның үгет-нəсыйхəт һəм рəсми
өлешлəрен укый.
5.29. Мөəзин, мөселманнарны җомга намазына икенче тапкыр
чакырып, икенче азан əйтə.
5.30. Имам догматик вəгазьнең беренче өлешен укый.
5.31. Имам мөнбəр баскычына утырып ала (ике вəгазь арасында
утырып алу).
5.32. Имам догматик вəгазьнең икенче өлешен укый.
5.33. Имам җомга намазының фарыз өлешен уку өчен мөнбəрдəн төшə.
5.34. Мөəзин җомга намазының фарыз өлешенə чакырып камəт əйтə.
5.35. Мəхəллə мөселманнары имам җитəкчелегендə җомга намазының
фарыз өлешен укыйлар.
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6. Типик вəгазьлəр.
6.1. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нəзарəтенең
Голамəлəр шурасы Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нəзарəте
имам-хатыйблары өчен типик вəгазьлəр эшлəп бирə.
6.2. Типик вəгазьлəр, куллану өчен əзер булган вəгазь үрнəклəре дə,
имам-хатыйблар вəгазь текстларын мөстəкыйль рəвештə үзлəре əзерлəр өчен
беренчел материаллар рəвешендə дə булырга мөмкин.
6.3. Типик вəгазьлəр Татарстан Республикасы мөселманнары Диния
нəзарəтенең

Голамəлəр

шурасында

Мөфтие

тарафыннан

Республикасы

тикшерелгəннəн
расланалар

соң,

һəм

Татарстан

район

имам-

мөхтəсиблəре тарафыннан имам-хатыйбларга җиткерелəлəр.
6.4. Татарстан Республикасы Мөфтие типик вəгазьлəргə “Хуплана” яки
“Тəкъдим ителə” грифлары куя.
7. Низамнамə талəплəрен бозган өчен җаваплылык.
7.1.

Бу

Низамнамəнең

талəплəрен

бозган

имам-хатыйбларның

эшчəнлегенə кагылган мəсьəлəлəрне, беренче баскыч сыйфатында ул
эшлəгəн районның мөхтəсибəт җыелышы, икенче баскыч сыйфатында баш
казый тикшерə.
7.2. Бу Низамнамəнең талəплəрен бозган имам-мөхтəсиблəрнең
эшчəнлегенə кагылышлы мəсьəлəлəрне беренче инстанция сыйфатында баш
казый, икенче инстанция сыйфатында Татарстан Республикасы Мөфтие
тикшерə;
7.3. Татарстан Республикасы Мөфтие, Президиум, Пленум, Мəхəллə
җыелышы əгъзалары тəкъдимнəрен исəпкə алып, бу Низамнамə талəплəрен
бозган дини вазифалар башкаручы кешелəрне эшлəреннəн алу һəм күчерү
турында фəрманнар кабул итə.
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2 нче кушымта
Җомга вəгазе
Ачуланма
Əгүүзү

биллəəһи

рахмəəнир-рахииим.

минəш-шəйтаанир-раҗииим.

Əлхəмдүлиллəəһи

раббил

гаалəмииин

Бисмиллəəһир
вəссалəəтү

вəссəлəəмү галəə расүүлиһил кəрим үə галəə əəлиһи үə əсхабиһи əҗмəгыйн.
Бөтен галəмнəрнең Раббысы, тəрбиячесе булган, безгə яшəү мəгънəсен
аңлатучы Коръəнне бүлəк иткəн Аллаһы Сөбханə вə Тəгалəгə барча хəмедсəнə, шөкераналарыбыз булса иде. Безнең өчен иң күркəм үрнəк булган
нурлы Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа галəйһиссəлəм хəзрəтлəренə, аның
хөрмəтле əһленə, сəхабəлəренə, күңел түрлəребездəн чыккан сəламнəребез,
салаватларыбыз һəм һəртөрле изге догаларыбыз булса иде.
Газиз дин кардəшлəрем, əссəлəəмү галəйкүм үə рахмəтүллаһи үə
бəракəтүһ! Бүгенге вəгазебез тискəре сыйфат – ачу халəте турында булачак.
Пəйгамбəребез галəйһиссəлəмнең иң якын сəхабəлəрнең берсе
булган Əбү Һөрəйрə (Аллаһ аннан разый булсын) риваять иткəнчə, бер кеше
Пəйгамбəр

галəйһиссəлəмнəн: “Миңа киңəш бирче”, – дип сораган.

Аллаһның расүле галəйһиссəлəм: “Ачуланма!” – дигəн. Шуннан соң теге
кеше үзенең үтенечен берничə тапкыр кабатлаган, лəкин Пəйгамбəребез
галəйһиссəлəм һаман: “Ачуланма!” – дип җавап кайтарган (Бохари).
Əлеге кеше Əбү Дəрдə булган дип риваять ителə. Ул əйтте:
“Бервакыт мин: “Əй, Аллаһның илчесе, миңа җəннəткə керергə ярдəм итəчəк
эшне күрсəтсəнə”, – дидем. Ул: “Ачуланма, һəм җəннəтле булырсың”, – дип
җавап бирде (Имам Табарани).
Һəр көнне кем белəн булса да аралашабыз, сөйлəшəбез, кайвакыт
кемдер үзенең сүзлəре яисə гамəллəре белəн ачуыбызны чыгарырга мөмкин.
Шундый вакытларда хак мөселман хəдистə əйтелгəнчə, ачуын йотарга, ачу
утын сүндерергə тырышырга тиеш, чөнки ачу кешене башка гөнаһлы
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гамəллəргə этəрергə мөмкин. Кеше ачуланып үзенə генə түгел, башкаларга да
зыян китерə.
Галимнəребез ачудан котылу өчен берничə юл тəкъдим итəлəр:
1) Шайтан вəсвəсəсеннəн Аллаһы Тəгалəгə сыгыну.
Бер көнне берəү Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм янында ачуланган
вакытта Аллаһның расүле галəйһиссəлəм үзенең сəхабəлəренə əйткəн: “Мин
шундый сүзлəрне белəм, əгəр аларны теге кеше əйтсə, ачу китəчəк: Əгүүзү
биллəəһи

минəш-шəйтаанир-раҗииим.

Имам

Маварди

(Аллаһның

рəхмəтендə булсын) үзенең “Əдəб əд-дөнья вə əд-дин” дигəн китабында
əйткəн: “Ачу вакытында Аллаһны искə алырга кирəк. Шул вакытта кеше
Аллаһтан курка башлар һəм ачуын эчтə калдыра алыр. Бөек Аллаһ изге
Коръəндə болай дип əйтə:
ﺖ
َ ﻚ ِإذَا َﻧﺴِﻴ
َ وَاذْآُﺮ ﱠر ﱠﺑ
“Аллаһны оныткан вакытта, Аны искə алыгыз” (“Кəһаф” сүрəсе, 24
аять) .
2) Дəшмичə тору.
Ачуыбыз килгəндə, үзебезгə һəм башкаларга зыян китермəс өчен,
бернəрсə

дə

əйтмəскə

тырышырга

кирəк.

Сөекле

Пəйгамбəребез

галəйһиссəлəм бу турыда əйткəн: “Əгəр берəрегез ачуланса, эндəшмəсен”, –
дигəн (Əхмəд бин Хəнбəл, Тирмизи).
3) Гəүдə торышын үзгəртү.
Пəйгамбəребез: “Берəрегез басып торганда ачуланса, утырсын; ачуы
басылмаса, ятсын” – дип əйткəн (Əхмəд бин Хəнбəл, Əбү Давыд).
4) Тəһарəт алу.
Аллаһның расүле Мөхəммəд галəйһиссəлəм: “Дөреслектə, ачу –
шайтаннан. Ə шайтан уттан яралтылган. Берəрегезнең ачуы чыкса,
тəһарəт алсын”, – дип əткəн (Əхмəд бин Хəнбəл, Əбү Давыд).
5) Ачуланган вакытта үз ачуын йота алган кеше зур əҗер вə
савапларга ирешə. Шуны һəрвакыт истə тоту.
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Аллаһ Раббыбыз хак мөселманнарны мактап, Коръəндə болай дип əйтə:
ﻦ
َ ﺴﻨِﻴ
ِ ْﺤﺐﱡ اﻟْ ُﻤﺤ
ِ س وَاﻟّﻠ ُﻪ ُی
ِ ﻦ اﻟﻨﱠﺎ
ِﻋ
َ ﻦ
َ ﻆ وَاﻟْﻌَﺎﻓِﻴ
َ ْﻦ اﻟْ َﻐﻴ
َ ﻇﻤِﻴ
ِ ﻀﺮﱠاء وَاﻟْﻜَﺎ
ﺴﺮﱠاء وَاﻟ ﱠ
ن ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
َ ﻦ یُﻨ ِﻔﻘُﻮ
َ اﱠﻟﺬِی
“Ул мөэминнəр бай чакларында да, ярлы чакларында да Аллаһ
күрсəткəн урыннарга сəдака бирəлəр, ачулары килгəндə ачуны йоталар,
гаепле кешелəр гафу сораганда гафу итəлəр. Яхшылык кылучы əнə шундый
мөэминнəрне Аллаһ сөядер” (Гыймран сүрəсе, 134 аять).
6) Хак көч – физик көч түгел, ə рухи көч.
Аллаһның расүле галəйһиссəлəм əйткəн: “Сугышта үз дошманнарын
җиңгəн кеше чын батыр булмас, ə ачу килгəндə ачуын йота алган кеше чын
батыр булыр”, – дигəн (Бохари).
7) Аллаһның расүле Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең күркəм
əхлагын һəрвакыт истə тоту.
Искə төшерик əле, мөхтəрəм җəмəгать! Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм,
үзенə пəйгамбəрлек иңгəннəн соң, ун ел Мəккə шəһəрендə кешелəрне иманга
чакырды, лəкин иманга килүчелəрнең саны гаять дəрəҗəдə аз иде. Аны
рəнҗеттелəр, төрле авыр сүзлəр əйттелəр. Шулар өстəвенə, пəйгамбəрлекнең
10нчы елында, Пəйгамбəребез галəйһиссəлəмне тəрбиялəп үстергəн, аңа
таяныч булган агасы Əбү Талиб үлеп китте. Аңа терəк, таяныч булган
хатыны Хəдичə (Аллаһ аннан разый булсын) вафат булды, шуңа күрə
пəйгамбəрлекнең унынчы елын – кайгы елы дип атадылар. Шуннан соң да
Пəйгамбəребез галəйһиссəлəмгə бик күп авырлыклар күрергə туры килде.
Аллаһның расүле галəйһиссəлəм Мəккə шəһəрендəге кешелəрне иманга
өнди-өнди гаҗиз булгач, кешелəрне дингə чакырыр өчен Зəед бин Харис
(Алла аннан разый булса иде) исемле сəхабəсе белəн Мəккəдəн ерактарак
булган Таиф шəһəренə барды. Анда да аны бик начар каршыладылар, ташлар
атып, куып җибəрделəр. Пəйгамбəребез галəйһиссəлəмнең аяклары ярылып,
канап бетте. Шəһəрдəн чыккач, Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм болай дип дога
кылды: “Йə, Раббым, мин үземнең көчсезлегемнəн, гаҗизлегемнəн Сиңа
сыенам. Йə Раббым, миңа золымлык кылган кешелəрнең зарарыннан сиңа
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сыенам. Йə, Раббым, миңа дөрес юлларны күрсəт. Əллə мин өндəгəн дин
дөрес түгелме? Əллə минем берəр гаебем бармы?” – дип Аллаһы Тəгалəдəн
сорады. Аллаһ Пəйгамбəребез галəйһиссəлəмнең шушы догасын ишеткəч,
Җəбраил фəрештəгə ияртеп, тау фəрештəсен җибəрде. Тау фəрештəсе болай
дип əйтте: Йə, Мөхəммəд, мин – тау фəрештəсе. Аллаһы Тəгалə синең янына
җибəрде. Əгəр телəсəң, Таиф халкын тау астында калдырам, һəлак итəм, –
диде. Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм моңа ризалык бирмəде: “Алар иманга
килерлəр əле, алар өметсез түгел, һəлак итмик”, – дип əйтте. Бу – безгə зур
үрнəк. Сөекле Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм шундый авыр чакта сабыр
булып калды, ачуын йотты.
8) Ачуның зыянын истə тоту.
Əгəр ачуланган вакытта Аллаһ күреп һəм ишетеп торганын истə тотсак,
үзебезне

ничек

тотар

идек?

Яки

яныбызда

сөекле

Пəйгамбəребез

галəйһиссəлəм басып торса, нəрсə эшлəр идек? Ачу – кешелəр сыйфаты
түгел, ə хайваннар сыйфаты.
Бер көнне Гайсə галəйһиссəлəм яһүдилəр яныннан үткəндə, үзенə
карата əйтелгəн начар сүзлəр ишетте. Ул аларга изге сүз белəн җавап бирде.
Гайсə галəйһиссəлəм янында булган кешелəр гаҗəплəнеп сорадылар: “Ничек
инде син

үзеңə начар сүзлəр əйткəн кешелəргə изге сүзлəр белəн җавап

бирдең?” – диделəр. Гайсə галəйһиссəлəм болай диде: “Һəр кеше үзендə
булган нəрсəне сарыф итə”.
Мөхтəрəм мөселманнар! Бер риваять сөйлəп үтəм.
Начар холыклы бер егеткə əтисе бер капчык кадак бирə һəм:
- Əй, улым, ачуың килеп, яки кем белəн булса да ачуланышканда бакча
диварына бер кадак кагып куй, - дип əйтə.
Улы беренче көнне үк утыз җиде кадак кага, əмма көннəн-көн
кадаклаулар күпкə кими бара, ягъни егет əкренлəп ачу хислəрен тыярга
өйрəнə, чөнки ул кадаклауга караганда ачу хислəрен тыеп калуның җиңелрəк
икəнен аңлый башлый. Шулай итеп, бу егет ачуын тыярга өйрəнə һəм

298

кадаклаудан бөтенлəй арына. Əтисе янына барып, шушы яңалыкны хəбəр
итə. Атасы аңа:
- Əй, улым, хəзер инде, киресенчə, ачуың килгəндə барып, каккан
кадакларыңны берəмлəп кире суырып ал, - дип əйтə. Күпмедер вакыт үткəч,
егет əтисенə:
- Син кушканнарны эшлəдем. Диварда бер кадак та калмады, барысын
да суырып алдым, - дип əйтə. Атасы аны дивар янына алып барып:
- Улым, син, əлбəттə, сүземне үтəдең, лəкин диварда күпме тишек
калганын күрəсеңме? Нəрсə генə эшлəтсəң дə, беренче хəлəтендəге кебек яңа
булмаячак инде. Əгəр син сабыр итə алмыйча, берəрсе белəн ачуланышып,
аңа авыр сүзлəр əйтəсең икəн, бу гамəл аның йөрəгенə шул кадаклар кебек
тəэсир итəчəк. Соңыннан күпме генə гафу үтеңсəң дə, (кадакларны кире
суырып алган кебек) əйткəн сүзлəрең өчен гафу үтеңсəң дə, барыбер
күңелендə яралары калачак. Авыр сүз белəн берəрсенең күңелен яралау
кайвакыт кул белəн яра ясауга караганда да катырак, шуңа күрə, əй, улым,
якыннарың, туганнарың, дусларың һəм, гомумəн, кешелəр белəн аралашкан
вакытыңда, авыр сүз əйтер алдыннан бик нык итеп уйла син. Кадак кагу
белəн күрсəткəн мисалны беркайчан да онытма, улым, – дип əйтə.
Пəйгамбəребез үзенең бер мəшһүр хəдисендə əйткəн: “Кем Аллаһы
Тəгалəгə һəм Ахирəт көненə иман китергəн булса, кунагын хөрмəт итсен.
Кем Аллаһы Тəгалəгə һəм Ахирəт көненə иман китергəн булса, күршесенə
игелек итсен. Кем Аллаһы Тəгалəгə һəм Ахирəт көненə иман китергəн булса,
хəерле сүз сөйлəсен, яисə дəшмичə торсын”, – дигəн (Бохари, Мөслим).
Аллаһы Раббыбыз барчабызга бары тик файдалы, кирəкле сүзлəр
сөйлəргə, ачу килгəндə ачуны йотарга һəм сабыр булырга насыйп итсə иде.
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Җомга хөтбəсе
Беренче хөтбə
ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْ َﻤ ِ
ﺑِـﺴْــ ِﻢ ا ِ
َاﻟْ َ
ﻻ أنْ هَﺪَﻳﻨَﺎ اﷲ َو ﻣَﺎ َﺗﻮْ ِﻓﻴﻘِﻲ وَاﻋْ ِﺘﺼَﺎﻣِﻲ
ي َﻟﻮْ َ
ﺤﻤْ ُﺪ ﷲ اﱠﻟﺬِي هَﺪَﻳﻨَﺎ ِﻟ َﻬﺬَا َو ﻣَﺎ ُآﻨﱠﺎ ِﻟ َﻨﻬْ َﺘ ِﺪ َ
ﺤﻤْ ُﺪ ﷲ َاﻟْ َ
ﺤﻤْ ُﺪ ﷲ َاﻟْ َ
ﻚ
ﺷﺮِﻳ َ
ﻻ َ
ﻻ اﷲ َوﺣْ َﺪ ُﻩ َ
ﻻ إَﻟ َﻪ إ ﱠ
ن إ ﱠﻻ أنْ َیﺸَﺎ َء اﷲ َﻧﺸْ َﻬ ُﺪ أنْ َ
ﺸﺎ ُؤ َ
ل ﻓِﻲ ِآﺘَﺎ ِﺑ ِﻪ اﻟْ َﻜﺮِﻳﻢْ َو ﻡَﺎ َﺗ َ
ن اﱠﻟﺬِي ﻗَﺎ َ
ﺴﺒْﺤَﺎ َ
ﻻ ﺑِﺎﷲ َﻓ ُ
إﱠ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
ﷲ َﺗﻌَﺎﻟَﻲ َ
ﻞا ُ
ﺻﱠ
ﻋﺒْ ُﺪ ُﻩ َو َرﺳُﻮُﻟﻪْ دَاﻋِﻴﻨَﺎ إﻟَﻲ اﷲ َ
ﻋﺬَا ِ
ﺠ َﻴ ًﺔ ِﻣﻦْ َ
ﺷﻬَﺎ َد ًة ُﻣﻨْ ِ
َﻟ ُﻪ َ
ﺤ ﱠﻤﺪًا َ
ن ﺳَ ﱢﻴﺪَﻧَﺎ ُﻣ َ
ب اﷲ َو َﻧﺸْ َﻬ ُﺪ أ ﱠ
ﻋﻬْ ِﺪﻩْ
ﻦ ﻓِﻲ َ
ﻦ ِﻣﻦْ َﺑﻌْ ِﺪ ِﻩ َو ُو َزرَا ِﺋ ِﻪ اﻟْﻜَﺎﻣِﻠِﻴ َ
ﻦ اﻟْ َﻤﻬْ ِﺪﻳﱢﻴ َ
ﺷﺪِﻳ َ
ﻦ اﻟْ ُﻤﺮْ ِ
ﺷﺪِﻳ َ
ﺧَﻠﻔَﺎ ِﺋ ِﻪ اﻟﺮﱠا ِ
ﻋﻠَﻲ ُ
ﺟ ِﻪ َو َ
ﻻ ِد ِﻩ َو َازْوَا ِ
ﻋﻠَﻲ َاوْ َ
َ
ﺼﺤَﺎ َﺑ ِﺔ َو
ﻋﻠَﻲ َﺑ ِﻘ ﱠﻴ ِﺔ اﻟ ﱠ
ﻲ َو َ
ﻋِﻠ ﱟ
ن َو َ
ﻋﺜْﻤَﺎ َ
ﻋ َﻤ َﺮ َو ُ
ﻦ أﺑِﻲ َﺑﻜْ ٍﺮ َو ُ
ﻖ ُا َﻣﺮَا ِء اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ َ
ﺤﱢ
ﻋﻠَﻲ اﻟَْﺎ ِﺋ ﱠﻤ ِﺔ ﺑِﺎﻟْ َ
ﺧﺼُﻮﺻًﺎ ِﻣﻨْ ُﻬﻢْ َ
ُ
ﷲ َﺗﻌَﺎﻟَﻲ َ
نا ِ
ن ِاﻟَﻲ َﻳﻮْ ِم اﻟﺪﱢﻳﻦْ ِرﺿْﻮَا ُ
ﻦ َﻟ ُﻬﻢْ ِﺑِﺎﺣْﺴَﺎ ٍ
اﻟﺘﱠﺎ ِﺑﻌِﻴ َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ اَﺟْﻤَﻌِﻴﻦْ
ﻞ ﻓِﻲ
ﺟﱠ
ﻋ ﱠﺰ َو َ
ل اﷲ َ
ﺴﻨُﻮنْ ﻗَﺎ َ
ﻦ ا ﱠﺗ َﻘﻮْا وَاﱠﻟﺬِﻳﻦَ ُهﻢْ ُﻣﺤْ ِ
ﷲ َﻣ َﻊ اﱠﻟﺬِﻳ َ
نا َ
ﷲ َو َاﻃِﻴﻌُﻮﻩْ إ ﱠ
ﻋﺒَﺎدَاﷲْ إ ﱠﺗﻘُﻮا ا َ
أﻣﱠﺎ َﺑﻌْ ُﺪ ﻓَﻴَﺎ ِ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو
ﷲ َ
ﺻﻠﱠﻲ ا ُ
ﻲ َ
ل اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡ
ِآﺘَﺎ ِﺑ ِﻪ اﻟْﻜَﺮِﻳﻢْ أﺳْ َﺘﻌِﻴ ُﺬ ﺑِﺎﷲَْ ...........و ﻗَﺎ َ
ﺳﱠﻠﻢْИмам-хатыйб вəгазь темасына багышланган аять һəм хəдис укый ......
َ
ﻼمْ َو
ك َو َﺗﻌَﺎﻟَﻲ ﻓِﻲ اﻟْ َﻜ َ
ﷲ َﺗﺒَﺎ َر َ
لا ُ
ﻼمْ َآﻤَﺎ ﻗَﺎ َ
ﻚ اﻟْﻌَﺰِﻳﺰِ اﻟْ َﻌ ﱠ
ﷲ اﻟْ َﻤِﻠ ِ
ﻼ ُم ا ِ
ﻼ ِم َو َاﺑَْﻠ َﻎ اﻟ ﱢﻨﻈَﺎمْ َآ َ
ﻦ اﻟْ َﻜ َ
ﺴَ
ن أﺣْ َ
ﻻإﱠ
أَ
ﻼ ُم
ﷲ اﻟْﺎِﺱ َ
ﻋﻨْ َﺪ َا ِ
ﻦ ِ
ن اﻟﺪﱢی َ
ﺣ ُﻤﻦْ أﺳْ َﺘﻌِﻴ ُﺬ ﺑِﺎﷲ :إ َ
ﺼﺘُﻮا َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢْ ُﺗﺮْ َ
ن ﻓَﺎﺳْ َﺘ ِﻤﻌُﻮا َﻟ ُﻪ َو َاﻧْ ِ
ئ اﻟْ ُﻘﺮَْا ُ
ِاذَا ُﻗ ِﺮ َ
)(Имам-хатыйб мөнбəргə утырып эчтəн генə дога кыла

Мəсəлəн, түбəндəге дога укырга мөмкин:
ﻚ
ﻦ َو اﻟْ ُﻤﺆْﻣِﻨَﺎتْ وَاﻟْ ُﻤﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ َو اﻟْ ُﻤﺴِْﻠﻤَﺎتْ َاﻟَْﺎﺣْﻴَﺎ ِء ِﻣﻨْ ُﻬﻢْ َو اﻟَْﺎﻣْ َﻮتْ ِا ﱠﻧ َ
ﷲ ﻟَﻨَﺎ َو َﻟ ُﻜﻢْ َو ِﻟﺴَﺎ ِء ِر اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ َ
كا ُ
َﺑ َﺮ َ
ب اﻟْﻌَﺎَﻟﻤِﻴﻦْ
ﷲ َر ﱢ
ﺤﻤْ ُﺪ ِ
ﻋﻠَﻲ اﻟْ ُﻤﺮْﺳَﻠِﻴﻦْ وَاﻟْ َ
ﻼ ٌم َ
ﺳَ
ﺣﻤِﻴﻦْ َو َ
ﺣ َﻢ اﻟﺮﱠا ِ
ﻚ ﻳَﺎ َارْ َ
ﻋﻮَاتْ ِﺑ َﺮﺣْ َﻤ ِﺘ َ
ﺐ اﻟ ﱠﺪ َ
ﺳﻤِﻴﻊٌ َﻗﺮِﻳﺐٌ ُﻣﺠِﻴ ُ
َ
Утырып дога кылганнан соң имам-хатыйб басып икенче хөтбə укырга
тиеш.
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|Икенче хөтбə
ﺤ ِﺒ ِﻪ اَﺟْﻤَﻌِﻴﻦْ
ﺻِ
ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َاِﻟ ِﻪ َو َ
ﻦ ُﻣ َ
ﺧﺮِﻳ َ
ﻦ َو اﻟَْﺎ ِ
ﺳ ﱢﻴ ِﺪ اﻟَْﺎ ﱠوﻟِﻴ َ
ﻋﻠَﻲ َ
ﻼ ُم َ
ﺼﻠَﻮ ُة َو اﻟﺴﱠ َ
ﻦ َو اﻟ ﱠ
ﺣﻤْ َﺪ اﻟْﻜَﺎ ِﻣﻠِﻴ َ
ﷲ َ
َأﻟْﺤَﻤ ُﺪ ِ
ن اﻟﱠﻠ َﻪ َو َﻡﻠَﺎ ِﺋ َﻜ َﺘ ُﻪ
ل ُﻣﺨْ ِﺒﺮًا َو َا ِﻣﺮًا ِإ ﱠ
ﻞ ِﻣﻦْ ﻗَﺎ ِء ٍ
ﺟﱠ
ﻋ ﱠﺰ َو َ
ل َ
ﺻ ِﻔ ﱢﻴ ِﻪ َﻓﻘَﺎ َ
ف َ
ﺷ َﺮ ِ
ن َ
َﺗﻌْﻈِﻴﻤًﺎ ِﻟ َﻨ ِﺒ ﱢﻴ ِﻪ َو َﺗﻜْﺮِﻳﻤًﺎ ِﻟ َﻔﺨَﺎ َﻣ ِﺔ ﺷَﺎ ِ
ﺱﱢﻠﻤُﻮا َﺗﺴْﻠِﻴﻤ ًﺎ
ﻋ َﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﺻﻠﱡﻮا َ
ﻦ ﺁ َﻡﻨُﻮا َ
ﻲ یَﺎ أَیﱡﻬَﺎ اﱠﻟﺬِی َ
ﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ن َ
ﺼﻠﱡﻮ َ
ُی َ
ﻞ  ...اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ ﺑَﺎ ِركْ ...
ﺻﱢ
اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ َ
ن َو
ﻋﺜْﻤَﺎ َ
ﻋ َﻤ َﺮ َو ُ
ﻲ ﺳَ ﱢﻴﺪِﻧَﺎ اَﺑِﻲ َﺑﻜْ ٍﺮ َو ُ
ف اﻟْ َﻌِﻠ ﱢ
ﺸ َﺮ ِ
ﻲ َو اﻟ ﱠ
ﺠِﻠ ﱢ
ﺨَﻠﻔَﺎ ِء اﻟَْﺎرْ َﺑ َﻌ ِﺔ َذوِي اﻟْ َﻘ َﺪ ِر اﻟْ َ
ﻦ اﻟْ ُ
ﻋِ
ض َ
اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ وَارْ َ
ﻋﻨْ َﺪ
ﻦ ِ
ﻋﻨْﺪَاﷲْ َاﻟْ ُﻤﺤْ َﺘ َﺮ َﻣﻴْ ِ
ﻦ ِ
ﻦ اﻟْ ُﻤ َﻜ ﱠﺮ َﻣﻴْ ِ
ﻦ اﻟْ َﻌ ﱠﻤﻴْ ِ
ﻋِ
ﺸ َﺮ ِة َو َ
ﺸ َﺮ ِة اﻟْ ُﻤ َﺒ ﱠ
ﻦ اﻟْ َﻌ َ
ﻦ اﻟﺴ ﱠﺘ ِﺔ اﻟْﺒَﺎ ِﻗ ِﻴ ِﺔ ِﻣ َ
ﻋِ
ﻋﻨْ ُﻬﻢْ َو َ
ﷲ َ
ﻲا ُ
ﺿَ
ﻲ َر ِ
ﻋِﻠ ﱟ
َ
ﻋﻦْ
ﺤﺴَﻴْﻦ َو َ
ﺳﱢﻴ ِﺪﻧَﺎ اﻟْ ُ
ﺳﱢﻴﺪِﻧَﺎ اﻟْ َ
ﻦ َو َ
ﺴِ
ﺤَ
ﺳ ﱢﻴ ِﺪﻧَﺎاﻟْ َ
ﺸﻬِﻴ َﺪﻳْﻦ َ
ﻦ اﻟ ﱠ
ﺴﻌِﻴ َﺪﻳْ ِ
ﻦ اﻟ ﱠ
ﺠﻠِﻴَﻠﻴْ ِ
ﻦ اﻟْ َ
ﻄﻴْ ِ
ﺴﺒْ َ
ﻦ اﻟ ﱢ
ﻋِ
ﺤﻤْ َﺰ َة وَاﻟْ َﻌﺒﱠﺎسْ َو َ
اﻟﻨﱠﺎسْ َ
ﻋﻮَاتْ
ﺐ اﻟ ﱠﺪ َ
ﻚ ﺳَﻤِﻴﻊٌ َﻗﺮِﻳﺐٌ ُﻣﺠِﻴ ُ
ﻦ َو اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨَﺎتْ وَاﻟْ ُﻤﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ َو اﻟْ ُﻤﺴِْﻠﻤَﺎتْ َاﻟَْﺎﺣْﻴَﺎ ِء ِﻣﻨْ ُﻬﻢْ َو اﻟَْﺎﻣْﻮَاتْ ِا ﱠﻧ َ
ﺳَﺎ ِﺋ ِﺮ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ َ
ﺣ ِﻤﻦْ
ﺣ َﻢ اﻟﺮﱠا ِ
ﻚ ﻳَﺎ َارْ َ
ِﺑ َﺮﺣْ َﻤ ِﺘ َ
ل اﻟْ ُﻤﺴِْﻠﻤِﻴﻦْ
ﺧ َﺬ َ
ﺼ َﺮ اﻟﺪﱢﻳﻦْ وَاﺧْ ُﺬلْ َﻣﻦْ َ
ﺼﺮْ َﻣﻦْ َﻧ َ
اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ اﻧْ ُ
ﻼ َﻣ َﺔ َ
ﺴَ
ﺤ َﺔ َو اﻟ ﱠ
ﺼﱠ
ﺐ اﻟ ﱢ
ﺣﺪِﻳﻦْ وَاآْ ُﺘ ِ
ج َو
ﺤﺠﱠﺎ ِ
ﻋﻠَﻲ اﻟْ ُ
ﻋَﻠﻴْﻨَﺎ َو َ
ﻋﺴَﺎ ِآ َﺮ اﻟْ ُﻤ َﻮ ﱢ
ش اﻟْ ُﻤﺴْﻠِﻤِﻴﻦْ َو َ
ﺟﻴُﻮ َ
ﺼﺮْ ُ
اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ اﻧْ ُ
ﻋَﻠﻴْ ِﻬﻢْ اَﺟْﻤَﻌِﻴﻦْ
ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َ
ﻚ ِﻣﻦْ ُا ﱠﻣ ِﺔ ُﻣ َ
ك َهﻮَا ِﺋ َ
ك َو َﺑﺤْ ِﺮ َ
ﻦ َو اﻟْﻐَﺎﺋِﺒِﻴﻦَ ﻓِﻲ َﺑ ﱢﺮ َ
ﺿﺮِﻳ َ
ﻦ َو اﻟْﺤَﺎ ِ
ﻦ َو اﻟْ ُﻤﻘِﻴﻤِﻴ َ
اﻟْ ُﻐﺰَا ِة َو اﻟْ ُﻤﺴَﺎ ِﻓﺮِﻳ َ
ب اﻟْﻌَﺎَﻟﻤِﻴﻦْ أﺳْ َﺘﻌِﻴ ُﺬ ﺑِﺎﷲ :
ﷲ َر ﱢ
ﺤﻤْ ُﺪ ِ
ﺳِﻠﻴﻦْ َو اﻟْ َ
ﻋﻠَﻲ اﻟْ ُﻤﺮْ َ
ﺴﻼَمٌ َ
َو اﻟ ﱠ
ﻈ ُﻜﻢْ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢْ
ﻲ َﻳ ِﻌ ُ
ﻦ اﻟْ َﻔﺤْﺸَﺎ ِء َو اﻟْ ُﻤﻨْ َﻜ ِﺮ َو اﻟْ َﺒﻐْ ِ
نا َ
ِا ﱠ
ﻋِ
ن َو اِﻳﺘَﺎ ِء ذِي اﻟْ ُﻘﺮْﺑَﻲ َو ﻳَﻨْﻬَﺎ َ
ل وَاﻟِْﺎﺣْﺴَﺎ ِ
ﷲ َﻳ ْﺎ ُﻣ ُﺮ ﺑِﺎﻟْ َﻌﺪْ ِ
ﷲ َﻳﻌَْﻠ ُﻢ ﻣَﺎ َﺗﺼْ َﻨﻌُﻮنْ
ﷲ َاآْ َﺒﺮْ وَا ُ
َﺗ َﺬ ﱠآﺮُونْ َوَﻟ ِﺬآْﺮُا ِ

3 нче кушымта
Корбан гаете вəгазе
Бисмиллəəһир-

минəш-шəйтаанир-раҗииим.

биллəəһи

Əгүүзү

рахмəəнир-рахииим. Əлхəмдүлиллəəһил лəзи һəдəнə лил-иймəн вəссалəəтү
вəссəлəəмү галəə расүүлиһи Мүхəммəдин сəййидил əнəми үə гəлəə əəлиһи үə
əсхабиһи əҗмəгиин.
Безнең күңеллəребезне иман, Ислам нуры белəн нурландырган Аллаһы
Тəбəракə вə Тəгалəгə чиксез хəмед һəм шөкраналарыбыз булса иде. Бөтен
бəхетле

мəхлукатның хəерлесе булган, безгə бу дөньяда һəм ахирəттə

булырга өйрəткəн сөекле Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа саллəллаһу
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галəйһи

вəссəлам

хəзрəтлəренə,

аның

хөрмəтле

гаилəсенə,

барлык

сəхабəлəренə сəламнəребез һəм салаватларыбыз булса иде.
Шəһəребезнең төрле почмакларыннан, ерак һəм якын җирлəрдəн килеп,
шушы изге Корбан бəйрəме көнендə Раббыбыз Аллаһы Тəгалəнең əмерен
үтəр өчен мəчетебезгə җыелган мөхтəрəм дин кардəшлəрем сезгə динебезнең
күркəм сəлəмен җиткерəм:

əссəлəəмү галəйкүм үə рахмəтүллаһи үə

бəракəəтүһ!
Хөрмəтле

мөселманнар!

Елга

бер

мəртəбə

була

торган

бөек

бəйрəмебез – Корбан гаете барчаларыбызга мөбарəк һəм хəерле булсын!
Аллаһы Сөбханə вə Тəгалə ил-көннəребезгə, җаннарыбызга тынычлык,
тəннəребезгə

исəнлек-саулык,

күңеллəребезгə

тəүфикъ-һидаять

биреп,

һəркайсыбызга хəерле һəм бəрəкəтле тормышлар насыйп итсен. Мөкаддəс
Корбан бəйрəме көннəрендə ихлас күңелдəн изге гамəл-гыйбадəтлəр кылып,
корбаннарыбызны чалып Аллаһы Тəгалəнең иксез-чиксез рəхмəтлренə
барчабызга да ирешергə насыйп булсын!
Аллаһы Раббыбыз мəчетебезгə Корбан гаете вəгазен тыңларга һəм Гает
намазын укырга дип килгəн кардəшлəребездəн һəм төрле сəбəплəр аркасында
Гает намазына килə алмаганнарыбыздан, һəркайсыбыздан догага мохтаҗ
булган барлык əрхавларыбызның гөнаһларын, хата-кимчелеклəрен гафу итеп,
рухларын шат кылса иде.
Мөхтəрəм җəмəгать! Аллаһы Тəбəракə вə Тəгалəнең барлыгына һəм
берлегенə ышанып, Аның кушканнарын үтəп, тыйган гамəлəреннəн тыелып
яшəү – кешенең төп вазифасы булып тора. Аллаһы Сөбханə вə Тəгалə кешене
бу дөньяга нəкъ менə шуның өчен җибəрде дə. Һəрбер мөселман үзенең
Раббысына омтылырга, Аны искə алырга, һəрбер гамəлне Аның ризалыгы
өчен кылырга тиеш, чөнки ул бары тик Аллаһы Тəгалəнең рəхмəте аркасында
яши. Кайвакыт кеше үз Раббысын онытып, хаталар, гөнаһлы гамəллəр кыла,
үзен һəлакəт чокырына ташлый, кальбен каралта. Шушы гөнаһлардан, хатакимчелеклəрдəн пакьлану, Аллаһы Тəгалəгə якынаю юлларның берсе – хаҗ
гыйбадəте. Бөтен Ислам галимнəренең уртак фикере буенча хаҗ гыйбадəте
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һəрбер хəлле мөселман өчен фарыз (тиешле) гамəл булып тора. Аллаһы
Тəгалə Коръəн Кəримдə болай дип əйтə:
ﻼ
ً ﺱﺒِﻴ
َ ع ِإ َﻟﻴْ ِﻪ
َ ﻦ اﺱْ َﺘﻄَﺎ
ِ ﺖ َﻡ
ِ ْﺞ اﻟْ َﺒﻴ
ﺡﱡ
ِ س
ِ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎ
َ َو ِﻟّﻠ ِﻪ
“Мөмкинлеклəре булган кешелəрнең Аллаһы Тəгалə каршындагы
бурычлары – Аның йортына хаҗ кылу” (“Гыймран” сүрəсе, 97нче аять).
Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһиссəлам үзенең бер хəдисендə əйткəн:
“Əгəр берəү хаҗ кылып, бозыклык кылмаса, өенə анасы тудырган көндəге
кебек гөнаһсыз булып кайтыр”, – дигəн (Бохари, Мөслим, Насаи).
Бүген, ягъни зөлхиҗҗə аеның 10нчы көнендə хаҗиларыбыз хаҗ
гыйбадəтенең

төп

гамəллəрен

тəмамлап,

ихлас

күңеллəре

белəн

Кəгъбəтуллага юнəлеп тəлбия, ягъни «Лəббəйкəллаһүммə лəббəйк. Лəббəйкə
лəə шəриикə лəкə, лəббəйк! Иннəл-хəмдə вəн-нигъмəтə лəкə вəл-мүлк, лəə
шəриикə лəк!» (“Йə Аллаһ, менə мин Синең каршыңда! Менə мин синең
каршыңда! Менə мин Синең каршыңда! Сиңа иптəш булырлык бернинди дə
зат юк! Барча мактау Сиңа гына, барлык нигъмəт һəм хөкем Синең кулыңда
гына! Сиңа иптəш булырлык бернинди дə зат юк!”) - дип əйтəлəр.
Газиз дин кардəшлəрем! Төрле иллəрдə яшəүче ничəшəр йөз миллион
мөселманнар кебек, без дə бүген изге Корбан гаетенə шатланып, тəһарəтгоселлəр алып, пакь, матур киемнəр киеп, хушбуйлар сөртеп, тəкбирлəр
əйтеп, Аллаһ йортына, ягъни мəчеткə җыелдык.
Корбан сүзе нəрсəне аңлата соң? Корбан гарəпчəдəн “якынаю”, “якын
булу” дип тəрҗемə ителə. Без бу мөбарəк бəйрəмдə Гает намазларын укып,
Аллаһ ризалыгы өчен корбаннар чалып, игелекле гамəллəр кылып,
Аллаһның рəхмəтенə якынаябыз, шуңа күрə бу олуг бəйрəмебезне
шатланып каршы алабыз.
Корбан гаете барлык мөселманнарны берлəштерə, якынайта, аларның
күңеллəре сөю, хөрмəт, бер-береңə миһербанлык һəм шəфкать хислəре
белəн тула. Бу мөбарəк көнне нəфрəт һəм ачулар юкка чыга, дошманлык
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һəм үпкə хислəре бетə.
Хөрмəтле мөселманнар! Аллаһның рəхмəтенə якынайта торган изге
Корбан бəйрəме тирəн мəгънəгə ия. Гарəпчə бу бəйрəм “”Гыйд əл-əдха” дип
атала. “Əдха” сүзе корбан чалу дигəнне аңлата. Мəгълүм булганча, корбан
чалу

йоласы

безгə

Ибраһим

галəйһиссəлəм

белəн

Исмəгыйль

галəйһиссəлəмнəн калган. Без корбан чалганда шуны аңларга тиеш: Аллаһы
Тəгалəгə корбанның ите дə, каны да кирəк түгел, Аңа безнең тəкъвалыгыбыз
гына ирешə. Бу хакта Аллаһы Раббыбыз Коръəндə үзе əйтə:
ﻋﻠَﻰ ﻡَﺎ
َ ﺨ َﺮهَﺎ َﻟ ُﻜﻢْ ِﻟ ُﺘ َﻜﺒﱢﺮُوا اﻟﱠﻠ َﻪ
ﺱﱠ
َ ﻚ
َ ﻟَﻦ َیﻨَﺎ َل اﻟﱠﻠ َﻪ ُﻟﺤُﻮ ُﻡﻬَﺎ َوﻟَﺎ ِدﻡَﺎ ُؤهَﺎ َو َﻟﻜِﻦ َیﻨَﺎُﻟ ُﻪ اﻟ ﱠﺘﻘْﻮَى ﻡِﻨ ُﻜﻢْ َآ َﺬ ِﻟ
ﻦ
َ ﺴﻨِﻴ
ِ ْﺸ ِﺮ اﻟْ ُﻤﺤ
َهﺪَا ُآﻢْ َو َﺑ ﱢ
“Аларның (корбанга чалынган хайваннарның) ни ите, ни каны
Аллаһка түгел, Аңа фəкать сезнең тəкъвалыгыгыз гына ирешə” (“Хаҗ”
сүрəсе, 37нче аять).
Тəкъва булган, Аллаһны чын күңелдəн сөйгəн кеше корбанны Аллаһы
Тəгалə ризалыгы өчен чалып, гаилəсен, килгəн кунакларын һəм күршелəрен,
фəкыйрьлəрне һəм мескеннəрне хөрмəт итə, аларның күңеллəрен күтəрə.
Шулай итеп, ул Аллаһның ризалыгына ирештерə торган гамəллəр кыла.
Коръəни Кəримдə əйтелгəн:
َ یَﺎ أَیﱡﻬَﺎ اﱠﻟﺬِی
ن
َ ﺱﺒِﻴ ِﻠ ِﻪ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢْ ُﺗﻔْ ِﻠﺤُﻮ
َ ﻦ ﺁ َﻡﻨُﻮاْ ا ﱠﺗﻘُﻮاْ اﻟّﻠ َﻪ وَاﺑْ َﺘﻐُﻮاْ ِإﻟَﻴ ِﻪ اﻟْ َﻮﺱِﻴ َﻠ َﺔ َوﺟَﺎ ِهﺪُواْ ﻓِﻲ
“Əй иман китергəн кешелəр, гөнаһ эшлəп, Аллаһ каршысында җавап
бирүдəн куркыгыз. Аңа якынлашырга юллар эзлəгез, Аның юлында Җиһад
кылыгыз (тырышыгыз): бəхеткə ирешерсез” (“Маидə” сүрəсе, 35нче аять).
Мөхтəрəм дин кардəшлəрем! Əгəр без Аллаһ газабыннан котылырга
һəм Аның рəхмəтенə ирешергə, бəхетле булырга телибез икəн, алдагы аятьтə
əйтелгəнчə, Ислам юлында тырышырга, ягъни Корбан бəйрəме көннəрендə
генə түгел, ə һəр көнне гөнаһлардан сакланып, Аллаһка шөкрана кылып,
күбрəк игелекле гамəллəр эшлəп яшəргə тиешбез.
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Аллаһы Тəгалə «Бəкарə» сүрəсенең 29-30нчы аятьлəрендə болай дип
əйткəн:
ت َو ُه َﻮ ِﺑ ُﻜﻞﱢ
ٍ ﺱﻤَﺎوَا
َ ﺱﺒْ َﻊ
َ ﺴﻮﱠا ُهﻦﱠ
َ ﺴﻤَﺎء َﻓ
ﺟﻤِﻴﻌ ًﺎ ُﺛﻢﱠ اﺱْ َﺘﻮَى ِإﻟَﻰ اﻟ ﱠ
َ ض
ِ ْﻖ ﻟَﻜُﻢ ﻡﱠﺎ ﻓِﻲ ا َﻷر
َ ﺥ َﻠ
َ ُه َﻮ اﱠﻟﺬِي
ٌﺵﻲْ ٍء ﻋَﻠِﻴﻢ
َ
ﻚ اﻟ ﱢﺪﻡَﺎء
ُ ﺴ ُﺪ ﻓِﻴﻬَﺎ َو َیﺴْ ِﻔ
ِ ْﺥﻠِﻴ َﻔ ًﺔ ﻗَﺎﻟُﻮاْ َأ َﺗﺠْ َﻌ ُﻞ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻡَﻦ ُیﻔ
َ ض
ِ ْﻼ ِﺋ َﻜ ِﺔ ِإﻧﱢﻲ ﺟَﺎﻋِﻞٌ ﻓِﻲ ا َﻷر
َ ﻚ ِﻟﻠْ َﻤ
َ َوِإذْ ﻗَﺎ َل َر ﱡﺑ
ن
َ ﻚ ﻗَﺎ َل إِﻧﱢﻲ َأﻋْ َﻠ ُﻢ ﻡَﺎ َﻻ َﺗﻌْ َﻠﻤُﻮ
َ س َﻟ
ُ ك َو ُﻧ َﻘﺪﱢ
َ ﺤﻤْ ِﺪ
َ ﺢ ِﺑ
ُ ﺴﺒﱢ
َ ﻦ ُﻧ
ُ َْو َﻧﺤ
“Җир йөзендə ни булса, Ул барысын да сезнең өчен яралтты. Соңрак
күкне төзергə телəде һəм аны җиде кат итеп корды. Ул – барысын да
белүче. (Ий Мөхəммəд) исеңдə тот, Раббың фəрештəлəргə əйтте: “Мин
Җир йөзенə (Адəмне) хəлифə (башлык, хуҗа) итеп яралтачакмын”, – диде.
Фəрештəлəр əйтте: “Без Сине мактап, тəсбих əйтеп, Аллаһы Тəгалə
кимчелеклəрдəн азат, дип, Сине зурлап торганда, Җир өстендə азгынлык
кылачак һəм кан коячак бəндəңнеме хəлифə итеп куячаксың?” – диделəр.
(Аллаһ аларга) əйтте: “Сез белмəгəннəрне һəрхəлдə мин белəмен”, – диде.
Шул рəвешле, Аллаһы Раббыбыз Адəм балаларын күркəм сурəттə
яралтып, акыл, зиһен биреп, барлык мəхлуклардан өстен кылган. Аллаһы
Тəгалə җир өстендə һəм астында булган байлыкларны, судагы хисапсыз күп
балыкларны,

бөтен җан иялəрен безгə буйсынучы, итагать итүче итеп

яралткан. Безгə, Адəм балаларына бернинди мəхлукка бирелмəгəн хəлифə
дəрəҗəсе бирелгəн. Инде Аллаһ Раббыбыз безне шундый олуг нигъмəтлəр
белəн бүлəклəгəннəн соң, безгə зур гына вазифалар, бурычлар йөклəгəн.
Коръəн Кəримдə “Тəхрим” сүрəсенең 6нчы аятендə адəмнəр өстендəге олуг
вазифаларның кайберлəре искə алына. Шул вазифаларны үтəмəүчелəр каты
газапка дучар булачаклары турында белдерелə:
س وَاﻟْﺤِﺠَﺎ َر ُة
ُ ﺴ ُﻜﻢْ َوَأهْﻠِﻴ ُﻜﻢْ ﻧَﺎرًا َوﻗُﻮ ُدهَﺎ اﻟﻨﱠﺎ
َ ﻦ ﺁ َﻡﻨُﻮا ﻗُﻮا أَﻧ ُﻔ
َ یَﺎ أَیﱡﻬَﺎ اﱠﻟﺬِی
Əй, иманлы бəндəлəр, үзегезне, гаилəгезне уттан саклагыз. Ул утның
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утыны кешелек вазифаларын, кешелек бурычын үтəмəгəн адəмнəр булыр.
Шулай итеп, Аллаһы Раббыбыз бу аять белəн безгə белдерəдер ки,
үзебезне һəм гаилəбезне дөнья, ахирəт бəхетсезлегенə сəбəп булган начар
эшлəрдəн тыеп, җəһəннəм газабыннан сакларга куша. Өстебездə булган зур
бурычларыбыз хакында Расүл əкрам галəйһиссəлəм үзенең бер хəдисендə
болай дип əйткəн: “Əй, бəндə, синең өстеңдə Раббыңның хакы, нəфесең һəм
əгъзаларыңның хакы бар һəм гаилəңнең хакы бар, һəрбер хак иясенə хакларын
бир, вазифаңны үтə”, – дигəн.
Беренче вазифа – Аллаһы Тəбəракə вə Тəгалə каршында булган вазифа,
ягъни дөньяны, бөтен галəмнəрне юктан бар кылган Аллаһны тану, биргəн
барлык нигъмəтлəренə шөкрана кылып, һəрвакыт һəр җирдə Аллаһ хозурына
барып, хисап бирəчəгебезне истə тоту.
Икенче вазифа – кешенең үзе хакындагы вазифа, ягъни Аллаһ биргəн
тəн сəламəтлеген саклау. Авыру булса – дəвалану. Күп кенə тəн авырулары
дөрес тукланмаудан килə. Бүгенге көндə без чамадан тыш күп ашыйбыз
һəм эчəбез, ашказаннарыбызга ял бирмибез. Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм
ашказанын өчкə бүлəргə кушкан: бер өлеше ризык өчен, бер өлеше – су,
бер өлеше һава өчен (Тирмизи). Аллаһы Раббыбыз бу хакта Үзенең
китабында да əйткəн:
ﻦ
َ ﺤﺐﱡ اﻟْ ُﻤﺴْ ِﺮﻓِﻴ
ِ ُآﻠُﻮاْ وَاﺵْ َﺮﺑُﻮاْ َو َﻻ ُﺗﺴْ ِﺮﻓُﻮاْ ِإﻧﱠ ُﻪ َﻻ ُی
“Ашагыз, эчегез, лəкин исраф кылмагыз. Аллаһ исрафчыларны сөйми”
(«Əгъраф” сүрəсе, 31нче аять).
Күп ашау кунак сыйлаганда һəм сəхəр вакытында гына дөрес санала.
Без һəрвакыт дөрес туклануга игътибар итəргə тиеш, чөнки 50 процент
авырулар ризыктагы матдəлəр аша килə. Мəсəлəн, шəригатьчə бугазланмаган
хайваннарның итлəрендə зарарлы матдəлəр күп була. Ризыкны яхшы ният
һəм фикер белəн əзерлəү, шулай ук мөһим булып тора. Сырхау килгəнче
сəламəтлегебезнең кадерен белик.
Аллаһның расүле галəйһиссəлəм үзенең бер хəдисендə: Пакьлек
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(чисталык) – иманның яртысы”, – дигəн (Мөслим, Тирмизи). Шуңа күрə
суны еш кулланырга, һəрвакыт тəһарəтле килеш йөрергə тырышырга кирəк.
Су

–

яшəү

чыганагы:

суны

никадəр

күбрəк

куллансак,

шулкадəр

сəламəтлегебез артачак.

Ашаганчы һəм ашаганнан соң бер чеметем тоз

куллану

профилактикасы

–

авыруның

булып

тора.

Пəйгамбəребез

галəйһиссəлəм тəннең сəламəтлеген саклау өчен, корсакка ятып йокламаска,
уң якка ятарга киңəш иткəн.
Адəм баласының үзе хакындагы икенче бурычы – акылны гыйлем
белəн баету. Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм əйткəн: “Белем алу – һəрбер
мөселман өчен фарыз (тиешле)”, – дигəн (Ибн Мəҗə).
Мөселман кеше, дөньяви гыйлемме, дин гыйлемеме – икесен дə тигез
күреп, өйрəнергə бурычлы, чөнки дөньяви гыйлем белəн дини гыйлем, үзара
бəйлəнгəн рəвештə, бер-берсен тулыландыра.
Адəм баласының үзе хакында өченче бурычы – күңелен, җанын
тəрбиялəп, начар сыйфатлардан арындырып, күркəм сыйфатлар белəн бизəп,
бөтен кешелəр белəн дус, тату, тыныч торырга һəм игелекле гамəллəр
кылырга тырышу. Расүл əкрам галəйһиссəлəм əйткəн: «Аллаһы Тəгалə сезне
тышкы кыяфəтегез һəм матди быйлылыгыз буенча бəялəмəс. Ул сезнең
күңеллəрегезгə (калеблəрегезгə) һəм сез кылган гамəллəрегезгə карый», –
дигəн (Табарани).
Икенче хəдис-шəрифтə болай дип əйтелгəн:
“Белегез, кеше тəнендə бер ит кисəге бар, əгəр ул сəламəт булса, бөтен
тəн сəламəт булыр, əгəр ул авыру булса, бөтен тəн авыру булыр. Белегез ки,
ул ит кисəге – калебтер” (Бохари, Мөслим).
Бу хəдислəрдəн күренгəнчə, динебез калебкə зур əһəмият биреп, аңа
игътибарлы булырга боера. Һəр мөселман үз калебенə хуҗа булырга тиеш.
Калеблəребезне сафландыру – һəрбер мөселманның изге бурычы. Калеблəрне
өч төргə бүлəргə мөмкин.
Беренчесе, иман белəн нурланган калеблəр. Алар – Аллаһка һəм Аның
расүле Мөхəммəд галəйһиссəлəмгə бəйлəнгəн, Ислам шəригатенə буйсынган
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бəхетле калеблəр.
Икенчесе, ширек һəм көферлек белəн каралган калеблəр. Алар – яшəү
мəгънəсен аңламаган, бары тик матди, дөньяви лəззəтлəргə бирелгəн бəхетсез
калеблəр.
Өченчесе, гөнаһ белəн пычранган калеблəр. Аларга ия булган кешелəр
беренче карашка иман нигезлəрен кабул иткəн булып күренсəлəр дə, намаз,
ураза

кебек

гыйбадəтлəрне

вакытында

үтəмилəр

яисə

бөтенлəй

башкармыйлар. Шундый калеблəр исерткеч эчемлеклəр куллану, отыш
уеннар уйнау, риба, ялган кебек гөнаһларга баткан.
Иң гүзəл калеблəр – иман, Ислам нуры белəн нурланган, күркəм
гамəллəр белəн бизəлгəн һəм һəртөрле гөнаһтан сакланган сөенечле калеблəр.
Аларга ия булучылар ике дөньяда да бəхеткə ирешəчəклəр. Шуңа күрə
мөселман һəрвакыт һəм һəр урында калебне каралта торган гамəллəрдəн ерак
торырга тырыша. Киресенчə булса, ул үзен олы куркынычка илтə. Сөекле
Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм əйткəн:“Мөэмин бер гөнаһ эшлəгəн вакытта
аның калебендə бер кара тап барлыкка килə. Əгəр ул тəүбə итеп, бу
гөнаһтан ваз кичсə, аның калебе пакьлана. Əгəр ул тəүбə итмəсə һəм
гөнаһлы гамəлне кылуны дəвам итсə, аның калебендə кара таплар саны арта
һəм калебе каралана”, – дигəн (Ибн Мəҗə).
Түбəндəге аятьлəрне истəн чыгармыйк:
ﺢ ﻡَﻦ زَآﱠﺎهَﺎ
َ َﻗﺪْ َأﻓْ َﻠ
ب ﻡَﻦ دَﺱﱠﺎهَﺎ
َ َو َﻗﺪْ ﺥَﺎ
Җанын пакь тоткан кеше морадына (сəгадəткə) ирешəчəк. Вөҗданын
кер каплаган кеше, əлбəттə, хəтəр зыян күрəчəк (“Шəмес” сүрəсе, 9-10
аятьлəр).
ب
ُ ﻦ اﻟْ ُﻘﻠُﻮ
َأ َﻻ ِﺑ ِﺬآْ ِﺮ اﻟّﻠ ِﻪ َﺗﻄْ َﻤ ِﺌ ﱡ
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«Мəгълүмдер ки, Аллаһ турында уйлаганда, Аны зекер иткəндə
күңеллəр рəхəт тынычлыкка ирешə» (“Рəгыд” сүрəсе, 28нче аять).
ﺱﻠِﻴ ٍﻢ
َ ﺐ
ٍ َْیﻮْ َم ﻟَﺎ یَﻨ َﻔ ُﻊ ﻡَﺎلٌ َوﻟَﺎ َﺑﻨُﻮن ِإﻟﱠﺎ َﻡﻦْ أَﺗَﻰ اﻟﱠﻠ َﻪ ِﺑ َﻘﻠ
“Ул Көнне мал да, угыллар да файда китермəс. Əмма Аллаһка саф
күңел белəн инанганнар бəхетле булыр” (“Шөгарə” сүрəсе, 88-89нчы
аятьлəр).
Мөхтəрəм

мөселманнар!

Шуны

һəрвакыт

истə

тотыйк,

изге

гамəллəребез Аллаһ тарафыннан кабул булсын өчен калеблəребез иманнан
башка ихласлык белəн дə бизəклəнгəн булырга тиеш. Күп санлы изге
гамəллəрне ихлассызлык белəн үтəүгə караганда, аз санлы гамəллəрне
ихласлык белəн кылу күпкə яхшырак. Бу турыда бөек ислам шагыйре, фикер
иясе Җəлəлетдин Руми (Аллаһның рəхмəтендə булса иде) əсəреннəн бер
кыйсса сөйлəп үтəсем килə.
Кешелəр үзлəренең җитəкчелəренə аларның зур территориялəр белəн
идарə итə белүлəре өчен генə түгел, ə халыкка эчкерсез мөнəсəбəтлəре,
күркəмлеклəре өчен илтифат иткəн заманда, еш кына Багдадка (башкала) бүлəк
яки яхшы сүз белəн җитəкчегə үзлəренең хөрмəтлəрен һəм рəхмəтлəрен
тапшырырга бара торган булганнар. Бервакыт бер фəкыйрь дə үзеннəн бүлəк
тапшырырга уйлаган, лəкин озак уйланулар һəм эзлəнүлəр нəтиҗəсендə үзендə
бернинди кыйммəтле нəрсə дə тапмаган. Инде өметен өзеп, ул үзенең бердəнбер
байлыгы – кырые кителгəн, лəкин əле кулланып була торган иске чүлмəкне искə
төшергəн. Ул аңа үзенең коесыннан су тутырган һəм юлга чыккан.
Багдад юлында берəү очрап, фəкыйрьдəн кая һəм ни өчен юл тотуы
турында сораган. Җавапны ишеткəч, сораучы: “Тыңла əле, хакимдə күпме
телисең, шулкадəр су бар, хəтта синең коеңдагы су да аныкы!” – дигəн.
Фəкыйрь аптырап калган, лəкин элекке ниятен саклап: “Мин гади кеше,
кыйммəтле бүлəгем булмаса да, җаным аңа мəхəббəт белəн тулы, һəм мин аңа
бу суны булса да бүлəк итү телəге белəн янам”, – дип җавап биргəн.
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Ул юлын дəвам иткəн һəм исəн-имин килеш солтан сараена килеп
җиткəн, үзенең бүлəген тапшырган, аны хөрмəт һəм кунакчыллык белəн
каршы алганнар. Өйгə кайтырга җыена башлагач, солтан да аның бүлəгенə
каршы бүлəк бирергə телəгəн: “Синең бүлəгеңнең тышкы яктан нинди булуы
мөһим түгел, – дип əйткəн хаким, – аның чүлмəген алтын белəн
тутырыгыз!” – дигəн.
Адəм балаларының өченче вазифасы – гаилəсе, ата-анасы, тугантумачалары хакындагы вазифасы. Гаилə турында шуны əйтергə кирəк, бөек
динебез аның һəрбер əгзасына күп кенə вазифалар йөклəгəн. Гаилəнең һəр
əгзасы үз вазифаларын төгəл үтəсə, шул вакытта гаилə нык булачак, шуңа
күрə шул вазифаларны белү генə җитми, аларны җиренə җиткереп үтəргə дə
кирəк. Ул вазифалар түбəндəгелəр:
– гаилə башлыгы буларак, ир кеше бəхетен һəм сөенечен үз гаилəсендə
генə эзлəргə, башка гаилə əгзаларыннан җитдирəк һəм төплерəк булырга, үз
гаилəсен кирəк нəрсəлəр белəн тəэмин итəргə һəм ислам буенча яшəргə бөтен
шартлар тудырырга тиеш.
−

хатын кыз иң беренче чиратта иренə карата булган вазифаларны

үтəргə тырышырга, аны үз мəхəббəте, йомшаклыгы, игътибарлыгы белəн
бүлəклəргə һəм, əлбəттə, гаилəнең намусын һəм шəрəфен сакларга тиеш.
−

ир һəм хатын якты чырайлы, тəмле телле, бер-берсен аңлап,

хөрмəт итеп яшəргə, гаилə серлəрен тышка чыгармаска, ниндидер
аңлашылмаучанлык, каршылык килеп чыкса, бер-берсенə юл куярга, кирелек
күрсəтмəскə тиеш.
−

ата-ана үз балалары өчен күркəм үрнəк булырга, аларның матди

һəм рухи ихтыяҗларын кəнəгатьлəндерергə тиеш. Алар һəрбер балага гадел
булырга, аларны начар дуслардан, хəрам гамəллəрдəн сакларга, яхшы белем
һəм

тəрбия

бирергə,

килəчəктə

үзлəренə

күркəм

холыклы

тормыш

иптəшлəрен табарга ярдəм итəргə тиеш.
−

балалар, үз чиратында, əти-əнилəрен хөрмəт итəргə, тел белəн дə,
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гамəллəре белəн дə рəнҗетмəскə һəм үлемнəреннəн соң дə онытмыйча, алар
өчен дога кылып торырга тиешлəр.
Алда əйтелгəн кагыйдəлəр буенча яшəгəн гаилə, инша Аллаһ, нык,
сəламəт һəм бəхетле булачак.
Туган-кардəшлəребез – безнең өчен ата-аналарыбыздан соң иң якын
кешелəр, шуның өчен алар белəн һəрвакыт əдəпле һəм мəрхəмəтле булырга
тырышыйк. Алар хакында сөекле Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм əйткəн:
“Ризыгы киң һəм гомеренең озын булуын телəгəн кеше туганнары белəн
элемтəне өзмəсен”, – дигəн (Бохари, Мөслим).
Газиз дин кардəшлəрем! Вəгазем ахырында сезне бер риваять белəн
таныштырып үтəсем килə.
Бөек галим Җүнəйд Багдадига (Аллаһы Тəгалə аны Үзенең
рəхмəтеннəн аермаса иде) 7 яшь булганда, абыйсы Сарий Сакати аны үзе
белəн хаҗ гыйбадəтен кылырга алып барган. Хəрам мəчете (“Изге мəчет”
дигəн сүз) эчендə, ягъни Кəгъбəтулла янында төрле мəсьəлəлəр буенча
сөйлəшүлəр барган, шуларның берсе шөкрана кылу турында булган. Анда
катнашкан һəр шəех бу турыда үз белем-тəҗрибəлəре белəн уртаклашкан.
Сарий Сакати Җүнəйдкə борылып, аңа шөкрана турында үз фикерен
белдертергə кушкан. Бераз уйлагач, 7 яшьлек Җүнəйд түбəндəге гаҗəеп
матур җавап биргəн: “Шөкрана кылу – ул Аллаһы Тəгалə каршында
гөнаһлы булмау, Аның нигъмəтлəрен файдаланып, шулар белəн гөнаһ
кылмау”, – дигəн.
Мөхтəрəм җəмəгать! Бу җаваптан күренгəнчə, Аллаһка шөкрана
кылу, Аңа рəхмəт əйтү – ул намаз уку,

ураза тоту, Коръəн уку кебек

гыйбадəтлəр белəн генə чиклəнми. Без Аллаһы Раббыбыз биргəн
əгъзалырыбыз белəн дə гөнаһ эшлəмəскə тиеш. Күзебезне хəрам булган
нəрсəлəрдəн, телебезне – гайбəттəн, ялганнан, яла ягудан, буш сүзлəрдəн
саклыйк. Теллəребез белəн күбрəк Аллаһны искə алыйк, файдалы, дөрес
сүзлəр сөйлик. Карыныбызны хəрам ризыклардан, кулларыбызны хəрам
гамəллəрдəн, аякларыбызны Аллаһның ачуын китерə торган җирлəргə
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барудан саклыйк.

Хəдис-шəрифтə болай диелгəн: “Файдасыз эшлəрдəн

качу – яхшы мөселманның билгесе” (Тирмизи).
Аллаһы Тəгалə барчабызга да ихлас шөкрана кылучылардан булырга,
күңеллəребездə

булган

барлык

изге

ниятлəребезгə,

максатларыбызга

ирешергə, чалыначак корбаннарыбызның бəрəкəтен күрергə, бу дөньяда һəм
ахирəт томышында да бəхетле булырга насыйп итсə иде.
4 нче кушымта
Ураза гаете вəгазе
Əгүүзү

биллəəһи

рахмəəнир-рахииим.

минəш-шəйтаанир-раҗииим.

Əлхəмдүлиллəəһи

раббил

Бисмиллəəһир-

гаалəмииин

вəссалəəтү

вəссəлəəмү галəə расүүлинə Мүхəммəдин саллаллаһу галəйһи вассəлəм

үə

гəлəə əəлиһи үə əсхабиһи əҗмəгиин.
Җир-күклəрне яралтып, яңгырлар яудырып, шуның белəн безгə барлык
җимешлəрен дə ризык итеп тəкъдим кылган, безне төрле нигъмəтлəре белəн
бүлəклəгəн Аллаһы Сөбханə вə Тəгалəгə хəмед һəм сəнəлəр, барча
мактауларыбыз, олуглауларыбыз булса иде. Аллаһы Тəбəракə вə Тəгалəнең
Хəбибе һəм Хак илчесе, бөтен галəмнəргə рəхмəт буларак җибəрелгəн сөекле
Пəйгамбəребез Мөхəммəд Мостафа галəйһиссəлəм хəзрəтлəренə, аның
хөрмəтле əһленə, сəхабəлəренə, барчабызның сəламнəре, салаватлары һəм
һəртөрле изге догалары булса иде.
Тəннəребезне арулап, пакь киемнəр киеп, Аллаһы Тəгалəнең рəхмəтенə
һəм ризалыгына ирешер өчен Гаед фитыр намазына җыелган мөхтəрəм дин
кардəшлəрем! Сезне динебезнең күркəм сəламе белəн сəламлим: əссəлəəмү
галəйкүм үə рахмəтүллаһи үə бəракəəтүһ!
Хөрмəтле мөселманнар! Һəркайсыгызны мөкаддəс көн, бөек бəйрəм,
Гаед фитыр көне белəн ихлас күңелдəн тəбрик итəм. Гаед фитыр, ураза
бəйрəмебез барчаларыбызга мөбарəк булып, алдагы елларыбызда да ил312

көннəребез, җан-тəннəребез тыныч һəм сəламəт булган хəлдə дини һəм
дөньяви бəйрəм көннəрен шатлык белəн күрергə насыйп булсын. Аллаһы
Раббыбыз

изге

Рамазан

аенда

тоткан

уразаларыбызны,

укыган

намазларыбызны, кылган изге гамəл-гыйбадəтлəребезне кабул итеп,
барыбызны да җəһəннəм газабыннан коткарып, Үзенең җəннəтлəре
белəн бүлəклəсə иде.
Ураза бəйрəме – бик шатлыклы, сөенечле көн. Ни өчен Ураза Гаете
сөенечле көн соң? Дөреслектə, Гает көнендə бер Аллаһы Тəгалəгə генə шөкер
кылабыз,

изге

Рамазан

аенда

тоткан

уразаларыбызга,

укыган

намазларыбызга, кылган изгелеклəребезгə шатланабыз һəм кабул булуына
өметлəнəбез. Аллаһы Тəгалə Коръəн Кəримдə болай дип əйтə:
ن
َ ﻋﻠَﻰ ﻡَﺎ َهﺪَا ُآﻢْ َو َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢْ َﺗﺸْ ُﻜﺮُو
َ َو ِﻟ ُﺘﻜْ ِﻤﻠُﻮاْ اﻟْ ِﻌ ﱠﺪ َة وَﻟِ ُﺘﻜَﺒﱢﺮُواْ اﻟّﻠ َﻪ
“Санаулы (ураза) көннəрен тəмам итеп, сезгə тугры юл күрсəткəне
өчен, Аллаһны олылагыз, шөкер итегез” (“Бəкара” сүрəсе, 185 аять).
Əлхəмдүлиллəһ, ай буенча ураза тоттык, тəравих намазларын үтəдек,
шуның белəн бергə дуслык һəм шатлык мəҗлеслəре – ифтарда катнашып,
авыз ачтык, хəлəл ризыклардан авыз иттек. Ул мəҗлеслəребездə һəр көн
Коръəн Кəрим аятьлəрен тыңлап, тəэсирле вəгазьлəр ишетеп күңеллəребезне
тынычландырдык, иманнарыбызны ныгыттык.
Гает бəйрəменең əһəмияте турында тагын бер тукталып үтəсем килə.
Рамазан гаете – Ислам динендə булган 3 бəйрəмнең берсе. Беренче бəйрəм –
Ураза бəйрəме, икенчесе – Корбан бəйрəме, өченчесе исə - атна саен килə
торган җомга көне.
Бəйрəм – шатлык, сөенеч мəгънəсе белəн килə. Тагын сорау туа: без бу
мөбəрəк бəйрəмебезне шатлык һəм сөенеч белəн үткəрəбезме соң? Без ул
бəйрəмнəрне чын бəйрəм итеп уздырабызмы икəн?
Яңа елда, туган көннəрдə балаларга, туганнарга, дусларга бүлəклəр
биреп, тəбриклəп, ялтыравыклы уенчыклар элеп, чыршылар куеп, шатлансак
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та, Ислам бəйрəмнəрендə намазлар укып, бернəрсə булмаган кебек өйлəргə
таралышу дөрес булмас.
Борынгылар əйткəннəр: “Берəр өммəтнең чын барлыгын күрергə,
белергə телəсəгез аларның бəйрəмнəрендəге хəллəрен карагыз!” – дигəннəр.
Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм үзенең хəдисендə болай ди: “Берберегезгə бүлəклəр бирешегез, бер-берегезне сөярсез”, – ди. Бүлəк бирешү
өчен изге ураза гаете көне иң яхшы форсат түгелмени? Бəйрəм көннəрендə,
бигрəк тə балаларыбызны шатландырырга тыршырга тиешбез, чөнки шул
бəйрəмнəр яшүсмерлəрнең күңеллəрендə күркəм тəэсир калдырачак, алар
динебезне сөеп, яратып, хөрмəт итеп үсəчəклəр һəм шушы бəйрəмнəрдə
булган матур мизгеллəр алар күңелендə мəңгегə калачак.
Мөхтəрəм дин кардəшлəрем, ватандашларым! Сез бүген Раббыбыз
Аллаһны танып, Аллаһы Тəгалəгə гыйбадəт кылу, вəгазь, нəсыйхəт ишетү
өчен үз телəклəрегез белəн Бəйтуллаһка, ягъни мəчеткə җыелдыгыз. Мəчеттə
сөйлəнгəн вəгазьлəр таш диварларга (стеналарга) карата түгел, бəлки ихлас
белəн тыңларга телəүче сез кардəшлəр өчен. Сөекле Пəйгамбəребез
галəйһиссəлəм əткəн: “Дин – ул нəсыйхəт”, – дигəн, ягъни Ислам дине – ул
бер-береңне яхшылыкка өндəп, начарлыктан тыеп, бер-береңə вəгазь,
нəсыйхəт кылу.
Газиз туганнар! Мөбарəк Рамазан ае безгə ризыкның, суның кадерен
белергə, начар гадəтлəрдəн арынып, нəфеслəребезне тыеп, изгелеклəр
кылырга өйрəтте, сабырлык, миһербанлылык, шəфкатьлелек сыйфатларын
тəрбиялəде.
Əгəр үзебезне мөселман дип саныйбыз икəн, Рамазан аенда башланган
игелекле гамəллəребезне, Аллаһы Раббыбызга шөкер итүлəребезне изге ай
тəмамлангач та дəвам итсəк иде, гөнаһлы гамəллəрдəн, яман гадəтлəрдəн
саклансак иде, җəмəгать!
Яшь чагында кеше дөньядагы булган байлыклар артыннан куып, намаз
укырга вакытым юк, ди, ə картлык көнендə исə хəтерем дə начар,
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буыннарым да авырта, дигəн акланулар табарга тырыша. Адəм баласының
гомере кыска бит, күп эшлəрне башкарып бетереп тə булмый...
Мөхтəрəм дин кардəшлəрем! Бу дөньяда вакытлыча яшəп барыбыз да
сыналабыз, үлем җитү белəн килəсе дөньяга күчəбез. Ни кызганыч, адəм
баласы күп вакытта үз Раббысын онытып,

Аллаһка шөкрана кылуны

кичектерə, дөнья һəм ахирəт бəхетеннəн үзен мəхрүм итə.
Аллаһы Тəгалə Коръəн Кəримдə болай дип əйтə:
ٌﻋﺬَاﺑِﻲ ﻟَﺸَﺪِیﺪ
َ ن
ﺵ َﻜﺮْ ُﺗﻢْ َﻷزِی َﺪ ﱠﻧ ُﻜﻢْ َو َﻟﺌِﻦ َآ َﻔﺮْ ُﺗﻢْ ِإ ﱠ
َ ن َر ﱡﺑ ُﻜﻢْ َﻟﺌِﻦ
َ َوِإذْ َﺗ َﺄ ﱠذ
“Исегездəме,

Раббыгыз

сезгə:

шөкер

итсəгез,

əлбəттə,

сезгə

(нигъмəтлəремне) арттырачакмын, əгəр дə көферлек кылсагыз, һичшиксез,
бирəчəк җəзам бик тə хəтəрдер” (“Ибраһим” сүрəсе, 7нче аять).
Димəк, нигъмəтлəребез күп булсын, үзебез дөньяда һəм Ахирəттə
бəхетле булыйк дисəк, иң элек барына да канəгать булырга һəм шөкерана
кылырга кирəк. Бу игелекле гамəллəребезгə Аллаһы Тəгалə мохтаҗ түгел. Иң
əүвəл үзебез өчен, камиллегебез өчен шөкерана кылырга тиешбез.
Шөкерана кылуның иң беренче билгесе – бөтен галəмнəрнең хуҗасы
Аллаһны тану, Аңа иман китерү. Барлык галəмнəрнең раббысын танымау –
иң зур көферлек. Аллаһны танымаучы кеше бу дөньяда Аның нигъмəтлəрен
башкалар белəн тигез файдалана алса да, Аллаһның Ахирəттə əзерлəнгəн
барча нигъмəтлəреннəн мəхрүм кала. Ул бəндəгə җəһəннəм газабыннан
башка берни дə юк һəм аның хəлен беркем дə, бу дөньяда тупланган
бернинди байлыгы да үзгəртə алмый. Андый кеше Аллаһның бу дөньядагы
бер өлеш байлыгына алданып, туксан тугыз өлешеннəн мəхрүм кала.
Шөкерана кылуның икенче билгесе – Аллаһ кушканнарны үтəп,
тыйганнарыннан тыелып яшəү. Аллаһны танып та, Ул кушканча яшəмəгəн
кеше, көферлеккə төшмəсə дə, зур гөнаһлы була. Бу бəндə Аллаһның олы
нигъмəте булган җəннəтенə җəһəннəм газабы аркылы гына ирешə ала.
Аллаһны танып, Аның кушканнарын үтəп, тыйганнарыннан тыелып
яшəүчелəрнең калеблəре чиста, йөзлəрендə иман нуры балкып тора. Алар үз
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тормышларыннан канəгать була белəлəр, шул сəбəпле, Аллаһы Тəгалə
аларның күңеллəренə тынычлык бирə. Андый кешелəр мөлаем йөзле, күркəм
сүзле булалар һəм беркайчан да зарланмыйлар. Алар турында Аллаһ
Раббыбыз Коръəн Кəримдə (“Фуссыйлəт” сүрəсе, 30-32 нче аятьлəр):
ﺠ ﱠﻨ ِﺔ
َ ْﺸﺮُوا ﺑِﺎﻟ
ِ ْﻋ َﻠﻴْ ِﻬ ُﻢ اﻟْ َﻤﻠَﺎ ِﺋ َﻜ ُﺔ َأﻟﱠﺎ َﺗﺨَﺎﻓُﻮا َوﻟَﺎ َﺗﺤْ َﺰﻧُﻮا َوَأﺑ
َ ﺱ َﺘﻘَﺎﻡُﻮا َﺗ َﺘ َﻨ ﱠﺰ ُل
ْ ﻦ ﻗَﺎﻟُﻮا َر ﱡﺑﻨَﺎ اﻟﱠﻠ ُﻪ ُﺛﻢﱠ ا
َ ن اﱠﻟﺬِی
ِإ ﱠ
ﺴ ُﻜﻢْ َو َﻟ ُﻜﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ َﻡﺎ
ُ ﺥ َﺮ ِة َو َﻟ ُﻜﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻡَﺎ َﺗﺸْ َﺘﻬِﻲ أَﻧ ُﻔ
ِ ﺤﻴَﺎ ِة اﻟ ﱡﺪﻧْﻴَﺎ وَﻓِﻲ اﻟْﺂ
َ ْﻦ َأوْ ِﻟﻴَﺎ ُؤ ُآﻢْ ﻓِﻲ اﻟ
ُ ْن َﻧﺤ
َ ﻋﺪُو
َ اﱠﻟﺘِﻲ آُﻨ ُﺘﻢْ ﺗُﻮ
ﻏﻔُﻮ ٍر ﱠرﺡِﻴ ٍﻢ
َ ْن ُﻧ ُﺰﻟًﺎ ﱢﻡﻦ
َ َﺗ ﱠﺪﻋُﻮ
“Дөреслектə, иман китергəн кешелəр: безнең тəрбиячебез – Аллаһ,
диярлəр, соңыннан тормышта Аллаһ кушканнарын үтəп, тыйганнарыннан
тыелып яшəрлəр, үлгəн вакытларында аларга рəхмəт фəрештəлəре иңəр,
сез хак мөэминнəр, үлемнəн вə ахирəттəн курыкмагыз һəм дөньяда калган
якыннарыгыз өчен дə көенмəгез, бəлки үзегезгə вəгъдə ителгəн җəннəт
белəн шатланыгыз, диярлəр. Сезнең белəн дөньяда һəм ахирəттə
дусларбыз,

сезне

адашып

һəлак

булуыгыздан

сакларбыз,

үзегезгə

хəзерлəнгəн җəннəттə күңеллəрегез ни телəсə, шулар булыр, ягъни анда ни
сорасагыз, шул бирелер. Бөтен гөнаһларыгыз ярлыканган хəлдə, Аллаһның
җəннəтлəренə керерсез”, – диярлəр.
Мөхтəрəм җəмəгать! Уйлап карыйк əле, Аллаһы Тəгалə безгə Коръəндə
нинди эшлəрне кылырга һəм нəрсəлəрдəн тыелырга куша соң? Коръəн Кəрим
аятьлəренең берсенə күз салыйк:
ﻚ َأ ﱠﻻ َﺗﻌْ ُﺒﺪُواْ ِإ ﱠﻻ ِإیﱠﺎ ُﻩ
َ وَﻗَﻀَﻰ َر ﱡﺑ
Раббың бары тик Үзенə генə гыйбадəт кылырга кушты (“Исра” сүрəсе,
23 аять).
Бу аятьтə əйтелгəнчə, мөселман булуның төп шарты – Аллаһның
барлыгына һəм берлегенə ышанып, Аңа гыйбадəт кылу. Əгəр адəм баласы
чын күңеленнəн Аллаһка һəм Кыямəт көненə (үлгəннəн соң терелүгə һəм
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Аллаһ каршында хисап бирəчəгенə) ышанса, ул һəрвакыт яхшы булырга,
кешелəр күргəндə дə, күрмəгəндə дə аларны рəнҗетүдəн, малларын урлаудан,
барлык начарлыклардан сакланырга тырышачак. “Чын мөселман нинди
була?” - дигəн сорауга сөекле Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм: “Чын мөселман
шундый була: башка кешелəр аның кулыннан да, теленнəн дə, каннары,
маллары хакында да имин булырлар”, – дигəн.
Хəдистəн күренгəнчə, иманлы адəм һичбер вакытта да, һичкемгə дə
теле яки кулы белəн зарар китермəс һəм һичкемнең малына яисə канына
зыян кылмас.
Аятьнең дəвамы:
ﻼ َﺗﻘُﻞ ﱠﻟ ُﻬﻤَﺂ ُأفﱟ َو َﻻ ﺗَﻨْﻬَﺮْ ُهﻤَﺎ َوﻗُﻞ ﱠﻟ ُﻬﻤَﺎ
َ ﻼ ُهﻤَﺎ َﻓ
َ ﺡ ُﺪ ُهﻤَﺎ َأوْ ِآ
َ ك اﻟْ ِﻜ َﺒ َﺮ َأ
َ ﻦ ﻋِﻨ َﺪ
ﻦ ِإﺡْﺴَﺎﻧًﺎ ِإﻡﱠﺎ َیﺒُْﻠ َﻐ ﱠ
ِ َْوﺑِﺎﻟْﻮَا ِﻟ َﺪی
َﻗﻮْ ًﻻ َآﺮِیﻤًﺎ
Ата-анагызга да игелекле булуыгызны катгый рəвештə боерды.
Аларның берсе яки икесе дə сезнең янда картайса, аларга: уф (туйдым
сездəн), – димəгез; аларны битəрлəмəгез; икесенə дə яхшы мөгамəлəдə
булыгыз.
Газиз

мөселманнар!

Кадерле

ата-аналарыбыз

безнең

дөньяга

килүебезгə сəбəпче булганнар. Безне үстергəндə төрле авырлыкларга түзеп,
күркəм тəрбия биргəннəр. Ата-аналарыбызның тырышлыкларын истə тотып,
аларга карата һəрдаим игелекле, миһербанлы булырга тиешбез.
Аллаһның расүле галəйһиссəлəм үзенең бер хəдисендə əйткəн: “Атааналарыгызның

ризалыгына

ирешмичə,

Аллаһның

ризалыгына

ирешə

алмассыз”, – дигəн.
Исəн булсалар, ата-аналарыбызның хəллəрен белеп, ризалыгын,
бəхиллеген алыйк. Əгəр үлгəн булсалар, аларның каберлəренə барып,
кулларыбызны күтəреп: “Йə Раббым, ата-анамның гөнаһларын ярлыкап,
аларга рəхмəтеңне ирештерсəң иде”, – дип догалар кылыйк. Аллаһ Раббыбыз
“Исра” сүрəсенең 24нче аятендə болай ди:
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ﺻﻐِﻴﺮًا
َ ﺡﻤْ ُﻬﻤَﺎ َآﻤَﺎ َر ﱠﺑﻴَﺎﻧِﻲ
َ ْب ار
ﻦ اﻟ ﱠﺮﺡْ َﻤ ِﺔ َوﻗُﻞ ﱠر ﱢ
َ ح اﻟ ﱡﺬ ﱢل ِﻡ
َ ﺟﻨَﺎ
َ وَاﺥْ ِﻔﺾْ َﻟ ُﻬﻤَﺎ
“Миһербан

һəм

түбəнчелек

белəн

алар

алдында

(күңел)

канатларыңны җəй дə əйт: “Раббым, сабый чагымнан алып, алар мине
ничек сөеп үстергəн булса, Син дə аларга шулай мəрхəмəтле бул, - дип дога
кыл”.
Без əти-əнилəребезгə карата күркəм мөнəсəбəттə булсак, балаларыбыз
да безне хөрмəтлəр. Расүл əкрам галəйһиссəлəм əйткəн: “Ата-аналарыгызга
игелек итегез, сезгə дə балаларыгыз игелек итəр”, – дигəн.
Хөрмəтле

дин

кардəшлəрем!

Һəрберебезнең

дə

янəшəбездə

күршелəребез бар. Туганнарыбызга караганда да ешрак аларга мөрəҗəгать
итəбез. Күршелəр белəн тыныч-тату тору, аларга яхшылык, игелек кылу –
мөселманнарның изге вазифасы. Пəйгамбəребез галəйһиссəлəмнең мəшһүр
бер хəдисен искə төшерəсем килə: “Кем Аллаһы Тəгалəгə һəм Ахирəт көненə
иман китергəн булса, кунагын хөрмəт итсен. Кем Аллаһы Тəгалəгə һəм
Ахирəт көненə иман китергəн булса, күршесенə игелек итсен. Кем Аллаһы
Тəгалəгə һəм Ахирəт көненə иман китергəн булса, аңа хəерле сүз сөйлəсен,
яисə дəшмичə торсын”, – дигəн.
Динебезне бизəүче гадəтлəребезнең берсе – пакьлык. Хөрмəтле
Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм əйткəн: “Ислам пакьлык өстендə төзелгəн,
шуңа күрə пакьланыгыз”, – дигəн.
Əй мөселманнар! Бөтен эшлəрегездə дə пакь булыгыз. Тəннəрегез,
киемнəрегез пакь булган кебек ишегалларыгыз, урамнарыгыз, ашый-эчə
торган савыт-сабаларыгыз һəркайсы пакь булсын. Пакьлек – сəламəтлекнең
башы.
Мөхтəрəм

җəмəгать!

Тəне,

киемнəре

пакь

булган

кебек

чын

мөселманның күңеле дə пакь булырга тиеш. Кешелəрнең иң хəерлесе
булырга тырышырга кирəк. Халкыбызның: “Таш атканга да аш ат”, – дигəн
сүзлəрен беркайчан да истəн чыгармыйк.
318

Газиз туганнар! Тормышыбыз гаять катлаулы, кайвакыт төрле яман
күренешлəргə дə тап булабыз. Болар барысы да мөселманнар җəмгыятен
бизəми, əлбəттə. Мəсəлəн, соңгы елларда, бигрəк тə яшьлəр арасында
үлүчелəр саны арта баруын, сəламəтлекнең начарлануы турында күп
ишетəбез. Моның сəбəбе – аларның арасында тəмəке тарту, эчкечелек,
наркотикларның киң таралуы. Кайвакыт кеше үз кəефен күтəрү, күңелен
тынычландыру өчен хəмер һəм төрле наркотиклар куллана, лəкин моның
киресе килеп чыга. Хəзерге вакытта медицина фəне хəмерне “дəвалану” өчен
куллану сəламəтлек өчен зарарлы булуын күрсəтə. Хəмер арыганлыкны
бетерми, көч тə өстəми, киресенчə, кеше организмы эшчəнлегенең сыйфатын
киметə. Бу турыда сөекле Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһиссəлəм
хəзрəтлəре үзенең бер мөбарəк хəдисендə болай дип əйткəн: “Исертə торган
нəрсəлəрдəн ерак булыгыз! Шик юктыр ки, ул – һəрбер явызлыкның
ачкычы”, – дигəн (Суюти “Җəмиг əс-сəгыйрь”).
Аллаһы Тəбəракə вə Тəгалə хəмернең зыяны турында болай дигəн:
ْن ﻓَﺎﺟْ َﺘ ِﻨﺒُﻮ ُﻩ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜﻢ
ِ ﺸﻴْﻄَﺎ
ﻋ َﻤ ِﻞ اﻟ ﱠ
َ ْب وَا َﻷزْ َﻻ ُم رِﺟْﺲٌ ﱢﻡﻦ
ُ ﺴ ُﺮ وَاﻷَﻧﺼَﺎ
ِ ْﺨﻤْ ُﺮ وَاﻟْ َﻤﻴ
َ ْﻦ ﺁ َﻡﻨُﻮاْ ِإ ﱠﻧﻤَﺎ اﻟ
َ یَﺎ أَیﱡﻬَﺎ اﱠﻟﺬِی
َ ْن أَن یُﻮ ِﻗ َﻊ َﺑﻴْ َﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟْ َﻌﺪَا َو َة وَاﻟْ َﺒﻐْﻀَﺎء ﻓِﻲ اﻟ
ُ ﺸﻴْﻄَﺎ
ﻦ
ِﻋ
َ ﺼﺪﱠ ُآ ْﻢ ﻋَﻦ ِذآْ ِﺮ اﻟّﻠ ِﻪ َو
ُ ﺴ ِﺮ َو َی
ِ ْﺨﻤْ ِﺮ وَاﻟْ َﻤﻴ
ن ِإ ﱠﻧﻤَﺎ ُیﺮِی ُﺪ اﻟ ﱠ
َ ُﺗﻔْ ِﻠﺤُﻮ
َﻼ ِة َﻓ َﻬﻞْ أَﻧﺘُﻢ ﻡﱡﻨﺘَﻬُﻮن
َﺼ
اﻟ ﱠ
«Əй, иман китергəн кешелəр! Хəмер (исертə торган һəрбер нəрсə),
азгын уеннар, сыннарга гыйбадəт кылу, фал ачтыру, ырымланган уклар
белəн шобага салу – шайтан гамəллəредер, шакшылыктыр, мондыйлардан
ерак торыгыз: бəхеткə ирешерсез. Исерткеч һəм азгын уеннар белəн
шайтан арагызда үч орлыкларын, дошманлык чəчə; Аллаһны искə төшерүдəн
вə намаздан биздерергə тели. Сез бу эшлəрдəн ваз кичə алырсызмы икəн?»
(“Маидə” сүрəсе, 90-91нче аятьлəр).
Динебез һəртөрле наркотиклар куллануны катгый тыя, чөнки аларны
кулланып кеше акылын һəм эшлəргə сəлəтен югалта. Кайберəүлəр
фикеренчə, наркотиклар аз гына кəеф өчен куллану зыян китермəс, дип
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уйлылар, лəкин бу ялгыш фикер. Аллаһның расүле галəйһиссəлəм əйткəн:
“Зур микъдарда исертə торган нəрсəлəр, аз микъдарда да куллану тыелган”
(Əбү Давыд, Тирмизи, Насаи).
Наркотиклар даими кулланган кеше үзенə, гаилəсенə генə түгел, тирəюньдəгелəргə дə зур зыян сала. Организмын агулап, туган-тумачаларын
кайгы-хəсрəткə сала, үзенең гомерен дə чикли.
Икенче бер аятьтə Аллаһы Раббыбыз болай ди:
َ ن اﻟّﻠ َﻪ آَﺎ
ﺴ ُﻜﻢْ ِإ ﱠ
َ َو َﻻ َﺗﻘْ ُﺘﻠُﻮاْ أَﻧ ُﻔ
ن ِﺑ ُﻜﻢْ َرﺡِﻴﻤًﺎ
Үз-үзегезне үтермəгез. Шик юк ки, Аллаһ сезгə мəрхəмəтле (“Ниса”
сүрəсе, 29нчы аять).
Мөхтəрəм мөселманнар! Əгəр туган-тумачаларыбыз, дусларыбыз,
күрше-күлəннəребез арасында шундый бəлагə юлыкканнарны күрсəгез,
булдыра алганча, аларга ярдəм итəргə тырышыгыз, чөнки, шəригатебез
кушканча, мөселманнар үзара тату, ярдəмлəшеп яшəргə тиешлəр. Аллаһы
Раббыбыз əйткəн:
َ ن اﻟّﻠ َﻪ
ن وَا ﱠﺗﻘُﻮاْ اﻟّﻠ َﻪ ِإ ﱠ
ِ ﻋﻠَﻰ ا ِﻹﺛْ ِﻢ وَاﻟْ ُﻌﺪْوَا
َ ْﻋﻠَﻰ اﻟْﺒ ﱢﺮ وَاﻟ ﱠﺘﻘْﻮَى َو َﻻ َﺗﻌَﺎ َوﻧُﻮا
ب
ِ ﺵﺪِی ُﺪ اﻟْ ِﻌﻘَﺎ
َ َْو َﺗﻌَﺎ َوﻧُﻮا
«Игелек

итүдə,

яман

эш

кылудан

саклануда

бер-берегезгə

ярдəмлəшегез. Гөнаһ кылуда, дошманлык эшлəрендə ярдəмлəшмəгез. Гөнаһлы
булып, Аллаһ каршысында җавап бирүдəн куркыгыз. Аллаһның җəзасы бик
тə хəтəр булыр» (“Маидə” сүрəсе, 2нче аять).
Газиз дин кардəшлəрем! Вəгаземне тəмамлап шуны əйтəм: Җəнабел
Хак барчаларыбызга да тəүфикъ, һидаять бирсə иде.

Дөнья һəм ахирəт

бəхетсезлегенə сəбəп булган шушы начар гадəтлəрдəн ерак булып, аек булып,
Аллаһның кушканнарын үтəп, тыйганнарыннан тыелып яшəргə, камил иман
белəн дөньядан үтəргə насыйп булса иде.
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Ураза гаете хөтбəсе
Беренче хөтбə
ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْ َﻤ ِ
ﺑِـﺴْــ ِﻢ ا ِ
ﺤﻤْ ُﺪ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َو ِﻟﱠﻠ ِﻪ اﻟْ َ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َا ُ
ﷲ َا ُ
ﻻا ُ
ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َا ُ
َا ُ

ﻦ
ب اﻟْﻌَﺎرِﻓﻴ َ
ن َﻣﻦْ َﻧ َﻮ َر ُﻗﻠُﻮ َ
ﺳﺒْﺤَﺎ َ
ُ

ﺼﻴَﺎ ِم
ﻦ ِﺑ ِ
ﻋﺒَﺎ َد ُﻩ اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ َ
ن َو َأآْ َﺮ َم ِ
ح اﻟْ ِﻬﺪَا َﻳ ِﺔ َو اﻟْ ِﻌﺮْﻓَﺎ ِ
ﺸﺮْ ِ
ﻦ ِﺑ َ
ﺻﺪُو َر اﻟﺼﱠﺎ ِدﻗِﻴ َ
ح ُ
ﺷ َﺮ َ
ن َو َ
ِﺑﻨُﻮ ِر اﻟْ َﻤﻌْ ِﺮ َﻓ ِﺔ َو اﻟْﺈِﻳﻤَﺎ ِ
ن
ﺷﻬْ ِﺮ َر َﻣﻀَﺎ َ
َ

ﺤﻤْ ُﺪ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َو ِﻟﱠﻠ ِﻪ اﻟْ َ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َا ُ
ﷲ َا ُ
ﻻا ُ
ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َا ُ
َا ُ

ﻋﻠَﻰ
ﺢ َ
ن َﻣﻦْ َﻓ َﺘ َ
ﺳﺒْﺤَﺎ َ
ُ

ن
ﺷﻬْ ِﺮ َر َﻣﻀَﺎ َ
ن ﻓِﻲ َ
ب اﻟ ِﻨّﻴﺮَا ِ
ﻋﻠَﻰ اﻟﺼﱠﺎﺋِﻤِﻴﻦَ َأﺑْﻮَا َ
ﻖ َ
ﻏﱠﻠ َ
ن َو َ
ب اﻟ ﱠﺮﺣْ َﻤ ِﺔ َو اﻟْ ُﻐﻔْﺮَا ِ
ﻦ َأﺑْﻮَا َ
اﻟﺼﱠﺎ ِﺋﻤِﻴ َ

ﻋ َﺪ
َو َ

ﺧُﻠ ُﻪ
ﻻ َﻳﺪْ ُ
ن َ
ل َﻟ ُﻪ اﻟ ﱠﺮﻳﱠﺎ ُ
ﺠ ﱠﻨ ِﺔ ﺑَﺎﺑًﺎ ُﻳﻘَﺎ ُ
ن ِﻟﻠْ َ
نِ :إ َ
ﺧ ِﺮ اﻟ ﱠﺰﻣَﺎ ِ
ﻲﺁِ
ن َآﻤَﺎ َأﺧْ َﺒ َﺮﻧَﺎ ﻧَﺒِﻴﱡﻨَﺎ َﻧ ِﺒ ُ
ﺠﻨَﺎ ِ
ب اﻟْ ِ
ب ِﻣﻦْ َأﺑْﻮَا َ
ل ﺑَﺎ ِ
ﻦ ُدﺧُﻮ َ
ﻟِﻠﺼﱠﺎ ِﺋﻤِﻴ َ
ﻦ اﻟْ ُﻬ َﺪىٰ
ت ِّﻣ َ
س َو َﺑ ِّﻴﻨَﺎ ٍ
ن ُهﺪًى ِﻟّﻠﻨﱠﺎ ِ
ل ﻓِﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻘﺮْﺁ ُ
ن اﱠﻟﺬِي ُأﻧْ ِﺰ َ
ﺷﻬْ ُﺮ َر َﻣﻀَﺎ َ
ن َ ،
ﺷﻬْ ِﺮ َر َﻣﻀَﺎ َ
ن ﻓِﻲ َ
ﻻ اﻟﺼﱠﺎ ِﺋﻤُﻮ َ
ِإ ﱠ
ن
وَاﻟْ ُﻔﺮْﻗَﺎ ِ

ﺤﻤْ ُﺪ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َو ِﻟﱠﻠ ِﻪ اﻟْ َ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َا ُ
ﷲ َا ُ
ﻻا ُ
ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َ
ﷲ َأآْ َﺒ ُﺮ َا ُ
َا ُ

ﷲ
ﻻا ُ
ﻻ ِإَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
َو َأﺷْ َﻬ ُﺪ َأنْ َ

ﻋﻠَﻰ ﺁِﻟ ِﻪ َو
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َ
ﷲ َﺗﻌَﺎﻟَﻰ َ
ﺻﻠَﻰ ا ُ
ﻋﺒْ ُﺪ ُﻩ َو َرﺳُﻮُﻟ ُﻪ َ
ن ُﻣﺤَﻤَﺪًا َ
ن َو َأﺷْ َﻬ ُﺪ َأ ﱠ
ﻚ َﻟ ُﻪ ذُواﻟْ َﻌﻔْ ِﻮ َو اﻟْ ُﻐﻔْﺮَا ِ
ﺷﺮِﻳ َ
ﻻ َ
َوﺣْ َﺪ ُﻩ َ
ن
ﺠﻨَﺎ ِ
ﺻَﻠ ًﺔ ِإﻟَﻰ دَا ِر اﻟْ ِ
ﻼ ًة ﻣُﻮ ِ
ﺻ َ
َأﺻْﺤَﺎ ِﺑ ِﻪ َ

ﷲ
ﻻ ِﺑ َﺘﻘْﻮَى ا ِ
ﷲ َو ﻧَﻔْﺴِﻲ َأ ﱠو ً
ﻋﺒَﺎ َد ا ِ
َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎسُ ،أُوﺻِﻴ ُﻜﻢْ ِ

َأﻋُﻮ ُذ

ن
ﺴﻨُﻮ َ
ﻦ ا ﱠﺗﻘَﻮا وﱠاﱠﻟﺬِﻳﻦَ هُﻢ ﱡﻣﺤْ ِ
ن اﻟﻠﱠـ َﻪ َﻣ َﻊ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ِإ ﱠ

ك
ﺑَﺎ َر َ

ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْ َﻤ ِ
ن اﻟﺮﱠﺟِﻴﻢِِ ،ﺑﺴْ ِﻢ ا ِ
ﺸﻴْﻄَﺎ ِ
ﻦ اﻟ ﱠ
ﷲ ِﻣ َ
ﺑِﺎ ِ

ﺠﻮﱠا ُد اﻟْ َﻜﺮِﻳ ُﻢ
ﺤﻜِﻴ ِﻢ ِإﻧﱠ ُﻪ ُه َﻮ اﻟْ َﻐﻔُﻮ ُر اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ اﻟْ َ
ت َو اﻟ ﱢﺬآْ ِﺮ اﻟْ َ
ن اﻟْ َﻌﻈِﻴ ِﻢ َو َﻧ َﻔ َﻌﻨَﺎ َو ِإﻳﱠﺎ ُآﻢْ ﺑِﺎﻟْﺂﻳَﺎ ِ
ﷲ َﻟﻨَﺎ َو َﻟ ُﻜﻢْ ﻓِﻲ اﻟْﻘُﺮﺁ ِ
ا ُ
ﺴﻤِﻴ ُﻊ اﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ِء
ﻲ اﻟْ َﻌﻈِﻴ ُﻢ اﻟ ﱠ
اﻟْ َﻌِﻠ ﱡ
Икенче хөтбə
ﺴﻨَﺎ َو
ﺷﺮُو ِر ًأ ْﻧ ُﻔ ِ
ﷲ ِﻣﻦْ ُ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو َﻧﻌُﻮ َذ ﺑِﺎ ِ
ﻞ َ
ﻦ ِﺑ ِﻪ َو َﻧ َﺘ َﻮ ﱠآ ُ
ﺤﻤْ َﺪ ِﻟﱠﻠ ِﻪ َﻧﺤْ َﻤ ُﺪ َﻩ َو َﻧﺴْ َﺘﻌِﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧﺴْ َﺘﻐْ ِﻔ ُﺮ ُﻩ َو ُﻧﺆْ ِﻣ ُ
ن اﻟْ َ
ِإ ﱠ
ﻚ
ﺷﺮِﻳ َ
ﻻ َ
ﷲ َوﺣْ َﺪ ُﻩ َ
ﻻا ُ
ﻻ إَﻟ َﻪ ِإ ﱠ
ي َﻟ ُﻪ َو َأﺷْ َﻬ ُﺪ َأنْ َ
ﻼ هَﺎ ِد َ
ﻀﻞﱠ َﻟ ُﻪ َو َﻣﻦْ ُﻳﻀِْﻠﻠْ ُﻪ َﻓ َ
ﻼ ُﻣ ِ
ﷲ َﻓ َ
ت َأﻋْﻤَﺎِﻟﻨَﺎ َﻣﻦْ َﻳﻬْ ِﺪ ِﻩ ا ُ
ﺳ ﱢﻴﺌَﺎ ِ
ِﻣﻦْ َ
ﻋﺒْ ُﺪ ُﻩ َو َرﺳُﻮُﻟ ُﻪ
ﺤ َﻤﺪًا َ
ن ُﻣ َ
َﻟ ُﻪ َو َأﺷْ َﻬ ُﺪ َأ ﱠ

ﻚ
ﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ َ
ﻋﻠَﻰ َﻣ َ
ﻦ َو َ
ﺳﻠِﻴ َ
ﺟﻤِﻴ ِﻊ اﻟْﺄَﻧْﺒِﻴَﺎءِ َو اﻟْ ُﻤﺮْ َ
ﻋﻠَﻰ َ
ﺳﱢﻠﻢْ َ
ﻞ َو َ
ﺻﱢ
اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ َ

ﻦ
ﺿﻴ َ
ت َو اﻟَْﺄ َر ِ
ﺴﻤَﺎوَا ِ
ﻞ اﻟ ﱠ
ﻚ أَﺟْﻤَﻌِﻴﻦَ ِﻣﻦْ َأهْ ِ
ﻋ ِﺘ َ
ﻞ ﻃَﺎ َ
ﻋﻠَﻰ َأهْ ِ
ك اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِﻴﻦَ َو َ
ﻋﺒَﺎ ِد َ
ﻋﻠَﻰ ِ
اﻟْ ُﻤﻘَ ﱠﺮﺑِﻴﻦَ َو َ

اَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ اﻏْ ِﻔﺮْ

ﺸﺮْﻧَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬﻢْ
ﺣﻤْﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬﻢْ َو اﺣْ ُ
ت َو ارْ َ
ت َاﻟَْﺄﺣْﻴَﺎ ِء ِﻣﻨْ ُﻬﻢْ َو اﻟَْﺄﻣْﻮَا ِ
ت َو اﻟْ ُﻤﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ َو اﻟْ ُﻤﺴِْﻠﻤَﺎ ِ
ﻦ َو اﻟْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨَﺎ ِ
ِﻟﻠْ ُﻤﺆْ ِﻣﻨِﻴ َ
ﻦ
ﺣﻤِﻴ َ
ﺣ َﻢ اﻟﺮَا ِ
ﻚ ﻳَﺎ َأرْ َ
ِﺑ َﺮﺣْ َﻤ ِﺘ َ
Ураза гаетенең беренче хөтбəсе
Бисмиллəəһир-рахмəəнир-рахим.
Аллаһу əкбəрү, Аллаһу əкбəр, лəə илəəһə иллəллаһү үəллааһү əкбəр,
Аллаһу əкбəр, үə лиллəəһил-хəмде. Сүбхəəнə мəн нəүүəра кулүүбəл321

гаарифиинə би нуурил-мəгърифəти үəл-иимəəн, үə шəрахə судүүрассадикыйинə би шəрхил-һидəəйəти үəл-гыйрфəəн, үə əкрамə гыйбəəдəһүлмүэминиинə би сыйəəми шəһри рамəдаан. Аллаһу əкбəрү, Аллаһу əкбəр, лəə
илəəһə иллəллаһү үəллааһү əкбəр, Аллаһу əкбəр, үə лиллəəһил-хəмде.
Сүбхəəнə мəн фəтəхə галəс-сааимиинə əбүəəбəр-рахмəти үəл-гуфраан, үəгадə
лис-сааимиинə дүхуулə бəəбин мин əбүəəбил-җинəəни кəмəə əхъбəранəə
нəбиййүнəə нəбиййү əəхыйриз-зəмəəн: иннə лил-җəннəти бəəбəй-йүкаалү
лəһүр-раййəəн. Лəə йəдхулү-һүү иллəс-сааимүүнə фии шəһри рамəдаан.
Шəһрү

рамəдаанəллəзии

үңзилə

фииһил-курүəəнү

һүдəл-линнəəси

үə

бəййинəəтим-минəл-һүдəə үəл-фүркаан, Аллаһу əкбəрү, Аллаһу əкбəр, лəə
илəəһə иллəллаһү үəллааһү əкбəр, Аллаһу əкбəр, үə лиллəəһил-хəмде. Үə
əшһəдү əллəə илəəһə иллəллаһү үəхдəһүү лəə шəриикə лəһүү зүл-гафьүи үəлгуфраан, үə əшһəдү əннə Мүһəммəдəн габдүһүү үə расүүлүһүү. Саллəллааһү
Тəгаалə галəйһи үə галəə əəлиһи үə əсхəəбиһии салəəтəм-мүүсыйлəтəн илəə
дəəрил-җинəəн.
Əййүһəннəəс,

үүсыйикүм

гыйбəəдəллааһи

үə

нəфсии

əүүəлəм-

битəкъүəллааһ. Əгуузу биллəəһи минə шəйтаанир-раҗиим, бисмиллəəһиррахмəəнир-рахим.

Иннəллааһə

мəгаллəзиинəт-тəкау

үəллəзиинə

һүм

мүхсинүүн. Бəəракəллааһү лəнəə үə лəкүм фил-куръəəнил-газыйим, үə
нəфəганəə үə иййəəкүм бил-əəйəəти үəззикрил-хəкиим, иннəһүү һүəлгафуурур-рахиимүл-җəүəəдүл-кəриимүл-галиййүл-газыйимү сəмиигуд-дүгəə.

Ураза гаетенең икенче хөтбəсе
Иннəл-хəмдə

лиллəəһи

нəхмəдүһүү

үə

нəстəгыйинүһүү

үə

нəстəгъфируһүү үə нуъминү биһии үə нəтəүəккəлү галəйһи үə нəгуузү
биллəəһи

миң

шүруури

əңфүсинəə

үə

миң

сəййиəəти

əгъмəəлинəə

мəййəһдииһиллəəһү фəлəə мүдыйллə лəһүү үə мəй-йүдълилһү фəлəə һəəдиə
лəһ. Үə əшһəдү əллəə илəəһə иллəллаһү үəхдəһүү лəə шəриикə лəһ, үə əшһəдү
əннə Мүхəммəдəн габдүһүү үə расүүлүһ. Аллаһүммə салли үə сəллим галəə
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җəмигыйль-əнбийəəи үəл-мүрсəлиин, үə галəə мəлəəикəтикəл-мүкаррабиин.
Үə галəə гыйбəəдикəс-саалихыйин, үə галəə əһли таагатикə əҗмəгыйин, мин
əһлис-сəмəүəəти үəл-ардыйин. Аллаһүммə гъфир лилмүэминиинə үəлмүэминəəт, үəл-мүслимиинə, үəл-мүслимəəт, əл-əхъйəəи минһүм үəлəмьүəəт, үəрхəмнəə мəгаһүм. Үəхшүрнəə мəгаһүм бирахмəтикə йəə əрхəмəрраахимиин.
5 нче кушымта
Никах вəгазе
Əгүүзү

биллəəһи

рахмəəнир-рахииим.

минəш-шəйтаанир-раҗииим.

Əлхəмдүлиллəəһи

раббил

Бисмиллəəһир-

гаалəмииин

вəссалəəтү

вəссəлəəмү галəə расүүлинə Мүхəммəдиү үə галəə əəлиһи үə əсхабиһи
əҗмəгыйн.
Безне ир һəм хатын итеп яралткан, арабызга бəхет чыганагы булган
ихлас мəхəббəт урнаштырган Аллаһы Тəбарəкə вə Тəгалəгə иксез-чиксез
мактауларыбыз һəм олуглауларыбыз булса иде. Һəркайсыбыз өчен иң күркəм
үрнəк булган, безне дөрес һəм матур яшəргə өйрəткəн сөекле Пəгамбəребез
Мөхəммəд Мостафа саллəллаһу гəлəйһиссəллəм хəзрəтлəренə, аның хөрмəтле
əһленə һəм барлык сəхабəлəренə сəламнəребез, салаватларыбыз һəм һəртөрле
изге догаларыбыз булса иде.
Изге никах мəҗлесенə җыелган мөхтəрəм дин кардəшлəрем, сезне
динебезнең күркəм сəлəме белəн сəлəмлим: əссəлəəмү галəйкүм үə
рахмəтүллаһи үə бəракəəтүһ!
Хөрмəтле дин кардəшлəрем ! Аллаһ – бер. Аллаһ беркемгə һəм
бернəрсəгə дə мохтаҗ түгел, киресенчə, без барыбыз да Аңа мохтаҗ. Аллаһы
Тəгалə чиксез көч һəм куəткə ия. Ул бар нəрсəне булдыра ала. Аллаһы
Сөбхəнə вə Тəгалə барлык мəхлукларын күп төрле ихтыяҗларга ия итеп
яралткан. Мəхлуклар бер-берсенə мохтаҗ һəм мəңгелек Аллаһның ярдəменə
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дə мохтаҗ. Бу яктан караганда кеше иң беренче урында тора, чөнки аның
ихтыяҗлары һəм телəклəре башка мəхлукларга караганда күп тапкыр
артыграк. Алай гына да түгел, кешенең ихтыяҗлары һəм телəклəре үсеп һəм
артып тора, чөнки кеше матди һəм рухи комфортта (уңайлыкта) яшəргə тели.
Авырлыклар, фəкыйрьлек, бəхетсезлек, бəла-казалар – кеше өчен авыр йөккə
əйлəнə. Шундый вакытларда ул үзенə ярдəм, дуслык кулын, аны аңлый
торган йөрəкне эзли башлый.
Аллаһы Тəгалə бар нəрсəне дə парлы итеп яралткан. Мөселманнарның
Изге китабы Коръəн-Кəримдə бу хакта болай дип əйтелгəн:
ن
َ ﺴ ِﻬﻢْ َو ِﻡﻤﱠﺎ ﻟَﺎ َیﻌْ َﻠﻤُﻮ
ِ ض َو ِﻡﻦْ أَﻧ ُﻔ
ُ ْﺖ اﻟْ َﺄر
ُ ﻖ اﻟْﺄَزْوَاجَ ُآﻠﱠﻬَﺎ ِﻡﻤﱠﺎ ﺗُﻨ ِﺒ
َ ﺥ َﻠ
َ ن اﱠﻟﺬِي
َ ﺱﺒْﺤَﺎ
ُ
“Җир үстереп биргəн нигъмəтлəрне дə, кешелəрне дə һəм тагын
аларга мəгълүм булмаган əллə никадəр нəрсəлəрне парлы-парлы итеп төзүче
Аллаһка чиксез мактаулар!” (“Йəсин” сүрəсе, 36нчы аять).
Төн көн белəн, ай кояш белəн, җир күк белəн, җан тəн белəн берберсен тулыландырган, камиллəштергəн кебек ир белəн хатын да бер-берсен
камиллəштерəлəр, бер-берсен тынычландыралар, бəхетле итəлəр.
Сөекле Пəйгамбəребез галəйһиссəлам хəзрəтлəре əйткəн: “Бай булса
да, ире булмаган хатын һəм шулай ук, бай булса да, хатыны булмаган ир –
мескеннəрдер”, – дигəн. Шушы хəдистəн аңлашылганча, гаилəле кеше генə
чын байлыкка, рухи тынычлыкка ия була ала.
Ислам динендə гаилəгə, аның бəхетле булуына зур əһəмият бирелə.
Аллаһы Раббыбыз Үзенең Изге китабындагы “Рум” сүрəсенең 21нче аятендə
болай дип əйтə:
ﻚ
َ ن ِﻓﻲ َذ ِﻟ
ﺟ َﻌ َﻞ َﺑﻴْ َﻨﻜُﻢ ﱠﻡ َﻮ ﱠد ًة َو َرﺡْ َﻤ ًﺔ ِإ ﱠ
َ ﺴ ُﻜﻨُﻮا ِإ َﻟﻴْﻬَﺎ َو
ْ ﺴ ُﻜﻢْ َأزْوَاﺟًﺎ ﻟﱢ َﺘ
ِ ﻖ ﻟَﻜُﻢ ﱢﻡﻦْ أَﻧ ُﻔ
َ ﺥ َﻠ
َ َْو ِﻡﻦْ ﺁیَﺎ ِﺗ ِﻪ َأن
ن
َ ت ﱢﻟ َﻘﻮْ ٍم َی َﺘ َﻔ ﱠﻜﺮُو
ٍ ﻟَﺂیَﺎ
“Аллаһның могҗизаларыннан: Ул сезгə, алар аша тынычлык табар
өчен үзегездəн хатыннарыгызны бар кылды һəм сезнең арагызда үзара
мəхəббəт һəм мəрхəмəтлелекне булдырды” .
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Мөхтəрəм җəмəгать! Бу аятьтə əйтелгəнчə, Аллаһы Раббыбыз безгə
үзенең зур бүлəген биргəн – ул мəхəббəт хисе. Шуның аркасында гаилə
барлыкка килə һəм үсə. Əгəр гаилə Аллаһ кануннары буенча яшəсə, анда
Аллаһның бəрəкəте һəм рəхмəте артачак, илаһи мəхəббəт чагылачак.
Бер хəдис-шəрифтə əйтелгəн: “Дин буенча, Аллаһ ризалыгы өчен
өйлəнгəн кеше диннең яртысын үтəгəн булыр. Икенче яртысы өчен Аллаһның
ярдəменə таянсын”.
Гаилə саф һəм нык булсын өчен никах укылырга тиеш. Нəрсə соң ул
никаһ? Никаһ – ул ике затның əүвəл Аллаһка, аннары əти-əнилəренə,
шəһидлəргə һəм бер-берсенə вəгъдə бирүлəре, ягъни бер-беребезне яратып,
хөрмəт итеп, Раббыбыз кушканча, əти-əнилəребезне онытмыйча гомер буе
яшəячəкбез, дип вəгъдə бирүлəре. Никах кешегə гөнаһсыз тормыш алып
барырга мөмкинлек бирə. Ул – нəсел калдыру өчен иң яхшы чара. Никахта
җаваплылык тойгысы һəм балаларны тəрбиялəү кирəклеге кешене хезмəт
итəргə һəм үз бурычын үтəргə этəрə. Никаһ гаилə тормышын җайга сала һəм
бəхетле, бар яктан камил булган җəмгыятьне тудыра.
Аллаһы Раббыбыз Изге Коръəндə болай дип боера:
ﻋﺒَﺎ ِد ُآﻢْ َوِإﻡَﺎ ِﺋ ُﻜﻢْ إِن َیﻜُﻮﻧُﻮا ُﻓ َﻘﺮَاء ُیﻐْ ِﻨ ِﻬ ُﻢ اﻟﱠﻠﻪُ ﻡِﻦ َﻓﻀْ ِﻠ ِﻪ َواﻟﱠﻠ ُﻪ
ِ ْﻦ ِﻡﻦ
َ َوأَﻧ ِﻜﺤُﻮا اﻟْ َﺄیَﺎﻡَﻰ ﻡِﻨ ُﻜﻢْ وَاﻟﺼﱠﺎ ِﻟﺤِﻴ
ٌوَاﺱِﻊٌ ﻋَﻠِﻴﻢ
“Үзлəрегездəн ирсез хатыннарны һəм хатынсыз ирлəрне, никах
хакларын үтəргə яраклы булган яхшы колларыгызны һəм җариялəрегезне
өйлəндерегез, кияүгə бирегез. Фəкыйрь булганнарны Аллаһ үз нигъмəтлəре
белəн баетыр, шиксез, Аллаһ – киңлек иясе һəм белеп эш кылучы” (“Нур”
сүрəсе, 32нче аять). Аллаһы Тəгалə бу аятьтə гаилəле кешегə Үзенең
рəхмəтен һəм бəрəкəтен ирештерəчəге турында əйтə.
Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм əйткəн: “Өйлəнегез, балалар тудырыгыз,
чөнки мин Кыямəт көнендə өммəтемнең күплеге белəн башка өммəтлəр
каршында мактаначакмын”, – дигəн (Ибн Мəҗə).
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(Əминə) һəм (Габдулла) бүген сезнең иң бəхетле, истəлекле көнегез.
Сез үз гаилəгезне төзисез. Бүгеннəн башлап тормыш юлыгызны янəшə
үтəрсез,

шатлык-куанычларыгызны

һəм

кыенлыкларыгызны

бергə

кичерерсез. Гаилəгез озын гомерле, бəхетле булсын өчен түбəндəге
бурычларны үтəргə кирəк:
Иң беренчедəн – бүгеннəн башлап əти-əнинең хакы тулысы белəн
сезнең өстегезгə төшə, ике якныкы да. Əти-əнилəребез төрле авырлыкларга
да карамыйча, сабыр гына безне үстерделəр, тəрбиялəделəр, тамакларыбыз
тук булсын, өслəребездə җылы киемнəр булсын дип, авыр һəм мəшакатьле
хезмəтлəр башкардылар. Хəзер дə безгə хезмəт итүне дəвам итəлəр. Алар
Аллаһы Тəгалəгə ялварып дога кылалар. Без дə аларның бу изгелеклəрен һəм
хезмəтлəрен камил рəвештə кайтарырга, көчебездəн килгəнчə, һəрвакыт
аларга чын күңелдəн хезмəт итəргə һəм хөрмəт итəргə тиешбез. Шуны
онытмаска кирəк: тормыштагы бəхетебез, уңышларыбыз əти-əнилəребезнең
изге догасы һəм ризалыгы белəн бəйлəнгəн. Сөекле Пəйгамбəребез
галəйһиссəлəм: “Ата-аналарын риза кылучы балалардан Аллаһы Тəгалə дə
риза булыр”, – дигəн (Бохари).
Берəү

Пəйгамбəребез

галəйһиссəлəмнəн

сорады:

“Гамəллəрнең

кайсысы яхшырак?” – диде. Аллаһның расүле галəйһиссəлəм үз җавабында:
“Вакытында укылган намаз,аннан соң əти-əнигə изгелек кылу, аннары
Аллаһы Тəгалə юлында тырышу”, – диде (Бохари, Мөслим).
(Əминə) һəм (Габдулла), əти-əнилəрегезгə карата күркəм мөнəсəбəттə
булсагыз, балаларыгыз да сезне хөрмəтлəр. Расүл əкрам галəйһиссəлəм
əйткəн: “Ата-аналарыгызга игелек итегез, сезгə дə балаларыгыз игелек
итəр”, – дигəн.
Аллаһы Тəгалə барчабызга əти-əнилəребезнең ризалыгын алып,
Аллаһның ризалыгына ирешергə насыйп итсə иде.
Икенчедəн, Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм əйткəн: “Сезнең һəрберегез
көтүче һəм үз көтүегез өчен җаваплы...” – дигəн (Бохари, Мөслим).
Гаилəнең матди ягы ирлəр өстенə йөклəнелгəн, тотарга акча кирəкме, йорт326

җир начармы, азык-төлек кирəкме – моның өчен, иң беренче, Аллаһ
каршында, кешелəр алдында да ир кеше җавап тота. Гаилə башлыгы буларак
ир кеше башка гаилə əгзаларыннан җитдирəк һəм төплерəк булырга һəм
ислам буенча яшəргə бөтен шартлар тудырырга тиеш. Гаилəнең иң четерекле,
иң авыр өлеше хатын-кыз өстенə йөклəнгəн. Бу – бала тəрбиясе. Шуны истə
тотарга кирəк. Əгəр əни кеше хəрам ризыклар белəн тукланса, хəрам
эчемлеклəр эчсə, дуңгыз итлəре ашаса, баланың тəне дə ярамаган ризыктан
җыела. Туганда ул хəрамга хирыс бала булып туа. Шуңа күрə өйлəнешкəч,
никахлашкач, ир кеше гаилəне хəлəл ризык белəн тəэмин итəргə тиеш.
Хатын-кыз, хəлəл ризыклар ашап, баласын дөньяга китерергə əзерлəнергə
тиеш. Балаларның ниндилеге Аллаһы Тəгалə каршында, кешелəр алдында да
иң беренче əни кешедəн тора. Шуңа күрə Пəйгамбəребез галəйһиссəлəм:
“Җəннəт – əнилəрнең аяк астында”, – дигəн.
Əни генə түгел, əти дə үз балалары өчен күркəм үрнəк булырга тиеш,
аларның матди һəм рухи ихтияҗларын кəнəгатьлəндерергə тиешлəр. Алар
һəрбер балага гадел булырга, аларны начар дуслардан, хəрам гамəллəрдəн
сакларга, яхшы белем һəм тəрбия бирергə, килəчəктə күркəм холыклы
тормыш иптəшлəрен табарга ярдəм итəргə тиешлəр.
(Габдулла), (Əминə), галимнəребез əйткəнчə, нык һəм сəламəт гаилə
дүрт нəрсəгə нигезлəнгəн: мəхəббəт, хөрмəт, сабырлык һəм ышану. Бер
тарихи вакыйга белəн таныштырасым килə. Əбү Хəнифə (Аллаһ аны үз
рəхмəтеннəн аермаса иде) янына бер хатын килə дə:
−

Əй хəзрəт, ике ел элек ирем белəн миңа никах укыгаң идең. Хəзер

инде аер безне. Мин аның белəн бергə яшəргə телəмим, - ди.
−

Аерылырга телəвеңнең сəбəбе нидə? - дип сорый хəзрəт.

- Барлык хатыннарның ирлəре өйлəренə вакытында кайталар, ə минеке
һаман соңга кала. Шул сəбəпле көндə диярлек өйдə тавыш чыга.
Əбү Хəнифə гаҗəпкə калып:
- Аерылырга телəвеңнең сəбəбе, өйгə соңга калып кайтуда гынамы? дип сорый.
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- Əйе, мондый кимчелеккə ия булган ир белəн яшəргə телəмим.
Башкалар кебек вакытында кайтсын, - дип җавап бирə хатын.
- Аеруын аерырмын, əмма бер шартым бар: өеңə кайт, зур, тəмле күмəч
пешереп, миңа алып кил. Аны пешергəн вакытта бернəрсə дə өеңнəн алма:
тозын да, суын да, онын да, йомыркасын да, сөтен дə тирə-күрше
хатыннардан сорап ал. Сəбəбен дə аларга аңлат, - дип əйтə Əбү Хəнифə. Бу
хатын өенə кайтып китə. Күрше хатынына кереп:
- Əй, Мəрьям, бер савыт су биреп тор əле, - ди. Күршесе:
- Суыгыз беттеме əллə? Сезнең ишегалдыгызда кое бар иде түгелме
соң? - дип сорап куя.
Суыбыз барын бар. Иремнəн зарланып, хəзрəт янына: “Аер мине
иремнəн”, дип барган идем, - дип əйтүгə, күршесе Мəрьям:
Əй, син минем иремне белсəң иде! - дип, озак кына вакыт иреннəн
зарлана башлый. Шуннан соң хатын күршесе Асия янына тоз сорап керə.
Нəрсə тозың беттеме əллə? Бер кашык тоз сорап кергəнсең, - ди
күршесе. – Тозыбыз барын бар, əмма иремнəн зарланып, хəзрəт янына: “Аер
мине иремнəн”, дип барган идем, - дип əйтүгə, күршесе Асия:
Əй, син минем иремне белсəң иде! - дип, озак кына вакыт иреннəн
зарлана. Шулай итеп, бу хатын кайсы гына хатын янына əйбер сорап керсə
дə, барысының да ирлəреннəн зарлануын ишетə. Күмəчне бик зур, тəмле итеп
пешерə. Хəзрəт янына алып барып, бу күмəчне, аның кулына тоттыра.
Əй хəзрəт, рəхмəт сиңа, күмəчне гаилəң белəн тəмле итеп аша, əмма
мине иремнəн аера күрмə.
Нəрсə булды, кызым? - дип хəзрəт хатыннан сорый.
Минем ирем бөтенесенең ирлəреннəн дə əйбəтрəк икəн, - дип җавап
кайтара ул.
(Əминə) һəм (Габдулла). Бу тарихи хəлдəн гаилə тормышында
сабырлык никадəр кирəкле сыйфат икəнлеге күренеп тора, ягъни гаилə мəңге
булсын өчен ир белəн хатын бер-берсенең кимчелеген эзлəмəскə, күзəтмəскə,
күрмəскə тырышырга тиеш. Кайсы вакытта күрсəң дə, күрмəгəн кебек хис
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итəргə яйсə йомшак, матур тел белəн шул кимчелеклəрне төзəтү юлларын
күрсəтергə кирəк. Ир белəн хатын – дуслыкның иң югары дəрəҗəлəренə
күтəрелгəн кешелəр. Əгəр ике дус бер-берсенең кимчелеклəрен күзəтеп, берберсенə төрттереп əйтə торган булсалар, араларындагы дуслык бик тиз сүнəр.
Шулай ук хатын белəн ир бер-берсеннəн камиллек (идеал) көтəргə тиеш
түгеллəр. Əлеге төшенчə күп вакытта уйлап табылган хыялый бер əйбер генə
булып кала. “Минем ирем, минем хатыным идеал булырга тиеш”, - дигəн
фикердə булган кеше, иң беренче чиратта, үзен бəхетсез итə. Бернинди
кимчелексез, камил кешелəр дөньяга əле тумады һəм туачагына һич өмет юк.
Аллаһның расүле галəйһиссəлам əйткəн: “Һəрбер кеше – хаталы. Һəм иң
хəерле, мактаулы хаталанучылар – хаталарын танып, аңлап төзəтергə
телəүчелəр”, - дигəн (Суюти “Җəмиг əс-сəгыйрь”).
(Габдулла), түбəндəге Пəйгамбəребез галəйһиссəламнең ике хəдисен
истə тот:
“Мөэминнəр арасыннан иң камил иманлылары – күркəм холыклы
булганнары, ə арагыздан иң хəерле булганнарыгыз – үз хатынына карата
күркəм мөгамəлəдə, яхшы мөнəсəбəттə булганыгыздыр”(Тирмизи).
“Хатын-кыз асылда кəкре кабыргадан яратылган, əгəр син аны
төзəтергə дип тырышсаң – сындырырсың, шуңа күрə аңа карата йомшак
бул, аның белəн тереклек кылырсың” (Бохари, Мөслим).
(Əминə), син дə Расүл əкрам галəйһиссəламнең мəшһүр хəдисен истəн
чыгарма:
“Əгəр бер хатын биш вакыт намазын калдырмыйча укыса һəм
Рамазан аенда ураза тотса, үзенең пакьлеген саклап, иренə хыянəт итмəсə
һəм иренə итагатьле булса, ул хатын җəннəтнең үзе телəгəн ишегеннəн
керер” (Əхмəд бин Хəнбəл, Муснад).
Мөхтəрəм җəмəгать! Аллаһы Раббыбыз безгə бəхетле, саф, матур
тормыш итəргə боера. Гаилə кешегə бу мөмкинлеклəрне бирə. Бəхетле
гаилə –

Җирдə

җəннəтнең

чагылышы

булып

тора.

Атабыз

Адəм

галəйһиссəлəм белəн анабыз Һаваның (Аллаһы Тəгалə аннан разый булса
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иде) гаилə тормышы җəннəттə башланып китə. Бу, беренче гаилə, Ислам
кануннарына нигезлəнгəн була. Əгəр гаилəлəребездə җəннəт тынычлыгын,
атмосферасын булдырырга телəсəк, Адəм галəйһиссəлəм белəн анабыз Һава
(Аллаһы Тəгалə аннан разый булса иде) кебек яшəргə, ягъни Аллаһны яратып
һəм Аның кушканнарын үтəп гомер итəргə тиешбез.
!Аллаһы Раббыбыз барчабызга бəхетле гаилəлəр насыйп итсə иде
Никах хөтбəсе
ﻲ ا ْﻟ َﻘﺪِﻳ ِﺮ
ﺤﻤْ ُﺪ ﻟِﻠ ِﻪ اﻟْ َﻌِﻠ ﱢ
َاﻟْ َ
ن َو اﻟ ﱠﺘﻔْﺴِﻴ ُﺮ
ﻞ أنْ َﻳﺒُْﻠ َﻐ ُﻪ اﻟْ َﺒﻴَﺎ ُ
ﺟﱠ
َ
ﺴﻤِﻴ ُﻊ اﻟْ َﺒﺼِﻴ ُﺮَ .ﻧﺤْ َﻤ ُﺪ ُﻩ َو َﻧﺴْ َﺘﻌِﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧﺴْ َﺘﻐْ ِﻔ ُﺮ ُﻩ َو
ﺴﻤَﺎ ِء َو ُه َﻮ اﻟ ﱠ
ﻻ ﻓِﻲ اﻟ ﱠ
ض َو َ
ﺲ َآ ِﻤﺜِْﻠ ِﻪ ﺷَﻲْءٌ ﻓِﻲ اﻟَْﺄرْ ِ
َﻟﻴْ َ
ﺳَﻠﻪُ
ُﻧﺆْ ِﻣ ُ
ﻋﺒْ ُﺪ ُﻩ َو َرﺳُﻮُﻟ ُﻪ أرْ َ
ﺤﻤﱠﺪًا َ
ن ُﻣ َ
ﻚ َﻟ ُﻪ َو أﺷْ َﻬ ُﺪ أ ﱠ
ﺷﺮِﻳ َ
ﻻ َ
ﷲ َوﺣْ َﺪ ُﻩ َ
ﻻا ُ
ﻻ إَﻟ َﻪ إ ﱠ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ َو أﺷْ َﻬ ُﺪ َأنْ َ
ﻞ َ
ﻦ ِﺑ ِﻪ َو َﻧ َﺘ َﻮ ﱠآ ُ
ﻻ
ﻀﺮﱡ إ ﱠ
ﻻ َﻳ ُ
ﺼ ِﻬﻤَﺎ ﻓَﺈﻧﱠ ُﻪ َ
ﺷ َﺪ َو َﻣﻦْ َﻳﻌْ ِ
ﻄ ِﻊ اﻟﱠﻠ َﻪ َو َرﺳُﻮَﻟ ُﻪ َﻓ َﻘﺪْ َر َ
ﻋ ِﺔ َ ،و َﻣﻦْ ُﻳ ِ
ي اﻟﺴﱠﺎ َ
ﻦ َﻳ َﺪ ِ
ﻖ َﺑﺸِﻴﺮًا َو َﻧﺬِﻳﺮًا َﺑﻴْ َ
ﺤﱢ
ﺑِﺎﻟْ َ
ﻀﺮﱡ اﻟﱠﻠ َﻪ ﺷَﻴْﺌَﺎ
ﻻ َﻳ ُ
ﺴ ُﻪ َو َ
َ .ﻧﻔْ َ
ن اﻟ ﱠﺮﺟِﻴ ِﻢ
ﺸﻴْﻄَﺎ ِ
ﻦ اﻟ ﱠ
ﷲ ِﻣ َ
َأﻋُﻮذ ﺑِﺎ ِ
ﻦ اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْ َﻤ ِ
ِﺑﺴْ ِﻢ ا ِ
ﻖ ﻣِﻨْﻬَﺎ زَوْﺟَﻬَﺎ َو َﺑ ﱠ
ﺧَﻠ َ
ﻻ َآﺜِﻴﺮًا َو
ﺚ ِﻣﻨْ ُﻬﻤَﺎ ِرﺟَﺎ ً
ﺣ َﺪ ٍة َو َ
ﺲ وَا ِ
ﺧَﻠ َﻘ ُﻜﻢْ ِﻣﻦْ َﻧﻔْ ٍ
س ا ﱠﺗﻘُﻮا َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ اﱠﻟﺬِي َ
ﻳَﺎ أَ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ
ﻋَﻠﻴْ ُﻜﻢْ َرﻗِﻴﺒًﺎ
ن َ
ﷲ آَﺎ َ
نا َ
ن ِﺑ ِﻪ َو اﻟْﺄرْﺣَﺎ َم إ ﱠ
ﷲ اﱠﻟﺬِي َﺗﺴَﺎ َءﻟُﻮ َ
ِﻧﺴَﺎ ًء َو ا ﱠﺗﻘُﻮا ا َ
ن
ﻻ َو أﻧْ ُﺘﻢْ ُﻣﺴِْﻠﻤُﻮ َ
ﻻ َﺗﻤُﻮ ُﺗﻦﱠ إ ﱠ
ﻖ ُﺗﻘَﺎ ِﺗ ِﻪ َو َ
ﺣﱠ
ﷲ َ
ﻦ ﺁﻣَﻨُﻮا ا ﱠﺗﻘُﻮا ا َ
ﻳَﺎ أ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻻ َ
ﻦ أﻣَﻨُﻮا ا ﱠﺗﻘُﻮا اﻟﱠﻠ َﻪ َو ﻗُﻮﻟُﻮا َﻗﻮْ ً
ﷲ َو
ﻄ ِﻊ ا َ
ﺳﺪِﻳﺪًا ُﻳﺼِْﻠﺢْ َﻟ ُﻜﻢْ َأﻋْﻤَﺎَﻟ ُﻜﻢْ َو َﻳﻐْ ِﻔﺮْ َﻟ ُﻜﻢْ ُذﻧُﻮﺑَﻜﻢْ َو َﻣﻦْ ُﻳ ِ
ﻳَﺎ أ ﱡﻳﻬَﺎ اﱠﻟﺬِﻳ َ
ﻋﻈِﻴﻤًﺎ
َرﺳُﻮَﻟ ُﻪ َﻓ َﻘﺪْ ﻓَﺎ َز َﻓﻮْزًا َ
ﺣﻞﱠ َﻟ ُﻜﻢْ ﻣَﺎ َورَا َء َذِﻟ ُﻜﻢْ َأنْ َﺗ ْﺒ َﺘﻐُﻮا
ﻞ اﻟ ﱢﻨﻜَﺎ َم ِﺑ َﻜِﻠ َﻤ ِﺔ َ :و ُأ ِ
ﺣﱠ
ح َو أ َ
ﺴﻔَﺎ َ
ﺣ ﱠﺮ َم اﻟ ﱢ
ك َو َﺗﻌَﺎﻟﻰ َ
ﷲ َﺗﺒَﺎ َر َ
نا َ
َأﻣﱠﺎ َﺑﻌْ ُﺪ  :ﻓَﺈ ﱠ
ق
ع ِﻣﻦْ ا ﱢﺗﻔَﺎ ِ
ﻦ َﻧ ِﺒ ﱢﻴ ِﻪ َو ﺷَﺎ َ
ﺳ َﻨ ِ
ض ِﻣﻦْ ُ
ع َ .و ِﺑﻤَﺎ اﺳْ َﺘﻔَﺎ َ
ِﺑَﺄﻣْﻮَاِﻟ ُﻜﻢْ ؛ ﻓَﺎﻧْﻜِﺤُﻮا ﻣَﺎ ﻃَﺎ َ
ث َو ُرﺑَﺎ َ
ﻦ اﻟ ﱢﻨﺴَﺎءِﻣَﺜْﻨَﻰ َو ُﺛﻠَﺎ َ
ب َﻟ ُﻜﻢْ ِﻣ َ
ن ) ُﻓﻠَﺎن ﺑﻦ
ع ُﺛﻢﱠ َأ ﱠ
ﺳ ِﻤ َﻊ وَأﻃَﺎ َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ ُآﻞﱡ َﻣﻦْ َ
ﻞ َ
ﺤ ﱠﻘ ُﻪ َو اﺳْ َﺘ َﻘ ﱠﺮ َﻣ َﻘ ﱠﺮ ُﻩ َو َأﻗْ َﺒ َ
ﻖ َﻣ َ
ﺤﱡ
ﻞ اﻟْ َ
ﺻَ
ع َﻓ َﻮ َ
ﻋَﻠﻴْ ِﻪ اﻟْﺈﺟْﻤَﺎ ُ
ُأ ﱠﻣ ِﺘ ِﻪ َو اﻧْ َﻌ َﻘ َﺪ َ
ﺖا ُ
ﺳ َﺒ ُﻪ َأﺛْ َﺒ َ
ق ﻣَﺎ ﻧَﺎ َ
ﺼﺪَا ِ
ﻦ اﻟ َ
ل ِﻣ َ
ﺐ ) ﻓﻼﻧﺔ ﺑﻨﺖ ﻓﻼن ( َو َﺑ َﺬ َ
ﺖ
ﺻﺪُو ِر ِهﻤَﺎ َو َأﻧْ َﺒ َ
ﷲ ُد ﱠر َة اﻟْ َﻤ َﻮدﱠ ِة ﻓِﻲ ُ
ﻄ َ
ﺧَ
ﻓﻼن ( َﻗﺪْ َ
ﻃﺮِﻳ َﻘ ُﻬﻤَﺎ َو ﻟْ َﻴ ُﻜﻦْ َﻟﻬَﺎ َﻣﺪَارًا َﻳﺪُو ُم ِﺑﻬَﺎ َﻗﺮَارًا
ﺴ َﺘﻘِﻴ َﻢ َ
ط ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﺼﺮَا َ
ﻖ َرﻓِﻴ َﻘ ُﻬﻤَﺎ َو اﻟ ﱢ
ﻞ اﻟ ﱠﺘﻮْﻓِﻴ َ
ﺟ َﻌ َ
ﺤ ﱠﺒ ِﺔ ﻓِﻲ ُﻗﻠُﻮ ِﺑ ِﻬﻤَﺎ َو َ
ﺣ ﱠﺒ َﺔ اﻟْ َﻤ َ
َ
ﺷﺮِﻳﻚٌ
ﺨﺬْ َوَﻟﺪًا َو َﻟﻢْ َﻳ ُﻜﻦْ َﻟ ُﻪ َ
ﺤﻤْ ُﺪ ﻟِﻠ ِﻪ اﱢﻟﺬِي َﻟﻢْ َﻳ ﱠﺘ ِ
ﻀ ُﻪ َﺑﻌْﻀًﺎَ .اﻟْ َ
ﺸﺪﱡ َﺑﻌْ ُ
ن َﻳ ُ
ﺢ َو َه َﻮ َﻟﻬَﺎ آَﺎﻟْ َﺒﻴَﺎ ِ
َآﻤَﺎ َﺑ َﺪَأ ﻋَﺮْﺿًﺎ َو ُﻳﺼْ ِﺒ ُ
ل َو َآ ِّﺒﺮْ ُﻩ ﺗَﻜْﺒِﻴﺮًا
ﻦ اﻟ ﱡﺬ ﱢ
ﻲ ِﻣ َ
ﻚ َو َﻟﻢْ َﻳ ُﻜﻦْ َﻟ ُﻪ َوِﻟ ﱞ
 .ﻓِﻲ اﻟْ ُﻤﻠْ ِ
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Никах догасы
Никах хөтбəсен укыганнан соң түбəндəге дога укырга мөмкин.
ﻦ اﻟ َﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﷲ اﻟ ﱠﺮﺣْ َﻤ
ِ ِﺑﺴْ ِﻢ ا
ﻃ َﻤ َﺔ َو
ِ ﻲ َو ﻓَﺎ
ﻋِﻠ ﱟ
َ ﻦ
َ ْﺖ َﺑﻴ
َ ْﻒ َو ُزﻟَﻴْﺨَﺎ َو َآﻤَﺎ َأﱠﻟﻔ
َ ﺳ
ُ ﺖ ﻳُﻮ
َ ْﻦ ﺁ َد َم َو ﺣَﻮﱠا َو َآﻤَﺎ َأَّﻟﻔ
َ ْﺖ َﺑﻴ
َ ْاَﻟﻠﱠ ُﻬﻢﱠ َأﱢﻟﻒْ ﺑَﻴﻨَ ُﻬﻤَﺎ َآﻤَﺎ َأَّﻟﻔ
ﺠ َﺔ
َ ﺧﺪِﻳ
َ ﺤ َّﻤ ٍﺪ َو
َ ﻦ ُﻣ
َ ْﺖ َﺑﻴ
َ َْآﻤَﺎ َأَّﻟﻔ
َ ﻋﻠَﻰ
َ ﷲ
ُ ﻞا
ﺻﱢ
َ ﺟﻤِﻴﻌًﺎ َو
َ ﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ ﺟﻤِﻴﻌًﺎ َو ﻧَﺠﱢﻨَﺎ ِﻣ
ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ و ﺁِﻟ ِﻪ
َ ﺧﻠْ ِﻘ ِﻪ ُﻣ
َ ﺧﻴْ ِﺮ
َ ﺣﻤْﻨَﺎ
َ ْﺟﻤِﻴﻌًﺎ وَار
َ اَﻟﱠﻠ ُﻬ ّﻢَ اﻏْ ِﻔﺮْ ﻟَﻨَﺎ
َأَﺟْﻤَﻌِﻴﻦ
ب اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ ﻋﺬَا
َ ﺴ َﻨ ًﺔ َو ﻗِﻨَﺎ
َﺣ
َ ﺧ َﺮ ِة
ِ ﺴ َﻨ ًﺔ َو ﻓِﻲ اﻟْﺂ
َﺣ
َ َر ﱠﺑﻨَﺎ ﺁﺗِﻨَﺎ ﻓِﻲ اﻟ ﱡﺪﻧْﻴَﺎ

6 нчы кушымта
Коръəн укылганнан соң дога кылу үрнəге
Əлхəмдүлиллəəһи раббил гаалəмииин вəссалəəтү вəссəлəəмү галəə
расүүлиһил кəрим үə галəə əəлиһи үə əсхабиһи əҗмəгыйн.
Йə,

Рəхмəтле

Раббым,

укылган

Коръəн

аятьлəребезнең

хата-

кимчелеклəрен гафу итеп, Үзеңнең киң рəхмəтең белəн кабул кылсаң иде.
Укылган,

тыңланган

Коръəн

аятьлəреннəн,

əйтелгəн

зекер-

тəсбихларыбыздан хасил булган əҗер вə савапларны фани дөньядан мəңгелек
ахирəткə күчкəн иң камил кеше, барлык пəйгамбəрлəрнең солтаны булган,
безгə бəхетле булырга өйрəткəн сөекле расүлең Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең
рухына, атабыз Адəм галəйһиссəлəм һəм анабыз Һавадан алып бүгенге көнгə
кадəр килгəн бөтен пəйгамбəрлəрнең, əүлиялəрнең, галимнəрнең рухларына
ирештерсəң иде. Шулай ук безнең догаларыбызга мохтаҗ булган газиз əтиəнилəребезнең, əби-бабаларыбызның, дəү əти-дəү əнилəребезнең, кыз һəм ир
туганнарыбызның, шул исəптəн (фəлəн улы фəлəннəн догага мохтаҗ булган
аерым əрвахларның исемнəрен əйтергə мөмкин) барча мөэмин-мөселман
кабер əһеллəребезнең, мəрхүм-мəрхүмəлəребезнең
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рухларына ирештереп,

аларның

гөнаһларын,

хата-кимчелеклəрен

гафу

итеп,

рухларын

шатландырсаң иде.
Йə, Кодрəтле Раббым, аларның каберлəрен нурландырып, хисапларын
җиңелəйтсəң иде. Аларга Синең сөекле бəндəлəреңнəн, җəннəт əһеллəреннəн
булырга насыйп итсəң иде.
Йə, Рəхим-шəфкатьле Раббым, укылган намазларыбыз, əйтелгəн зекертəсбихларыбыз, кылган игелекле гамəллəребез хөрмəтенə, белеп һəм белмичə
кылган

гөнаһларыбызны,

хата-кимчелеклəребезне,

ялгышларыбызны

Үзеңнең киң рəхмəтең белəн гафу итсəң иде.
Йə, Раббым, һəрбарчабызга исəнлек-саулык,

хəерле һəм бəракəтле

гомерлəр насыйп итсəң иде. Сиңа гына гыйбадəт кылабыз һəм Синнəн генə
ярдəм сорыйбыз. Синең кушканнарыңны ихлас күңелдəн үтəп, тыйган
гамəллəреңнəн тыелып, иксез-чиксез рəхмəтеңə һəм ризалыгыңа ирешергə,
ике дөньяда да бəхетле бəндəлəреңнəн булырга насыйп итсəң иде.
Һəркайсыбызны хəвеф-хəтəрлəрдəн, сугышлардан, ачлык хəсрəтеннəн,
сихерлəрдəн, табигать гарасатларыннан Үзең сакласаң иде.
Йə, Рəхмəтле Раббым, балаларыбызга, оныкларыбызга күркəм тəрбия
биреп,

алар

өчен

сөенеп,

шатланып

яшəргə,

аларның

игелеген,

миһербанлыгын күрергə насыйп итсəң иде.
Йə Раббым, һəркайсыбызга бу дөньядан тулы иман, кальби сəлим белəн
китəргə,

соңгы

сулышларыбызда

да:

“Лəə

илəəһə

иллə

ллааһу

Мөхəммəдүррасүлүллаһ”, - дип əйтергə насыйп итсəң иде. Кыямəт көнендə
сөекле Пəйгамбəребез Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең шəфəгатенə ирешеп,
җəннəтлəреңə керергə, Синең дидарыңны күрергə насыйп итсəң иде.
Вəссалəəтү вəссəлəəмү галəə расүүлиллəһ үə галəə əəлиһи үə əсхабиһи
əҗмəгыйн.
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7 нче кушымта
Сөйлəм техникасыннан практикум
Сулыш күнегүлəре
Хəрəкəттə – бəрəкəт!
Гəүдə торышлары
Беренче торыш (1 нче рəсем). Кулларны янга сузып, тигез урында
матрац яки палас җəеп, туп-туры итеп аркага ятабыз. Баш астына кечкенə
генə мендəр куярга мөмкин.
Искəрмə:
•

Əлеге торыш күкрəк читлегенең аскы өлеше һəм эч мускуллары

ныгып җитмəгəн укучылар өчен кулай.

1 нче рəсем
Икенче торыш (2 нче рəсем, 2а, 2ə рəсемнəр). 60-70 см тирəсе
озынлыктагы таяк тотып, кулларны төшереп, туп-туры итеп басабыз.
Иснəгəндə, иркен хəрəкəт белəн кулларны баш өстенə күтəрəбез һəм, берничə
секундка һаваны тоткарлап, шул торышта басып торабыз. Һаваны чыгарганда
таякны муен турысына төшерəбез.
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2 нче рəсем

2 а рəсем

2 ə рəсем

Өченче торыш (3 нче рəсем). Кулларны аркада, бил турысында
тоташтырып туп-туры итеп басабыз. Акрын гына иснибез. Шул торышта
һава чыгып беткəнче торабыз. Бу торышта күкрəк һəм эч мускуллары
бертигез дəрəҗəдə хəрəкəтлəнə.

3 нче рəсем
Дүртенче торыш (4 нче рəсем). Кулларны аркада, бил турысында
тоташтырабыз, иснибез һəм һаваны тоткарлыйбыз. Шуннан соң иркен һəм
җиңел хəрəкəт белəн кулларны алга чыгарып, учларын күкрəк читлегенең
өске өлешенə куйганда һаваны чыгарабыз.
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4 нче рəсем
Бишенче торыш (5 нче рəсем). Туры басып торабыз. Кулларны
аркада, бил турысында тоташтырабыз – иснибез, диафрагма турысына өскə
күчергəндə (5а рəсем) һаваны чыгара башлыйбыз. Урта бармакларның
очлары

бер-берсенə

тиеп

торырлык

булсын.

Бу

тəмамланганчы саклыйбыз.

5 нче рəсем

5а рəсем
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торышны

күнегү

І комплекс
Һава алмашуны күнектерү
1 нче күнегү
“Чəчəк кибетендə”
Борын аша эчнең аскы өлеше хəрəкəтлəнерлек итеп күп күлəмдə һава
алабыз. Һаваны чыгарганнан соң берничə секунд тирəсе тын торгач, иркен
итеп тиз генə борын аша иснибез. Бөтен тəн, эчнең аскы өлешенə кадəр
киңəя, үпкəлəр чиста һава белəн тула. Берничə секунд һаваны тоткарлап
торабыз һəм «а» авазын əйткəндəге кебек, авызны зур ачып, җылы һава
чыгарабыз.
Искəрмəлəр:
•

Бу күнегүне беренче өч торышта берничə тапкыр кабатларга

мөмкин.
•

Əгəр дə икенче һəм өченче торышта укучы баш əйлəнүен сизсə,

башта беренче торышта күнектерү белəн чиклəнергə.
Һаваны чыгарганнан соң һəрвакыт паузаны сакларга.
Күкрəк читлегенең һəм эчнең аскы өлешенең берүк вакытта киңəюен
игътибар итəргə. Моңа ирешү өчен, үзегезне чəчəк иснибез дип хис итəргə
кирəк.
1.

Һава үпкəлəрдəн иркен чыга.

2.

Һава агымының көче һава чыкканда кими.

3.

Һава алмашу тавышсыз башкарыла.

4.

Һава

алганда

шау,

сызгыру

ишетелсə,

сулыш

юллары

мускулатурасының киеренкелегенə ишарə.
5.

Һава чыккан вакытта шау ишетелсə, тамак мускулларына көч

килə.
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2 нче күнегү
«Һаваны өлешлəп чыгару»
Ул да нəкъ беренче күнегү кебек башлана. Һаваны чыгарып бетерəбез,
бераз пауза тотабыз (борын аша тиз генə иснибез), сулышны тоткарлап
торабыз. Иреннəр арасын нəзек кенə калдырып (алга таба юка иреннəр аша
дип əйтербез). Һаваның бер өлешен «пф» дип чыгарабыз. Калган һаваны
тагын тоткарлап торабыз, тагын бер өлешен чыгарабыз.
«Пф» авазлар җыелмасын кабатлый – кабатлый, һаваны ахырына кадəр
чыгарып бетерəбез. Һава тоткарланганда иреннəр ябык.
Искəрмəлəр:
•

Əгəр дə баш əйлəнү булмаса, бу күнегүне беренче өч торышта да

эшлəргə мөмкин, баш əйлəнсə беренче торыш белəн генə чиклəнергə кирəк.
•

Бу күнегү үпкəлəрне чистарта. Əгəр укучы арыган, дулкынланган

яисə аңа бик эссе һəм шуңардан ул бик хəлсезлəнгəн икəн, тынычлану өчен,
бу күнегүне берничə тапкыр эшлəргə киңəш ителə.

3 нче күнегү
«Көпшə»
Һаваны юка иреннəр аша эчкə алабыз. Һава көпшə аркылы су эчкəн
кебек иркен уза. Һаваны тоткарлап торабыз; авызны зур ачып, тавышсыз
гына җылы һава чыгарабыз; тиз генə иснəп, «пф-пф» авазлар җыелмасы
белəн өлешлəп чыгарабыз.
Искəрмəлəр:
•

Əлеге күнегүне беренче өч торышта да үтəргə мөмкин.

•

Бу күнегүне бары тик ирен кырыйлары аша гына сулап та

эшлəргə була.
•

Əлеге күнегүне борын аша иснəп тə эшлəргə ярый. Бу очракта

ике бармак белəн борын тишеклəрен җиңелчə генə кысарга кирəк.
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4 нче күнегү
«Һава тоткарлау»
Борын аша тиз генə иснибез, шуннан соң эчнең аскы өлешен ныгытып,
һаваны

озак

тоткарлап

торабыз.

Əмма

көчəнергə

кирəкми.

Һава

тоткарланганда авыз ябык. Тамакка киеренкелек тудырмыйча, шауламыйча
гына, авызны зур ачып, җылы һава чыгарабыз.
Искəрмəлəр:
•

Һава тоткарлауны төрлəндерү өчен, авызны зур ачып торырга да

мөмкин.
•

Баш əйлəнмəсə, бу күнегүне беренче өч торышта да эшлəргə

•

Бу күнегү вакытында һаваны тоткарлау секундларының арта

була.
баруын күзəтү кызыклы. Эчнең аскы мускулатурасы көчен арттыру өчен бу
күнегү бик файдалы.
•

Башта һаваны 5-10 секундтан да артык тоткарларга тырышмаска,

тавыш ярыларына көч китермəскə кирəк.

5нче күнегү
«Мин кем!»
Туп-туры басабыз һəм юка иреннəр аша һава алабыз. Учларыбыз белəн
башта акрын гына, бераздан катырак итеп, күкрəк читлегенең өске өлешен
каккалыйбыз. Һаваны көчəнеп тоткарлап торган очракта, авызны зур итеп
ачып һаваны чыгарып бетерергə һəм шуннан соң яңадан тиз генə иснəп,
һаваны өлешлəп чыгарырга кирəк.
Искəрмəлəр:
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•

Бу күнегүне бары тик баскан килеш кенə эшлибез. Сулыш

аппараты камиллəшə, ныгый барган саен, бу күнегүне ешрак эшлəргə
мөмкин.
•

Күкрəкне бөтен көчкə түгел, ə бармак очлары белəн генə

каккаларга. Кызлар күкрəкнең бары тик өске өлешен генə каккаларга тиеш.
•

Һаваны чыгара башлагач, каккалауны туктатырга кирəк.
6 нчы күнегү
«Мунча чабыну»

Кулларны янга төшереп басабыз, борын аша тиз генə иснибез һəм
һаваны чыгармыйча гына алга таба иелəбез; арканы кул чугы белəн каккалый
башлыйбыз.
Искəрмəлəр:
•

Укучы һаваны тоткарлап тора алмавын сизүгə үк, каккалауны

туктатырга, тураерга һəм калган һаваны авызны зур ачып тавышсыз гына
(җылы һава) чыгарып бетерергə кирəк. Моңардан соң шул мизгелдə тиз генə
борын аша иснибез, һаваны «пф-пф» дип, өлешлəп чыгарабыз.
•

Бу күнегүне бары тик аягүрə баскан килеш кенə эшлəргə мөмкин.
7 нче күнегү (6, 7е рəсемнəр)
«Туп кысу» яки кабыргара мускулларны ныгыту күнегүе

6 нчы рəсем

7 нче рəсем
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Туп-туры басабыз, кулларны мөмкин кадəр өскəрəк күтəреп, күкрəк
читлеген «туп» дип күзаллап, ике яктан тотабыз.
Борын аша тиз генə иснибез шуннан соң һаваны берничə секунд
тоткарлап торабыз һəм куллар белəн җиңелчə генə күкрəк читлеген ян-яктан
кыскалап, һаваның бер өлешен чыгарабыз. Шуннан соң кулларны яңадан
төшерəбез, бу вакытта һаваны тоткарлыйбыз. Инде яңадан күкрəк читлеген
ян-яктан кыскалап, «пф-пф» дип, тагын һаваның бер өлешен чыгарабыз.
Һава бөтенлəй чыгып беткəч, кулларны төшерəбез һəм яңадан тиз генə
иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз.
Искəрмəлəр:
•

Бу күнегүне бары тик басып торган хəлдə генə эшлəргə кирəк.

•

Башта күнегүне аеруча саклык белəн эшлəргə киңəш ителə.

•

Нəкъ менə əлеге күнегү ярдəмендə сеңерлəрнең, кабыргара

мускулларның

сыгылмалылыгын

һəм

буыннарның

хəрəкəтчəнлеген

үстерергə була. Ə алар, үз чиратында, күкрəк читлегенең күлəмен арттыру
өчен əһəмиятле.
8 нче күнегү (8, 9 нчы рəсемнəр)
«Шар кысу» яки күкрəк читлеген киңəйтү күнегүе

8 нче рəсем

9 нчы рəсем
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Туры басабыз, борын аша иснəгəндə кулларны алга сузган килеш өскə
күтəрəбез, уң аяк белəн алга атлыйбыз.
Шул торышта һаваны берничə секундка тоткарлап торабыз, һаваны
авыз аша «пф» авазлар җыелмасы белəн чыгарабыз, шул вакыт уң аякны кире
күчерəбез һəм кулларны йодрыклап, сукмыйча гына күкрəккə кысабыз
(гəүдəне «шар» дип күзаллыйбыз).
Искəрмəлəр:
• Һаваны аз гына көч белəн, ашыкмыйча чыгарабыз. Шул ук аяктан
бу күнегүне тагын бер кат кабатлыйбыз. Күнегүне тиз темпта
үтибез.
• Күнегүне ике темпта да сул аяк белəн эшлибез.
• Күнегүне уң һəм сул аяктан (һəр аякка 2 тапкыр) 6 тапкыр
чиратлаштырып кабатлыйбыз.

II комплекс
Сулыш юлларын ныгыту
1 нче күнегү
“Үпкəлəрне акрынлап кысу” күнегүе
Тураеп басабыз, куллар аркада, тотышканнар. Борын аша (авыз ачык)
күп күлəмдə һава алабыз һəм аны берничə секундка тоткарлап торабыз.
Кулларны иркен һəм җиңел генə хəрəкəт белəн күкрəкнең өске өлешенə
куябыз (6 нчы рəсем). «Ф» авазына охшаш аваз белəн һаваны чыгара
башлыйбыз. Аскы иреннəр өске тешлəргə бик якын. Күкрəк читлегенең өске
өлеше хəрəкəтлəнми. Һаваны чыгарып бетергəннəн соң,

тиз генə иснəп,

һаваны тоткарлый-тоткарлый (иреннəрне йомып-йомып), җылы һава белəн
“пф-пф” авазлар җыелмасын яңгыратабыз. Калган һаваны 2-3 өлешкə бүлеп
чыгарабыз.

341

Искəрмəлəр:
•

Башта аз күлəмдə генə һава иснəргə кирəк. Һаваны чыгарган

вакытта күкрəк читлегенең өске өлеше генə түгел, ə аскы өлеше дə тыныч
халəттə калырга тиеш. Бары тик шуннан соң гына күнегүне тулысынча
кабатлап эшлəргə мөмкин.
•

Муен мускулатурасының иркенлеге өчен, башны уңга һəм сул

якка боргалап торырга.
2 нче күнегү
«Һава алмашуны тикшерү» күнегүе
3 нче торышта (3 нче рəсем) басып торган килеш юка иреннəр аша
иснибез.
Сулышны берничə секунд тоткарлап торганнан соң, 4 нче торышны
алабыз (4 нче рəсем) һəм һаваны “ф” авазы белəн чыгарабыз.
Искəрмəлəр:
•

Бу күнегү салкын һаваны көч белəн этеп чыгаруга (каты атака)

исəплəнгəнгə күрə, баштарак аны беррəттəн ике тапкырдан да артыграк
кабатламаска киңəш ителə.
•

Һəрбер күнегүдəн соң һаваны өлешлəп бүлеп чыгарырга кирəк.

•

Беренче очракларда һаваны күп күлəмдə иснəмəскə яисə һаваны

салмак чыгармаска тырышырга кирəк, чөнки əлеге күнегү сулыш юлларының
киеренкелегенə китерə.
•

Иснəгəн чакта диафрагма һəм кабыргара мускулатураның

эшчəнлегенə игътибар итəргə.
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3 нче күнегү
Тавыш ярыларының ныклыгын күнектерү
I төре
Һаваны борын аша күп күлəмдə иснибез, берничə секундка тоткарлап
торабыз һəм иреннəрне елмайгандагы торышка китерəбез. Һава агымын
тавышсыз, дəвамлы, иркен генə “э” авазын сузуны күз алдына китереп
чыгарабыз (һава уртача температурада).
Һаваны чыгарып бетергəннəн соң, тиз генə иснəп, өлешлəп чыгарабыз
Бу күнегүне бары тик 4 нче торышта гына эшлəргə кирəк (6 нчы рəсем).
Искəрмə:
•

Күнегүне

эшлəгəндə

сөйлəм

аппараты

мускулларының

иркенлеген тикшереп торабыз.
II төре
Борын аша күп күлəмдə һава иснибез; берничə секундка тоткарлыйбыз;
иреннəрне елмайгандагы кебек җəеп, һаваны “с” авазы белəн акрын гына
чыгарабыз. Шуннан соң яңадан иснəп, һаваны өлешлəп, бүлгəлəп чыгарабыз.
Бу күнегүне бары тик 4 нче торышта гына эшлəргə мөмкин (4 нче рəсем).
Искəрмəлəр:
•

Һава чыгару артык озакка да сузылмаска һəм диафрагма да эчкə

тартылмаска тиеш.
•

Һаваны мөмкин кадəр дəвамлырак чыгарырга кирəк. Һава чыккан

вакытта күкрəк читлегенең өске өлеше хəрəкəтлəнми, күкрəк һəм муен
мускуллары да иркен була.
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4 нче күнегү
«Диафрагма һəм кабыргара мускулларны ныгыту»
Өченче торышны алабыз (3 нче рəсем), борын белəн күлəмле итеп
иснибез, берничə секундка сулышны тоткарлыйбыз, бу вакытта 5 нче
торышны алабыз (5 нче рəсем), һаваны юка иреннəр аша “ссс” авазларын
яңгыраткандагы кебек тавышсыз, дəвамлы чыгарабыз.
Сулышны чыгарып бетергəннəн соң тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп
чыгарабыз.
Искəрмə:
•

Муен мускулларының иркенлегенə игътибар итəбез. Диафрагма

өстəн аска таба бераз хəрəкəтлəнеп ала.
5 нче күнегү
«Һаваны өлешлəп чыгаруны камиллəштерү»
Əлеге күнегү сөйлəм, җыр вакытында өзек-өзек сулыш чыгаруны,
кайбер тартык авазларны əйтүне күнектерү өчен əһəмиятле.
Һава чыгаруны иреннəрне кысып (ябып) туктатабыз. Һаваны аз
күлəмдə өлешлəп чыгарабыз (10-12 тапкыр). Дəвамлылыгын тигез итеп
кабатлыйбыз.
Бү күнегүне бишенче торышта эшлəргə кирəк.
6 нчы күнегү
Һаваны кинəт һəм еш-еш чыгаруны һəм диафрагманың дəвамлы
җыелуын күнектерү
Күнегүне өченче торышта эшли башлыйбыз, һава иснибез, берничə
секундка тоткарлап торабыз һəм бишенче торышны алабыз (5 нче рəсем).
Шуннан соң юка иреннəрдəн һаваның бер өлешен “ссс” авазлары
җыелмасын əйткəндəге кебек тавышсыз чыгарабыз. Шул рəвешчə һаваны
3 секунд чыгарабыз да иреннəрне ябып, “пф-пф” авазлары белəн өлешлəп
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чыгарабыз. Алга таба һаваны тагын “ссс” белəн чыгарабыз һəм 3 секундтан
соң тагын өлешлəп чыгаруга күчəбез.Күнегүне бөтен һава чыгып беткəнче,
шул рəвешчə кабатлап торабыз.
7 нче күнегү
«Авазның көчен күнектерү»
I төре
Өченче

торышны

(3 нче

рəсем)

алабыз,

иснибез,

сулышны

тоткарлыйбыз һəм дүртенче торышка күчəбез (4 нче рəсем).
Иреннəрне елмайгандагы кебек җəеп, һаваны кискен этеп (каты
атакада), “э” авазын əйткəн кебек чыгарабыз. Һава чыгып беткəннəн соң, тиз
генə иснəп, зуррак өлешлəр белəн, көчлерəк этеп чыгарабыз.
Искəрмə:
•

Бу күнегүне үтəгəндə муен мускулатурасы, тамакта, бигрəк

тə,телдə киеренкелек булдырмаска тырышабыз.
II төре
Өченче торышта һава иснибез, һаваны берничə секундка тоткарлап,
4 нче торышны алабыз. Һаваны кискен этеп, «с» белəн, аннан пышылдап “э”
авазы белəн чыгарабыз. Һаваны чыгара башлаганда күкрəк читлегенең өске
өлеше хəрəкəтсез, диафрагма иркен.
1-2 секундтан соң 5 нче торышны алабыз (5 нче рəсем). Бу вакытта
киеренкелек күкрəк читлегенең өске өлешеннəн эчнең аскы өлешенə күчə
(эчебез эчкə “бата”). Əлеге күнегүне тəмамлаганнан соң тиз генə иснəп,
һаваны өлешлəп чыгарабыз.
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8 нче күнегү
Тавышның көчəюен һəм акрынаюын күнектерү
Бу күнегүнең асылы – һаваны чыгарганда салкын һавадан җылы һавага
күчү, ягъни каты атакадан йомшак атакага күчү. Иснибез, һаваны
тоткарлыйбыз, җылы һава чыгарганнан соң күнегүне туктатмыйча гына 5 нче
торышны алабыз (5 нче рəсем). Иснибез һəм һаваны “э” авазы белəн көчле,
кискен (салкын һава) этеп чыгарабыз; аннан соң җылы һава белəн “э” авазын
пышылдап яңгыратабыз. Һаваны чыгарып бетергəннəн соң, тиз генə иснəп,
тоткарлый-тоткарлый (иреннəрне йомып), “пф-пф” авазлар җыелмасы белəн
(җылы һава) чыгарабыз. Калган һаваны 2-3 өлешкə бүлеп чыгарабыз.
III комплекс
Һава алмашуны тизлəтү күнегүлəре
1 нче күнегү
Борын аша тиз иснəүне күнектерү
Авыз ябык, тиз генə борын аша иснибез һəм һаваны авыз яисə борын
аша чыгарабыз. Күнегүне берничə тапкыр беренче өч торышта кабатлыйбыз.
Искəрмə:
•

Борын яфракларын киңəйтеп шауламый гына иснибез.
2 нче күнегү
Ачык авыз белəн борын аша тиз иснəүне күнектерү

Борын аша мөмкин кадəр тиз иснибез. Күнегүне эшлəгəн чакта авыз
ачык кала, əмма аның аша һава алмашмаска тырышабыз. Бу күнегүне
беренче һəм икенче торышта күп тапкыр эшлəргə мөмкин.
Искəрмəлəр:
•

Иснəгəн чакта бөтен сулыш мускулатурасы хəрəкəтлəнерлек итеп

иснəргə кирəк.
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•

Əгəр укучыга авыз ачык халəттə борын аша иснəү кыен икəн,

баштарак күнегүне үзгəртергə дə мөмкин: алгы өске тешлəрне аскы тешлəр
өстенə куябыз; телне аңкауга терибез, иреннəрне ачабыз һəм борын аша
иснибез, шуннан соң телне аңкаудан алмыйча гына тешлəрне ачабыз. Аннан
соң телне дə төшерергə була.
3 нче күнегү
Иснəү тизлеген күнектерү
Беренче төре – һаваны йомшак атакада авыздан чыгару
Кулларны күкрəккə куеп туры басабыз; авыз ярымачык, борын аша тиз
генə иснибез, шулвакыт кулларны тиз генə аркага куеп бер-берсе белəн
тоташтырабыз; һава чыгып беткəнче шул – өченче торышта калабыз.
Шуннан соң тиз генə борын аша иснибез; юкарган иреннəр аша “пф-пф”
авазлары белəн һаваны чыгарабыз; яңадан иснибез һəм кулларны алга
чыгарып, күкрəккə куйганда (5 нче торышта) һаваны чыгарабыз. Бу күнегүне
рəттəн 3 тапкыр эшлибез.
Икенче төре – һаваны йомшак атакада борыннан чыгару
Куллар ян-якта, туры

итеп басабыз, авыз ярымачык; кулларны,

чуклары тоташырлык итеп баш өстенə “ыргытканда” тиз генə борын аша
иснибез. Һаваны шул торышта тоткарлыйбыз. Кулларны иркен генə аска
төшергəндə, һаваны борын аша чыгарабыз. Бу күнегүне 3 тапкыр
кабатлыйбыз.

347

IV комплекс
Баш, җилкə хəрəкəтлəре
Баш белəн хəрəкəтлəр ясау муен һəм җилкə мускулларының ныгуы
өчен файдалы.
Бу хəрəкəтлəр баш əйлəнгəндə, шулай ук гəүдəне төз тоту өчен дə
əйбəт. Муен умырткасының хəрəкəтчəнлеге дə бермə-бер арта.
1 нче күнегү (10 нчы,10а рəсемнəр)
Башны алга һəм артка бөгү

10 нчы рəсем

10а рəсем

Туры басып, көчəнмичə сулыш алабыз. Соңыннан башны артка
җибəрəбез (32 нче рəсем), йөз өскə төбəлгəн, шушы хəлдə озак тормыйча,
башны акрын гына күтəрəбез, һəм артык көч куймыйча, ияк күкрəк читлегенə
тигəнче аны алга иябез. Һаваны баш игəндə акрын гына чыгарабыз. Бу
күнегүне өчəр тапкыр кабатлыйбыз.
Искəрмə:
•

Күнегүне эшлəгəндə, гəүдə һəм җилкəлəр хəрəкəтсез.
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2 нче күнегү (11 нче рəсем)
Башны уңга һəм сулга таба бөгү

11 нче рəсем
Туры баскан килеш көчəнмичə генə борын аша иснибез һəм башны уң
якка янтайтканда сулышны чыгарабыз. Икенче тапкыр һава иснəгəнче шул
торышта калабыз, башны турайтып һава иснибез һəм аны чыгара-чыгара
башны сул якка янтайтабыз.
Күнегүне 3 тапкыр кабатлаганнан соң тиз генə борын аша иснəп,
һаваны өлешлəп чыгарабыз.
Искəрмə:
•

Күнегүне эшлəгəндə баш алга да, артка да бөгелми, җилкəлəр

хəрəкəтлəнми.
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3 нче күнегү (12 нче рəсем)
Башны бору

12 нче рəсем
Туры итеп басабыз, иркен һəм көчəнмичə генə иснибез. Иснəгəн
вакытта башны туры тотып уң якка борабыз. Күз карашы уң як җилкə аша
төшкəн була. Сулышны чыгарабыз һəм бышны элекке торышына кайтарабыз.
Яңадан иснибез һəм башны нəкъ шул рəвешчə сул якка таба борабыз. 3
тапкыр эшлəгəннəн соң тиз генə борын аша иснəп, һаваны өлешлəп
чыгарабыз.
Искəрмə:
•

Күнегүне эшлəгəн вакытта муенның бөгелмəвенə, җилкəлəрнең

хəрəкəтсез калуына игътибар итəргə кирəк.
4 нче күнегү (13 нче,13а,ə рəсемнəр)
Баш белəн əйлəнмəле хəрəкəт ясау
Туры басабыз, иркен генə иснəгəндə башны сул якка янтайтабыз,
шуннан соң артка, уңга һəм алга таба башның өске өлеше мөмкин кадəр
зуррак түгəрəк ясарлык итеп əйлəндерəбез, һаваны чыгарабыз. Кире якка
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таба эшлибез һəм шул ук кагыйдəне истə тотабыз: йөз өскə күтəрелгəндə –
иснибез,əйлəндергəндə, аска төшкəндə – сулышны чыгарабыз.

13 нче рəсем

13а рəсем

13б рəсем

Күнегүне һəр якка да 5 əр тапкыр эшлибез һəм борын аша тиз генə
иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз (“а”, “э”, “ф”, “пф”, “ссс”, “пф-пф”, “бпбп” һ. б. авазлар җыелмасы белəн).

5 нче күнегү
“Юан муен” күнегүе
Туры басабыз, иркен генə иснəгəндə башны артка күчерəбез, баш алга
килгəндə һаваны “ф” авазы белəн дəвамлы этеп чыгарабыз.
Искəрмəлəр:
•

Бу күнегүне 5 тапкыр эшлəгəннəн соң борын аша тиз генə иснəп

һаваны өлешлəп чыгарабыз.
•

Бу хəрəкəт вакытында күкрəк сөяге (очкылык сөяге) бераз

күтəрелгəн кебек була. Тик җилкəлəр хəрəкəтсез кала, иякне сузмыйбыз.
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6 нчы күнегү
Җилкəлəр белəн əйлəнмəле хəрəкəт ясау
Кулларны төшереп, туры басабыз. Шул халəттə җилкəлəр белəн
əйлəнмəле хəрəкəт ясыйбыз, башта 5 тапкыр алдан артка таба, аннары
5 тапкыр кире юнəлештə.
Җилкəлəр өскə күтəрелгəндə иснибез һəм җилкəлəр аска төшкəн чакта
гына һаваны чыгарабыз (ачык авыздан, борын аша).
7 нче күнегү (14 нче, 15 нче рəсемнəр)
Җилкəлəр белəн алга һəм артка таба хəрəкəтлəр

14 нче рəсем

15 нче рəсем

Кулларны билгə куябыз. Ике җилкəне дə бер тигез алга этеп, һаваны
чыгарабыз. Иснəгəндə акрын, лəкин көч белəн аларны артка “ташлыйбыз”.
Җилкəлəр белəн бергə терсəклəр дə хəрəкəт итə, ə баш һəм гəүдə үзенең
торышын үзгəртми.
Артка таба хəрəкəт – күнегүнең иң мөһим өлеше. Ул җилкəнең арткы
мускуллары ярдəмендə башкарыла һəм аларны ныгыта.
Искəрмə:
•

Бу күнегүдə җилкəлəрне артка ташлауны энергияле генə түгел,

бəлки кискенрəк ташлау белəн дə төрлелəндерергə мөмкин.
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V комплекс
Куллар хəрəкəте
Кулларны хəрəкəтлəндергəндə күкрəк читлеге зурая, һава күлəме арта.
Бу күнегүлəрне башкарганда гəүдəнең өске өлеше артка салынмавына һəм
эчнең алга чыгып тормавына игътибар итəбез. Шул ук вакытта умыртка
баганасы, гəүдə тыныч халəттə булырга тиеш.
1 нче күнегү (16 нчы рəсем)
Кулларны чиратлап өскə күтəрү
I төре – салмак темпта

16 нчы рəсем
Куллар ян-якта, туры басып торабыз, бер кулны бик җиңел генə өскə
күтəргəндə, ашыкмыйча иркен генə иснибез. Һаваны тоткарлап торабыз,
кулны акрынлап аска төшергəндə һаваны чыгарабыз. Икенче кул белəн дə
шулай ук эшлибез.
Күнегүне 3 тапкыр эшлəгəннəн соң, тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп
чыгарабыз.
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Əлеге күнегү белəн без үпкəлəрнең əле берсенең, əле икенчесенең
эшчəнлеген көчəйтəбез. Əгəр дə үпкəлəрнең берсе көчсезрəк икəн,
күнегүлəрне шул як кул белəн күбрəк ясарга туры килə.
II төре – тизлəтелгəн темпта
Искəрмə:
•

Муен һəм җилкə мускулларында булырга мөмкин киеренкелекне

киметергə тырышабыз. Куллар иркен, җиңел хəрəкəтлəнə.

2 нче күнегү (17 нче, 17а рəсемнəр)
Ике кулны да күтəрү

17 нче рəсем

17а рəсем

Куллар ян-якта, туры басып торабыз, ике кулны да өскə күтəргəндə
иркенлəп иснибез. Һаваны һəм кулларны шул рəвешчə берникадəр тоткарлап
торабыз. Кулларны аска төшергəндə һаваны акрынлап “ссс” авазлар
җыелмасы белəн чыгарабыз. Бу күнегүне 5 тапкыр кабатлаганнан соң, борын
аша тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз.
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3 нче күнегү
Кулларны болгау
Бу күнегү алдагы күнегүне кабатлый. Кулларны өскə күтəргəндə иснəп,
иркен генə аска төшергəндə һаваны да чыгарып, артка таба болгап куябыз.
Яңадан иснəп, шул ук вакытта кискен генə кулларны өскə күтəрəбез,
һаваны чыгара-чыгара яңадан аска төшерəбез. Кулларның хəрəкəте җиңел
һəм иркен булырга тиеш.
Əлеге күнегү һава күлəмен арттыра, һава алмашуны иркенəйтə, чыккан
һава агымын, үпкəлəрнең өске өлеше эшчəнлеген активлаштыра.
4 нче күнегү (18 нче, 18а рəсемнəр)
Кулларны ян-яктан күтəрү

18 нче рəсем

18а рəсем

Кулларны төшереп, туры басабыз, иснəгəндə иркен генə кулларны
яннан өскə күтəрəбез. Бераздан һаваны чыгара-чыгара кулларны төшерəбез.
Төшкəн вакытта кул чуклары бераз киеренке халəттə.
Күнегүне 5 тапкыр кабатлаганнан соң, борын аша тиз генə иснибез.
Һаваны өлешлəп чыгарабыз.
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Искəрмə:
•

Əлеге күнегүдə арка һəм җилкə мускуллары катнаша. Нəтиҗəдə

күкрəк читлеге киңəя, кабыргара мускуллар ныгый.
5 нче күнегү
«Очып барган кош»
Кулларны төшереп, туры басабыз. Иркен генə иснəгəндə кулларны кош
канатларын җилпегəн сыман яннан өскə күтəрəбез. Кулны күтəргəн саен
иснибез, төшергəн чакта һаваның бер өлеше үзеннəн-үзе чыга.
Куллар баш өстендə очрашкач, берничə секунд тоткарланып торабыз
һəм “ф” белəн салкын һава чыгарганда кулларны аска төшерəбез. 3 тапкыр
эшлəгəннəн соң тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз.
Искəрмə:
•

Əлеге күнегү күкрəк читлеген киңəйтə, сөйлəм аппараты

мускулатурасын тагы да сыгылмалы итə. Күнегү үтəлгəндə хəрəкəтлəр иркен
һəм җиңел булсын, үзебезне “очып барган кош” итеп хис итəбез.
6 нчы күнегү (19 нчы, 19а рəсемнəр)
Кулларны җəю

19 нчы рəсем

19а рəсем

356

Куллар төшкəн, туры басып торабыз. Эчнең аскы өлешен алга этеп
иснəгəндə кулларны алга сузабыз, горизонталь торышка җиткəч, туктамыйча,
ян-якка җəябез. Бераз тоткарланабыз, һаваны чыгарганда хəрəкəтлəрне
кирегə эшлибез.
Искəрмə:
•

Кулларны җəйгəндə арка мускуллары, бергə китергəндə күкрəк

мускуллары хəрəкəтлəнə. Күнегү күкрəк читлеген зурайтырга, диафрагманы
ныгытырга ярдəм итə.
•
7 нче күнегү (20 нче, 20а, 20ə рəсемнəр)
Кулларны əйлəндерү

20 нче рəсем

20а рəсем

20ə рəсем

Куллар янда, тураеп басабыз. Кулларны күтəргəндə иркен итеп
иснибез. Шуннан соң, куллар белəн алдан артка таба зур түгəрəк ясаганда,
“ф” белəн чыгарабыз. 5-6 тапкыр кабатлаганнан соң кулларны төшерəбез һəм
тиз генə иснəп, һаваны “пфф” авазлар җыелмасы белəн салмак кына өлешлəп
чыгарабыз. Икенче тапкыр иснəгəндə шул ук хəрəкəтлəрне кирегə таба
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эшлибез. Тиз генə иснəп, һаваны “пф-пф” авазлар җыелмасы белəн тиз-тиз 68 кисəккə бүлеп чыгарабыз.
Искəрмəлəр:
•

Кулларны өскə күтəрү иснəү белəн бергə, төшерү – һаваны

чыгару белəн бервакытта башкарыла.
•

Əгəр җилкəлəрнең берсе авыртса, бары тик бер кул белəн генə

эшлəргə дə мөмкин.
•

Хəрəкəт вакытында умыртка баганасы тыныч халəттə, кул

мускуллары киеренке түгел.

8 нче күнегү (21 нче рəсем)
«Кулны ташлау»

24 нче рəсем
Кулларны, терсəктəн бөгеп, туры басабыз; алга бер адым атлап, кинəт
кенə кулларны алга “ташлаганда” иркен генə иснибез. Бер аяк алда кала,
билдəн бераз алга иелгəндə һаваны чыгарабыз, кулларны яңадан җыябыз.
Күнегүне 5 тапкыр эшлəгəннəн соң тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп
чыгарабыз. Аякларны алмаштырып, күнегүне 5 тапкыр эшлибез.
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9 нчы күнегү (22 нче, 22а рəсемнəр)
Кулларны сузу
Кулларны аркага куеп туры басабыз. Һава иснəгəндə кулларны сузып
турайтабыз. Шул халəттə 2-3 секунд һаваны тотып торабыз. Кулларны элекке
халəтенə кайтарып, һаваны чыгарабыз. Шул рəвешчə күнегүне 5 тапкыр
кабатлагач, тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз.

22 нче рəсем

22а рəсем

Искəрмə:
•

Күнегүне эшлəгəндə умыртка баганасы туры булсын.
10 нче күнегү (23 нче, 23а рəсемнəр)
Бармаклар белəн түгəрəк хəрəкəтлəр

23 нче рəсем

23а рəсем
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Кулларны җилкə тигезлегендə күтəреп, туры басабыз. Бармаклар я
сузылган, я йодрыкланган. Һава иснəгəндə учларны өскə каратабыз. Һаваны
“с” авазы белəн өлешлəп чыгарганда, кул белəзеген бөгеп, түгəрəк ясап
8 тапкыр боргалыйбыз.

11 нче күнегү (24 нче рəсем)
Бармакларны бөгү

24 нче рəсем
Əлеге күнегүне баскан, утырган килеш тə эшлəргə була. Бармак очлары
идəнгə карап торырлык итеп бөгелгəн халəттə кулларны алга сузып иснибез,
бармакларны

йодрыклыйбыз. Һаваны

чыгарган

чакта төрле авазлар

җыелмасы белəн бармакларны турайтабыз һəм ян-якка җəябез. Шуннан соң
кул чукларын тулысынча иркенəйтеп селкибез. Күнегүне 6 тапкыр эшлəгəч,
тиз генə иснəп һаваны өлешлəп чыгарабыз.
Искəрмə:
•

Əлеге күнегүне кулларны салындырган халəттə дə эшлəргə

мөмкин.
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VI комплекс
Аяк хəрəкəтлəре
1 нче күнегү (25 нче, 25а рəсемнəр)
Аякны күтəреп бөгү

25 нче рəсем

25а рəсем

Кулларны билгə куеп, туры басабыз. Иснəгəндə, бер аякны тездəн
бөгеп күтəрəбез. Аякның тездəн түбəн өлеше иркен асылынып тора. Һаваны
чыгарганда аякны кискен генə алга сузабыз. Кабат иснəгəндə аякны яңадан
бөгəбез, һаваны чыгарганда тагын турайтабыз.
Күнегүне 6 тапкыр кабатлаганнан соң, аякны төшерəбез, ягъни ике
аякка да басабыз һəм тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз. Шуннан
соң бу күнегүне икенче аяктан эшлибез һəм шулай ук, тиз генə иснəп, һаваны
өлешлəп чыгарабыз.
Искəрмə:
•

Əлеге күнегүдə һəм алдагы күнегүлəрдə дə умыртка баганасының

турылыгына игътибар итəргə кирəк.
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2 нче күнегү (26 нчы, 26а, 26ə) рəсемнəр)
«Велосипедта йөрү» яки аяк белəн түгəрəк хəрəкəтлəр ясау
Кулларны билгə куеп туры басабыз. Ашыкмыйча иснəгəндə аякны
тездəн бөгеп өскə күтəрəбез һəм велосипедта йөргəн кебек итеп, 8 түгəрəк
хəрəкəт ясыйбыз.

26 нчы рəсем

26а рəсем

26ə рəсем

Күнегүне 5 тапкыр кабатлаганнан соң, тиз генə иснибез, һаваны
өлешлəп чыгарабыз. Шуннан соң əлеге күнегүне икенче аяктан эшлибез. Тиз
генə иснибез, һаваны өлешлəп чыгарабыз.
Искəрмəлəр:
•

Түгəрəк хəрəкəтлəр

сəгать йөреше уңаена да, кирегə дə,

горизонталь һəм вертикаль яссылыкта үтəлə.
•

Аяк мускулатурысында киеренкелек юк.

•

Күнегүне ашыкмыйча эшлəргə.
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3 нче күнегү
«Əйлəндерү»
Кулларны билгə куеп туры басабыз, иркен итеп иснəгəндə бер аяк
белəн алдан артка таба əйлəнмəле хəрəкəт ясыйбыз, һаваны чыгарганда
əйлəнмəнең калган өлешен ясап бетерəбез.
Күнегүне 5 тапкыр кабатлаганнан соң, тик торганда тиз генə иснəп,
һаваны өлешлəп чыгарабыз. Шуннан соң əлеге күнегүне икенче аяк белəн
эшлибез һəм шулай ук тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз.
Искəрмəлəр:
•

Əйлəнмə ясаган аяк иркен хəрəкəтлəнə. Ə икенче аяк туп-туры.

Гəүдəнең өске өлеше тыныч, җилкəлəр бер югарылыкта.
•

Бу күнегү эчнең аскы өлешендəге аркылы һəм кыек мускул

җепселлəрен, эчке органнарның эшчəнлеген яхшырта.

4 нче күнегү (27 нче, 27а, 27ə рəсемнəр)
Аякны алга һəм артка «атындыру»
Аяк идəнгə тимəсен өчен кубларга (спорт урындыгы) менеп, тураеп
басабыз. Бер кул билдə, икенчесе белəн стенага (урындык аркасына)
тотынабыз. Иснəгəндə аякны артка ташлыйбыз, һаваны чыгарганда – алга.
Əлеге күнегүне 5 тапкыр кабатлаганнан соң тиз генə иснəп, һаваны
өлешлəп чыгарабыз. Шуннан соң аякларны алмаштырабыз.
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27 нче рəсем

27а рəсем

27ə рəсем

Искəрмə:
•

Күнегүне эшлəгəн чакта гəүдəнең өске өлеше селкенми; аяк

иркен һəм салмак хəрəкəтлəнə. Аяк очы аска таба юнəлгəн.

5 нче күнегү (28 нче, 28а рəсемнəр)
Аякларны янга “атындыру”

28 нче рəсем

28а рəсем
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Кулның берсен билгə куеп, икенчесе белəн стенага (урындык аркасына)
тотынып туры басабыз. Аяк янга киткəндə – иснибез, җыелганда – һаваны
чыгарабыз.
Искəрмəлəр:
•

4 нче һəм 5 нче күнегүлəрне аяк очларына гына басып та эшлəргə

мөмкин.
•

Əгəр тотынмыйча гына эшли алуыгызга ышансагыз, икенче

кулны да билгə куярга була.

6 нчы күнегү (29 нчы рəсем)
Тезлəрне бөгү

29 нчы рəсем
Үкчəлəр бергə, бармак очлары икесе-ике якта, куллар билдə. Иснəгəндə
аяк очларына күтəрелəбез һəм, һаваны тоткарлап, 2-3 секунд шул ук хəлдə
торабыз. Һаваны чыгарганда аяк очларында калган килеш бераз чүгəбез.
Яңадан иснəгəндə, аяк очларында калган халəттə тезлəрне турайтабыз һəм
янə 2-3 секундка шул торышта калабыз. Һаваны чыгарганда тагын чүгəбез.
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Күнегүне 5 тапкыр эшлəгəннəн соң, аякларга ныклап басабыз һəм тиз
генə иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз.
7 нче күнегү (30 нчы рəсем)
Чүгəлəү
Əлеге күнегү алдагы 6 нчы күнегү кебек, тик иснəгəндə мөмкин кадəр
түбəнрəк чүгəлəргə кирəк; гəүдəнең өске өлеше алга иелмəгəн, арка туры.
Үкчəлəр бергə, мөмкин кадəр өскəрəк күтəрелгəн.

30 нчы рəсем
8 нче күнегү (31 нче, 31а рəсемнəр)
Тезлəрне чиратлаштырып бөгү

31 нче рəсем

31а рəсем
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Кулларны билгə куеп туры басабыз. Иснəгəндə уң аяк белəн алга
атлыйбыз, шуннан соң, гəүдəнең авырлыгын, тездəн бөгеп, сул аякка
күчереп, һаваны чыгарабыз. Алдагы аяк (уң аяк) тулысынча туры килеш
кала. Яңадан иснəгəндə сул тезне турайтабыз һəм, һаваны чыгарганда уң
тезне бөгеп алга иелəбез. Инде гəүдəнең авырлыгы уң аякка күчə. Гəүдəнең
өске өлеше һəм арттагы аяк бер турыда. Үкчəлəр күтəрелми. Күнегүне һəр
аяктан өчəр тапкыр эшлəгəннəн соң, тураеп басабыз һəм тиз генə иснəп,
һаваны өлешлəп чыгарабыз.
9 нчы күнегү (32 нче рəсем)
Аяк бармакларында күтəрелү
I төре

32 нче рəсем
Кулларны билгə куеп, туры басабыз. Иснибез. Иснəгəндə, аяк
очларында күтəрелəбез. Шул торышта эчтəн салмак кына бишкə яки алтыга
кадəр санап, һаваны тоткарлап торабыз да, чыгарганда яңадан табаннарга
басабыз.
Əлеге күнегүне 5 тапкыр кабатлаганнан соң, тиз генə иснəп, һаваны
өлешлəп чыгарабыз.

367

Искəрмə:
•

Күнегүне эшлəгəндə гəүдəнең өске өлеше хəрəкəтлəнми.
II төре (33 нче рəсем)
Кулларны өскə күтəреп, аяк бармакларында күтəрелү

33 нче рəсем
Иснəп, аяк бармакларында күтəрелгəндə, куллар да ян-яктан өскə
күтəрелə. Кулларны төшереп табанга басканда дəвамлы итеп салкын һава
чыгарабыз. Борын аша тиз генə иснəп, һаваны тиз-тиз өлешлəп чыгарабыз.
Күнегүне 5 тапкыр эшлəгəч, чыгаруга күчəбез.
Искəрмə:
•

Үткəн күнегүлəрдəн аермалы буларак, бу күнегүдə бөтен сөйлəм

аппараты катнаша. Күнегү һава агымының көчен һəм күлəмен арттыра, муен
арты, җилкə мускулларын үстерə, кабыргара мускулларның хəрəкəтчəнлеген
үстерə. Шулай ук аяк һəм арка мускулларын ныгыта; умыртка баганасын
турайтуга да ярдəм итə.
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10 нчы күнегү (34 нче, 34а рəсемнəр)
Аякны тубыктан бору

34 нче рəсем

34а рəсем

Əлеге күнегүне аякны аяк өстенə куеп, идəндə (урындыкта) утырган
килеш тə, аякны тездəн бөгеп күтəреп, баскан килеш тə эшлəргə була.
Иснəгəндə аяк бармакларын аска, һаваны чыгарганда эчтəн сигезгə кадəр
санап, үзебезгə таба тартабыз.
Күнегүне 5 кат кабатлаганнан соң тиз генə иснəп һаваны өлешлəп
чыгарабыз. Алга таба икенче аякны күтəреп, 5 тапкыр кабатлаганнан соң,
тагын тиз генə иснəп, һаваны дəвамлы итеп өлешлəп чыгарабыз (5-6 өлеш).

11 нче күнегү (35 нче рəсем)
Бер урында йөгерү
Куллар билдə, тураеп басабыз, җилкəлəрне бераз артка ташлыйбыз.
Баскан урыныбызда йөгерə башлыйбыз, 1-2 адымда иснибез, алдагы 8
адымда һаваны чыгарабыз, 1 яки 2 адымда пауза ясыйбыз. Һəр аяктан 25-30
адым ясаганнан соң туктыйбыз һəм тиз генə иснəп, һаваны ваграк өлешлəргə
бүлеп, “пф-пф” авазлар җыелмасы белəн чыгарабыз.
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35 нче рəсем

VII комплекс
Бөтен гəүдə хəрəкəтлəре
1 нче күнегү (36 нчы рəсем)
Гəүдəне бору

36 нчы рəсем
Кулларны төшереп, туры басабыз. Иснəгəндə кулларны күтəрəбез һəм
кулларны янга “ыргытып”, гəүдəнең өске өлеше белəн сулга борылабыз.
Һаваны чыгарганда элеккеге торышка кайтабыз. Күнегүне 3 тапкыр
кабатлаганнан соң тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз.
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Искəрмə:
•

Хəрəкəт вакытында аяклар урыныннан кузгалмый.

•

Əлеге күнегү эчнең аскы һəм бот мускулларының ныгуына, кан

əйлəнешенең яхшыруына ярдəм итə.
2 нче күнегү (37 нче, 37а рəсемнəр)
Алга һəм артка таба бөгелү

37 нче рəсем

37а рəсем

Кулларны билгə куеп, туры басабыз. Шул торышта иснəп алабыз.
Шуннан соң акрын гына иелгəндə һава чыга. Кабат иснəгəнче шул халəттə
торабыз, турайганда иснибез дə, туктамыйча, артка таба бөгелəбез. Гəүдəнең
өске өлеше белəн кабат алга иелгəндə һаваны чыгарабыз. Күнегүне 3 тапкыр
кабатлагач, тиз генə иснəп һаваны өлешлəп чыгарабыз.
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3 нче күнегү (38 нче, 38а рəсемнəр)
Ян- якка иелү

38 нче рəсем

38а рəсем

Кулларны билгə куеп, туры басабыз. Шул торышта иркен генə иснибез.
Һаваны чыгарганда уңга таба иелəбез. Турайганда иснибез, һаваны
чыгарганда сулга таба иелəбез. Күнегүне һəр якка өчəр тапкыр кабатлаганнан
соң, тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз.
Искəрмə:
•

Кулларны

чиратлап

баш

өстеннəн

күтəрү

белəн

катлауландырырга да мөмкин (38а рəсем).
•

Иелгəн чакта аяклар күтəрелми, баш туры, җилкəлəр дə селкенми.

4 нче күнегү (39 нчы, 39а, 39ə рəсемнəр)
Гəүдəне бору
Кулларны билгə куеп, туры басабыз, иелеп иснибез. Иснəгəндə,
гəүдəнең өске өлешен уңга, аннары түгəрəк буенча артка бора башлыйбыз.
Һаваны чыгарганда сулга һəм алга хəрəкəтлəнəбез, тураеп басабыз.
Күнегүне 3 тапкыр кабатлаганнан соң, тиз генə иснəп, һаваны төрле
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авазлар җыелмасы белəн өлешлəп чыгарабыз. Шуннан соң əлеге күнегүне
сул якка таба эшлибез.

39 нчы рəсем

39а рəсем

39ə рəсем

Искəрмə:
•

Күнегүне эшлəгəн чакта аяк, җилкə һəм баш боргаланмый.

•

Бу күнегү барлык эчке органнарның да эшчəнлеген яхшырта.
5 нче күнегү (40 нчы рəсем)

40 нчы рəсем
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Əгəр дə кемнең дə булса уң як үпкəсе вазифасын начар үтəсə, түбəндəге
күнегү киңəш ителə.
Арка туры, урындык каршына басабыз, сул кул белəн урындык
аркасына тотынабыз, ə уңы белəн борынның сул яфрагын кысабыз, башны
уңга бөгəбез, акрын гына иснибез. Һаваны ике борын тишегеннəн дə
чыгарабыз, баш турая. Əлеге күнегүне 3 тапкыр кабатлагач, тураеп басабыз
һəм тиз генə иснəп һаваны өлешлəп чыгарабыз. Əгəр дə сул як үпкəнең көче
юк икəн, бу очракта, урындыкка уң кул белəн тотынып, башны сул якка
бөгəбез, борынның уң яфрагын кысабыз.
6 нче күнегү (41 нче рəсем)
Уң як үпкə яки үпкəнең өске өлеше көчсез булган очракта сул якка
авышыбрак ятабыз. Сул кул алга сузылган, ə уңы борынның сул як яфрагын
кыса. Шул халəттə иснибез, һаваны борынның ике тишегеннəн дə чыгарабыз
һəм борынның сул яфрагын кысып, тагын иснибез. Күнегүне 3 тапкыр
кабатлагач, тиз генə иснəп һаваны өлешлəп чыгарабыз.

41 нче рəсем
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7 нче күнегү (42 нче, 42а рəсемнəр)

42 нче рəсем

42а рəсем

Кулларны төшереп, туры басабыз. Иснəгəндə ике кулны да өскə, бер
якка “ыргытабыз”, һаваны чыгарганда иелəбез, кулларны дуга буенча
төшерəбез,

тураябыз

да

яңадан

иснəгəндə,

кулларны

икенче

“ыргытабыз”.
Искəрмə:
•

Əлеге күнегү кул мускулларын, күкрəк читлеген ныгыта.
8 нче күнегү (43 нче, 43а рəсемнəр)

43 нче рəсем

43а рəсем
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якка

Ниндидер авырлык (ком тутырылган туп, 1 кг гантель) тоткан
кулларны аска төшереп, туры басабыз. Иснəгəндə, уң (сул) аяктан алга
атлыйбыз, иркен һəм җиңел генə итеп, ике кулны да өскə күтəрəбез, өстə
тукталмыйча гына уң (сул) якка “ыргытабыз”. Күнегүне 5 тапкыр кабатлагач,
тиз генə иснəп, һаваны өлешлəп чыгарабыз. Гəүдəнең өске өлеше үзеннəн-үзе
куллар артыннан иярə. Əлеге күнегүне үтəгəндə гəүдəнең бөтен мускуллары
да ныгый.
Искəрмə:
•

Һаваны чыгарганда, куллар аска төшə, тураеп басабыз.

Тавыш күнегүлəре
“Яңгыраучан гəүдə” тавыш күнегүлəре комплексы
Сузык авазларның яңгырау баганасы
Сузык авазларны төрле хəрəкəттə яңгыратабыз (бишкə кадəр санап).
Һəр күнегүдə кушуч иреннəрнең дəвамы, аваз көчəйткеч рупор вазифасын
үти. Умыртка баганасының турылыгын махсус тикшереп торабыз.
1. У-у-у… – тезлəнеп алга иелəбез. Умыртка баганасы туры, койрык
сөяге – копчик – югары нокта (1нче, 1а рəсемнəр).

1нче рəсем

1а рəсем
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2.Ы-ы-ы… – гəүдəне идəнгə паральлель урнаштырабыз (2нче, 2а
рəсемнəр).

2 нче рəсем

2а рəсем

3.Ый-ый-ый… – башны тезлəргə салабыз. Умыртка баганасының
турылыгы сакланмый (3 нче, 3а рəсемнəр).

3 нче рəсем

3а рəсем

4.О-о-о… – тезлəнеп утырган килеш гəүдəне артка янтайтабыз (4нче
рəсем).

(Соңыннан, киң əйтелешле “О” авазына гəүдəне алга күчерəбез,

чайкалабыз (4 нче рəсем, 4а, 4ə рəсемнəр)).

4 нче рəсем

4а рəсем
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4ə рəсем

5.А-а-а… – Тезлəнгəн килеш гəүдəне турайтабыз (5нче, 5а рəсемнəр).

5нче рəсем

5а рəсем

6.Ү-ү-ү… – Аякка басабыз, гəүдəне нык кына (якынча 60º) алга иябез
(6нчы, 6а рəсемнəр).

6 нчы рəсем

6а рəсем

7. Ө-ө-ө… – Басып торган килеш, гəүдəне җиңелчə (якынча 15º) алга
иябез (7нче, 7а рəсемнəр).

7 нче рəсем

7а рəсем
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8.Ə-ə-ə… – Басып торган хəлдə, гəүдəне җиңелчə (якынча 15º) артка
янтайтабыз (8нче, 8а рəсемнəр).

8нче рəсем

8а рəсем

9.Э-э-э… – Тезлəрне бөгеп, гəүдəне нык кына (якынча45º) артка
янтайтабыз (9нчы рəсем).(Киң əйтелешле,алынма сүзлəрдəге “Э” авазын
гəүдəне якынча 15º янтайтып (9а рəсем))

9нчы рəсем

9а рəсем

10.И-и-и…– Туп-туры басып торабыз. Аяклар җилкə киңлегендə
(10нчы, 10а рəсемнəр).
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10нчы рəсем

10а рəсем

Сузык авазларның яңгырау тирəлеге
Яңгырау кыры
1.

Яңгырау кыры – баш һəм

аның тирəлеге.

2.

Яңгырау кыры – баш,

ярты гəүдə тирəлеге.
э–э–и

о–о–а–
э–ə–и
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3.

Яңгырау кыры – күкрəк

Яңгырау кыры – җилкə

4.

читлеге, тирəлеге.

кыршавы, муен тирəлеге.

ө–ə–э–э

ы–ы–ө–ə

5.

Яңгырау кыры –

Бөтен гəүдə, аның

6.

күкрəкнең аскы өлеше, тирəлеге.

тирəлеге гүли.
у–о–
о–а

а – о –о

о–о–
ө–ə–ү
э–э–
и – ы – ый

Яңгырау кырларын тоташтыру
Төрле

авазларның

дерелдəү

тирəлеген

истə

тотып,

авазларны

чиратлаштырып яңгыратабыз. Гəүдəнең теге яки бу өлкəсендə дерелдəүне
арттырып, тавыш көчен үстерергə мөмкин:
1. у-о; о-у. 2. у-ый; ый-у. 3. у-а; а-у.
4. у-ө; ө-у. 5. у-и; и-у. 6. а-и; и-а.
Тавышны бер регистрдан икенчесенə күчерү:
1. и – э – ə – ө;

2. и – э – э – ə; 3. у – о – а;

4. у – о – о – ы – ый;

5. у – о – а;

6. у – о – о – ы – ый – а.

Яңгырау тирəлеген “күчерү”
1. “у” авазы “и” тирəлегендə;
2. “о” авазы “ə” тирəлегендə;
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3. “у” авазы “ү” тирəлегендə;
4. “у” авазы “ө” тирəлегендə;
5. “а” авазы “и” тирəлегендə;
6. “о” авазы “и” тирəлегендə.

Тартык авазларның яңгырау баганасы
н, ң
б-п, һ-в-ф.
г-к, д-т
м
р, л, й
з-с
ж-ш
җ-ч
гъ-къ, х, w
Тартык авазларның яңгыравын күнектерү
1. Тартык авазларның яңгырау баганасы аваз оешудагы табигатенə –
тирбəнү-дерелдəү ешлыгына якынайтып төзелде. Татар əдəби телендə тартык
авазларның калынлык-нечкəлек дəрəҗəсе иҗектəге сузык авазга бəйле.
Тартык авазларны башта сузык авазлар баганасы хəрəкəтлəре белəн
яңгыратабыз:
1) гъу

7) жо

13) мА

19) пе

2) къу

8) шо

14) гү

20) һə

3) ху

9) зый

15) кү

21) вə

4) wу

10) сый

16) дө

22) фə

5) җы

11) ра

17) тө

23) ңи

6) чы

12) ла

18) бе

24) ни

2. Һəрбер тартык авазны сузык авазлар баганасы хəрəкəте тəртибендə
яңгыратабыз: 1) гъу; 2) къу; 3) ху; 4) wу; 5) җу; 6) чу; 7) жу; 8) шу; 9) зу;
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10) су; 11) ру; 12) лу; 13) му; 14) гу; 15) ку; 16) ду; 17) ту; 18) бу; 19) пу;
20) һу; 21) ву; 23) ңу; 24) ну. Яки 1) гъө; 2) къө; 3) хө; 4) wө; 5) җө; 6) чө;
7) жө; 8) шө; 9) зө; 10) сө; 11) рө; 12) лө; 13) мө; 14) гө; 15) кө; 16) дө; 17) тө;
18) бө: 19) пө; 20) һө; 21) вө; 22) фө; 23) ңө;
24) нө. Яки 1) гъи; 2) къи; 3) хи; 4) wи; 5) җи; 6) чи; 7) жи; 8) ши; 9) зи;
10) си) 11) ри; 12) ли; 13) ми; 14) ги; 15) ки; 16) ди; 17) ти; 18) би; 19) пи;
20) һи; 21) ви; 22) фи; 23) ңи; 24) ни. Һəм башка сузык авазлар белəн дə.
3. Гəүдəнең тартык авазлар баганасына туры килгəн өлешен куллар
белəн каккалап, бер үк сузык авазлы дүрт иҗектəн торган җыелма
яңгыратабыз: 1) нунунуну; 2) ңуңуңуңу; 3) фуфуфуфу; 4) вувувуву;
5) һуһуһуһу; 6) пупупупу; 7) бубубубу; 8) тутутуту; 9) дудудуду;
10) кукукуку; 11) гугугугу; 12) мумумуму; 13) лулулулу; 14) руруруру;
15) сусусусу; 16) зузузузу; 17) шушушушу; 18)жужужужу; 19) чучучучу;
20) җуҗуҗуҗу;

21)

wуwуwуwу;

22)

хухухуху;

23)

къукъукъукъу;

24) гъугъугъугъу һ.б. сузык авазлар белəн дə.
4. Гəүдəнең тартык авазлар баганасына туры килгəн өлешен куллар
белəн каккалап, парлы тартык авазларны бер үк сузык авазлы ике иҗектəн
торган җыелма белəн яңгыратабыз: 1) гъукъу; 2) хуһу; 3) җучу; 4) жушу;
5) зусу; 6) гуку; 7) дуту; 8) бупу; 9) вуфу. Яки өстəн аска таба: 1) вифи;
2) һихи; 3) бипи; 4) дити; 5) гики; 6) зиси; 7) жиши; 8) җичи; 9) гъикъи. Һəм
башка сузык авазлар белəн дə.
5. Гəүдəнең тартык авазлар баганасына туры килгəн өлешен куллар
белəн каккалап, парлы сузык авазлар катнашлыгында төзелгəн ике иҗекле
җыелма яңгыратабыз: 1) гъугъү; 2) къукъү; 3) хухү; 4) wуwү; 5) җуҗү;
6) чучү; 7) жужү; 8) шушү; 9) зузү; 10) сусү; 11) рурү; 12) лулү; 13) мумү;
14) гугү; 15) кукү; 16) дудү; 17) тутү; 18) бубү; 19) пупү; 20) һуһү; 21) вувү;
22) фуфү; 23) ңуңү; 24) нунү. Һəм башка сузык авазлар белəн дə.
6. Фразаларны сузык авазлар баганасы хəрəкəтлəрен үтəп; җырлап,
сөйлəп яңгыратабыз:
Туган тугайдан туйган юк.
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Тырышлык – зурлык, тырышмый торсаң – хурлык.
Озын, озын, озын юл, озыннан озын – озак юл.
Абагага бага-бага башым бəрдем баганага.
Үсмəгəнне үчти-үчти дип үстермилəр.
Хəрəкəттə – бəрəкəт. Əйлəнə, əйлəнə дə бəйлəнə.
Эшенə күрə əҗере.
Исем кешене бизəми, кеше исемне бизи.
“Сөембикə манарасы” тавыш күнегүлəре миниатюрасы
1. “Сузык авазларның яңгырау баганасы” хəрəкəтлəрен үтəп, “й” һəм
сузык авазларны дəвамлы (8гə кадəр санап) яңгыратабыз.
1) Уй-уй-уй-уй…
2) Ый-ый-ый-ый…
3) Ой-ой-ой-ой…
4) Ай-ай-ай-ай…
5) Үй-үй-үй-үй…
6) Өй-өй-өй-өй…
7) Эй-эй-эй-эй…
8) Əй-əй-əй-əй…
9) Ий-ий-ий-ий.
2.Хəрəкəттə фразалап:
1) Уwулу йуун мунуруңлу;
2) Ыwылы йыын мынырыңлы;
3) Оwоло йоон монороңло;
4) Аwала йаан манараңла;
5) Үwүлү йүүн мүнүрүңлү;
6) Өwөлө йөөн мөнөрөңлө;
7) Эwэлэ йээн мэнэрэңлэ;
8) Əwəлə йəəн мəнəрəңлə;
9) Иwили йиин минириңли.
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3. Хəрəкəттə, җəенке фразалар яңгыратабыз.
1) Уй – wуй увулу сунуң йуун мунуруңлу уй – wуй;
2) Ый –wый ывылы сының йыын мынырыңлы ый – wый;
3) Ой – wой оволо соноң йоон монороңло ой – wой;
4) Ай – wай авала санаң йаан манараңла ай – wай;
5) Үй – wүй үвүлү сүнүң йүүн мүнүрүңлң үй – wүй;
6) Өй – wөй өвөлө сөнөң йөөн мөнөрөңлө өй – wөй;
7) Эй – wэй эвэлэ сэнэң йээн мэнэрэңлэ эй – wэй;
8) Əй – wəй əвəлə сəнəң йəəн мəнəрəңлə əй – wəй;
9) Ий – wий ивили синиң йиин минириңли ий – wий.
4. Һəр сузык авазга билгелəнгəн хəрəкəт, төгəллəнгəн текстка аерым
мөнəсəбəт белəн, сөйлəп:
1) Уф – фу, уй – wуй! Сөембикə манарасының авышуы зур шул, уф –
фу, уй – wуй (борчылып)
2) Ай – һай?! Сөембикə манарасы авармы икəнни? Ай – һай! (риторик
сорау, кире кагу)
3) Эй – һэй! Сөембикə манарасы! Дəверлəрдəн – дəверлəргə күчəрсеңме
җыр-моң булып?! (риторик эндəш)
4) Буыннардан-буыннарга барлык татар күңелендə мəңгелек һəйкəлядкəр син, и, Сөембикə манарасы! (риторик өндəү)
5. Һəр фразада тавыш тоны күтəрелə бара
I укучы: Сөембикə манарасы – алтын айлы манара!
II укучы: Сөембикə манарасы – ун буынлы манара!
III укучы: Сөембикə манарасы – туксан баскыч манара!
IV укучы: Сөембикə манарасы – нык нигезле манара!
V укучы: Сөембикə манарасы – шундый нурлы манара!
VI укучы: Сөембикə манарасы – безнең мөнбар манара!
VII укучы: Сөембикə манарасы – нинди нəфис манара!
VIII укучы: Сөембикə манарасы – мин яраткан манара!
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6. Хəрəкəттə ритмик-мелодик рəсем күнектерəбез. Җырлап, сөйлəп:
“Нинди биек манара! Нинди бөек манзара!” (Татар халык көе “Биек тауның
башларында...”)
Мелодик диапазонны үстерү күнегүлəре
Мəгънəви басым урынын һəм мелодик интервалларны күнектерү
1. «Тапкырлау таблицасы» I вариант
1) 1х1, 1х2…; егетлəр – гəүдəне кулларда күтəрəлəр, кызлар – гəүдəне
кулларда тездəн генə күтəрəлəр; нокта беренче баганада – “до” беренче
октава – “си” кече октава.
2) 2х1, 2х2...; эчкə ятып, билдəн күкрəкне күтəрəбез; нокта икенче
баганада – “до” беренче октава – “си” кече октава.
3) 3х1, 3х2...; “көймə” ясап атынабыз; нокта өченче баганада – “до”
беренче октава – “си” кече октава.
4) 4х1, 4х2...; аркада ятып велосипедта йөрибез; сорау; III баганада
ярты тонга күтəрелү – “до-до-до#”.
5) 5х1, 5х2...; ятып ян-якка əйлəнəбез; гаҗəплəнеп сорау; III баганада
бер тонга күтəрелү – “до-до-ре”.
6) 6х1, 6х2...; “кайчы” күнегүен ясыйбыз; өндəү I баганада; 1,5 тонга
күтəрелү – “до-до-ре#”.
7) 7х1, 7х2...; ятып; аякларны тездəн бөгəбез; турайтып төшерəбез;
өндəү II баганада; 1,5 тонга күтəрелү – “до-до-ре#”.
8) 8х1, 8х2...; яткан килеш тезлəрне бөгеп, ян-якка борылабыз; өндəү III
баганада; 1,5 тонга күтəрелү – “до-до-ре#”.
9) 9х1, 9х2...; ятып; аякларны кинəт күтəрəбез; иснибез; төшергəндə –
тапкырлау; соклану; III баганада 2 тонга күтəрелү – “до-до-ми”.
10) 10х1, 10х2...; аркага ятабыз, I баганада янга əйлəнəбез; II баганада
тезне бөгеп аякларны эчкə терибез; пауза -аякларны сузабыз; III баганада
кире аркага ятабыз; өндəү-чакыру; кварта – “до-до-фа”.
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11) 10х1, 10х2...; аркага ятып, тулысынча əйлəнəбез; арпеджио: 10х1
була 10: ”до-ми-соль-до”; “до-соль-ми-до”.
12) 10х1, 10х2…; тулысынча əйлəнеп чыгабыз; академик гамма
буенча күтəрелү-төшү; чиратлаштырып: “до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до”: əгəр
10 ны тапкырласак бергə нəтиҗəдə килеп чыга 10; “до-си-ля-соль-фа-мире-до”: əгəр 10 ны тапкырласак икегə нəтиҗəдə килеп чыга 20 һəм шулай
дəвам итəбез.
2. «Тапкырлау таблицасы» II вариант
1) 1х1, 1х2...; һəр баганада тезне чүгеп; III баганада чүгəлəгəн килеш
калабыз; нокта беренче баганада – “си” кече октава.
2) 2х1, 2х2...; һəр баганада тезне чүгеп; III баганада баскан килеш
калабыз; нокта икенче баганада – “до-си” кече октава.
3) 3х1, 3х2...; һəр баганада сикереп; III баганада чүгəлəгəн килеш
калабыз; нокта өченче баганада – “до-до-си” кече октава.
4) 4х1, 4х2...; һəр баганада сикереп; III баганада баскан килеш калабыз;
сорау; III баганада ярты тонга күтəрелү -“до-до-до#”.
5) 5х1, 5х2...; һəр баганада сикереп; нəтиҗəне əйткəндə аякны алга
ыргытып; гаҗəплəнеп сорау; III баганада 1 тонга күтəрелү – “до-до-ре”.
6) 6х1, 6х2...; һəр баганада як-якка сикереп; өндəү I баганада; 1,5 тонга
күтəрелү – “до-ре#-до-до”.
7) 7х1, 7х2…; һəр баганада биеп; нəтиҗəне əйткəндə аякны артка
борылып ыргытып; өндəү II баганада; 1,5 тонга күтəрелү – “до-ре#-ре#”.
8) 8х1, 8х2...; һəр баганада биеп; нəтиҗəне əйткəндə аякны алга чөеп;
өндəү III баганада; 1,5 тонга күтəрелү – ”до-до-ре#”.
9) 9х1, 9х2...; һəр баганада сикереп; нəтиҗəне əйткəндə сикереп
куллар белəн тубыкларга бəрəбез; соклану; III баганада 2 тонга күтəрелү –
“до-до-ми”.
10) 10х1, 10х2...; һəр баганада сикереп, нəтиҗəне аякка баскач əйтəбез;
өндəү-чакыру; кварта – “до-до-фа”.
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11) 11х1, 11х2...; һəр баганада сикереп; нəтиҗəне кулларны аяк
очларына бəргəндə əйтəбез; арпеджио өскə: 11х1 була 11: “до-ми-соль-до”.
12) 12х1, 12х2...; һəр баганада сикереп; кулларны аяк очларына бəреп;
нəтиҗəне аста əйтəбез; арпеджио аска: 12х1 була 12: “до-соль-ми-до”.
13) 13х1, 13х2...; басып торабыз; академик гамма буенча күтəрелүтөшү; чиратлаштырып: “до (беренче октава)-ре-ми-фа-соль-ля-си-до (икенче
октава)”: əгəр 13 не тапкырласак бергə нəтиҗəдə килеп чыга 13; “до (икенче
октава)-си-ля-соль-фа-ми-ре-до (беренче октава)”: əгəр 13 не тапкырласак
икегə нəтиҗəдə килеп чыга 26 һəм шулай дəвам итəбез.
3. Мелодик диапазонны төрле озынлыктагы юллы шигъри əсəрлəр
белəн күнектерү.
С. Рəмиев
ə) Уку
Безне адəм иткəн уку,
Адəмне алга илткəн уку, (2 юлда да малайлар гына, ля# кече октава)
Илтеп күккə җиткəн уку,
Уку, уку, уку. (2 юлда да си кече октава, кызлар кушыла)
Юлымызны хак иткəн уку,
Йөземезне ак иткəн уку,
Үземезне баг иткəн уку,
Уку, уку, уку. (4 юлда да до I октава)
Раст, чын кеше эше уку,
Баг вə рəхəт җимеше уку,
Ачкан рəхəт ишеген уку,
Уку, уку, уку. (4 юлда да ре)
Гакылга нур биргəн уку,
Мөкатдəс уй биргəн уку,
Су юкта су биргəн уку,
Уку, уку, уку. (4 юлда да ми)
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Дəүлəт, бəхет биргəн уку,
Мөлек, тəхет биргəн уку,
Безгə кирəк илла уку,
Уку, уку, уку. (4 юлда да фа)
Урысча да уку, уку,
Кытайча да уку, уку,
Кемчə генə дə уку, уку,
Уку, уку, уку. (4 юлда да соль)
Ирлəргə дə фарыз уку,
Кызларга да фарыз уку, (2 юлда да ля)
Фарыз эшнең барысы уку,
Уку, уку, уку. (2 юлда да кызлар гына си)
1. Озын юллы шигъри текст белəн өч регистрда да иркен яңгырауны
күнектерү (җырлап һəм сөйлəп):
Г.Тукай
Шүрəле (өзек)
Нəкъ Казан артында бардыр бер авыл – Кырлай дилəр;
Җырлаганда көй өчен «тавыклары җырлай» дилəр.
Гəрчə анда тугъмасам да, мин бераз торган идем,
Җирне əз-мəз тырмалап, чəчкəн идем, урган идем.
(4 юлда да малайлар гына, “ля#” кече октава)
Ул авылның, – һич онытмыйм, – һəр ягы урман иде,
Ул болын, яшел үлəннəр хəтфəдəн юрган иде.
Зурмы? дисəң, зур түгелдер, бу авыл бик кечкенə,
Халкының эчкəн суы бик кечкенə – инеш кенə.
(4 юлда да, “си” кече октава, кызлар кушыла)
Анда бик салкын вə бик эссе түгел, урта һава,
Җил дə вактында исеп, яңгыр да вактында ява.
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Урманында кып-кызыл кура җилəк тə җир җилəк;
Күз ачып йомганчы, һичшиксез, җыярсың бер чилəк.
(4 юлда да, “до” I октава)
Бик хозур! рəт-рəт тора, гаскəр кеби, чыршы, нарат;
Төплəрендə ятканым бар, хəл җыеп, күккə карап.
Юкə, каеннар төбендə кузгалаклар, гөмбəлəр
Берлə бергə үсə аллы-гөлле гөллəр, гонҗəлəр.
(4 юлда да, “ре”)
Ак, кызыл, ал, сап-сары, зəңгəр, яшелдəн чəчкəлəр;
Һəр тарафка тəмле ислəр чəчкəли бу чəчкəлəр.
Үпкəлилəр чəчкəлəрне төрле төсле күбəлəклəр килеп,
киткəн булып, тагын да шунда чүгəлəп.
(4 юлда да, “ми”)
Бервакыт чук-чук итеп, сайрый ходайның кошлары;
Китə җаннарны кисеп, ярып садаи хушлары.
(2 юлда да, “фа”)
Монда бульварлар, клуб һəм танцевальня, цирк та шул;
Монда оркестр, театрлар да шул, концерт та шул.
(2 юлда да, “соль”)
Зур бу урман: читлəре күренмидер, диңгез кеби,
Биниһая, бихисаптыр, гаскəри Чыңгыз кеби.
(2 юлда да, “ля”)
Кылт итеп искə төшəдер намнары, дəүлəтлəре
Карт бабайларның, моны күрсəң, бөтен саулəтлəре.
(2 юлда да, кызлар гына “си”)
Ачыла алдыңда тарихтан театр пəрдəсе:
Аһ! дисең, без ник болай соң? без дə хакның бəндəсе.
(2 юлда да, “до” II октава)

390

2. Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» текстыннан өзек белəн тавыш
күнегүлəре.
Кол Гали “Кыйссаи Йосыф”.
Хатимə.
Йосыф сəүче кыйссасын мин сөйлəп бирдем, – “соль” – кече октава
(егетлəр генə)
Гарəпчə, фарсыдагыча бəян иттем,

– “соль #”

Уку-тыңлау өчен булсын ансат, дидем,-

– “ля”

Укыганнар хəер-дога кылсын имди.

– “ля #” (кызлар кушыла)

Бу кыйссаны укыр гакълы булган кеше,

– “си”

Тыңлаучының күңле эрер, агар яше,

– “до” – беренче октава

Юкка чыгар гөнаһларының һəммəсе,-

– “до #”

Рəхман аңа рəхим-шəфкать кылыр имди.

-“ре”

Укыганнар, тыңлаганнар дога кылыр,

-“соль” (кызлар гына)

Бу зəгыйфь кол дога тели, Халикъ белер,-

– “соль #”

Дога белəн гөнаһлылар ярлыканыр,

-“ля”

Ярлыкауга ул лаеклы булыр имди.

-“ля #”

Гəүһəр – таш ул, лəкин һəр таш гəүһəр булмас,

-“си” (укучыларның

мөмкинчелегенə карап)
Тикмə кеше гəүһəр кадрен аңлый алмас,

-“до” – икенче октава

Бу нəзымның кадерен һич ахмак белмəс,-

-“си” – беренче октава

Гакыллылар тыңлар, аңлар, белер имди.

-“ля #”

Исме Гали моны язган зəгыйфь колның,

-“ля”

Егерме дүрт иҗек белəн төзде юлын,

-“ соль #” (егетлəр кушыла)

Ярлыка, йа Рəхман, мин гөнаһлы колың,

-“соль”

Рəхмəтеңнəн өлеш өмет итəм имди.

-“фа #”

Ходавəндə, бар хаҗəтем сиңа мəгълүм,
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-“фа”

Мин зарлының мөнаҗəте сиңа мəгълүм,

-“ми”

Мин колыңны рəхмəтеңнəн кылма мəхрүм,-

-“ре #”

Соң сулышта иман бүлəк кыл син имди.

-“ре”

Мəүлям биргəн уңыш, ярдəм аркасында,
Изге, бөек рəҗəп ае утызында,

-“до #”
-“до”

Тарих елның алты йөз дə тугызында

-“си” – кече октава

Бу зəгыйфь кол бу китапны төзде имди.

-“ля #”

Ярдəм, уңыш, фəһем, куəт Хактан алдым,
Илһам бүлəк иткəненə шөкер кылдым,

-“ ля” (егетлəр генə)

-“соль #”

Галим кеше бу нəзымны сөйлəп бирсə,

– “ре #”

Гакыллылар колак салып тыңлап торса,

-“ми”

Шул икəү мин гөнаһлыга дога кылса,

-“фа”

Бу доганы тəңре кабул кылыр имди.

-“фа #”

Бу вакытта китабымны тəмамладым,

-“соль” (укучыларның

мөмкинегенə карап)
Сезгə, безгə ул файдалы булсын имди.

-“соль” (укучыларның

мөмкинлегенə карап)
-Хроматик гамма буенча, юллап, җырлап тавышны күтəрү – төшерү.
Хроматик гамма буенча, юллап, сөйлəп, тавышны күтəрү – төшерү.
Хроматик гамма буенча, юллап, бер югарылыкта җырлап – сөйлəп
тавышны күтəрү – төшерү.
Хроматик гамма буенча юллап җыр белəн сөйлəмне чиратлаштырып
тавышны күтəрү – төшерү.
Хроматик гамма буенча, сүзлəп, сөйлəп, тавышны күтəрү – төшерү.
6. Ш.Галиевның «Көпчəклəр ни сөйлилəр» шигырен академик гамма
буенча юллап (сүзлəп) күтəрелеп-төшеп күнектерегез.
Биек тауга менеп бара бер атлы,

(малайлар гына: соль – кече октава)

Көпчəклəр сөйрəлə бер-бер артлы, (ля)
Көпчəклəр əйлəнə шыгыр-шыгыр:
Ай ла,

(си – до)
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(до – беренче октава)

ай ла...

(ре – ми)

Тап син дегет, майла...

(ми – фа)

Җайла, егет, (фа)
җайла.

(фа – соль)

Майла... (соль – ля)
Маайлаа... (кызлар: си – до – икенче октава)
Биек

(до – икенче октава)

таудан (си)
төшеп
бара

(ля)
(соль)

шул (фа)
атлы, (ми)
Көпчəклəр (ре)
чабалар

(до – беренче октава)

бер-бер

(си – кече октава)

артлы: (ля – кече октава)
- Май –

(си)

ла –

(ля)

ма –

(соль)

саң

(фа)

май – (ми)
ла – (ре)
ма,

(до)

Җай – (соль)
ла –

(фа)

ма – (ми)
саң

(ре)

җай –

(до)

ла –

(си – кече октава)

ма!!!

(ля – кече октава)
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7. Кол Галинең «Кыйссаи Йосыф» текстыннан өзеклəрне хəрəкəттə,
төрле мелодик həм ритмик рəсемдə күнектерү (татар халык көйлəренə салып
җырлыйбыз).
8. Тавыш куəте белəн игътибарны яулау күнегүе. Əлеге күнегүдə
мəгълүматкача өсти-өсти фразаларны ялгап, эзлекле яңгырату, тəкъдим
ителгəн нияттəн чыгып, соңгы мəгълүматча тавышның куəтен үстерə бару,
зур тексттагы соңгы авазны анык көчле яңгырату – перспективага омтылу
максатлары куела. Алдагы фразаны шул ук тонда, шул ук ритм белəн
күршедə торган укучы элəктереп янəшəсендəге укучыга тапшырырга тиеш.
Мəсəлəн, «Ана куянның ала атасын…» тизəйткечендəге вакыйгаларны
сөйлибез. Максатлар: мəгълүматны аңлата барабыз, шарт куя-куя, нəтиҗəсен
сөйлəп хыялланабыз, инкарь итəбез, гади генə хəбəргə күчеп (зар-интизар
килмичə), йомгаклап куябыз. Тавышыбызны салмак темптан, түбəн тоннан
башлап, тонны күтəрə, ритмы һəм тизлеген, көчен куəтлəндерə барып,
соңыннан акрынлап киметəбез. Тик соңгы фраза анык яңгырый. Əлеге
күнегүне күлəмле шигъри текст белəн дəвам итəбез:
“Идегəй” дастаныннан өзек
- Идегəй би, дустым, ай!
(югары регистрда, тагын урта регистрда кабатлыйбыз)
Ханың – ияң чакырадыр,
Борылып Идел кичсəнə!
(алдагы 2 юл югары регистрда)
Кайтсана, Идегəй, кайтсана!
Каерылып атың башын тартсана!
(алдагы 2 юл урта регистрда)
Кайтып өең тапсана!
Иңсəсе биек Бүз Урдага
Иңкəеп сəлам бирсəнə!
(алдагы 3 юл түбəн регистрда)
Туктамыштай ханияң
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Сиңа үпкə кыладыр,
Үпкə булган сүзеңне
Үз аузыңнан əйтсəнə!
Кил, Идегəй, дусым, əй,
Безнең белəн кайтсана!
Кайтсана, Идегəй, кайтсана!
Каерылып атың башын тартсана!
(8 юл буе тавыш тонын күтəрəбез)
Алганың Ал Гомəр ханның кызы иде,
Айтулының үзе иде;
Сагыныр да, саргаер,
Утырып калып картаер,
Салкын төшмəй барсана,
Кайтсана, Идегəй, кайтсана,
Ил дигəнең белсəнə!
(алдагы юлларда тавыш тоны түбəнəя бара)
Тыныш билгелəренə бəйле рəвештə аһəң
төзелмəлəрен күнектерү схемалары
Текстта аһəң мəгънəсен ачыклауда тыныш билгелəренə аерата
игътибарлы булу сорала.
Шартлы билгелəр: Ê – тавыш тоны күтəрелү; Ì – тавыш тоны төшү; | –
пауза; — – мəгънəви əһəмиятле өлеш (мəгънəви басымлы сүз яки сүзтезмə);
--- – тавыш тонының вариантлыгы; (?) , (!) – фразаның төрле тыныш
билгелəренə тəмамлану ихтималы.
урта тон
и – ы – э – ə – а – о – ө – у – ү.
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урта тон
и – ы – э – | ə – а – о – ө – у – ү.
урта тон
и – ы – э – ə – а – о – ө – у – | ү.
Төгəллəнгəн хəбəрле (нокталы) төзелмəлəрдə əһəмиятле сүзнең сүз
басымлы иҗегендə тавыш түбəнəюе ярты тонга тигезлəнə. Əһəмиятле сүз
төгəллəнгəн фикерле интонема, бигрəк тə, абзац ахырына туры килгəндə,
тавыш төшү тулы тонга якынлаша, артып та китүе мөмкин.
урта тон
и–ы–э–ə–а–о–ө–у–ү?
урта тон
и–ы–э–ə–|а–о–ө–у–ү?
урта тон
и–ы–э–ə–а–о–ө–у–|ү?
Сорау аһəңле төзелмəлəрдə əһəмиятле сүзнең сүз басымлы иҗегендə
тон күтəрелүе якынча тулы тонга тигез.
урта тон
и–ы–э–ə–а–о–ө–у–ү!
урта тон
и–ы–э–ə–|а–о–ө–у–ү!
урта тон
и–ы–э–ə–а–о–ө–|у–ү!
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Өндəү аһəңле төзелмəлəрдə əһəмиятле сүзнең сүз басымлы иҗегендə
тавыш якынча бер ярым тонга күтəрелə.
Сорау һəм өндəү аһəңле төзелмəлəрнең əһəмиятле өлеше фраза
ахрында килгəн очракта бу сүзгə яки сүзтезмəгə омтылыш тизлəтелгəн
темпта уза.
урта тон
и ы э – | ə а о ө у ү . (?), (!).
Бер

төшенчəне

икенчесе

белəн

тəңгəллəштерүле,

аңлатмалы,

ачыклаулы интонемалар сызык (тире) билгесе белəн бирелгəндə, тавыш тоны
никадəр күтəрелсə, шул ук югарылык дəрəҗəсендə төшə дə.
урта тон
и

ы э

ə : |а о ө

у

ү . (!)

Ике нокталы төзелмəлəрдə тавыш тоны күтəрелү һəм төшү дəрəҗəсе
тон югарылыгы ягыннан төрлечə булырга мөмкин, тик ике ноктадагы пауза
сызык паузасыннан дəвамлырак.
урта тон
и , |ы э ə,|а

о , | ө ,| у , | ү;

Өтер, нокталы өтер, күп очракта, санау аһəңле (тавыш күтəрелү-төшү
бер дəрəҗəдə), шулай ук, интонацион баскыч (интонацион градация – тавыш
тоны яңа əһəмиятле сүздə гел күтəрелə яки төшə бара) белəн белдерелергə
мөмкин. Һəр əһəмиятле сүз яки сүзтезмəдə тавыш тоны күтəрелеп кала.
урта тон
и–ы–э–ə– |а–о–ө–у–ү...
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Күпнокталы

төзелмəлəрдə

пауза

төрле

дəвамлылыкта.

Тавыш,

тəмамланмаган интонемадагы кебек, якынча ярты тонга күтəрелгəн килеш,
«асылынып» кала.
урта тон
и – ы – э |( ə – а – о)

|ө–у–ү.

Җəялəр эчендə сүзлəр, сүзтезмəлəр пауза һəм урта тоннан түбəнрəк
тавыш белəн яңгырыйлар. Җəялəр эчендə җөмлəлəр туры килгəндə, бераз
тавыш күтəрелү була. Тик бу күтəрелү җəя алдындагы тоннан югарырак
(тавыш тоны күтəрелгəн вакытта – түбəнрəк) була алмый.
урта тон
и

| «э» ə

ы

Куштырнаклы

төзелмə

а о

ө

паузалар,

у ү.
тавышның

югары

яки

түбəн

яңгыравы, əдипнең «тел төбен», мөнəсəбəтен ачыклый торган тавыш төсмере
белəн яңгырый.
Тыныш билгелəренең яңгырауда төп вазифаларын белү һəм күнектерү
мəгълуматны үзлəштерүне тизлəтə, сөйлəм кануннарына төшенүне күпкə
җиңелəйтə, аһəң камиллегенə алып килə.
Дикция күнегүлəре
Сузык авазларны күнектерү
I вариант
Сузык авазларны өчəр мəртəбə кычкырып, акрын, шыпырт, бөтенлəй
тавышсыз кабатлыйбыз:
1) А — о — у — ы –– ый.
2) Ə—ө—ү—э—и.
3) А—ə, о—ө, у—ү, ы—э, ый—и.
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4) А — а, а — о, а — о — у, а — о — у — ы, а — о — у — ы — ый.
5) Ə—ə, ə—ө, ə—ө—ү, ə—ө—ү—э, ə—ө—ү—э—и.
6) А—а, о—а, у—а, ы—а, ый—а.
7) Ə—а, ө—а, ү—а, э—а, и—а.
8) А—а, а—о, а—у, а—ы, а—ый.
9) А—ə, а—ө, а—ү, а—э, а—и.
10) А—а—а, а—о—а, а—у—а, а—ы—а, а—ый—а.
11) А—ə—а, а—ө—а, а—ү—а, а—э—а, а—и—а.
II вариант
Сузык авазлар рəтен иренлəштерү закончалыгы буенча тезəбез:
1)

Ый—ы—а— о—у.

2)

И —э—ə—ө—ү.

3)

Ый—и, ы—э, а—ə, о—ө, у—ү.

4)

Ый—ый, ый—ы, ый—ы—а, ый—ы—а—о, ый—ы—а— о—у.

5)

И —и, и —э, и —э—ə, и—э—ə—ө, и —э—ə—ө—ү.

6)

Ый—а, ы—а, а—а, о—а, у—а.

7)

И —а, э—а, ə—а, ө—а, ү—а.

8)

А—ый, а—ы, а—а, а—о, а—у.

9)

А —и, а—э, а—ə, а—ө, а—ү.

10)

А—ый—а, а—ы—а, а—а—а, а—о—а, а— у—а.

11)

А—и—а, а—э—а, а—ə—а, а—ө—а, а—ү —а.

III вариант
Сузык авазлар рəтен иренлəштерү закончалыгына каршы килеп
тезəбез:
1)

У—о—а—ы—ый.

2)

Ү—ө—ə—э—и.

3)

У—ү, о—ө, а—ə, ы—э, ый—и.

4)

У —у, у—о, у—о—а, у—о—а—ы, у—о—а—ы—ый.
399

5)

Ү —ү, ү—ө, ү—ө—ə, ү—ө—ə—э, ү—ө—ə—э—и.

6)

У —а, о—а, а—а, ы—а, ый—а.

7)

Ү —а, ө—а, ə—а, э—а, и—а.

8)

А —у, а—о, а—а, а—ы, а—ый.

9)

А—ү, а—ө, а—ə, а—э, а—и.

10)

А—у—а, а—о—а, а—а—а, а—ы—а, а—ый—а.

11)

А—ү—а, а—ө—а, а—ə—а, а—э—а, а—и—а.

Тартык авазларга күнегүлəр
Б, П шартлаулы тартык авазларга күнегүлəр
1) Ба-бо-бу-бы-бый;
2) Бə-бө-бү-бе-би;
3) Аб-об-уб-ыб-ыйб;
4) Əб-өб-үб-эб-иб;
5) Ба-ба-баб; бо-бо-боб; бу-бу-буб; бы-бы-быб; бый-бый-быйб;
6) Бə-бə-бəб; бө-бө-бөб; бү-бү-бүб; бе-бе-беб; би-би-биб;
7) Па-по-пу-пы-пый;
8) Пə-пө-пү-пе-пи;
9) Пап-поп-пуп-пып-пыйп
10) Пəп-пөп-пүп-пеп-пип;
11) Ба-па-пап-баб; бо-по-поп-боб; бу-пу-пуп-буб; бы-пы-пып-быб; быйпый-пыйп-быйб;
12) Бə-пə-пəп-бəб; бө-пө-пөп-бөб; бү-пү-пүп-бүб; бе-пе-пеп-беб; би-пипип-биб.
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Г, К шартлаулы тартык авазларга күнегүлəр
1) Гый-гы-га-го-гу;
2) Ги-ге-гə-гө-гү;
3) Кый-кы-ка-ко-ку;
4) Ки-ке-кə-кө-кү;
5) Гыйккый-гыккы-гакка-гокко-гукку;
6) Гикки-гекке-гəккə-гөккə-гүккү;
7) Кыйггый-кыггы-кагга-когго-куггу;
8) Кигги-кегге-кəггə-көггə-күггə;
9) Гыйкыйкый-гыкыкы-гакака-гококо-гукуку;
10) Гикики-гекеке-гəкəкə-гөкөкө-гүкүкү;
11) Кыйгыйгый-кыгыгы-кагага-когого-кугугу;
12) Кигиги-кегеге-кəгəгə-көгөгө-күгүгү;
13) Кыйгыйгыйкыйк-кыгыгыкык-кагагакак-когогокок-кугугукук;
14) Кигигикик-кегегекек-кəгəгəкəк-көгөгөкөк-күгүгүкүк.
Гъ, Къ шартлаулы тартык авазларга күнегүлəр
1) Гъу-гъо-гъа-гъы-гъый;
2) Гъү-гъө-гъə-гъе-гъи;
3) Къу-къо-къа-къы-къый;
4) Къү-къө-къə-къе-къи;
5) Гъукъукъу-гъокъокъо-гъакъакъа-гъыкъыкъы-гъыйкъыйкъый;
6) Гъүкъүкъү-гъөкъөкъө-гъəкъəкъə-гъекъекъе-гъикъикъи;
7) Къугъугъу-къогъогъо-къагъаъга-къыгъыгъы-къыйгъыйгъый;
8) Къүгъүгъү-къөгъөгъө-къəгъəгъə-къегъегъе-къигъигъи;
9) Гъукъукъугъ-гъокъокъогъ-гъакъакъагъ-гъыкъыкъыгъгъыйкъыйкъыйгъ;
10) Гъүкъүкъүгъ-гъөкъөкъөгъ-гъəкъəкъəгъ-гъекъекъегъ-гъикъикъигъ;
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11)Къугъугъукъ-къогъогъокъ-къагъагъакъ-къыгъыгъыкъкъыйгъыйгъыйкъ;
12) Къүгъүгъүкъ-къөгъөгъөкъ-къəгъəгъəкъ-къегъегъекъ-къигъигъикъ;
13) Угъ-огъ-агъ-ыгъ-ыйгъ;
14) Үгь-өгь-əгь-эгъ-игъ;
15) Укъ-окъ-акъ-ыкъ-ыйкъ;
16) Үкъ-өкъ-əкъ-экъ-икъ;
17) Угъукъ-огъокъ-агъакъ-ыгъыкъ-ыйгъыйкъ;
18) Үгъүкъ-өгъөкъ-əгъəкъ-эгъэкъ-игъикъ.
Д, Т шартлаулы тартык авазларга күнегүлəр
1) Ду-да-до-ды-дый;
2) Дү-дə-дө-де-ди;
3) Ту-та-то-ты-тый;
4) Тү-тə-тө-те-ти;
5) Ут-ат-от-ыт-ыйт;
6) Үт-əт-өт-эт-ит;
7) Дутту-датта-дотто-дытты-дыйттый;
8) Дүттү-дəттə-дөттө-детте-дитти;
9) Тудду-тадда-тоддо-тыдды-тыйддый;
10) Түддү-тəддə-төддө-тедде-тидди;
11) Дутуту-датата-дотото-дытыты-дыйтыйтый;
12) Дүтүтү-дəтəтə-дөтөтө-детете-дитити;
13) Дутутутду-датататда-дотототдо-дытытытды-дыйтыйтытдый;
14) Дүтүтүтдү-дəтəтəтдə-дөтөтөтдө-детететде-дитититди.
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Шартлаулы тартык авазларга катлаулы дикция күнегүлəре
1)Быйпыйвыйфыйwыйф-быпывыфыwыф-бапавафаwаф-боповофоwофбупувуфуwуф;
2)Бипивифиwиф-бепевефеwеф-бəпəвəфəwəф-бөпөвөфөwөфбүпүвүфүwүф;
3)Тыйдыйкыйгыйвыйфыйкыйл-тыдыкыгывыфыкыл-тадакагавафакалтодокоговофокол-тудукугувуфукул;
4)Тидикигивификил-тедекегевефекел-тəдəкəгəвəфəкəлтөдөкөгөвөфөкөл-түдүкүгүвүфүкүл;
5)Кыйккыйкыйгый-кыккыкыгы-каккакага-коккокого-куккукугу;
6)Киккикиги-кеккекеге-кəккəкəгə-көккөкөгө-күккүкүгү;
7)Гъбдый-гъбды-гъбда-гъбдо-гъбду;
8)Гъбди-гъбде-гъбдə-гъбдө-гъбдү;
9)Къптый-къпты-къпта-къпто-къпту;
10)Къпти-къпте-къптə-къптө-къптү;
Л, Р, М, Н, Ң, W сонор тартык авазларга күнегүлəр
1) Ла-ло-лу-лы-лый;
2) Лə-лө-лү-ле-ли;
3) Лал-лол-лул-лыл-лыйл;
4) Лəл-лөл-лүл-лел-лил;
5) Лала-лоло-лулу-лылы-лыйлый;
6) Лəлə-лөлө-лүлү-леле-лили;
7) Ал-ол-ул-ыл-ыйл;
8) Əл-өл-үл-эл-ил;
9) Урр-орр-арр-ырр-ыйрр;
10) Үрр-өрр-əрр-эрр-ирр;
11) Ру-ор-ар-ыр-ыйр;
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12) Рү-рө-рə-ры-рый;
13) Рур-рор-рар-рыр-рыйр;
14) Рүр-рөр-рəр-рер-рир;
15) Рурур-ророр-рарар-рырыр-рыйрыйр;
16) Рүрүр-рөрөр-рəрəр-ререр-ририр;
17) Тру-тро-тра-тры-трый;
18) Трү-трө-трə-тре-три;
19) Трудру-тродро-традра-трыдры-трыйдрый;
20) Трүдрү-трөдрө-трəдрə-тредре-тридри;
21)Трурурурурур-троророророр-трарарарарар-трырырырырыртрыйрыйрыйрыйрыйр;
22)Трүрүрүрүрүр-трөрөрөрөрөр-трəрəрəрəрəр-треререререртриририририр;
23) Ма-мо-му-мы-мый;
24) Мə-мө-мү-ме-ми;
25) Ам-ом-ум-ым-ыйм;
26) Əм-өм-үм-эм-им;
27) Мала-моло-мулу-мылы-мыйлый;
28) Мəлə-мөлө-мүлү-меле-мили;
29) Лмамла-лмомло-лмумлу-лмымлы-лмыймлый;
30) Лмəмлə-лмөмлө-лмүмлү-лмемле-лмимли;
31) Млалма-млолмо-млулму-млылмы-млыйлмый;
32) Млəлмə-млөлмө-млүлмү-млелме-млилми;
33) Мам-мом-мум-мым-мыйм;
34) Мəм-мөм-мүм-мем-мим;
35) Ну-но-на-ны-ный;
36) Нү-нө-нə-не-ни;
37) Ун-он-ан-ын-ыйн;
38) Үн-өн-əн-эн-ин;
39) Унну-онно-анна-ынны-ыйнный;
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40) Үннү-өннү-əннə-энне-инни;
41) Мнумну-мномно-мнамна-мнымны-мныймный;
42) Мнүмнү-мнөмнө-мнəмнə-мнемне-мнимни;
43) Нунунунну-нонононно-нанананна-нынынынны-ныйныйныйнный;
44) Нүнүнүннү-нөнөнөннө-нəнəнəннə-ненененне-нинининни;
45) Аң-оң-уң-ың-ыйң;
46) Əң-өң-үң-эң-иң;
47) Аңна-оңно-уңну-ыңны-ыйңный;
48) Əңнə-өңнө-үңнү-эңне-иңни;
49) Мнаңма-мноңмо-мнуңму-мныңмы-мныйңмый;
50) Мнəңмə-мнөңмө-мнүңмү-мнеңме-мниңми;
51) Wу-wо-wа-wы-wый;
52) Wү-wө-wə-wе-wи;
53) Wул-wол-wал-wыл-wыйл;
54) Wүл-wөл-wəл-wел-wил;
55) Wуң-wоң-wаң-wың-wыйң;
56) Wүң-wөң-wəң-wең-wиң;
57) Wуффу-wоффо-wаффа-wыффы-wыйффый;
58) Wүффү-wөффө-wəффə-wеффе-wиффи.
Л, Р сонорларына өстəмə күнегүлəр
Л
1)Трлу-трло-трла-трлы-трлый;
2)Трлү-трлө-трлə-трле-трли;
3)Трлул-трлол-трлал-трлыл-трлыйл;
4)Трлүл-трлөл-трлəл-трлел-трлил;
5)Луллу-лолло-лалла-лыллы-лыйллый;
6)Лүллү-лөллө-лəллə-лелле-лилли;
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Р
1)РРР
2)Ыйр-ыр-ар-ор-ур;
3)Ир-эр-əр-өр-үр;
4)Рый-ры-ра-ро-ру;
5)Ри-ре-рə-рө-рү;
6)Рыйрыйр-рырыр-рарар-ророр-рурур;
7)Ририр-ререр-рəрəр-рөрөр-рүрүр;
8)Трыйдрый-трыдры-традра-тродро-трудру;
9)Тридри-тредре-трəдрə-трөдрө-трүдрү;
10)Трыйрыйрыйрыйрыйр-трырырырырыр-трарарарарар-троророророртрурурурурур;
11)Триририририр-треререререр-трəрəрəрəрəр-трөрөрөрөрөртрүрүрүрүрүр;
С-З, Ш-Ж, Ч-Ж, В-Ф, Х, Һ шаулы-өрелмəле тартык авазларга
дикция күнегүлəре
С-З
1)Зый-зы-за-зо-зу;
2)Зи-зе-зə-зө-зү;
3)Сый-сы-са-со-су;
4)Си-се-сə-сө-сү;
5)Сыйзый-сызы-саза-созо-сузу;
6)Сизи-сезе-сəзə-сөзө-сүзү;
7)Сыйсыйз-сысыз-сасаз-сосоз-сусуз;
8)Сисиз-сесез-сəсəз-сөсөз-сүсүз;
9)Ыйз-ыз-аз-оз-уз;
10)Из-эз-əз-өз-үз;
11)Ыйс-ыс-ас-ос-ус;
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12)Ис-эс-əс-өс-үс;
13)Ыйскый-ыскы-аска-оско-уску;
14)Иски-эске-əскə-өскө-үскү;
15)Ыйзгый-ызгы-азга-озго-узгу;
16)Изги-эзге-əзгə-өзгө-үзгү;
17)Ыйзгыйскый-ызгыскы-азгаска-озгоско-узгуску;
18)Изгиски-эзгеске-əзгəскə-өзгөскө-үзгүскү;
Ш-Ж
1)Шу-шо-ша-шы-шый;
2)Шү-шө-шə-ше-ши;
3)Уш-ош-аш-ыш-ыйш;
4)Үш-өш-əш-еш-иш;
5)Уж-ож-аж-ыж-ыйж;
6)Үж-өж-əж-эж-иж;
7)Жушушуш-жошошош-жашашаш-жышышыш-жыйшыйшыйш;
8)Жүшүшүш-жөшөшөш-жəшəшəш-жешешеш-жишишиш;
Ч-Җ
1)Чый-чы-ча-чо-чу;
2)Чи-че-чə-чө-чү;
3)Җый-җы-җа-җо-җу;
4)Җи-җе-җə-җө-җү;
5)Ыйҗыйч-ыҗыч-аҗач-оҗоч-уҗуч;
6)Иҗич-эҗеч-əҗəч-өҗөч-үҗүч;
7)Шыйч-шыч-шач-шоч-шуч;
8)Шич-шеч-шəч-шөч-шүч;
9)Җыйз-җыз-җаз-җоз-җуз;
10)Җиз-җез-җəз-җөз-җүз;
11)Чыйҗый-чыҗы-чаҗа-чоҗо-чуҗу;
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12)Чиҗи-чеҗе-чəҗə-чөҗө-чөҗө;
Х
1)Ха-хо-ху-хы-хый;
2)Хə-хө-хү-хе-хи;
3)Ахх-охх-ухх-ыхх-ыйхх;
4)Əхх-өхх-үхх-эхх-ихх;
5)Хакмат-хокмот-хукмут-хыкмыт-хыйкмыйт;
6)Хəкмəт-хөкмөт-хүкмүт-хекмет-хикмит;
7)Ахма-охмо-ухму-ыхмы-ыйхмый;
8)Əхмə-өхмө-үхмү-эхме-ихми;
9)Ахахаха-охохохо-ухухуху-ыхыхыхы-ыйхыйхыйхый;
10)Əхəхəхə-өхөхөхө-үхүхүхү-эхехехе-ихихихи;
Һ
1)Ыйһ-ыһ-аһ-оһ-уһ;
2)Иһ-эһ-əһ-өһ-үһ;
3)Һыйһыйһый-һыһыһы-һаһаһа-һоһоһо-һуһуһу;
4)Һиһиһи-һеһеһе-һəһəһə-һөһөһө-һүһүһү;
В-Ф
1)Фув-фов-фав-фыв-фыйв;
2)Фүв-фөв-фəв-фев-фив;
3)Уффув-оффов-аффав-ыффыв-ыйффыйв;
4)Үффүв-өффөв-əффəв-эффев-иффив;
5)Уф-фу-фув-ву; оф-фо-фов-во; аф-фа-фав-ва; ыф-фы-фыв-вы; ыйффый-фыйв-вый;
6)Үф-фү-фүв-вү; өф-фө-фөв-вө; əф-фə-фəв-вə; эф-фе-фев-ве; иф-фифив-ви;
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Текст тикшерүдə мəгънəви басым кануннары һəм кагыйдəлəре
Һəркемгə сөйлəм эшчəнлеге белəн бəйле мəгънəви-грамматик канун
һəм кагыйдəлəрне белү зарур. “Риторика” курсын үзлəштерү дəвамында
студентлар текст белəн күп эш башкаралар. Əлеге канун-кагыйдəлəр
текстның

мəгънəсенə

төшенүдə,

фикер-карашны

үтемле

яңгыратуда

нəтиҗəле эшчəнлекне тəэмин итəлəр.
1. Яңалык кануны.
Аралашу барышында, кагыйдə буларак, ниндидер яңалык бəян ителə.
Яңалык элек булган хəл белəн тыгыз бəйлəнештə була. Яңа төшенчə
һəрвакыт мəгънəви басымлы.
Яңа шəхес, күренеш, урын атамасын, һичшиксез, басым белəн
аерымлыйбыз.
2. Актуальлəштерү кануны.
Текстта элекке хəлнең, вакыйганың дəвамы – моңарчы хəбəр ителмəгəн
ягы – яңалык булып, актуальлəшеп кабул ителə. Юлара мəгънə һəм яңа
хəбəргə мөнəсəбəт, бəя белдерү төшенчəне актуальлəштерү нигезенə салына.
Кайбер очракларда текстта яңа төшенчəлəр, исемнəр, атамалар бер-бер артлы
килəлəр, ə икенче бер текстта, кечкенə генə кисəктə бер үк төшенчə берничə
тапкыр кабатлана. Икенче тапкыр һəм аннан соң да кабатланганда, элекке
яңалык төшенчəсен басымлау, ə яңа исем, яки яңа фикерне басымсыз укып
үтү ялгыш булыр иде.
Мəгънəви

басым,

əйтеп

узганыбызча,

контексттан

аңлашылган

əһəмиятле сүздə була. Шулай ук чыгыш ясаучы махсус игътибар юнəлтергə
телəгəн сүздə дə булырга мөмкин.
3. Раслау кануны.
Раслауларның гади очрагы – “əйе”, “дөрес”, “чыннан да” һ. б. модаль
сүзлəр белəн белдерелə. Чыгыш ясаучы кемнеңдер фикерен яклаганда,
ризалашканда, əңгəмəдəшенə ышаныч белдергəндə, нидер вəгъдə иткəндə,
вакыйга-күренешне уңайяктан бəялəгəндə; башка чыгыш ясаучыларның
фикерен яклап чыкканда яки алар белəн компромисска барганда, килеп туган
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ситуациядə кайбер шартларны үтəгəндə һ. б. очракларда “əйе” сүзен
кулланып, сөйлəмен əһəмиятлерəк яңгырата.
Көчле тəэсир көченə ия раслаулар, шулай ук риторик сорау яки
риторик өндəү рəвешендəге раслаулар, гадəттə, мəгънəви басымга ия.
4. Инкарь кануны.
Сөйлəмдə инкарь күп төрле формаларда белдерелергə (иң гадие: “юк”,
“түгел” модаль сүзлəре “-мый/-ми” юклык кисəкчəлəре белəн) мөмкин.
Чыгыш ясаучы башка чыгыш ясаучылар белəн ризалашмаганда, аларга
ышанмаганда, шик белдергəндə; үзара фикер уртаклыгы булмаганда,
диалогны алга таба дəвам итəсе килмəгəндə һ. б. очракларда “юк” сүзен
куллана.
5. Капма-каршы кую кануны.
Каршы куелган төшенчəлəр, вакыйгалар мəгънəви басымга ия булалар.
6. Шарт һəм нəтиҗə, кире хəл һəм нəтиҗə кануны.
•

Шарт һəм нəтиҗə бəйлəнəшендə, нəтиҗə басымлы. Фразаның

шарт өлешендə тавыш күтəрелеп кала, нəтиҗə өлешендə тавыш төшүе була.
•

Кире хəл һəм нəтиҗə бəйлəнəшендə, нəтиҗə басымлы. Фразаның

кире хəл өлешендə тавыш күтəрелеп кала, нəтиҗə өлешендə тавыш төшүе
була.
7. Чагыштырулар кагыйдəсе.
Сөйлəм дəвамында фикер сүзлəрдəн төшенчəгə, аннан нəтиҗəгə үсə.
Хəбəр барышында төшенчə расланырга, кире кагылырга, башка төшенчəлəр
белəн чагыштырылырга мөмкин. Гади һəм катлаулы чагыштырулар була.
•

Гади чагыштыру булганда чагыша торган сүз көчле басымлы,

чагыштырылучы сүз басым алмый.
•

Катлаулы чагыштыруда чагыша һəм чагыштырыла торган сүзлəр

басымлы булалар. басым дəрəҗəсе дə бер үк була.
8. Сыйфатлар кагыйдəсе.

410

Сыйфатлар предметның, күренешнең бер гомум мəгънəсен яки төрлетөрле билгелəрен белдерəлəр.
•

Бер гомуми мəгънəдəге сыйфатлар мəгънəви басымны үзлəренə

алмыйлар.
•

Шəхес, күренешне, предметны төрле-төрле яктан бəялəгəн

сыйфатлар мəгънəви басымга ия булалар.
9. Рəвешлəр кагыйдəсе.
Эшнең, вакыйганың ничек, ни рəвешле үтүе сөйлəмнең мəгънəсен
ачыклап килə.
10. Алмашлыклар кагыйдəсе.
Күрсəтү, билгелəү, сорау, билгесезлек, юклык алмашлыкларының
күбесе мəгънəви басым ала.
11. Иялек килеш кагыйдəсе.
Аерым фразада яки җөмлəдə бер-берсе белəн нык бəйлəнгəн ике исем
янəшə килгəндə, гадəттə, иялек килешендəгесе мəгънəви басымлы, чөнки ул
үзе аныклаган сүз белəн иялек мөнəсəбəтендə.
12. Көчəйткеч кисəкчəлəр кагыйдəсе.
Көчəйткеч, аныклагыч кисəкчəлəр, мəгънəви басымның юлына киртə
булып, күп очракта, аны үзлəренə күчерəлəр.
13. Инверсия кагыйдəсе.
Сөйлəмдə көчле сəнгати чара, шулай ук, текст сүзлəрен сөйлəм
тактларына туплауда өстəмə чара да буларак, инверсия – сүзлəрнең кире
тəртибе кулланыла. Инверсияле сүзтезмəлəр үзенчəлеклерəк яңгырыйлар,
тыңлаучының игътибарын һəрвакыт үзлəренə тарталар. Алар “гадəти
тəртиптəгегə караганда тагын да саллырак, тагын да тасвирлырак яңгырый,
...аерым пауза, интонация белəн аерымланып бирелə”.
14. Кабатлана торган сүзлəр кагыйдəсе.

411

•

Сөйлəмдə бер үк сүз кабатланганда, тел төбендə ниндидер телəк,

өндəү, күтəренке рух булса, кабатланган сүзнең соңгысы көчлерəк
басымлы була.
•

Аралашуда тел төбендə сагыш, үкенеч, төшенкелек чагылса,

кабатланган сүзнең беренчесе көчле басымлы була.
15. Ныклы сүзтезмəлəр кагыйдəсе.
Фразеологик əйтемнəр, мəкальлəр, канатлы сүзлəр бер билгелəнгəн
мəгънəлəре буенча əйтелəлəр.
16. Сүзтезмə атамалар кагыйдəсе.
Сүзтезмə атамаларның соңгы сүзе көчлерəк басымлы була.
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